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ALIJENTAMS SEKASI ANT KARISZKU LAUKUA

Isz Amerikos
PAVOGĖ JAM

PACZIA
I

Ir Tris Vaikus 
f -----

New Orleans, La. — Nebuvo 
tai atsitikimas kur burdingie- 
rius pabėgo su moteria isz ge
ros valios bet priverstinas pa
vogimas moteres ir trijų vaiku 
bu pagialba revolverio. Dami- 
nikas Diaz, kuris gyveno tam 
paežiam name, ate j as in stub a 
Liudviko Prestopnik, atkiszo 
revolveri in Liudviko galva, 
paliepė jam atiduoti paezia ir 
vaikus. Kada Diaz sukrovė vi
sus in automobiliu, iszpiszkejo, 
kaip vėliaus dažinojo vyras, in 
Ocean Springs, Miss. Nu
skriaustas vyras pranesze apie 
tai tenaitinei palicijai idant pa
bėgėlius aresztavotu.

Kinu Geležkelis R andasi Pavojuje karė 170,000V okisz-
Smarkus Musziai Ant

Jugoslavijos Franto

London — Marszalkos Hito' 
kareiviai vela atėmė nuo Vo-I 
kiecziu kita miestą Slovene, Į 
Trebnioj kur apie 3,000 Vokie-į 
ežiu likos užmuszti in du mene
sius musziu. Taipgi geležke- 
liai Bosnijoj, isz rytu puses, li
kos sunaikinti. Pagal daneszi- 
mus tai Vokieczia degina visus 
kaimelius kuriuos jie yra pri
versti apleisti.

ku Kareiviu Ap 
siaubti Italij ojt

Paryžius Ir Antwerpas Bom
barduoti; 7,600 Alijentu Ero
planu Užpuldinėjo Ant Europos; 
Amerikoniszki Ir Angliszki Ka-

Apie 550 japonu Likos reiviai Prie Anzio Pakraszczio;
Užmuszti Ant Wakdc

Salos Bulgarija Pavojuje

Paliko Daktarui 
j $50,000

Boston, Mass. — Nesenei mi
re Susan C. Shattock, senmer
ge, nigerka, gyvenanti Back 
Bay miestelyje. Pagal jos pas
kutini testamenta paliko pen- 
kesdeszimts tukstaneziu dole
riu daktarui Clarence A. Hays, 
taipgi nigeris o savo broliui, 
daktarui Geo. L. Shattock, isz 
Providence, R. I., paliko tik 
szimta doleriu nes sesuo sake 
kad “jis nereikalauja mano 
pagialbos.”

Kas Bus Už Szimto 
Metu?

New York — Daktaras Tho
mas Wilson, elektrikos žinu- 
nas, pranaszauja buk už szimto 
metu žmones dirbs tik ketures 
valandas ant dienos. Miestuose 
nematysime jokiu durnu nes 
viskas bus varoma elektriku. 
Užsibaigus szitai karei, dau
giau kariu nebus, Slavoniszka 
tauta valdys visa svietą, bus 
tai gadyne visokiu stebuklingu 
iszradimu ir bedratinis susine- 
szimas su planietu Marsu bus 
užtikrintas. — Liūdna kad mes 
truputi už greitai užgimem nes 
nesulaukskime ta viską ma
tyt.

Keturi Vaikai Sudegė 
Ant Smert

Houston, Tex. — Keturi vai
kai sudege ant smert degan- 
cziam name, j u tėvai iszsigial 
bėjo szokdami isz antro laips
nio. Keturi kiti vaikai likos 
iszgialbeti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Žemlapis parodo Kinu svarbiausia geležkeli tarpe Pei
ping ir Hankow, paimta per Japonus. Honan provincija
pristatydavo daug maisto Kinams o dabar Japonai ketina 
paimti taja provincija.

Bijojo Perkūno Kuris 
Ir Ji Užmusze

Hasley, Ore. — J. W. Hus
sey ūkininkas isz Dakotos, nuo
latos buvo didelėj e baimėje nuo 
perkūno, kurie tankei trankėsi 
ant Teksu lygumos kur jis ki
tados gyveno ir todėl atsikrau
stė in Oregon’a idant ju negir
dėt ir nematyt. Bet kur perkū
nai netrenkineja? Karta kada 
ūkininkas sėdėjo ant žagres, 
silsėdamasis, užėjo mažas de
besėlis, perkūnas sutrenkė ir 
pataikė in sėdinti kuris nuo 
mažens taip jo bijojo. Liepsna 
nurengė ji lyg nuogumui o ark
lius taipgi primusze.

Dvasios Kankina Ir
Neduoda Ramvbes •z 

Vaikams
Santa Clara, Calif. — Profe

sorei nepaprastu atsitikimu ty
rinėja stebėtina pasielgimą 
vaiko ir mergaites, kuriuos 
dvasios kankina ir neduoda 
jiems atsilsio. Yra tai Jonas 
Santos, 18 metu ir jo sesute 
Adelina, 16 metu, kurie likos 
paimti in prieglauda Mission 
of Santa Clara. Per septynes 
naktis Jonukas ir Adele randa
si po valdžia dvasiu — vaikas

Isz Naujos Gvinos — Gene
rolas MacArthur pranesza kad 
daugelis Japonu likos užmusz-

Rusai Rengiasi Ant !
Dideliu Musziu

Nusižudė; Melde Idant 
Prieszininke Paimtu

Jos Kūdiki
Johnstown, Pa. — Mrs. Gra- 

cije Meyer likos surasta negy
va, su kulka krutinėję, kuria 
pati sau paleido. Priežastis 
savžudinstos buvo ta, jog jos 
vyras pabėgo su Ona Kauff
man. Gracija, paliktam laisz- 
kelyje, melde Onos idant sura
dus jos szalta kuna, pasiimtu 
jos asztuoniu metu dukrele ant 
auginimo ir kad jai butu gera 
motina.

------ o------

Banditai Nužudė 60 
Žmonių

Damaskas, Syrija — Banda 
banditu užklupo ant kaimelio 
Maruneh iszžudindami 60 žmo
nių. Po kruvinai skerdynei 
banditai apiplesze kaima ir pa
bėgo in kalnus.

Maruneh randasi penkesde- 
szimts myliu nuo Damasko. 
Palicija jeszko banditu.

Motina 146 Metu Turi 
Sunu 117 Metu

London — Telegramai isz 
Persijos pranesza buk laike

po valdžia kokio tai seno žmo
gaus o mergaite po valdžia se
nos moteres, rodos jos bobutes. 
Kada vaikai yra apimti po val
džia dvasiu, rėkia rodos kad 
juos kas musza; staugia, verkia
ir szokineja per kėlės valandas 
pakol krinta ant grindų be ža
do. Daktarai nežino kas jiems
kenkia o gyduoles nieko nepri- 
gialbsti.

ta ir paimta in nelaisve. Ame
rikonai dabar valdo Wakde 
Sala. Manokivara likos bom
barduota per Amerikonus.

Dirba Su Svetimoms 
Akimis

pirmo suraszo tenaitiniu gy
ventoju, pasirodė kad tame 
sklype gyvena motere kuri tu
ri 146 metus amžiaus, gyvenan
ti kaime Mochine su savo sū
num kuris turi 117 metu. Gal
tai yra seniausia porele
svieto.

ant

ISZ ITALIJOS — Alijentams sekasi ant 
kares lauku. Amerikonai perkirto Vokiecziu !i-

Moskva — Vokiecziai prane- nija ant abieju pusiu Cisternavos, užimdami 
szakad Rusai rengiasi ant ai-{ j j Terracjna Kanadiecziu korpusas perejo 
dėlių musziu. Ana diena Rusai * & ir*
nuszove 17 Vokiecziu eroplanu Hitlerio linija prie Melfa upes, kur jie apėmė 
Su u^XtaXonesIrka-! vietas prie Pontecorvo ir Aquinos. Apie 7,600 
da jie bandė isznaikinti Rusu! Alljeiltll CTOplanU UŽpuldinejO Rllt VISU VietU UZ- 
drutvietes. I. » • • i • i

 imtu p$r pneszus Europoje, numesdami daug

Netekes akiu per nepapras
ta eksplozija fabrike, Claude 
Wood sziadien vela dirba 
prie savo užsiėmimo su sveti
moms akimis, kurias jam pa
dovanojo mirsztanti motere. 
Wood turėjo net vienuolika 
operacijų pakol galėjo vela 
matyt.

Moskva — Lenkiszkas pro
fesorius Lange, isz Chicago, 
Ill., kuris lankėsi su kunigu 
Orlemanskiu in Rusija pas 
Stalina, sako kad tasai jiems 
pasakė jog po karei Lenkija 
bus galinga valstybe.

Locust Gap, Pa. — Apie 1,- 
250 anglekasiai prie Phila. ir 
Reading Co., sugryžo in dar
bus.

Washington, D. C. — Ame
rikos Aviacijos Generolas II. 
Arnold pranesza kad Ameriko
nai sunaikino 20,174 prieszo 
eroplanu nuo pradžios kares.

Sūnūs Užsmaugė Savo
Motina Abrusu

Danzigas. — Langfure, kup- 
cziaus mokinys, Enrikis Lange, 
22 metu amžiaus, pare j as na-

Balta Motere Valdo
Visa Sala

San Francisco, Cal. — In 
czionais atplaukė laivas kurio 
kapitonas Brown sako buk bu
vo sustojas ant nežinomos salos 
ant Pacifiko mariu, kuria val
do balta motere. Keliolika me
tu adgal toji motere nukeliavo 
ant tosios salos su savo vyru, 
misijonierium, skelbti Dievo

mon, užsmaugė savo sena moti
na, naudodamas abrusa ant pa- j 
pildymo žudinstos. Priežastis 
užsmaugimo motinos buvo ta, 
jog ji jam nedave pinigu ant 
girtavimo. Jo tėvas tame laike

žodi tarp juoduju žmonių. Po 
kokiam laikui jos vyras mirė 
ir ji pasiliko viena tarp lauki
niu. Dabar ji yra ju karaliene 
kurios klauso visame. Ant to
sios salos baltųjų žmonių visai

bombų. Berlinas likos baisiai bombarduotas, 
taipgi Antwerpas Belgijoj ir Paryžius, Franci- 
joj. 75 Vokiszki eroplanai likos nuszauti; — 58 
Amerikoniszki eroplanai nesugryžo.

Paremti per kariszkus laivus, eroplanus ir 
1,000 dideliu armotu, Amerikoniszki ir Anglisz
ki kareiviai yra pasirengia ant Vokiecziu prie 
Anzio pakraszczio. Alijentu Penkta ir Asztunta 
Armija yra apsiaubia septyniolika Vokiecziu 
divizijų, isz viso, apie 170,000 kareiviu ir ren
giasi ant didelio muszio prie Rymo.

MOSKVA, RUSIJA — Stalinas pranesze 
Bulgarams idant jie tuojaus sulaikytu visa pa
gialba Vokiecziams o jeigu atmes jo praserge- 
jima ir nepaklausys jo tai Rusija pradės ka
riauti priesz Bulgarija.

PACIFIKE — Amerikoniszki eroplanai 
nuo Admiralty Salyno vela užklupo ant Japonu
drutvietes, Trak salos, numesdami apie 84 to
nus bombų. Daug bledes likos padaryta ir daug 
Japonu užmuszta.

radosi Berline su reikalais.

Sevastopolius — Rusai pra-

nesiranda nes baltoji karaliene London — Premieras Minis- 
uždraudžia baltiems žmoniems teris Churchill pranesze Ang- 
apsigyvent ant tosios salos nes lijos valdybai jog jeigu Vokie-

jiems bus tokis: Jie turės pa
siduoti Alijentams visiszkai, 
be jokiu iszlygu ir vien tik to-

Pirkite Apgynimo Czedinimo nesza kad jie paėmė 25,000 Vo- 
Bondus ir Markes, 1 kiecziu ir Rumunu in nelaisve.

baltieji greitai pagadytu jos 
padonus.

ežiai ar kiti Alijentu prieszai 
jeszkotu taikos tai atsakymas

kiu budu jie aplaikys taika,
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Kas Girdėt
k

Diena Papuoszimo Kapu — 
Decoration Day 'pripuola atei
nanti Utarnirika, 30 d. Gegužio.

Visa Amerika apvaiksztines 
szia 'garbinga diena atmindami 
tuosius 'kurie su mumis jau at
siskyrė. Lietuviai taipgi taja 
diena įpriigulincziai apvaikszti- 
neja. Pribuvome in czionais ir 
priėmėm pąproczius Ameriko
nu ir mes szvencziame taja die
na Papuoszimo Kapu pradžioj 
vasaros kožna meta.

Musu mintys taja diena 'bus 
ant kapu musu mylimųjų: mo
tinu, tėvu, broliu, seselių ir mv- 
limu musu vaikeliu ant kuriu

goja duszia priesz iszJklydima 
ir jie duszia gydo kada ji su-j 
serga. — Didelis tai žodis ir 
jis yra nesuprantamas per 
svietą — Ikentejimai arba ka 
puošė vieta.

Italijoj priesz 'kare radosi 
apie 14,700 moterių dirbancziu 
prie visokiu pramonių o szia- 
dien isz priežasties kares ir pa-' 
ėmimo vyru in kariuomene, ta
sai skaitlius pasidaugino dvi
gubai ir jos isz savo “džiabu”. 

■ yra labai užJganadintos. į
-------------------- • ♦—----------- — I

Katrų prenumerata laikrasz- 
czio pasibaigė ir aiplaike laisz 
kelius kad prisiunstu užvilky-, 
ta mokesti o neužsimdkes tai 
lai'krasztis bus sulaikytas. 

■Apie tai neužmirszkite. Pacz-

Sarmata, daugiau niekas, 
Pažinojau viena vyra, 

Labai žmogų gera, 
Buvo vyras labai darbszus, 

Turi paezia ir vaikus, 
Kol da dirbo sunkei,

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c™
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplaikysite knygas per paczta. u

kapu stovi kryžiai ir pamink- tas jokiam laikraszcziui nepa- 
lai kuriu kūnai pridengti juoda ■ vėlina siuntinėti už dyka ir mes 
žemele, kurie kitados kaipo ir | tojo prisakymo turime lauky
mes, kovojo su likimu, Ikentejo. tis.
ir ant įgalo rado pasilsi p‘o savo 
nuolatiniu bedu1 ir vargu.

Tankiai tas, kas tau nuduo
da jog yra didžiausia nelaime, 
tankiausia yra malone ir tikru 
atlankymu Dievo.

Laike kada pryczeris E. A. 
Yeld, Virginijoj, kalbėjo per 
pamokslą susirinkusiems para- 
pijonams apie vagysta ir jog 
tasai, kuris apvagia bažnyczia 
ne yra Krikszczioniu tik di
džiausiu szventvagiu, kokis tai 
vagis insigavo in zakristija, 
pavo'ge surinktus pinigus (gur- 
belyje, iszkrauste pryczerio ir 
choristu oveikocziu kiszenius, 
taipgi paėmė drapanas ir din
go kaip kamparas. Parapijonai 
tokiu atsitikimu labai nusiste
bėjo jog laike tokio pamokslo 
vagis drystu pildyt savo ama- 
ta.

LAnglijoj 66,449 moteres pa
aukavo savo pajiegas Raudo
nam Kryžiui, tarnaudamos 1,- 
500 ligonbutese. Didesne dalis 
Angliszku moterių, kurios pa- 
siszvente dažiureti sužeistus 
ligonius, paeina isz augsztes- 
nio luomo žmonių, paszvensda- 
mos ne tik savo sveikata bet ir 
savo gyvastis.

Specialistai apskaito buk 
Amerikonai iszduoda arti du 
kartu tiek pinigu ant sporto, 
kaip tai: baseball, foot-ball, 
boxing ir wrestling — ne kaip 
ant teatru ir koncertu. — Juk 
pas czionaitinius ulkesus spor
tas yra... bizniu.

Ant Rusiszku geležikeliu dir
ba suvirszum 25,000 moterų 
prie visokiu darbu. Žinoma 
jog tai kariszkas privertimas 
jas pristūmė prie to, bet po ka
rei gali taipgi būti dideles per
mainos ant daibininkiszlko lau
ko nes po visa pasauli moteres 
dabar užiimineja vietas kurio
se pirma dirbo vyrai.

Geri laikai visur, žmonelei 
nors ne linksmi bet 'be persto- 
jimo dirba nes darbas yra ka
rei labai reikalingas. O vienok 
ne visados bus toki geri darbai, 
užeis permaina po karei. Del 
to-gi kožnas turi būti pasiren
gęs ant visko nes czion, Ameri
koj, jeigu žmogus turi kisze- 
niuje prieteli-doleri, tai nelai
mėje geriausia isžkerta.

Doleris tave ant kojų pasta
tys, — be dolerio ir mokintas 
buna kvailys.

Badai brangiausiu medžiu 
ant svieto yra milžiniszka gru- 
szia, auganti Whittier, Kali
fornijoj. Praeita meta jos loc- 
ninirikas surinko nuo jos 3,000 
grusziu, kurias pardavė po 50 
centu už kožna. Medis yra už- 
asdkuravotas ant $30,000.

Silipny.be yra nepakelineti 
kantrei kentejimu daug aulgsz- 
tesniu pobūdžiu. Kentėjimai 
yrą druska gyvasties. Jie sau-

Maža Portugaliszka sala, va
dinama Port Aleksander likos 
praryta per mares su visais gy
ventojais ir namais. Kokiu bil
du nelaime atsitiko tai niekas 
nežino nes nepasiliko jokiu bu
dintoju idant apsakytu apie ta
ja nelaime nes manoma jog gal 
dreibejimas žemes 'buvo prie
žastim paskandinimo salos.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus druka£; smagi 

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda. j i
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 Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Vienas pilozopas muilą par
duot nesziojo,

Ir vienam mieste apsistojo, 
Apsiėmė apszvieta muilyti,

Lietuvius proto mokyti, 
Vyrai geriau savo ba'ksus 

va'ktuo'kite,
O ir savo turtą saugokite,
Ba žinote jog toki perlonai,

Tai latrai, pražovai!
Bet Lietuviai tokiam netilki, 

Ba jau buvo prigauti ne syki, 
Navet ir svetimo paezia 

prikalbino,
Ir ipo velniu iszsineszdino.

* * *
Sziadien turime po visa 

Amerika niekszu, 
O po draug ir pailkszu,

i Kurie norėtu laikraszti skaityt, 
, Nuo kitu vogti ar praszyti.
O pralgere visus savo (pinigus, 

1 r Ikam vertas tokis žmogus ?
Lai'kraszcziu tokiam ne

duokite,
Perskaitė paika vokite, 

Tegul žinių munszaineje 
pasijeszlko,

O ne isz laikraszcziu jeszlko.
* * *

Iszti'kro net juokas ima, 
Kaip žmogus atsimena, 

Apie Miczigano kontra- 
banezikus, 

Kaip (praminė nekuriuos 
vaikinus,

O pramynė tuosius, 
Kurie szaltyje over'kocziu 

neturi,
Pasmelia iszžiuri, 
Dantimi barszlkina,

Viskas buvo gerai.
O kada lengvesni darba gavo, 
Ir blakes žmogeliui atsigavo,

Pradėjo po karezemas 
valkiotis,

O ir naktimi trankytis, 
Ej, žmogeli, veluk pasitaisyk, 
Ant savo smerties atsiimk, j

Ba mirdamas raivysiesi, | 
Kaip duszia iszstumtie I 

rengsiesi!

UBAGAS :: :: :: 
:: :: KLASTORIS

-pUIKIOJ aplinkinėj prie upes
Narvos gyveno turtingas ma- 

1 liniukas, kuris turėjo paezia 
Magrieta ir vienatini sunu, Ma- 
teuszeli. O kad malunin'kui 
gerai sekesi nes už saikus ir 
pavogtus javus erae nemažai 
pinigu, pasiryžo del stiliaus 
czedyt ant jo auginimo.

Ka tik sūnelis užsimanė, tu- 
tejo gauti;paikino tėvas ir mo
tina o vienok neiszrode gerai 
nes buvo suvytęs ir isziblysz- 
kes. Kaimylnai nenorėdami ma- 
I liniuko rūpint, tarp saves kal
bėjo jog Mateuszelis neilgai 
trauks ir rūpinosi, kam malu
ninkas užraszys savo turtus, 
jeigu vaiku neturės.

Pranaszavimai kaimynu isz- 
sipilde. Mateuszelis kas karta 
menkyn ėjo ir taip viena diena 
pabaigė gyvastį nes ir daktarai 
negalėjo užlaikyt. Verke malu
ninkas o motina da labiau. Tre- 
czia diena atsiprovijo puikios 
szermenys ant kuriu buvo su
kviesta visas kaimas. Ramino 
maluninka kaimynai ir tas in 
kele sanvaites, prie užsiėmimo, 
užmirszo apie sūneli.

Su paezia maluninko kitaip
Save (proletarais vadina.

Visus tbrazduoja,
Baltas nektaizas neszioja, 

Pilvas tuszczias 'gurguliuoja,
Rodos kad varles kriokia, 

Tokius tai kontra'banczikais 
vadina,

Ir isz ju kvailumo szidiua.
Tinginei daUbo dirbti nemoka, 

Nors tuszczios galvos o 
augsztai szoka, 

O ir ta'baka '.kramtyti moka, 
Tarp davadnu vyru neįgali 

pasirodyti,
Ba tuojaus 'buna iszjuokti, 

Ir kožna toki vaikina, 
‘Kontrabaucziiku vadina. 
Jei'gu toki įprota turėtu, 

Tai 'beždžionku nepamegž- 
džiotu.* * *

Girdėjau kad viena narsi 
mergina,

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- 
ininaliszka apraszymas, 202 pus. 3o<

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. z5

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

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

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

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nernuno. 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. 61 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istoriios 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 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

dejosi. Kada tik jai pareidavo 
ant mislies tai be aszaru neap
sieidavo. Ant tuszczio kūmos 
jai perdestinejo jog Dievas iii 
jo vieta duos kita sūneli. Malu- 
uinke nesidavė apsimalszyt.

Taip perejo puse meto. Vie
na diena in grinezia atsilankė 
iiba'gas o inejas tarė:

— Tėgul bus ipagar'bintas.
— Ant ain'žiu, — atsake 

triūsdama po grinezia malu- 
ninJke.

— O isz kur, senu'k ?
— Oj isz toli, gaspadin bran

giausia, isz toli, nes net isz ano 
svieto.

— O Dievyti! Ar 
pasitikote su mano 
hu?

— Žinoma, jog
Kaip in ežia keliavau tai ganė 

! jis kiaules pakelyje, — liepe 
Už kokia ten popiera apskundė jums duoti laibas dienas.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
nieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 129 Keturios istorijos apie. 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-i 
ojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-1 
ius prigauna. 58 puslapiu........... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas I 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras • 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c i

No. ’33 Dvi istorijos apie Neužmo-1 
amas žiedas ir Apie Drūta Alksni,! 

>2 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 Vaidutis; Atmo
kėsimas kunigo. 47 pus. ................15c

No. 140 E.eturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
xVIocziutes pasakojimi; Pasaka apie! 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Kieturios 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 

.......................... 15e!
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

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

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 ....................................................... 15e

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos anie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 nusUoiu ....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie
15c ; Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

rguma in balta vergija; Pusiaugave-
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

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

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 serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fusitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerezio. 121 
puslapiu ....................................... ...25c

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
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........... 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 ■ 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ................................  15<E

15c( (SU

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

kaimai — o dažnio jas jog ubą-! 
gas teisybe įkalbėjo, nusiun-' 
cziau Mateuszeliui arlkli idant 
galėtu raitas 'kiaules užversti- 
net nuo drausmių.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
— GALAS —

Kiek Pėdu Turi Musu 
Svarbiausi Kalnai

laikais ne-
Mateusze-

pasitikau.

vaikina,
Tai 30 doleriu bausmes už

simokėjo,
Ir visokiu triksu iszsižadcjo. 

Mergina su tuom sau pagadino,
Ba visus vaikinus nuo saves 

atgrasino,
Uzionais yra tokiu merginu, 

Kurios apie mandaguma suvis 
nežino.

A utomo'bileis human ja, 
Kaip pasiutusios klykauja. 
Oj, bus 'džiaugsmo del levu, 

Ir sarmata del visu Lietuviu,
Ba ant gero neiszeis, 

Kada tokios in metus pareis.
Jau ka girtavimas, tai 

girtavimas.
* * *

— Oj tu Dievulėliau mano! 
Tai mano sūnelis ant ano svie
to turi 'kiaules ganyt o namie 
ju neigane, oj Dievyti mano!

žadėjo visiką iszpildyt ir atsi
sveikinęs su mainu i nike trauke 
keliu ant įgirrios:

Neipdilgam sugryžo malunin
kas isz lauku. Pati isžbcgo prie- 
szais ir su veiksmu papasako
jo apie sūneli ir apie tai, jog 
jam nusiuntė per ulbaiga daig
ius, serme,gaite, ezebatus ir 1.1.

— C) tu ipaike! — paszauke 
juokdamasis maluninkas, — 
tas u'baigas tave apgavo; in kur 
jis nuėjo?

— Tiesiog vieszlkeliu ant gi- 
' rios, — atsake susirūpinus pa
ti.

Maluninkas sėdo ant arklio 
ir nusivijo ubaga. Viduryje gi
rios dasivijo u'bajga o pagarbi
nęs Poną Dieva tare:

— Mano seneli, palaikyk ma
no arkli, asz tuom laiik nusi- 
pjausiu kaikleli nes rudspange 
laibai ramlbus ir negaliu pajot.

Nusėdo nuo arklio malunin
kas, nuėjo pjaut karklelio bet 

j ne karklelio tiktai geros lazde-
Ir maluninke pradėjo verkt les ant u'balgo 'kailio. Ubagas 

riszdąma tuom laik punguleli, suprato jog tai del jo, ir ne
su visokiais valgiais. Indejo laukdamas su'gryžtanczio ma-i 
taipgi nauja sermegaite ir cze- lunin-ko perkabino savo krep- 
batus o in skudurėli inriszo si- szius per arkli, sėdo ir davės 
da'brini rulbl.i ir in kiszenukf? pora lazdiniu per szonus ar'k- 
sermegos indejo idant Mateu-. l'ub nudundėjo palikes malu- 
szelis turėtu ant k ringeliu. Da-^nnka. Kada tas iszgirdo dun- 
ve ji tam ulbagui szmota laszi- dėjimą, greitai sugryžo ‘bet 
niu, rytini skilandi ir pusauk-J ulbago ne arklio nerado. Kaip 
sino, prasze grąžei idant nu- muilą suvalgęs, sugryžo namon' 
nesztu Mateuszeliui ir pasvei- o pati paklausė:
kintu nuo motinos; prasze ir —Na ka, duszele, ar pavijai 
tai ubago idant tankiai danesz-' ubaga?
tu apie jos sūneli. Ubagas pri- — Pavijau, — atsaike spa-
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Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

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.

“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 meteru.

or VISOS TRYS 9” 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Silipny.be


•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Szv. Sakramento
Galybe
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į Papuoszimas Kapu Del Mirusiu Kareiviu j
į Memorial Arba Decoration Day, Gegužio - May 30, 1914 ;

“Asz esu daug patyrus begy-| bet per kėlės dienas ju negali- 
vendama, Teveli, bet apie 

szita atsitikima niekuomet ne
galiu pamastyti be aszaru.” 
Taip kalbėjo Gailestingoji Se
suo, vienuole. Mudu buvome 
insikal'beja apie ne'kataliku mi
sijas ir invairius kelius, ku
riais Dievas veda žmones prie 
tikro tikėjimo. Sesuo szitaip 
pasakojo toliau pradėta atsi
tikima.

“Tai 'buvo gana seniai, kada 
antroji Szv. Povylo Katedra 
Pittsburgh’e, Pa., dar buvo ne
sena. (Jus gal to nežinote kad 
dabartine didžioji katedra yrajkydavo 
jau treczia tuo vardu). Tuomet 
gyveno jos pirmutinis vysku
pas, Mykolas O’Connor, kuris 
paskui tapo Jėzuitu. Jis jau lai- i 
mingai mires. Jo'brolis, Dakta
ras Jokūbas O’Connor gyveno 
pas ta katedra. Jis daug auko
davo musu ligonbueziui. Vė
liau jis tapo vyskupu Ornahoj, 
Nebraskoje.

“Tada dar būdavo maža te
atru ir loszimeliu. Tik sztai at
siranda apgarsinimu, iszplestu 
po visa miestą, kad nepaprasti 
artistai atsilankys ir isztisa sa
vaite laiko losz puiku veikalą, 
didžiausioje miesto svetainėje 
Operos Trioboje.

Atvažiavusiu artistu būrys 
buvo pasi'žymejas savo pado
rumu. Veikalas buvo senovisz- 
kas, už tai visi žmones norėjo 
ji pamatyti.

“Svecziu artistu būrys rode 
veikalą po kelis kartus. Žmo- 
niems ypatingai patiko viena 
loszeja, kurios gabumais visi 
džiaugėsi. Bet pusiau savaites 
tapo praneszta, kad tai artis
tei atsitiko didele nelaime ir 
del to reikes jos vieta kitai už
imti.

‘ ‘ Tai 'buvo netikėtas smūgis. 
Viena vakara, loszimui pasi
baigus, kuomet žmonių buvo 
prisirinkusi pilnutėlė svetaine, 
geriauses miesto gydytojas ta
po skubiai paszauktas in viesz- 
buti deszineje puseje Mononga- 
helos upes, kur loszeja buvo 
apsigy venus. Kaip tik gydyto
jas atvažiavo, ji nuvede tiesiog 
in serganezios kambari; jis ra
do ja perszalusia.

“Patruko dirksnvs, nervai, 
iszsigandimas ir suszalimas, ” 
tarė jis. “Jai iszgyti reikia ra
mios vietos.”

“Artistu būrio szeimininlkas 
dideliai nusiminė. Jis dabar 
mate, kad blogos 'bus pasekmes 
be gabiausios artistes. Iki sziol 
viskas puikiai seikėsi bet ateitis 
dabar atrodė tamsi. Daktaras 
Bruce, nes jis ten buvo, patarė 
ja vežti in musu ligonbute, kad 
jai butu daug sveikiau ir ra
miau.

“Atsirado nenorėjusiu jos 
leisti važiuoti pas mus. Mat, 
vieszibuczio savininkas bijojo, 
kad žmones patyrė jos iszva- 
žia virna, nei subėgiotu isz viesz- 
buezio. Tatai ambulansas atva
žiavo nakties metu, kuomet 
mieste buvo tylu. Niekam ne
matant inkele ja in ambulansa 
slaugai atveže pas mus. Ji tapo 
paguldyta geriausiame kam
baryje. Jos drauges, loszejos, 
tankiai ateidavo ja aplankyti

ma buvo prileisti prie jos, nes 
labai sirgo. Visiems buvo gaila 
artistes, tat žmones aplankyda
mi ja atneszdavo jai brangiu 
dovanu.

“Savaitei praėjus, loszeju 
būrys iszvažiavo kitur o ligonis 
pasiliko kovoti su mirtimi.

“Loszeju kurio vedėjas pair 
ko antraszus ir gana stambu 
czeki. Jis reikalavo mus pra
neszti jam kasdien apie jos 
sveikata; taip mes ir darydavo
me.

“Ligonbuti daug kas aplan- 
no rodami pamatyti 

pragarsėjusia artiste, bet ilgai
niui svecziu skaiezius mažojo. 
Daktaras ir Seserys uoliai kaip 
ir pradžioje ja prižiūrėdavo.

“Daktaras J. O’Connor bu
vo kunigas. Jis tankiai ateida
vo in ligonlbute, klausinėdavo 
apie artistes liga ir kada tik 
turėjo kiek liuoso laiko užeida
vo paguosti serganezia. Jos 
kambarys (buvo visados pa- 
puosztas gėlėmis, nes ju atnesz
davo žmones, gerbusieji jos ta
lentą.

“Ji buvo verta viso to. Asz 
niekuomet nemaeziau gražes
nes meigeles, nei davadnesnes, 
nei iszmintingesnes ar meiles
nes. Ji galėjo 'būti kokiu dvide- 
szimts asztuoniu metu, dar ne
tekėjus, paeziame amžio gražu- ' 
me.

“Augszta, maloni, dailiai 
iszaukleta, tankiais tamsiai 
rausvais (plaukais ir labai tam
siom mėlynom akim, kurios 
kartas nuo karto atrodė lyg pil
kos. Jos veidas ir sergant iszro- 
de gražus. Ji turėjo dailias lai
bas raukas, kurios nuo invai- 
riu lavinimu pasidarė judros 
lyg puikiai iszlavinto kalbėto
jo. Ligai persilaužus in gerąją 
puse, kuomet nuo Ikarszczio 
slinko merginos plaukai ir li
kusieji ant jos galvos susigar- 
biniavo, ji iszrode man gra
žiausia mergaite, kokia tik 'bu
vau maeziusi.

“Sziek-tiek pasveikus artis 
te panūdo žinoti kur ji esanti. 
Ji pradėjo klausinėti apie in
vairius daigtus nes lyg sziol 
nežinojo, jog gulėjo Katalikisz- 
koj ligonbutej. Asz buvau su ja 
kasdien ir ji papasakojo man 
apie savo tikėjimą; ji priklau
sė prie ‘Augsztosios Episkopa
tu Bažnyczios’ (High Church 
Episcopalian); ji visuomet kal
bėdavo savo maldas ir užsiėmi
mams leidžiant, eidavo in baž
nyczia. Asz ketinau paszaukti 
jai jos tikėjimo kunigą, bet ji 
sake ‘nereikia,’ tat asz palio
viau kalbėjus apie tai.

‘ ‘ Mudvi pasikalbėdavome 
apie tikėjimo dalykus, ypatin
gai apie tikra buvimą musu 
Iszganytojo Szv. Sakramente. 
Ji pasakė man, jog ji visuomet 
‘ tikėjo kad tai galima, ’ ir geide 
iszklausyti szv. Misziu. Ji mel
de manes leisti ja nors viena

'■ syki iszklausyti Misziu musu’kaip Bažnyczia kur Pats Kris- 
Asz prižadėjau tus gyvena. Man tai buvo 

džiaugsmo!
“Kun. Daktaras J. O’Connor

■D.U-T..T

Lai buna Garbe visiems tiems kareiviams kurie žuvo ant 
kariszku lauku po visa svietą szioje kareje. Sudekime ir 
mes vainikus garbes ant ju kapu kaip “Dede Šamas” daro.

verlkti ir melde manes taip 
karsztai, kad asz nenorėdama 
žadėjau ja vis-gi leisti.

“Sekmadienio ryta insisodi- 
nau ja in Ikrese su ratais ir nu
vežiau koplyczion. Vieta jai 
buvo skirta szale manes.

“Visu Misziu laiku asz mel
džiausi už ja. Ji buvo rami. Jos 
balti, ploni pirsztai buvo su
imti ir padėti ant keliu; ji nei 
nepajudino ranku. Mes i, 
ejome prie Szv. Komunijos.1 tas, bet ji ou\o begalo atkakli 
Kuomet asz pagryžau savo vie- tikėjimo dalykuose. Dabar pa- 
ton ir palenkiau galva melsda- L rusi sesers perėjima iii Kata- 

iltai 'žiurėjo in ja.

landas koplyczioje, ‘kalbėda
ma su savo Vieszpacziu. ’

“Jos sesuo 'buvo isztekejusi 
ir gyveno New Yorke. Artiste 
isz syk nenorėjo praneszti sese
riai savo perėjima in Kataliku 
tikėjimą. Kiek vėliau ji para- 
sze jai laiszkuti ir prasze jos 
aplankyti. Toji atvažiavo. Tai 
buvo augszta, gabi moteriszke, 
maž kiek senesne už savo sese-!

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "Saule” kurie apie tai už-

■

mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I ! !

Amerikos Indijonai 
Kareje

Praeitame ipasauliniame lea-Į 
re net 8,000 Amerikos Indijo-j 
nu tarnavo musu pulkuose,! 
daugumas isz ju liuosnoriai in- 
stojo. Draftas juos neliete nes 
jie nebuvo piliecziai.
Sziadien, daugiau negu 53,000 

Indijonu veikiai dalyvauja ka
reje 23,000 ginkluotose jogose, 
30,000 karo gamyboj. Jie kovo
ja ir dirba kaipo piliecziai szi 
karta nes Kongresas davė pi- ■ 
lietvste visiems Indijonams,

*

I kurie gimė Su v. Valstijose 19- 
24 m.

Nekurie Indijonai dvigubai 
pasiryžę kovoti faszizma del 
Iroquois Confederacy of Six 
Nations, isz 6,000 nariu New 
Yorko valstijoje, nes jie pa-! 
sikelbe kara priesz aszi Birželio 
men., 1942 m.

Nariai invairiu szeimynu, 
pagal National Geographic So-’ 
ciety kovoja svetimose szalyse 
kovos laukuose, jie kovoja sa-! 
vo prieszus lyg

dian Affairs. Dvideszimt kitu 
i jurisdikcijų norėjo aukoti szei- 
mynu pinigus 'bet negalėjo nes 
valdžia, kaipo globėjas, jau 
vartojo ju pinigus. Jie aukavo 
daug maisto ir kauru Raudona
jam Kryžiui, rinko visokia at
liekama metali, guma ir kita 
reikalinga medžiaga, pagal 19- 
42 m. sans’kaitos. —O.W.I.

PUIKI ISTORIJAI

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c i 

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau- 

vo prieszus lygiai kaip ju te- ia vieta, visados atsimykite 
vai kovojo miszlkuose ir tanku- pnsiunsti nauja adresa drauge 
myriuose, persiuntimas žinių'su senUi Jeigu turite numara
Indi jonu kalboje yra neiszpa- 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.

sakytos svaibos sziame kare. 1 
Naminiame fronte, senesni 

vyrai daboja savo rezervacijos ! 
žeme, dirba laivu vietose ir lėk
tuvu fabrikuose, prie geležke- < 
liu ir kasyklose. Vadai pirmiau ■ 
apsikaisze visokiomis gražio- 1 
mis plunksnomis dabar neszio- 
ja isz plieno szalmas. Indijonu 
moterys irgi persimainė. Ne
patenkintos audimu ir kitu 
ranlku darbu, jos dabar dirba 
karo darbus. Indijonu moterys 
sziadien vairuoja sunk-veži- 
mius, traktorius, gano gyvu
lius ir avis, pataiso motorinius 
karus ir ukes maszinerija. Ki
tos tapo Armijos slauges ir įlį
stojo in WACS.

Indijonams karas ne nauje
nybe. Jie pripratę gyventi lau
kuose, moka pasitikėti savo 
jausmams, supranta gamtos 
ženklus ir jais naudojasi. Ne
palyginami kaipo skautai, pės
tininkai ir greitai suseka prie- 
sza. Jie natūralūs kariai ir me
dėjai ir prityrė komandai.

Indijonu kalbos ypatingai 
naudingos perduoti praneszi- 
mus. Japonai supranta Anglu 
kalba ir kitas kalbas bet jokiu 
budu negali selkti Indijonu. In- 
dijonai neiszpasalkytai narsus 
kovose. Jau vienas Indijonas 
yra Major General. Kada Indi
jonas stoja in tarnyba, liuos- 
noris arba draftuotas, jo visa 
szeimyna surengia iszleistuves. 
Szios iszkilmes panaszios in 
Amerikoniszkas iszleistuves 
kada sūnūs, tėvas arba brolis 
iszvyksta, bet Indijonai vadi
na iszkilmes gražiais vardais, 
Nava jos vadina “signs,” Sioux 
vadina “give-aways” ir Yaki- 
mas “long house.”

Kada Civiliu Apsaugos vir- 
szininkai nuvyko in Santo Do
mingo Pueblo, netoli Albuquer
que, New Mexico, parodyti In
dijonams naujausius nuo oro 
užpuolimo persergėjimus rado 

į kad Indijonai per szimtmeczius 
! apsipažine visokiais apsaugos 
' budais. Nes kaip Indijonas, 
tradicijiniai, žino kaip kovoti 
jis moka puikiai save apsisau
goti. Virszininkai rado kad In
dijonai svarbiose vietose visur 
saugojo savo kraszta.

Netik Amerikos Indijonai 
prisidėjo prie karo pastangos 
bet pinigais remia kara. Iki 
praeitu metu pabaigos jie iii- 
dejo daugiau negu $2,600,000 
i.n karo bonus per Office of. In-

I

I

i
I
i
■

apie tai neminti jo, bet jodvi ta 
pastebėjo ir liovė tikėjusios 
piktais paskalais apie iszpažin- 
li. Gryžtant neKatalike motere 
pasakė, kad ji visados turėjusi 
iszpažinties neapykanta ir ji 
negalėdavusi suprasti kaip Ka
talikai atgailos Sakramenta 
vienija su tokioms szlyksztyne- 
mis, kokiu ji buvo girdėjusi 
apie kunigus ir atgaila daran- 

žmones. Iszvydusi, jog 
tai buvo piktos pasakos, ji pra
dėjo skaityti katekizma ir 
sziaip Katalikiszikas knygas. 
Priesz gryžsiant Nė\V Ybrkan 

I Mes pa rūpinome jai visko ko'ji prasze ja apkriksztyti. Ku- 
1 reikia, davėme kambarį szale' nigas ta iszpikle. Abidvi sese- 
iigones, tad po kiek laiko szal-j: 
trinias perėjo. Artiste negalėjo 
isztureti nepasisakius jai savo 
pasisekimą ir laimes. Jodvi il
gai kalbėdavosi tarp saves. 
Kartais ir man pasitaikydavo 
su jomdviem pasikalbėti. Dak
taras O’Connor buvo manda
gus ir puikiai iszlavintas. Jis 
taippat daug sykiu su jom
dviem kalbėjo. Jie trys buvo 
apvažineja daug svetimu že
miu, tat ju pasikalbėjimas pra
sidėdavo apie tai ka kas buvo 
mates Europoje o tankiausia 
baigdavosi tikėjimo dalykais. 
Viena karta kunigas iržsikvie- 
te Protestantes seseris važiuo
ti pasivažinėti ir aplankyti ka
tedra. Ji buvo gražiausia tame

1 mieste bažnyczia. Sziaip visi 
gėrėdavosi ja, nes ji buvo pui
kaus senoviszko darbo. Trys 
keleiviai insede vežiman aplan
ke kelias žymesnes vietas, ant 
galo privažiavo ir katedra. 
Amžinoj lempa ir klausyklos 
padare didelio inspudžio ne- 
Katalikcms ponioms. Kunigas 
atidarė dureles paprasze ineiti 
apžiūrėti kaip klausyklos yra 
inrengtos. Viesznios pamate, 
kad kunigas buna visuomet at
skirtas nuo žmogaus iszpažins- 
tanezio nuodėmės. Kunigas

visos ]‘b loszeja. Jos 'būdas 'buvo rim-j ežius

mosi, tai jaueziau artiste^ dre-; 
bant ir girdėjau verkiant. Pa-1 
mojau seseriai vežti ja iii jos 
kambari, bet ji pakrato galva 
rodydama, kad pasiliks iki pa
baigai Misziu.

“Tuojau po pusrycziu ji pa
sivadino mane. Atėjus radau ja 
nepaprastai linksma, džiaugs
minga.

“O Sesuo!” ji tarė, ‘ir asz 
norėjau susivienyti su musu 
Iszganytojum t ose Misziose. 
Asz verkiau del to, kad nega
lėjau eiti prie Jo, bet kuomet 
jus paigryžote priemusios Ko
munija, asz jaueziausi lyg Jis 
luitu atejas pas mane. Asz žino
jau, kad jis buvo su jumis, tat 
asz pagarbinau Ji, kadangi Jis 
buvo taip arti manos. Asz jau
eziau Jo buvimą tarpe mus.”

“Tarsi dar ir dabar girdžiu 
ta jos skambanti baisa. Asz ne
sigailėjau aszaru. Ji melde ma
res pamokinti ja, ir sake, jog 
niekas nėra jai taip brangu,

koplyczioje.
ja nuvesti koplyczion sekma
dienyje.

“Jums turbūt nuostabu, kad' pamokino ja tikėjimo irpa-
asz ja taip labai rūpinausi. Mes kriksztijo. Ji priėjo Pirmos 
visos už ja meldemes. Besiarti- Komunijos musu ligonbutes 
raut sekmadieniui artiste la- koplyczioje.
bai susirūpino, tat asz ketinau “Ji labai neigdavo melstis 
jos neleisti ir bažnyczia, bet prie Szv. Sakramento. Eidama 
man tai pasakius ligonis eme sveikyn ji isžbudavo ilgas va-

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

Į 64 pus., Did. 5x7col 
ž Tiktai, 10c.

i

rys apleido musu ligon’bute pil- 
uos džiaugsmo ir dėkingumo.

“Po tam jos atsiunsdavo kar- , 
tas nuo karto laiszkuti. Artiste 
daugiau ne'begryžo loszti, bet ' 
isztekejo už doro Kataliko jau- ' 
nikaezio. Jos sesuo prikalbino 
ir savo vyra tapti Kataliku. 
Taippat Katalikais tapo ir ju 
dvieju vaikai. Visi gyveno pa
vyzdingai Krikszczioniszkai. 
Jau seniai kaip gavau laiszke- 
li nuo Aimee, tai yra, jaunes
nes. O gal ji jau danguje. Jei
gu taip, isztiesu ji gieda, gar
bindama Szv. Altoriaus Sak 
ramentu, per kurio galybe paži
nojo tikra tikėjimą ir eme my
lėti musu Iszganytoja. Tegul 
Jo vardas būna garbinamas 
per amžius.”

“Amen,” atsakiau asz, gerai 
vienuolei pabaigus apysaka. Į 
“Garbnkime visi Szv. Eukaris- 
tijos Sakramenta, tikra mylė
toja dusziu. ”

(GALAS.)

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

Skaitykite “Saule”

MAHANOY CITY, PA. I
Siuncziant pinigus per 

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimte 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime j tun* 
dėkingi už tai ir neužmirszkits 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

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.
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Žinios Vietines
— Isz priežasties 

(kad Utarninke 30 d. 
Gegu'žio - May pri

puola Papuoszimo Kapu Diena
(Memorial - Decoration Day), 
spaustuve 
ryta per visa diena.

— Jonas Smolenskas, nuo 
211 W. Spruce uly., likos pavo
jingai sužeistas in galva, Ikoja 
ir nugara, (per nupuolimą ang
lies szmoto, Mahanoy 'City ka
sykloje. Likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonfoute.

t Sirgdamas per koki tai 
laika, Aleksandras Kupstas

Toomey.
Kaska, Pa.

Thomas R. Mullin.
New York, N. Y.

Joseph J. Whitalker.
Cumbola, Pa.

Joseph B. Walawender.
i Baltimore, Md.

Theodore Pelachick, Edw.
Saule” (bus uždą- M. Simon.

New Philadelphia, Pa.

Thomas V. O’Neill, George 
V. Gustitus.

Meta Granata Ant Japonu

Shamokin, Pa. — Vincas Le- 
novich, 50 metu amž., likos mir
tinai sužeistas per anglini tro-[ 
ka prigulinti prie Jos. Paveko, 
43 metu. Trobas apsivertė ne
toli Loganvilles kaimelio.

mirė Panedelyje, 10 vai. vaka
re, Ashlando ligonbuteje. Ve
lionis gimęs Lietuvoje. Atvyko 
in Suv. Valstijas dvideszimts 
metu adgal. Buvo vedes bet jo 
pati senei mirus. Gyveno pas 
savo seseri Ona Mikelionene, 
800 E. Railroad uly. Dirbo ka
syklose bet kaip pradėjo sirg
ti, turėjo nustot dirbės. Dauge
li metu adgal velionis 'buvo or
ganizatorium U.M.W. of A. 
(Unijos czionais aplinkinėje ir 
drbo per ilga laika prie Park 
nr. 1 kasyklų. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos, taipgi 
buvo narys S.L.A. Apart sesers 
paliko broli Frana, Wilkes- 
Barrej, taipgi anulkia p. J. Bu- 
raigiene, mieste. Laidotuves at
sibuvo Ketvergo ryta su baž
nytinėms apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje ir palaidotas 
parapijos kapuose.

— Majoras Walter C. Car
roll, Jr., isz kariszkos valdybos, 
Baltimore, Md., pranesza kad 
Tarnystes ofisas mieste Allen
town, Pa., (kur daroma sveika
tos egzaminai, ant visu vyruku 
paszauiktu in tarnysta, bus vi- 
siszkai uždarytas nuo Liepos— 
July 1-mos d.

— Pranas W. Boczkauskas, 
“Saules” redaktorius, pavo
jingai serga Pottsvilles ligon
buteje.

f Dovydas Lapinsky, Len
kas, 37 metu amžiaus, 39 W. 
Maple uly., likos užmuztas per 
nupuolimą anglies Morejos ka
syklose, Seredos ryta, 7:30 vai. 
Lapinsky dirbo prie piliorių 
ant antro levelio kada nelaime 
atsitiko. Paliko paezia, tris 
vaikus ir kelis 'brolius ir sese
les. Prigulėjo prie Szv. Kazi
miero parapijos.

— Ketverge, 25 d., Gegužio 
(May) iszkoliavo 29 vyrukai 
in Allentown, Pa., 7 vai. ryta, 
kurie likos priimti in Laivyną 
ir Mariniu Kareiviu tarnyste. 
Visi iszkeliavo bosais.
Mahanoy City, Pa.

Harry F. Scheib, Patrick J. 
» O’Brien, Laverne R. Sticher, 

Andrew J. Wargo, Thomas W. 
White, George Petock, Walter 
A. Kilkuskie, Jos. L. Krevis, 
Geo. Selkeila, George Motsko, 
Francis J. Trevorah, Walter S. 
(Ward, Arthur C. Henninger, 
John A. Gallery.

Barnesville, Pa.

Albert E. Bainbridge, George 
L. Ward, Gustave W. Clark,

Craigs, Pa.

Michael J. Kerestus.

Morea, Pa.
Joseph M. Probition. 

.-•y v -----
Middleport, Pa.

Alex L. Sulikoski.

Philadelphia, Pa.
Charles J. Haley, John J.

Naujos Vasarines
Kepuraites WAGS

Karo Departamentas paskel
bė kad Moterų Armijos Korpu
so narėms nustatytos naujos 
garisono ar užjuriu vasarines 
kepuraites.

Naujoji kepuraite, regulia
rios armijos užjūrio kepures 
moteriszke versija, bus pada
ryta isz khaki tropikalines vil
nos ir pagal Knox modeli. Mo
terų (karo tarnyboje kepuraites 
bus iszsiuvinetos seno aukso ir 
samanų žalumo siūlais, — WA 
C spalvomis. WA.C karininkių 
kepuraites bus apsiuvinėtos 
tais pat auksiniais ir juodais 
kaspinais, kaip ir armijos ka
rininku garisono (kepures.

Tropikalines vilnos kepurai
tes bus WA.0S nesziojamos 
kartu su naujomis tropikalines 
vilnos uniformomis, neseniai 
patvirtintomis vasaros neszio- 
jimui.

Akyvi Trupinėki

§ Rudolfas isz Nurembergo, 
Vokietijoj, iszrado pirmiausia 
būda iszdirbimo drato. Buvo 
tai 1410 mete.

§ Pirmutinis ekspresinis trū
kis kuris ėjo tarpe New Yoiko 
ir Bostono, buvo 1821 mete.

§ Audeklą pradėjo austi Ki
nuose 1,000 metu pirmiau no 
kaip Europoje ir Azijoj.

§ Pirmutinis bankas likos 
uždėtas 1171 mete Venecijoj. 
Bank of England prasidėjo 16- 
94 mete o Bank of North Ame
rika 1781 mete.

§ Spindulei “X” likos isz- 
rasti 1895 mete per profesorių 
W. K. Roentgen, Wuertzburge, 
Vokietijoj.

§ Iszipanijoj visai stoikas 
visokios popieros*.

§ Amerikoje kas meta isz- 
dirba visokiu iguziku už 20 mi
lijonu doleriu.

§ Sviete randasi suvirszum 
2,390,000 neregiu.

§ Senovės laikuose dirbo 
bonkas isz skuros. Stiklines 
bonkas pradėjo iszdir'binet 79 
mete po Kristui.

§ Pirmutine knyga Ameri
koj atspauzdino vice karalius 
Mendoza, Meksikoj, kuri vadi
nasi: “Escala espiritual de San 
Juan Climaco.”

§ Brazilijos kokosine paima 
gyvena iki 600 arba 700 metu.

§ Szveicarija yra paeze- 
clžiausiu sklypu ant svieto. Ten 
vaikai nepraleidžia centus bet 
deda juos in mokslainiu pa- 
czedumo bankus aplankydami 
procentus.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Szitas Amerikoniszkas kareivis, seržantas Charles H. 
Wolverton, prie 37-tos divijos, ant Bougainvilles Salos, už
tiko Japonu lizdą ir meta ant j u granata idant sau butu 
saugiau. Szitie du kareiviai dalyvavo musziuose ant Em
press Augusta Inlunkes, praeita Kovo menesi kur apie 7,- 
000 Japonu likos užmuszta per Amerikonus.

Kirmėlė Iszperejo
Visztukus

“Mergina Bovelnos”

Goldsboro, N. C. — Ūkinin
kas B. Calls užmusze juoda di
dele kirmėlė prie namo. Po už- 
muszimui kirmėlės patemino 
ant jos kelis iszsiputimus. Aky
vas žinoti kas juose yra, per
pjovė ir toje vietoje surado ke
lis visztos kiauszinius. Tuojaus 
po iszemimui kiausziniu, luksz- 
tai sutruko ir isz kiausziniu 
iszszoko du visztukai kurie yra 
sveiki ir neužilgio pasiliks du 
gaidžiai.

Szaudo la Cielius

Szitie Amerikoniszki vyru
kai, kurie nesenei sugryžo 
nuo Anzio kares lauko dabar 
randasi kur ten Italijoj ant 
trumpo pasilsio. Isz nuobo
dumo tieji vyrukai szaudo 
in cielius.

62 Metu, Pasiliko
Tėvu 28to Vaiko

Atlanta, Ga. — “Lai buna 
Dievo valia,” tarė 62 meta 
Charles Jones, kada jam dak
taras apreiszke buk jo paeziu- 
le ji apdovanojo 28-tu kūdikiu. 
Jones buvo vedes du kartu. Vi
si vaikai yra gyvi. Jo motere 
yra 48 metu amžiaus.

ISTORIJE apie Gre^oriu^
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Pats Skutosi Per Tai 
Suczedino $11,100

Aberdeen, Wash. — Vyras, 
kuris pats skųstųsi tai per 50 
metu suczedintu in 50 metu 11,-Į 
100 doleriu, tai yra, jeigu pini
gus dėtu in banka ir paliktu’ 
ant procento. Tasai skaitlius li
kos suezedintas per John 
Thompson kuris skutosi po ke- ( 
lis kartus ant sanvaites per 50 
metu. 
—

Surado Senovės Užlie- 
Į kas 3,000 m. Senumo

Pekin, Kinijoj — Aplinkinė
je Cheng-Chow, kada darbinin
kai kasė szulini, surado bronzi
nius indus, kurie paeina isz cie
soriaus Chow vieszpatavimo, 
kuris gyveno tris tukstanezius

Pana Linwood Gisclard, isz 
Louisianos aplaike titulą kai
po “Mergina Bovelnos.” Ji 
rodo savo nauja szlebe po
niai Eleanorai Rooseveltie- 
nei, Washingtone. Szita szle
be pasiūta isz bovelnos ir ant 
jos užsiūta $2,000 vertes A- 
merikss tonu ir ženkleliu.

Dvasia Pasikorelio 
Trankosi Po Narna

Lida, Rusija — In tula kai

Sewell Avery Su
Savo Szeimyna

metu adgal. Per žioplysta dar
bininku, daug brangiu indu li
kos sumuszta.

Irlandijoj Surado 
Kirmėlių

Dublin, Irlandija — Gyven
tojai szio sklypo persigando 
kada ana diena netoli miesto, 
surado maža kirmėlaitė, dvieju 
pėdu ilgio. Nusistebėjo žmones 
nes yra žinoma visiems jog Ir
landijoj nesiranda jokiu kir
mėlių nuo kada Szv. Patrikas 
jas iszgujo isz ten.

Baisi Nelaime Ant 
Geležinkelio

mą kas vakara atsilanko dva
sia jauno žmogaus kuris keli 
metai adgal pasikorė. Kada 
tarnaite Jadvyga Baranovs- 
kiene ana diena czystino kan- 
tora advokato Kojanevskio, 
stiklinėse duryse patemino vei
dą dvasios kuri savo stiklinė
mis akimis žiurėjo in motere. 
Motere apsakė advokatui ka 
mate, kuris ja iszjuoke sakyda
mas buk dvasios sziadien nesi-
tranko po svietą.

Ant rytojaus vakare, apie 101 
vai., pribuvo pas advokata ant 
rodos Zigmantas Liposki. Stai- 
gai užgeso lempa o isz szepos 
pradėjo nupuolinet knygos isz 
kuriu viena pataikė advokatui
in galva. Abudu vyrai, isz di
deles baimes iszbego laukan.

Dabar advokatas persitikri
no kad dvasios nemėgsta szpo- 
su ir kas sako kad j u nesiran
da tai jos duoda suprast neti
kintiems kad gali už tai atker- 
szyt.

Puse Miestelio Jos 
Gentkarte

Selmer, Tenn. — Mrs. Nancy 
Littlefield, 96 metu, kuri nese
nei mire czionais, buvo motina 
deszimts vaiku, turėjo 86 anū
kus, 159 pro-anukus ir 23 pro- 
pro-anukus. Jos gentkarte su
sideda isz puses tojo miestelio.

in vartotojus sugražinti szias 
iszpildytas formas ju vietinėms 
Karo Kainu ir Racionavimo In-
staigoms laike septynių dienu 
po to kai jie gaus tas formas,” 
pasakė Bowles. ‘‘Jeigu szios 
formos 'bits sugražintos greitu 
laiku, instaigos gales sutvar
kyti jas nedelsdamos ir taip 
pradėti iszduoti racionavimo 
kuponus Liepos 1 d. Anksty
vas kuponu iszdavimas padės 

i paliuosuoti sandelius ir leis 
I vartotojams apsirūpinti kuru 
' ankstyva rudeni, (kada preky
bininku (rokai ir kitos perveži
mo (priemones ne taip užim
tos.”

Sewell Avery, virszininkas 
Montgomery Ward kompa
nijos, jo pati ir duktė Nancy, 
kurios dalyvavo tos kompa
nijos susirinkime, kada kom
panijos dirbtuve likos paim
ta per valdžia.

Darbo Sekretorius Pa- 
reiszke Kad Nuo Vasa
rio 15 Iki Kovo 15 Pra-

Per Mažai Jam Buvo 
Kirmėlių

Elmwood, Ind. — Rydamas 
kirmėlės, kelis kartus per die
na, laike perstatymo karnavalo 
czionais, Franzi Yahoae, pus
laukinis žmogus, sumusze ir 
sužeidė savo perdetini už tai 
kad jis jam neužkalbino geru 
pietų restauracijoj.

Barcelona, Iszpanija — Dvi
deszimts du pasažieriai sudege 
ant smert o apie penkesde- 
szimts baisei sužeisti ir apde
ginti nelaimėje ant geležkelio 
arti Sarria. Trys vagonai sude
ge.

Rado $100.000; Gavo 

Už Tai $1,000

Warrentown, Va. — Szniu- 
ras puikiu perlu, kuriuos nese
nei pamėtė Mrs. M. Harris, ku
riu verte yra szimtas tukstan- 
cziu doleriu, likos ana diena su
gražinti per George Freeman. 
Už savo teisingysta aplaike 
tūkstanti doleriu dovanu. Free- 
manas rado perlus ant ulyczios 
o manydamas kad tai pigus ka
roliai, nunesze juos namo ir 
padavė savo dukreliai idant su 
jais bovintusi. Už keliu dienu, 
jis perskaitęs laikraszcziuose 
apie pametimą brangiu perlu, 
nunesze juos kur jam iszmoke- 
jo dovana. Po aplaikymui pini
gu nuėjo in miestą ir nupirko 
dukreliai karolius už deszimtu- 
ka.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

gyvenimas Nepersi- 
raaine

Darbo Sekretorius Eranceo 
Perkins pranesze 'kad galutinai 
Vasario 15 d. ilki Kovo 15 d. 
laikotarpyje pragyvenimo ly-- 
gis pasiliko nepakitęs, nes vie-' 
nu prekių (kainos pakilo, gi ki
tu krito.

“Bendras pragyvenimo ly 
gis pasiiko pastovus per visus 
metus, iszslkiriant mažus svy
ravimus,” ji pareiszke.

‘ ‘ Svarbiausiu pragyvenimui 
prekių kainos buvo maždaug 

Į 0.8 procentu auksztesnes, negu 
ta pat menesi praėjusiais me
tais ir 22.8 procentu auksztes
nes, negu Sausio men., 1941 m., 
kada buvo nustatytos “Mažo
sios Plieno” formules kainos. 
Nuo karo pradžios Europoje, 
pragyvenimo kainos pakilo 26į 
procentais, gi praėjusio karo 
metu per ta pati laiko-tarpi 
kainos buvo pakilusios 61 pro
centu.

Aliejaus Kurui Praszy- 
mams Formos Bus Isz- 

siuntinejamos Bir
želio Menesi

Paprastos re-aplikacijos for
mos sekaneziam sezonui alie
jaus kuro racionąvimui bus isz- 
siuntinejamos visiems vartoto
jams pradžioje Birželio, pa
reiszke Chester Bowles Kainu 
Administracijos Instaigos ad
ministratorius.

“Mes specialiai kreipiamės

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.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRAI 

GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


