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FRANCIJA, VOKIETIJA IR BELGIJA BOMBARDUOTI
Isz Amerikos
Ūkininku Szeimynos 
Praleidžia Po $2012

i Ant Meto
Washington, D. C. — Valsti

joj New Yorko ūkininku szei
mynos praleidžia paprastai ant 
meto 2012 doleriu, pagal rapar- 
ta žinunu. Ant maisto iszlei- 
džia 39 procentą, ant drabužiu 
13 pro., ant mokslo, pasilinks
minimo, bažnycziu ir draugisz- 
kumo 16 pro. Automobilius tu
ri 76 procentas ūkininku kuriu 
užlaikymas kasztuoja po 65 do
lerius ant meto. Najorkinei 
ūkininkai matyt yra turtingi 
žmones.

Szuo Iszgialbejo Visa 
Szeimyna

Rittersville, Md. — Szeimy
na Edwardo Lakes yra labai 
dėkinga savo szuniui už savo 
gyvastis, kuris prijausdamas 
nelaime ir pavoju, pabudino 
isz miego gaspadoriu namo, 
kuriame prisipildė daug angli
nio gazo isz pecziaus ir butu vi
si užtroszke. Szuo pribėgės prie 
mieganczio, pradėjo loti ir 
traukti kaldra nuo jo. Lakes 
pusiau apsvaigintas vos atsi
kėlė isz lovos, ir dasigavo prie 
lango kuri iszmusze. Po tam 
isznesze laukan paczia ir vai
kus in pati laika.

Motere Rūke Pypke 
Per 100 Metu

Columbia, Mo. — Rūkymas 
pypkes per szimta metu visai 
neužkenke sveikatai Mrs. A. 
Shadwickiene, kuri nesenei mi
re turėdama 107 metus. Pypku
te pradėjo rūkyt turėdama 
septynis metus, buvo motina 
keturiolikos vaiku isz kuriu 
penki yra gyvi. Lyg keliu me
nesiu priesz mirti galėjo skai
tyt be pagialbos akuloriu. Jos 
vyras mirė sulaukės 96 metu 
amžiaus.

Perkūnas Užmusze
Karve Bet Vaiko 

Nedalypstejo

Glasgow, Ky. — Aronas, sū
nūs ūkininko Vaughn, turėjo 
stebėtina atsitikima kurio ne- 
užmirsz kol gyvas bus. Aronas 
melže karve tvarte kad sztai 
užėjo lietus su perkūnija. Per
kūnas trenke in karve užmusz- 
damas ja ant vietos ir szeszes 
kiav’js bet vaiko nedalypstejo 

apdegino viena jo czevery- 
ka. Tvartas užsidegė bet dar
bininkai tuoj užgesino.

Vien Tik Dievui 
Žinomas

Nežinomas negyvas Ameri- 
koniszkas kareivis guli po 
szituom baltu kryžių ant 
Amerikoniszku kapiniu Bou- 
gainvilleje, Pacifike. Para- 
szas ant szito mažo kryželio 
yra panaszus in taji kuris 
paženklina vieta Nežinomo 
Kareivio isz pirmutines Svie- 
tines Kares kuris guli Arling
ton Tautiszkuose kapuose.

TRUMPOS ŽINUTES!

Butler, Pa. — Žaibas pataikė 
in aliejini tanka prigulinti prie 
Valvoline Oil kompanijos, pa
darydama bledes ant $25,000.

Washington, D. C. — James 
V. Forrestal, kuris buvo pagel- 

I bininku Sekretoriui Frank 
Knox, Suv. Valstijų Laivyno, 
kuris mirė praeita Kovo me
nesi, ana diena užėmė mirusio 
Knoxo vieta, kaipo 48-tas Sek
retorius Laivyno.

Philadelphia, Pa. — Trys 
jauni vaikai, nigerukai, likos 
nubausti ant visos gyvasties 
per sudžia Bartholomew Shee
han, isz Camden, už nužudymą 
senuko, William W. Freeburg- 
er, 60 metu amž., Kovo mėne
syj, 1943 mete. Žudintoju var
dai yra: William High, 12 me
tu; Lawrence Johnson, 14 m., ir 
James Barrell, 16 metu amž.

47 Anglikai Suszaudyti
Per Vokieczius

London, Anglija — Sekreto
rius Anthony Eden pranesze 
kad 47 Angliszki vyrukai, pri
gulinti prie eroplanu korpuso,
likos suszaudyti per Vokie
czius. Du menesius laiko adgal 
tieji vyrukai likos paimti in 
nelaisve ir atgabenti in Dres
den, Vokietija, kurie pabėgo 
isz nelaisvės ir likos vela pa
gauti per Vokieczius. Karisz- 
kas sūdąs iszdave nusprendi
mą kad vyrukai butu suszau
dyti.

Amerikonai
Paėmė Fbndi P rie
Vokiecziu Linijos

Brunswick Ir Hanover Bornbar-
duoti; Sperlonga Ir Terracina 
Italijoj Paimti Per Alijentus; 
300 Vokiecziu Lokomotivu 
Ant Geležkeliu Sutkeszkinti

Palicija Surado Pavog
tu Moteriszku Drabu
žiu Ir Arielkos Vertes 

$10,000

Philadelphia, Pa. — Kada 
palicija atėjo daryti krata ant 
namo prie Blight’s Lane, So. 
Philadelphijos, netoli 7tos uly. 
ir Pattison Ave., sujeszkoti sa- 
mogonka kuria j a iszdirbinejo 
arielka, tai surado 8 dėžės 
munszaines ir daug falszyvu 
peczecziu ant bonku, taipgi ir 
daug moteriszku drabužiu ir 
kitokiu pavogtu daigtu. Du 
broliai likos aresztavoti už va
gyste, Edward, 26 m. ir Joseph 
Parkenson, 29 m. Abudu broliai 
pastatyti po $3,000 kaucijos 
lyg ateinancziam teismui.

22,100,700 Vaiku Lan
kosi In Mokslaines

Washington, D. C. — Szia- 
dien in Amerikoniszkas moks
laines lankosi 5,975,070 vaiku 
daugiau ne kaip dvideszimts 
metu adgal. O sziadien 22,100,- 
700. Verte mokslainiu yra 2,- 
409,719,120 doleriu.

Baisi Mirtis Kvailio
La Crosse, Ind. — Staigai 

netekes proto, Joseph Bartel, 
gana turtingas ūkininkas, ne
toli czionais, atėmė sau gyvastį 
baisiu budu. Inkiszo jis sau in 
burna szmota dinamito, po tam 
uždege. Jo kuna surado be gal
vos. Dingo jis keliolika dienu 
adgal o kaimynai mane jog jis 
nuskendo artimoje upėj e, pa
kol atrado jo stuobrį.

Cressona, Pa. — Po trum
pam straikui, 2,000 darbininku 
prie Aluminum Co. of Ameri
ca, kompanijos, ant savo susi
rinkimo nubalsavo kad sugryžt 
prie darbu.

Frackville, Pa. — Trys ypa- 
tos isz Hazletono, likos sužeisti 
kada automobilius, prigulintis 
prie Wm. Higgins, 16 metu, 
trenke in cimentini mūra. Kiti 
sužeistieji yra Robertas Miller 
ir Joseph Nagle, isz Shamokin. 
Higgins randasi Ashlando li- 
gonbuteje.

Berwick, Pa. — Ugnis sunai
kino Wise Delicatessen Co., 
kepykla kur iszdirbinejo bulvi
nius “Potato Chips,” padary
dama bledes ant $350,000. Apie 
250 žmonių turėjo užsiėmimus 
toje kompanijoj.

Allentown, Pa. — Po trumpai 
straikai 3,000 darbininku prie 
Mack Manufacturing kompa
nijos, sugryžo prie savo darbu.

Washington, D. C. — Val
džia paėmė in savo rankas 
Hummer Manufacturing Co.J 
Springfield, Ill., prigulinti prie: 
Montgomery Ward & Co., Chi
cago j, už pasiprieszinima ka- 
riszkiems ins aky mams.

Miege Nužudė Savo 
Tęva

Rusijos Valdžia Priža
dėjo Atiduot l enkams

Vilnių Ir Lvova

London — Jeigu Lenkai 
praszalintu dabartini Prezi
dentą, Wlad. Raczkiewicz, tai 
Rusu valdžia atiduotu jiems 
Vilnių ir Lvova. Rusai nori su
sitaikyt su Lenkais ir sutinka 
padaryti nuolaidas nuo buvu
sios Kurzono linijos.

------------ □—----------
Isz Italijos — Amerikonai 

su Francuzais nustume Vokie
czius prie naujos linijos ant 
Terracina, tiktai 25 mylės nuo 
Anzio pakraszczio.

Napolis, Italija — Ameriko
nai jau persimusze per Vokie-į 
ežiu treczia linija ir paėmė 
Fondi, netoli nuo Anzio, taipgi 
Sperlonga ir Terracina vietas.

Amerikoniszki ir Angliszki 
eroplanai suteszkino 300 loko
motivu ant geležinkeliu kurie 
gabeno Vokiszkus kareivius ir 
materijola ant j u kariszko 
frunto. Apie 57 Alijentu ero
planai nesugryžo. Brunswick 
ir Hanover miestai likos bom
barduoti.

Per Bombas; Vice-Prezidentas 
Wallace Iszkeliavo In

Kinija Ir Siberija
-X

Apie Invazija — Rusija turi 
400 divizijų kareiviu pasiren
gusiu užpuolimui Vokietijos. 
Amerikos Generolas Eisenhow
er pranesze agentams slapty
bes kitose szalyse, kad pra- 
nesztu Alijentams visas žinias 
kur tik randasi vietos užimtos 
per Vokieczius.

Isz Balkanų — Marszalka 
Tito pranesze per cenzūra kad 
pristatyt kariszko materijolo 
ir kad Alijentai pripažintu j u 
Tautiszka Komiteto Liuosybe.

Nauja Gvina — Generolas 
MacArthuras pranesza kad 
Amerikos 6-ta Armija sutesz
kino Japonu drutvietes ir paė
mė eroplanu stoti ant Wakde 
Salos. Daug Japonu likos už- 
muszta ir paimta in nelaisve.

Jugoslavijos Karalius Pet
ras praszalino generolą Mik- 
hailovitch nuo kariszkos mi
nisterijos ir jo vieta užims mar
szalka Tito.

Moskva — Rusiszki eropla-

Lakeland, Fla. — C. S. Whip
ple, kuris turi muzikaliszku 
instrumentu sztora, prižadėjo 
savo sunui, 16 metu amžiaus, 
idant su juo iszkeliaus in kal
nus ant medžiokles. Vaikas nu
džiugo isz to ir su taja misle už
migo. Ant rytojaus surado tęva 
nuszauta ant smert o pagal pa- 
licijos nuomone tai vaikas tu
rėjo atsikelt nakties laike, pa
siėmė karabina kada miegojo 
ir nuszove savo tęva.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijos vice-prezidentas Hen
ry A. Wallace iszkeliavo su 
reikalais in Kinija ir Siberia.

Washington, D. C. — Val
džia pranesza jog 15,000 dar
bininku sugryžo prie darbu 
Chrysler Corp., Detroite. 3,500 
straikieriu prie Duplan Corp., 
Pennsylvanijoj taipgi sugryžo 
prie darbu.

Hazleton, Pa. — Du angle- 
kasiai, Michael Butchko, isz 
Beaver Meadow ir Geo. Dar- 
gay, isz Weatherly, likos už
muszti per nupuolimą anglies, 
kada jie dirbo prie “pileriu.”

nai numėtė daug bombų ant 
Kotka, Finlandijoj ir miestas 
randasi liepsnoje. Apie 800 Vo- 
kiszku kareiviu likos užmuszti 
kada jie apleidinejo Stanisla 
vova, Lenkijoj. Vienas trans
portinis laivas likos pataikin
tas per bombas, 60 myliu nuo 
Helsinki, Finlandijos. 800 Vo- 
kiszku kareiviu likos užmuszti 
isz priežasties užklupimo ant

NAPOLIS, Italija — Alijentai nusiyrė pir
myn su savo pulkais ant 25 myliu ant kariszko, 
frunto Italijoj. Visa Gustavo linija suteszkinta. 
Apie 100 miestu ir kaimeliu likos paimti. Vo- 
kiszki kareiviai isz visu pusiu bėga per Adolph 
Hitlerio linija nuo sprogstaneziu bombų ir szu- 
viu. Alijentu virszininkas sako kad tarp Lirios 
Klonies ir Tyrrhenijos juru, Amerikoniszki ir 
Francuziszki kareiviai smarkiai ėjo ant Vokie
cziu kad net sumiszimas pasidarė tarp Vokisz- 
ku kareiviu kurie bėgdami adgal paliko daug 
kariszko materijolo ir apie 5,000 kareiviu likos 
paimti in nelaisve. Amerikoniszki tankai su 
Francuziszkais kareiviais perkirto Hitlerio Ii-
nija prie Santa Oliva nuo Lirio upes, deszimts 
myliu nuo Cassino. Isz sziaurines puses nuo Ca- 
ssino, Lenkiszkas pulkas jau paėmė Pied- 
monto, eidami ant Hitlerio drutvietes.

London, Anglija - Apie 2,500 Ameriko
niszku eroplanu padare daug bledes ant Berly
no ir Brunswick, nuszove 125 Vokiszkus ero- 
planus o apie 45 Amerikoniszki eroplanai ne
sugryžo isz to muszio. «

Apie keturi Vokiszki submarinai likos pa-
Rusu prie žemutines Dneatr, 
taipgi szeszi Vokiszki tankai 
likos sunaikinti.

London — Apie 6,000 Alijen
tu eroplanu užpuldinėjo ant 
Hitlerio linijos isz vakaru pu-

Lavonai likos surasti 250 pėdu sės, taipgi bombardavo nuo 
nuo vietos. Nelaimingieji pali-1 Britanijos iki Belgijos su 8,000
ko szeimynas. tonu bombų.

skandyti per Anglikus, kada daugybe laivu ve
žė materijolo del Rusijos, Arctico mariose.

Kulkos isz Vokiszku armotu pataikė ant 
Dover, Anglijoj bet Angliszki eroplanai tuojau 
nulėkė ir bombardavo ta vieta kur radosi Vo
kiecziu armotos. 
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o tada turėsi tiesa reikalauti 
idant kiti klausytu ir apie tavo 
dorybia be jokio kartumo.
tokiu akcija kurios neturėjo 
jokios vertes. Isz to pamo'kini- 

'Sveikiausiu miesteliu, kūrimas kitiems yra tolkis, jog jei- 
žmones gyvena ilgiausia, yra gu 
San Ygnacio, Kalifornijoj, ten 
gyventojai gyvena ilgai, Ibuna 
sveiki ir neturi jokios rupes- 
ties, pagal apsakyma kapitono 
W. Fox kuris nesenei isz ten: 
a t važiavo.

San Ygnacio gyventojai gy
vena nuo I 
tar/p ju randasi motere kuri tu
ri 185 metus amžiaus.

Kas Girdėt
nori (pasekmingai speku

liuoti, tai reikia būti turtingu 
nes kitaip, žmogeli, paliksi tik 
szun-popieras po smiert savo 
paežiai ir vaikams.

BALTRUVIENE

WPB Virszininkas; “Jo-
I
kiu Permainų” Auto

mobiliu Gamyboje
Sziais Metais

į Pati vargingo darbininko, 
__ j J ■ I gyvenanezio Teksuose, gavo 
120 lyg 130 metu o i nesenei žinia buk“ ji aplaike 

puiku turteli <po mirusiam die-j 
dukui, Patrikui O’Brien, kuris 
mirė Irlandijoj, palikdamas 
daug turto. Bankose turėjo jis t 
padejas apie dvideszimts mili-l 
jonu doleriu. Vargsze aplaikys q jeigu karezemoje balių daro, 
apie tris, milijonus doleriu kai- Tai rodos kipszas mergucziu 
po savo dali.

Washington, D. C. — Karo 
Gamybos Instaigos virszinin- 

Į kas, Donald M. Nelson pasaka 
I Automobiliu Darbo Patarimo t
Komitetui,kad jis nemato “jo
kiu permainų” gaminti kelei
vinius automobilius sziais me
tais ir pabraukė, kad nors turi

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c-™
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pu> 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
rninaliszka

No. 103 
pirmutines

j imta isz Lietuviszku užlieku.
■ 'veikslais, 177 dideliu puslapiu.
V No. 104

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

Su v. Valstijų gyventojai kas 
meta suvalgo daugiau kai dvy
lika bilijonu bulikucziu duonos. 
A „ “

Žinunai saiko 'bulk Ikožnas su
tvėrimas gyvena asztuonis kar
tus ilgiau ne kaip iper taji lai
ka auga.

Ant ipavyzdies paimkime 
arkli, kuriam užima keturis 
metus ant užaugimo o jis gyve
na asztuonis ’kartus ilgiau — 
apie trisdeszimts metu; szuo 
auga per du metus — gyvena 
16 metu; viszta auga meta, to
dėl gyvena nuo asztuoniu lyg 
deszimts metu. Pagal taji isz- 
rokavima tai 'žmogus augantis 
lyg 25 metu, privalo gyvent ne
mažiau kai 200 metu, vienok 
žmogaus gyvastis daeina tiktai 
pusiau tuju metu.

Suraszas parodo jog žmones 
gyvena kas kart mažiau o prie
žastis tojo trumipaus gyvenimo 
yra per-greitas gyvenimas, 
krutėjimas ir nerviszkumas, 
pervirszinis darbas o mažai at- 
silsio ir t.t. Sziadien 
paprastai gyvena nuo 
60 metu.

Pagal surasza, tai
gyvena ilgiau pietuose, ne kaip 
žiemiuose, nes sziltesniuose 
sklypuose žmones pergyvena 
daugiau ant lauko ir saules.

Tūlas senas filozofas kalba, 
jog tylėjimas tai kartais yra 
geriausiu atsakymu del nesan- 
žiniszku ir kvailiu ypatų. Ge
riau yra tylėt ne kaip su kvai
liais eiti in disputus.

žmones
50 lyg

žmones

Geriausiu kaimynu yra tas, 
kuris nesi'kisza in reikalus savo 
kaimyno.

Žydai, Amerikoje, ant galo 
pripažino Kristų už didžiausia 
mokytoja moraliszkuma. Yra 
tai istorija kuri yra taip sena 
kaip yra senas Krikszczionisz- 
kas svietas. Žydai visados pri
pažindavo Kristų (tik ne visi) 
kaipo gera mokytoja ir didžiai 
iszmintinga žmogų bet nieka
dos nenorėjo Ji pripažint kai
po Dieva.

Asztriauses peilis, kaltas, 
kirvis ir kitokį innagei atszim- 
pa, jeigu tan'kei juos naudoja
me bet bobos liežuvis, kuo dau
giau ji naudoja, tuo pasilieka 
asztresnis. — Argai neteisybe?

Sanėkaita parodo buk Ame
rikonai kas meta suruko dau
giau paperosu ’kaip praeityj. 
Amerikoniszki fabrikai, in lai
ka pirmutiniu penkių menesiu 
szimet, pardavė 8,754,000,000 
paperosu o praeita meta tam 
paežiam laike parduota 6,323,- 
000,000.

! Pasirodė jog ne tik pas mus 
popiera pabrango bet visoj Ru
sijoj taipgi (baisei pabrango. 
Žinios skelbia buk Szvedijoj ir 
Finlandijoj, kurios pristatyda
vo popieros beveik del visos 
Europos, isždirbimas popieros 
kasztuoja dabar nuo 200 
300 procento daugiau.

Ivg

tauJeigu apie dorybia kiti 
įkalba? tai klausyikie su atyda

Katra mergina veidus
kvarbuoja,

Tokios jokis vyras nepasi-
■dalboja,

Popiera del spaudimo laik
raszcziu vela, pabrango ir jeigu 
taip toliaus eis 'brangyn tai ne- 
kurie iszduotojai bus priversti 
sulaikyti leidimą laikraszcziu 
ir . spaudimą visokiu knygų. 
Aiplaikeme žinia nuo musu fab
riko jog popiera da kelis cen
tus pabrangs ateinanti menesi. 
— Tikra rugepjute del popieri
niu trustu szimet o iszduoto- 
jams laikraszcziu kiszenei vis 
daugiau džiūsta o prenumera
tos vailgei galima pakelt nes 
skaitytojai manytu jog iszduo
tojai nori greitai pralobt.

Kada senas Jonas P. Morga
nas mirė, paliko tarp visokiu 
akcijų už septynis milijonus ki-

Guodotini Skaitytojai, ra
sokite aiszlkiau savo adresus 
kada persikraustot in Ikita na
rna nes tan'kei isz to kyla nerei
kalingi nesupratimai ir rugoji- 
mai ant redakcijos o pacztas 
mums sugražina lailkraszczius 
už kuriuos 
du centus 
skaitytojai 
redvste su v
buk neaiplaiko laikraszti. Daži- 
nokite gerai kaip vadinasi uly
czia ir kaip ja paraszyt o tada 
neturėsite jokio ergelio ir 
mums daug palengvinsite dar
bą.

turime mokėti po 
už kožna, po tam 
raszo laiszkus in 
visokiais skundais

Kriokte ir tymai kas meta 
paima 20,000 vaiku czion Ame- 
rike. Daugiau vaiku mirszta 
nuo sziu ligų ne kaip nuo dip- 
terijos arba szkarlatinos o tai 
isz priežasties jog kada vaikai 
apserga tomis ligonis tai tėvai 
nesirūpina apie tai praneszti 
daktarams.

Popierinius pinigus pradėjo 
naudoti pirmiausia Kinczikai, 
da priesz 2698 meta, priesz Už
gimimą Kristaus.

Vienas isz anglėkasiniu mies
teliu, kuris kitados turėjo su- 
virszum 15,000 gyventoju, szia- 
dien dingo visai. Nesenei mirė 
jame paskutinis gyventojas. 
Visi namai supuvo, ulyczios 
prikrautos szaszlavais ir žo
džiu visas miestas apleistas vi
sai. Tai tikrai Amerikoniszkai 
nes kada kur pradeda kokia 
pramone, pristato namu ir biz
nius o kada paėkui nesiseka tai 
viskas nueina ant niek.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie

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

No. 129 Keturios
ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 
ojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- . . .
ius prigauna. 58 puslapiu............15c I žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
•ius isz valenczijos; Kožnas daigias i Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
uri savo vieta; Ka pasakė ka tras' Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 

oacziucrtas. 76 puslapiu..................20c ■ pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
No. 133 Dvi istorijos apie Neužrno-

ama.’ žiedas ir Apie Drūta Alksni, ' 
•2 puslapiu.............................................15c i

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

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

No. 140 Keturios istorijos ame 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
įMocziutes pasakosimi; 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; A-zt keik užlaiko moteręs paslaptį.
61 puslapiu .....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’rilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas

(karalium. 61 puslapiu ..................15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 

mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis 
60 puslapiu .................................... lf*p

44 pus. 15c 
istorijos apie

404 
50- 
kri- 
35<

iSz 
išz- 
pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne
būti daromi planai prisitaikin- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo 

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25 
. . . v. .1 No. 106 Penkios istorijos, apn

nedarysime nei vieno Žingsnio Į Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
kas trukdytu Ikaro pastangas. ” į Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

Ankscziau szia sau vaite Kai
nu Administracijos Instaiga 
paėkelhe savo Gegužes men. 
kvotas, paliuosavimui nau
jiems keleiviniams automobi
liams (10,000) ir dviracziams 
(12,000).

ti pokarinei gamy'bai, “mes

* *

Numatomi Kreditai 
Placziai Vaiku-Priežiu- 

ros Tarnybai, Pa- 
reiszke OWI

privaro,
Ir vaikai meto su akmenais, 

O tankiausia ir su purvais, 
Visur randasi tokiu merĮgucziu, 

Kurios padaro juokus del 
Anglilkucziu, 

Jeigu Lietuvaites taip ilgai 
darys, 

Tai dzievaž in kaili aplaikys, 
Jau tos Konektines, 
Tai szirdeles ne kas, 

Ten jau kaip niekados, 
Kaip kur tiktai merginos 

geros.
*

Pažinau misiute su mėlyna 
jelkute,

Su laibai gera szirdele, 
Tai ne dalbar nesusivaldo, 

Po visas palbulkes iszsibaldo.
Iii karczema sau trauke, 

Stovėdama prie 'baro riaulke, 
Ir da įpraszo, Vincai užfliudyk, 

Del manės, szirdžiu'k, ne
pavydėk, 

Kaip nuo tavęs gersiu, 
Tai kitiem sarmata padarysiu, 

Ba nuo ju nepraszysiu.
Pasiliaulk, rutėle, su savo 

szposais, 
Ba tas nesiseka su vyrais, 
Namie sėdėk, nesival'kiok, 

Skaityk ir giesmeles pagiedok. 
Viena moterele andai szauke : 

“Vaje!
Pribuvo iponia Baltruviene! 
Isz kur kvaralba ja atnesze, 

Kodėl ant plynių nenunesze!” 
Taigi, deszimts moterėliu 

užtikau., 
Visas davadnas radau, 

Tiktai vienos liežuvis ilgas, 
Nes tegul ja ten galas.

Daug blogo liežuvis padare, 
Kaip žiotis savo atidarė. 

Be to, da trys yra, 
Kurios mėgsta guzule ir byra, 

Jeigu namie neturi, 
Tai iszejus in ka insižiuri,

Szaukia kad kvoteriuka duotu, formacijos

GAVI, gavus praneszimus isz 
vyriausybes agentūrų dirban- 
cziu toje srityje, pareiszke, kad 
Fiskaliniems 1945 metams nu
matomi specialus padidinti 
kreditai vaiku, priežiūrai. Tas 
daroma ryszium su dideliu 
skaiezium motoru, dirbaneziu 
karo pramonėje ir dėlto nega- 
iineziu vaiku tinkamai įpri'žiu- 
reti.

Pagal tas paezias agentūras, 
daugiau vaiku-priežiuros tar
nybos skubiai reikalinga vaka
ru ipalkrasztyje, pietinėje audi
niu srityje ir kai kuriuose ry
tiniuose ir vidur-vakariniuose 
miestuose. Mobilizuojant tėvus 
in karo pajėgas, tokia priežiū
ra, pa'gal Karo Darbo Jėgos Ko
misija, greieziausia bus padi
dinta.

Beveik du trecz-daliai 2,428 
vaiku darželiu ir priežiūros 
centru, kurie buvo finansuoja
mi Lanham Act’o kreditais, 
vietinėmis ipaszalpomis bei te
mų mokeseziais, stokuoja dar
bo ipagialbos. Bendras skaiezius 
vaiku tose instaigose Balau. 5 
d., 1944 m., buvo 78,476.

Kad pilnai patenkinti reika
lą, kylanti del vaiku, kuriu mo
tinos dirba karo darbus, FWA 
finansuoja sekanezias tarny
bas, ryszium su vaiku darže
liais ir priežiūros centrais; in- 

centrus tėvams,
sveikatos priežiūra, vizituojan- 
czius mokytojus, kurie dirba 

j kartu su tėvais prie vaiku pa- 
, liekamu centruose ir taip pat

No. 111 rfziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Ragamszka 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 girrios ir Ant neinuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

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

No. 127 Trvs istorijos apie Dūk-Į 
to nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Varerutis ir Skunutis. 60 nūs. ..15c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo 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 

Irtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
15«Preke

Abba aluczio užfiuidytu.
Kada jau akis užsipila,

Tada dlia-dralia,
Dorybes ne sarmatos netenka
Kaip kiaule in purvyną slenka, kai 'kurias vaiku transportaci-

In griekus, 
Ir visokius niekus. 
Pavirsta in nieką, 

Dalis drabužiu ant kelio 
‘ipalieka,

jas tarp namu ir priežiūros cen
tru.

Visuomenes, kur karo dar
bams reikalingos moterys tu- 
rinezios vaikus mažesnius kai

jeigu vyras namon vadina, dvieju metu amžiaus gal kreip- 
Tai už ad veri jos užsikabina,

O jeigu karta užtraukia su
staiga,

Tai isztruksta nuo savo vyro 
szoka per Įauga, 

fu vidų kad girksznoti, 
Bile vyrui patukos neduoti.

Ne viena atėjus padaro sz'kada,
O iszsipagiriojus užmokėti

žada,
Nelaimingos rūteles esate,

Netrukus stenėsite,
Nes uzlbonas lyg tol vandeni 

neszioja,
Kol ausis nenupuola.
Su jumis ir taip bus,

Kaip kauluota mirtis pribus. linga tokios bendros vaiku jau-

o
tis in FWA, praszydamos kre- 

1 dilu insteigti bendra tokiems 
i vaikams priežiūra. Vaikmprie- 

ir žiūros autoritetai paprastai ne- 
I pritaria bendrai tokio amžiaus 
vaiku priežiūrai. Ponia Flo
rence Kerr, Federalines Karo 

, Agentūros Vieszosios Karo 
į Tarnybos Direktore, ipareiszke, 
; kad “nors nepritariama sam
dymui moterų turincziu vai
kus mažesnius kaip 2-ju metu 

! amžiaus, tacziau mes žinome, 
kad daug tokiu moterų buvo 

! priverstos imtis karo darbu, 
j Todėl, jeigu visuomene reika-
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Adresas
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

nesniu kai 2 metu amžiaus iprie-j EMIC programos 10 procentu, 
žiūros, mes noriai duosime tam Ji 
reikalui kreditus.” L-

Per Kovo Men. Suteik

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
”L abreže, kad serganti kariu 
kūdikiai turi teises in szia prie
žiūra vieneriems metams, ne- 
žurint to ar ju motinos'buvo in- 

: trauktos in szia programa ir 
gimimo 

—O.W.I.
ta Priežiūra 41,000 Ka- prižiūrimos k ud ik i o

riu Žmonoms Ir 
Kūdikiams

Pagal Karo Motinystes ir Ku- 
dikiu-Pricžiliros programa, bu
vo suteikta priežiūra daugiau 
kai 41,000 kariu žmonoms ir 
kudilkiams, pranesze Katherine 
F. Lenroof, U. S. Darbo Depar
tamento Vaiku Biuro virszinin- 
ke. Tai yra mėnesine sanskaita, 
kas sudaro maždaug 270,000 
vieneriems metams, pradedant 
nuo szios programos pradžios, 
t.y. Balandžio men., 1943 m., 
iki Kovo 31, 1944 m.

Vice-Admirolas Ross T. Mc
Intire ir maj. gen. Norman T. 
Kirk, vyriausieji Laivyno ir 
Armijos chirurgai laibai giria 
szia EMIC programa, pagal 
kuria vyriausybės 'buvo suteik-’ 
ta medicinos ir ligonines prie-1 
žiūra. Jie bendrai <pareiszlke, 
kad pagialba, kuria suteikia 
daktarai, ligonines ir slauges 
pagal szia (programa, yra dide
lis moralinis faktorius ir sutei
kia daugiau pasitikėjimo musu 
užjūriuose kovojantiems vy
rams.

Panele Lenroot ipareiszJke kad 
medikale ir ligonines priežiūra 
suteikiama kūdikiams sudaro

metu ar ne.

Nesijuokite Isz Jo

Bill White ne yra “bob-vy- 
riu” bet nariu žymaus Airi- 
szinio pulko vadinamo “vel- 
niszkos bobos” isz pirmos 
Svietines Kares, kurios li
kos iszrinktos Kanadoje. Ei
na jis ulyczia Chicago j e o 
nors kiti isz jo juokėsi ir vi
saip szandija bet Bill sau isz 
to nieko nedaro ir žengia pir
myn.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

O'" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

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

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

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

VISOS TRYS O’ 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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Privertineje Vokieczius Prie Darbu

ETSYBE sakant, New
Yoikas nelabai meilingas 

atsižvelgiant in oro permainas, 
kurios žmones kasdien erzin
davo.

Viena diena szalta, antra1 
diena lietus lija ir taip per vi
sa Gruodžio menesi.

‘Gruodžio 21 d., vakare, visi 
keliavo in vidumiesti savo my
limiesiems dovaneliu pirkti.

Tarp sziu žmonių, apdriskęs, 
suszales, apiplyszusiais czeve- 
rykais, stumdomas ir niekina
mas visu, ėjo Jonas Rimkus, 
Dievas žino kur. Sustojo jis į 
prie valgyklos ir seile rijo be- , 
žiūrėdamas in skaniai valgan- 
czius. Su lengvesne szirdimi 
dėjo ranka in kiszeniu bet pir- : 
sztai kiaurai iszlindo. Jo pra- 
szvitusios akys aptemo liūdim- , 
mu o szirdis apvilta vela pasi
darė sunkesne.

“Na, vistiek, eisiu in vidų, ! 
gal pasiseks pabėgti nuo užmo
kėjimo,” maustė Jonas. <

Inejo in vidų. Pasiėmęs val
gi, atsisėdo szale vyro, gražiai 
apsiredžiusio. Bevalgydamas, 
Jonas pamate pinigu maiszeli 
bekyszant isz to vyro kisze- 
niaus. Niekam nematant, isz- 
trauke Jonas tuos pinigus ir 
nusineszc savo vakariene in ki
ta kampa. Atidaręs, rado 5 do
lerines. Nudžiugęs ir nepabai
gęs valgyt iszmove laukan.

Eidamas skersai vienos gat
ves, Jonas iszvydo, kad auto
mobilius tiesiai puola ant mer
gaites einanezios prieszais. Tei
sybe, pusgirtis ir isztižes buvo 
bet vis tik suskubo pagriebti 
mergaite isz mirties nasrų. 
Mergaite apalpo Jono rankose 
bet ir valkatai negerai pasida
rė su szirdim. Jis per penketą 
metu nebuvo palytėjus skais- 
czios mergaites o dabar jis vie
na iszgelbejo nuo mirties. Jo
nas turėjo pcrneszti apalpusiu 
mergaite in krautuves priean
gi, kad apsaugojus nuo baisaus 
vėjo ir szalczio. Tuojaus žmo
nių minia aplinkui apstojo. Jo
nui pasidarė perankszta. Susi
rinkusieji niekino driskiu. Jis 
buvo beeinąs szalin bet mer
gaite atidarė savo gražias akis 
ir dėkingai pažvelgė in Joną. 
Jo užkietėjusia szirdi seniai 
niekas negaliojo sujudinti bet 
dabar jis sustiro nuo merginos 
žvilgsnio.

“Alen...” vos isztare Jonas 
ir jo liežuvis prikibo prie dan
tų, negalėdamas žodžio pabaig
ti. Mergaite nepažino Jono bet 
valkatai atėjo in minti reginys 
isz Lietuvos pirm penkių metu. 
Jonas atsiminė Alena Dauno
raite, kurios nesitikėjo pama
tyti daugiaus.

Palikes iszgelbetaja mergai
te tarp susirinkusi uju, Jonas 
tiesiog inejo in smukle, kur gy
veno ir dirbdavo, kada jam rei
kėdavo ragauti “stipriojo van
dens.” Niekam nieko nesakęs, 
Jonas lipo augsztyn in savo 
kambarėli.
“Alena! Alena Daunoraite!” 

Toji mintis nepaliove jam suk
tis galvoje. Atsisėdės ant lovos 
ir susiėmęs galva in rankas šu
kele atmintyje savo praeiti 
Lietuvoje.

Jaunas ir pilnas vyriszkumo, 
jis buvo atsisveikinęs su savo 
draugais priesz iszkeliausiant 
in szali, kur jam rodėsi tada,

kaid gatves ten yra auksu isz
piltos ir žmones pinigus semto 
semia. Nežinojo vargszas, ko
kia ateitis jo laukia. Atsiminė, 
kaip nuėjo atsisveikinti su Ale
na. Pamacziusi Joną, ji isz tolo 
atbėgo ji pasitikti.

— “Jonai, ar tai jau tu isz- 
važiuoji? Man bus labai ilgu 
be tavęs. Sakai, kad už kokiu 
metu parvažiuosi, ar taip?”

— “Taip,” atsake Jonas.
— “Neužmirszik man atra- 

szyt apie Amerika nes man la
bai norisi daugiau žinoti apie 
ta stebuklinga szali.”

— “Ha! ha! Jau kokia de
szimts kartu praszei kad nepa- 
mirszcziau atraszyti ir asz jau 
negaliu tavęs intikrinti, kad 
isztiesu neužmirsziu.”

— O Jonai, turbūt tu grajysi 
smuiką didžiuose teatruose?”

— Matysiu kaip pasiseks 
gauti tokia vieta. Pasakyk 
man, Alena, kad tu manes ir-gi 
neužmirszi, kad tu lauksi kol 
asz parvažiuosiu turtingas. Asz 
tave taip myliu, kad nėra žo
džiu 
Man

O

Vokiszki nelaisviai yra privereziami neszti sužeistuosius kareivius isz kariszku lauku 
in ligonbutes Carasuelo, Itali oj. Prancūzai drauge kovoja su Amerikonais tuose mu- 
sziuose. Ar jus perkate Amerikos Kares Bonu ant suszelpimo tuju vyruku?

iszreikszti mano meile, 
daugeli kartu ateina in 

minti, kai]) asz be tavęs tenai 
galėsiu gyventi. Alena, ar tu 
palauksi, kol asz parvažiuosiu 
in brangia Lietuva?

— Jonai, asz kartais taip-gi 
manau, kad man bus labai ilgu 
be tavęs, kad asz negalėsiu su 
tavimi praleisti tokiu linksmu 
valandų dainuoti drauge. Ne- 
užmirsziu ir lauksiu, kaip No
jus lauke balandėlio su alyvos 
szakele, to linksmo laiszko, ku
ris pranesz, kad jau gryžti. Tu 
man buvai labai geras ir iszti- 
kimas, tikiuosiu, kad ir toliau 
manos neužmirszi.”

Jiedu pasibucziavo ir atsi
skyrė. Abiem akys buvo pilnos 
aszaru.
Kaip tik Jonas atkeliavo New 

Yorkan, auksu iszpiltos gatves 
pavirto purvynu o pinigu nebu
vo iszkur semti. Nemokėdamas 
Anglu kalbos, Jonas negavo 
smuikuoti teatruose bet susi
draugavo su “mokslincziais,” 
kuriems nebuvo nei Dievo, nei 
dangaus nei sanžines. Jie mo
kėjo ir mėgo gerti bei kazyriuo- 
ti. Iszmoko ir Jonas. Centeliai, 
kuriuos jis prakaitu uždirbda
vo, pradėjo nykti. Begeriant, 
pajunkimas prie svaigalu eme 
stiprėti, nerūpėjo Alena, nėra-

arba pradžia
SKAITYMO

RASZYMO

tarė:
— Alenute, szirdele, dova-

— Taip, tai asz! Todėl do va-

Įėjo be ju apsieiti. Ilgainiu pa-j Kuczioje pradėjo snigti ir vi- 
ilso. Tada nenoromis pažiurėjo!
in smuiką ir ketino mesti ja po 
lova.

— Bet ka man kenks paban-

— Neuižmirszau tave 
asz tau daug laiszku nurasziau 
Dieve, Dieve mano 
Koksai gyvulys asz esu

! Jonas nepajuto kaip pas var- le ant keliu priesz mergaite ir 
gonus atsidarė du žiburiai.

Szvelniai ir lengvai, tyliai
.kai]) mažas upelis eme plaukti nok! Nusidėjau Dievui, mamai
I isz vargonų meilus ir ramus ir tau! Radai mane valkata bet 
Į balsai. Vargonininkas buvo rytoj veikiau mirsiu negu bu- 
atejas in tuszczia bažnyczia siu toks kaip vakar! Gana man 
pasilavinti priesz szvente. Jis'purvais braidžioti!

• rengėsi ant rytojaus nustebint J — Ar ne tamsta mane iszgel- 
klausytojus in^pudinga giesme' bėjai ana diena nuo mirties 
“Avė Maria,” todėl ir grajino'kada automobiliai susibėgo isz 

i ja isz vakaro. Jonas buvo isz-Į prieszingu pusiu?
mokes ta giesme Lietuvoje. Isz-
girdes galingo jausmo balsus, nok man, Alenute, mano isz- 
Jonas nesijuto kaip pagriebė, tvirkima.
smuiką ir eme įgrajyt pritarda-Į Vargonininkas nesuprato 

Į mas vargonams. Grajydamas kas ežia darosi, ka juodu kalba.
jis meldėsi kad Marija užtary
tu už nedora nusidėjėli. Jam klauso jis Jono, 
žybtelėjo per galva motinos žo- 

. džiai atsisveikinant :
— Jonuti, neu'žmirszk Szven- 

cziausios Paneles, Ji tave isz- sis'kyre važiuojant Amerikon, 
gelbės. i kaip Jonas isztvirko, kaip da-

Vargonai tebegrojo ir Jonas bar netikėtai susitiko, 
taip-gi. Jis užmirszo kur stovi! 
ir ka veikia. Vargonai nutilo J 
Jonas grojo toliau.

Smuiko aimanavimas įplaukė Jis tikėjo kiekvienam Jono žo- 
po visa bažnyczia ir siuntė sa
vo balsus dangun. Juose 
ir tevvnes iszsiilgimas ir <z O

žusio gyvenimo gailestis 
dejelio viltinga malda 
Dangaus Karalienes. Vargoni- : 
įlinkas buvo pragarsejas New 1 
Yoilke artistas bet jis nebuvo 
da niekad girdėjas taip jaus
mingai iszpildant “Avė Mari
ja.” Jam atėjo abejone, ar ežia 
žmogaus ar ežia dangaus muzi
ke.

Tik sztai pasigirdo bildesis. 
Jonas vos suskubo padėti smui
ką ir apalpęs parvirto ant grin
dų. Vargonininlkas leidosi bėg
ti žemyn nuo vargonų. Atbėgės 
ties didžiųjų altorium, užžie
bęs didžiuosius žiburius var
gonininkas pamate ant grindų 
parvirtusi apdriekusi žmogų o 
prie jo pavargusia mergaite. 
Tai buvo Alena, neseniai atva
žiavusi in Amerika ir Kuczioje 
atėjusi in bažnyczia.

Pamatęs smuiką vargoninin
kas suprato kad valkata buvo 
artistas. Vargonininkas ir mer
gaite veikiai atgaivino nelai- 
mingaji. Jonui atsipeikėjus, 
vargonininkas paklausė Ang- 
liszkai isz kur jis ir kaip vadi
nasi.

— I am John Skirgaila, from 
Sintautai, — atsake Jonas.

— Jonas Skirgaila isz Sin
tautų? — atkartojo mergaite.

Ji suėmė veidą in rankas. 
Jos pundelis iszkrito isz ranku. 
Ji eme svyruoti. Nustebės var
gonininkas pasodino mergaite 
in suolą ir padavė jai vandens 
isz to stiklo kuri buvo atneszes 
Jonui. Mergaite eme graudžiai 
veikti.

— Lady, who are you? — už
klausė vargonininkas bet mer
gaite nesuprato.

— Kaip tamstos vardas? — 
atkartojo Jonas Lietuviszkai.

— Alena Daunoraite isz Sin
tautų. Ar tamsta manes nepa
žysti ?

Jonas valandėlė pastovėjo 
lyg stabo isztiktas, paskui puo-

— Is she your wife? —pa-

Į — No sir, — atsake Jonas ir 
j eme aiszkinti kaip juodu buvo 
susi-žadeja Lietuvoje, kaip per-

Vargonininkas buvo artistas 
ir žinojo kaip lengvai artistu 
szirdys pasiduoda pagundoms.

džiui.
— Well, — tare jis, — tams

ta man sugadinai szi vakara 
repeticija per tai turėsi rytoj 
atsilyginti. Pernakvosi szia 
nakt pas mane o rytoj per Su
ma mudu grajysim “Avė Mari
ja.”

Jonas džiaugsmingai apsi
ėmė. Alena iszejo namo.

Metai praslinko, Jonas buvo 
didžiosios New Yorko ’bažny- 
czios vargonininko pagialbi- 
ninlkas ir to miesto operos ar
tistas.

Kitoms Kalėdoms praėjus 
buvo Jono ii’ Alenos szliubas. 
Baltrus buvo broliuose. Jam 
buvo nejauku naujuose szva- 
riuose raibuose, nors jis taipgi 
jau nebegirtavo bet kartais 
slapcziomis dar imdavo burne
le. Užtat Jonas buvo ir liko pil
nas blaivininkas.

—Akmenukas.

buvo 
sulu- 
nusi- 
prie

sa diena minkszti balti pūkeliai 
krito isz dangaus. Vakare pra
dėjo pusti szaltas vejas nuo At- 
lantiko. Jonas buvo nuejas in 
muzikos sankrova ir nusipir
kęs stygų, sutaisęs smuiką gry- 
žo namo. Vejas pute gatvėmis, 
szvilpe pro triobu kerezias, pro 
iszka'bu lentas. Jonas su smui
ku po pažastim skubinosi na
mo. Vejas blaszke jo sudrisku
sius drabužius o szaltis gnybo 
in veidą, siekdamas ir nugaros 
kaulus,drebulys purtė, bet ne- 
szilde. Kojos pynėsi ir slydo.

— Nejaugi suszalsiu, — ma
ne Jonas.

Apsuko kampa ir sztai du 
bažnyczios boksztai stugsojo 
rinitai. Jonas sumanė ineiti in 

pasiszildyti. Bažnyczia
buvo tamsi ir tuszczia. Baime

sze ir nesiuntė jai savo antra- 
szo. Per penkerius metus Jonas 
nusmuko iki pat dugnui.

Atmintis tos dienos, tos pa
skutines valandos su Alena,
taip Joną sugraudino kad net dyti — tarė sau ir isztrau’ke su- 
sziurpuliai apėmė visa jo kuna. krypusi smicziola isz po lovos.

Alena, Smuikas buvo, apdulkėjus, su- 
I braižytas ir iszrode niekam ne

mielas! tikes. Jonas patraukė aszutais 
kad Per stygas. Smuikas verke gry- 

neturejau nei szirdies nei jaus-.nu, aiszkiu, maloniu balsu. Jo
niu, tik vien troszlkima iszsi- 
gerti. Jeigu yra pragaras ant 
žemes, tai asz jame per penke
rius metus iszbuvau. Tai]), Ale
na, asz smuikuoju ir mano var
das skamba... smukiose. Mano 
smuikas, 
bar ?

Taip Jonui bemintijant sztai 
kasžin kas pabarszkino in du
ris.

— Važiuok sveikas in vidų,
— prabilo Jonas.

Durys atsidarė, inejo Bal
trus Bumbulas, Jono sėbras, ne- 
szinas maisza po pažastim.

— Isz kur tu iszlindai kad 
tavęs jau trys dienos kai]) ne
matyt. Gal paklydai ir reikėjo 
dželoje nakvoti. Ka ežia vai-į 
kioji tame maisze.

— Klausyk Jonai. Asz 
riu nei szunies cento o 
taip noriu kai]) ap.!..iuvusi žo-1 
le. Szi smuiką asz pirkau nuo 
vieno Italo už 5 dolerius. Jis 
buvo girtas ir truko jam pini-

igu. Italas siūle ta smuiką sa- 
liuninkui bet tas n -i žiūrėti ne
norėjo. Ant galo xad jau nie
kas neeme, Italu; inbruko ja 
man ir asz nenormis paėmiau 
manydamas sau kam nors par 
duoti.

Italas sake kad smuikas yra 
geras, daugiau Vertas negu de
szimts doleriu. Man vis ta pati 
czirsžkyne, bet paėmiau. Da
bar, po szimts pypkių, man rei
kia pinigu; imk ji, po kelmu, 
už du dolerius. Jonai, tu buvai 
mano geras draugas ir asz syki 
maeziau kad turėjai suplyszu- 
siu gaidų. Imk, Jonai! Duok 
szia du doleriu.

— Na, kad jau tu taip nori 
mane atskirti nuo tu dvieju do
leriu tai sze pinigai, mesk 
smuiką ant lovos. Ima ja 
szimts! Gavai pinigus, begk 
lakti ir truk sprandą. Asz noriu 
būti vienas.

Baltrus valandėle žiurėjo 
nustebės bet spjovė ir iszejo. 
Jonas likes vienas vėla pasken
do mintyse apie praeiti. Jos 
jam buvo skaudžios bet nega

lias grajino toliau; sziurpuliai 
apėmė visa jo kuna. Smuiko 
garsai buvo nepaprasti. Tarsi 
žmogaus verksmas ėjo isz tar
po sudžiovusiu lentgaliu. Jo
nas grajino vis smarkiau, vis

kas žino kur jis da- jausmingiau. Tik sztai nutru-

galvojo “kaput, 
straikas. Pirma Alena vaidino-

ko styga.
Jonas liovėsi grajines bet jo 

pirsztai ir rankos drebėjo kai]) vidų 
ligonio.

— N-n-nu, nu! Man sziadien apėmė Joną, jis ketino iszbegti 
ar smegenų1 bet szilumos spėka buvo dides

ne už baime. Po valandėlės ir 
si o dabar sapnuoju kad asz tamsas nebesirode taip baugu,
grajinu ant tikros StradivarioJ Žiburys spingsojo ties alto- 
Jau gal perdaug goles inmau- 
kiau. Vakar rodėsi velniai, 
sziadien szventieji. Ženklas kad 
veikiai tuksiu kirminams. O

I kad ne, reikes atsisveikinti su 
' kareziaja sriubele. Taip be- 
i mintydamas Jonas dar vis gerti I, .. . TTv .. v j kraipo smuiką rankose. Užėjo 
jam noras pažiūrėti in vidų bet 
viduje per apdulkejima nebu
vo matyt dirbtuves paraszo. 
Nuputes dulkes pasistojo ant 
lovos ir prikiszo smuiką prie 
žiburio. Per s'kylute pas szalas 

raides: 
C rėmo- 
Domini

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 1

rium. Jonas ėjo arcziau prie ži
burio. Ilgainiui jis nusiramino, 
atsisėdo suole ir žvalgėsi aplin 
kui. Jau szirdis pradėjo smar
kiau plakti ir geresnieji jaus
mai kilti. Atsiliepe ir sanžine.

— Nieksze, valkata, niekam 
netikės gyvuoly! Koks tu per 
vienas kad užmirszai Dieva? 
Kad apleidai motina. Ji tavęs 
nesulaukdama pasimirė! Ap
gavai sužiedotine, žmogau! 
Kur tavo szirdis?! Kam tu taip 
apsileidai l Kaip gražu buvo 
kada priėmei pirma Komunija. 
Kur tavo prižadai?

Jonui prisiminė motina ir ji 
iszmetinejo jam:

— Apleidai mane, neraszei 
nei žodelio. Kodėl? Joneli, ar 
atmeni kada asz tave mokinda
vau poteriu vakarais?

Jono szirdi apėmė graudus 
gailėsis. Pasidėjęs smuiką ant 
suolo, Jonas atsiklaupė ir eme 
melstis.

— Dieve! Dieve mano! Aplei
dau tave! Atsižadėjau tavęs ir 
saves. Ar dovanosi man? Ar 
asz vertas? Asz valkata, suli
pęs ir bjaurus drysau eiti in ta-

Siuncziant pinigus per baU' 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkiie 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuika. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

nuo lo- 
nesumusze ISTORIJE apie Gregorius, 

------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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buvo matyt aiszkios 
Aidonius Stradivarius 
nensis faciebat anuo 
1718.

Jonas kone nukrito 
vos ir bemažko
smuiką. Jis jautėsi springstas 

' Adomo obuoliu.
—Szventas Jackau! — suriko 

Jonas. — Ar tai galimas daig- 
tas?

— Baltrau! Baltrau! — szau- 
ke jis bet Baltraus nebuvo.

PUIKI ISTORIJA Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykitfc

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

I
ita
ĮIi
i•>>*>»*»»**»**»»****»»****

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
"SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

TIKTAI, ... 50c 
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

y onamus liet Dieve! žadu pasi-; prįsįunstį nauja adresą drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu

taisyti, man akys atsidarė! 
Matau savo nelaime! Vieszpa- 
tie! dovanok!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Aszaros riedėjo jam isz akiu aplaikysite greieziau ju- 
ir kaip žirniai biro per veidus'su paczta ir laikraszti. Jeigu 
ant ranku ir suolo. Apžėlęs ii’(įaip padarysite, tai neturėsite 
sudriskęs buvo, 'bet gailesio j0^į0 ergelio sau ir del mus. 
apimta szirdis skaudėjo smar- Ączįu visiems.
kiai. SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

Bondas ir Markes.
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Žinios Vietines
—' +------

' — Seredoj Szv. Marijos, 
Kriiksziczioniu Pagelbos.

— Subatoj ipasninkas.
— Nedelioj Sekmines.
— Ponas Juozas Szukaitis, 

gerai 'žinomas 'biznierius nuo 
23 E. Pine uly., su sunum Juo
zu, studentu kariszkoje Mer
chant Marine, isz Kings Point, 
N. Y., ana diena iszvažiavo at
lankyti savo gimines Connecti
cut valstijoj.

— Szv. Juozapo parapijos* 
mokyklos studentai rengia pui
ku programa ant užbaigimo 
mokslo, kuris 'bus laikomas Ne
dėliojo 11-ta d. Birželio-June, 
parapijos svetainėje, 7-ta vai. 
vakare. In'žanga 50c. Tikintai 
jau yra pardavinėjami.

— Praeita Ketverga Necho 
Allen lietelyje, Pottsvillej, Lie
tuviu Moterių Kliulbas Schuyl
kill pavieto, laike savo “kard- 
parte.” Apie 200 žmonių daly
vavo ir linksmai praleido va
karėli.

Jaunikis 89 Metu O
Nuotaka 20 Metu

24,738,758,739 Telefo- Vokiecziu Magnetiszka Turėjo Valgyt Su Szu-
navo Per Meta Bomba niu Arba Mirti Badu

Kareiviai Iszmete Loc- 
nininka Isz Dirbtuves

Pajeszkau Szerininko

SHENANDOAH, PA.

Brownsville, Ind. — George 
P. Gittens, senas kareivis, tu
rintis 89 metus amž., paėmė 24,738,758,739 kartus, arba be-1 
sau paczia ana diena, Miss Elsa; veik tris milijonus kartu dau-i 
Rand. 20 metu sierata, kuri pas gįau kai praeita meta. Kompa-I 
ji buvo už gaspadine. Szliuba njjos uždirbo 684,904,736 dob
davę skvajeris. Isztikruju se
nukas neteko proto ant senat 
ves.

Washington, D. C. — Ameri
konai szimet naudojo telefonus

Sudžia Nubaudė Savo
Paczia

rius o darbininku turi prie te
lefonu 312,137 iszmokedami 
jiems 353,263,801 dolerius al
goms. Turi 37,265,528 mylės 
dratu, 14,346,701 telefonu ir Į 
57.248 szakas.

Atchison, Kans. — Sudžia L. 
Chew nubaudė savo paeziule 
ant vieno dolerio ir kasztus už 
peržengimą tiesu per smarku 
važiavima automobilium. Pa
li ci j a taja diena aresztavojo 
daug tokiu automobilistu ir ne
žinojo jog tarp prasižengėliu 
randasi ir sudžiaus pati. Ponia 
Chew melde savo vyro-su- 
džiaus idant jai uždėtu bausme 
namie bet sudžia nenorėjo apie 
tai klausyti ir nubaudė ja taip 
kaip ir kitus kaltininkus.

Mažiulelis Kūdikis

t Laidotuves a.a. Jono Bo- 
leto, 131 E. Coal uly., atsibuvo 
Petnyczios ryta su bažnyti
nėms apeigoms 9 vai., Szv. Jur
gio 'bažnyczioj. Kūnas palaido
tas parapijos kapuose.

—< Antanas Czaponis, gerai 
žinomas biznierius nuo 501 W. 
Cherry uly., gydosi Geisingerio 
ligonbuteje.

—■ Per pasiprieszinima vie
no darbininko, William Penu 
kasykloje, kuris atsisakė dirbti 
“overtime” del sutaisymo 
szafto, apie 300 anglekasiu ne
galėjo dirbt pakol szaftas likos 
sutaisytas. Visi darbininkai su- 
gryžo prie savo darbu Panede- 
lio ryta.

Catawissa, Pa. — Ana diena 
ponas E. Auksztinis aplaike 
laiszka nuo savo dukters panos 
Katarinos (Austin), dažiure- 
tojos ligoniu Gorgas lilgonbu- 
teje, Ancon, Panamos Kanalo, 
kur ji tarnauja Amerikos tar
nyste jo kaipo slauge. Nesenei 
pana Katarina isztekejo už 
Daktaro Oscar W. Ward, Jr., 
kuris yra Majoru Medi'kalisz- 
kam korpuse, tarnaudamas 
taipgi Gorgas ligonbuteje. Jo 
tėvai gyvena Phoebus, Virgi
nijoj. Jaunavede yra pabaigus 
High Mokyklos mokslą, Cata
wissa, Pa., ir slauges (norses) 
mokslą Georgetown Universi
tete, Washington, D. C. Tomis 
dienomis lankosi pas savo tęva 
poną Auksztini, jo sūnūs Ed
vardas Austin, G. M. 1/c, kuris 
du metus adgal instojo in tar- 
nysta ir jau tris kartus buvo 
užmaryje.

f---- “°-------Poftia Julia Yuikon isz Kitz
miller, Md., raszo: — Gerbia
ma Bedyste: — Prisiuncziu 
jums užmokesti už laikraszti 
“Saule”, kuria asz labai myliu 
skaityt. Praszau praboezyt 
man kad pamirszau prisiunsti 
užmokesti už laikraszti nes 
mano galva yra užimta viso
kioms mislimis apie mano tris 
vaikelius kurie yra ant kares 
lauko, taipgi mano duktė kuri 
yra dažiuretoja ligoniu (kuri 
užrasze man “Saule”) ir ran
dasi ant (kares lauko tolimoj 
szalyje. “Saule” mane surami
na ypatingai sziame laike.

Milijonai Doleriu Eina
Su Dūmais Kas Meta

Washington, D. C. — Ame
rikonai kas meta suruko suvir- 
szum penkesdeszimts bilijonu 
paperosu. Galima suprasti ko
kis tai milžiniszkas skaitlis jei
gu ant kožnos galvos, tai yra, 
ant kožno vyro, moteres ir vai
ko pripuola net 406 paperosai. 
Verte tuju paperosu yra 500 
milijonu doleriu. Isz tosios su
mos valdžia aplaiko 270 mili
jonu doleriu kaipo padotko. — 
Kiek tai pinigo nereikalingai 
iszleidžia su durnais.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Houston, Tex. — Mare Rog
ers, 19 dienu amžiaus kūdikis, 
kuri laike gimimo svėrė tik 
viena švara, yra užlaikoma 
prie gyvasties tik keliais la 
szeliais pieno ir arielkos ir 
kaip rodos gyvens.

Mariutės motina turi tiktai 
15 metu o kada apsivedė turė
jo 14 metu. Kūdikis užgimė po 
sunkei ligai malarijos ant ko 
motina sirgo per keturis mene
sius. Mergaite yra taip maža, 
jog paprastas žiedas lengvai 
užsimauna ant jos rankutes. 
Todėl galite dasiprast kokio 
didumo yra tasai kūdikis o gal
vute mažesne už obuolį.

Seržantas D. F. Collins, isz 
Brooklyn, N. Y., rodo kaip 
toji nauja Vokiszka bomba 
veikia ant kares lauko, suar- 
dydama tankas. Szita bomba 
surado ant kares lauko arti
moje Anzio, Italijoj. Virszu- 
je parodo kaip toji bomba 
gali sunaikinti tankus o že
miau matyt magnetos joje.

New York — “Turėjau val
gyt drauge su szuniu arba mir
ti isz bado, už tai, kad mano 
brolis kovojo priesz Vokieczius 
drauge su Amerikonais per ka 
mano vyras, kuris yra Vokie
cziu, baisei manes ir mano bro
lio nekente. Daugeli kartu jis 
mane baisei suplakdavo. In du 
metus musu apsivedimo, nu
pirko jis man tik viena szlebe 
o kada atėjo laikas pietų tai 
szuniui pirma paduodavo val
gi o man teko kas liko nuo jo. 
Daugeli kartu turėjau vogti 
maista nuo szunio idant isz ba
do nemirti. ’ ’

Taip tai apsakė savo vargus 
gyvenimo, 18 metu Ema Helm, 
sude, kada ji apskundė savo 
vyra Fredrika už nedora pasi
elgimą ir persiskyrimą nuo to
jo Vokieczio. Sudžia paliepė 
Fredrikui mokėti savo paeziu- 
lei po 15 doleriu ant sanvaites 
ir porele perskyrė. Toji vargin
ga moterele svėrė tik 92 sva
rus o kada isztekejo už Fredri- 
ko du metus adgal, svėrė 162 
svarus.

Valdiszkas marszalka sėdi 
prie duriu prezidento dideles 
dirbtuves Montgomery Ward 
Co., Chicagoj, kad nieką ne- 
inleisti in jo ofisą. Visa dirb
tuve randasi po ranka val
džios, pakol dalykas bus vi
siszkai apsvarstytas.

Szuo Paszauke
Pagialba

Gettysburg, Pa. — Nuolati
nis lojimas szunio taip suerzi
no kaimynus kda keli nuėjo in 
narna Miss Floros Hartzell, 
dasižinoti kas ten atsitiko. Ka
da iszverte duris, surado Flora 
gulinezia apalpusia ant grin
dų. Kaimynai paszauke ambu- 
lanca ir nuveže mergina in Ii- 
gonbute in pati laika nes jeigu 
nebutu ja užtikę, butu mirus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Spaudžia Balotus Del Kareiviu

Amerikoniszka balotu kamisija kuri pradės spausdint 
57,600,000,000 balotu del musu kareiviu ant kares lauku, 
kad ir jie galėtu balsuoti už prezidentą artimuose rinkimuo
se. Sztai dalis baloto kuris bus supjaustytas ant mažesniu 
korteliu.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

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

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu, Už Žemiausias 

:: Prekes ::
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Telefonas 764

Brolelis Nenorėjo Už
migt, Sesute Suklijavo 

Jam Akis

Kansas City, Kans. — Trijų 
metu Izabele Peterson, iszrado 
nauja būda kaip užmigdyt vai
kus kurie nenori užmigt ir ta j i 
nauja būda panaudojo ant savo 
deszimts menesiu broliuko Da
nieliaus.

Izabele rado bonkute klijų, 
persitikrindama, jog patepus 
savo pirsztus klijais sunku jai 
buvo iszskest pirsztus. Tame 
gulėjo jos broliukas vygeje, ku
ris spardėsi ir reke, nenorėda
mas užmigti nors ji supo ilga 
valanda. Izabele tiek žinojo jog 
jos broliukas turi uždaryti akis 
po tam užmigs todėl ji sumanė 
patepti jo akutes su klijais. Po 
teisybei akutes vaiko užsimer
kė bet burnele jo buvo atidary
ta isz kurios iszeitinejo kliks- 
mas. Kada motina sugryžo ir 
amate ka Izabele padare, nu
bėgo su kūdikiu in ligonbute 
kur po keliu valandų su pagial- 
ba szilto vandens akutes atida
rė ir iszplove.

Kas Turi Didesne Tin
gine Už Szita Motere

Indianapolis, Ind. — Harol
das Lich praszo sūdo idant ji 
atskirtu nuo savo tingines mo- 
teres. Savo užmetinejime kal
ba jis buk nuo kada apsivedė 
su ja, tai da nekarta ji nesi
maudo o tankei eidavo gult su 
visom drapanom ir bliudus ir 
torielkas mazgodavo tik karta 
per sanvaite. Pancziakas ne- 
sziojo pakol visiszkai supuvo 
jos ant kojų, valgi virdavo tik 
du kartus ant sanvaites nes 
daugiausia naudodavo maista 
isz blesziniu, uteliu priviso pil
na galva nes visai nesiszukavo. 
Buvo tai užtektina priežastis 
persiskyrimo kuri Haroldas ir 
aplaike.

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

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

Sugavo Milžiniszka Ir 
Sena Czerepoka

Turiu gera uiki (farina), 240 
a'keriu, su gyvuliais, ir maszi- 
nom ir jeszkau szerininko. Kas 

'interesuojasi, atsiszau'kite nrie 
iszito adreso: (3t

Airs. Mary Balakavag^
R. 1, Custer, Mich.

Skaitykite “Saule”

ISTORIJEapie IIa isz
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CtTY, PA.

Nuszove Žmona Kuri

Nenorėjo Pasislinkt
Minneapolis, Minn. — Jonas 

Mickila, 45 metu, likos areszta-j 
votas už sunku sužeidimą savo i 
43 metu žmonos. Jis in ja szove

Port Arthur, Tex. — Žuvi
ninkai czionais sugavo marini 
czerepoka, sverenti 1,356 sva
rus o kurio metus spėja kaipo kada toji nenorėjo pasislinkti 
300 metu, kuri isztrauke isz truputi toliau lovoje.
Meksikoniszkos inlunkes su 
pagialba keturiu arkliu bet ne
apsiėjo ir be kovos nes galėji
me czerepokas sužeidė szeszis 
žmones.

Vyriauses Simus 51
Metu, Jauniauses 11

Menesiu

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Maldų Vainikėlis
:: Knygele :: 

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; 

Aisžkuš drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda
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 Maid, už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministr an turas.

SAULE PUBLISHING
MAHANOY CITY, PA.

Wichita, Kans. — Būti tėvu 
51 metinio sunaus ir 11 mene-' 
siu amžiaus dukreles, toji gar-' 
be priguli Jurgiui Wilsonui, 67. 
metu ūkininkui, kuris yra tėvu 
26 vaiku ir visi yra gyvi. Wil- 
sonas pirma karta apsipaezia- 
vo turėdamas 15 metu amžiaus,1 
mieste Jersey City, su mergai
te 14 metu. Abudu buvo akto
rei. Su pirmutine paczia susi
laukė vienuolika vaiku tarp 
kuriu buvo du kart dvynukai 
ir karta trynukai. Su antra pa
czia susilaukė deszimts vaiku o 
su treczia penkis vaikus isz ku
riu jauniausia turi vienuolika 
menesiu. Wilsonas yra drūtas 
ir sveikas vyras ir yra 6 pėdu 
ir 6 coliu augszczio.

Narsunas Glėbyje
Motinos

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

CO

Seržantas Charles C. Kel
ley, sveikinasi su savo moti
na Pittsburghe, parvažia
vęs namo ant trumpos vaka 
cijos. Sūnelis randasi glėby
je motinos. Charles aplaike 
augszcziausia garbe, medali 
nuo Kongreso, už jo narsu 
atsižymejima laike muszio 
Salerne, kur nudėjo 40 Vo
kiecziu.

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 Su v. 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.


