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Isz Amerikos
Negalėjo Iszmaityt
[ Szeimynos, Nusižudė

Kansas Nebr. — Negalėda
mas užlaikyti savo 19 metu am 
žiaus pacziules, kuri buvo pri
pratus prie geresnio gyvenimo 
būdama pas tėvus ir neturėda
mas užtektinai pinigu ant pir
kimo jai szlebiu kokias priža
dėjo priesz apsipacziavima, 
Fredas Naiger, 20 metu, nusi
žudė. Jis uždirbdavo po 35 do
lerius ant sanvaites bet negalė
damas ja puikiai paredyt, atė
mė sau gyvasti per nusiszovi- 
pia.

Persiskyrimai Daugi- 
: naši Tarp Vedusiu
f Washington, D. C. — Pagal 
Valdžios surasza tai New Jer- 
ses valstijoj praeita meta apsi
vedė 27,662 poreles o persisky
rė 2,180. Tasai skaitlis parodo 
aiszkiai gyvenimą tarp vedu
siu poru kurios tankiai nesu
pranta gyvenimo iszlygas ir jo 
sunkenybes, privalumus ir pri 
jderystes.

Rado $5,200, Gavo $1 
' Radybų
I ______
’ Dallas, Tex. — Vienas vietos 
bankierius, eidamas bankan, 
pamėtė savo krepszi, kuriame 
buvo $3,600 pinigais ir $1,600 
czekiais. Asztuoniolikos metu 
berniukas krepszi rado ir, isz 
popieru jame, sužinojas, kam 
tas turtas priklauso, nunesze ji 
in banka ir atidavė savininkui. 
Bankierius davė jam $1. rady
bų.

Nuszove 16 Japoniszku Eroplanu

Lieut. “Ike” Kepford, isz Muskegon, Mich., kuris tar
nauja prie Amerikos Laivyno Eroplanu korpuso, nuszo
ve 16 Japoniszku eroplanu su savo eroplanu, ant Pacifiko 
kares lauko.

Airiszis Perejo Ant In Kalėjimą Už 70
Žydu Tikėjimo Centu

Generolo Eisenhower 
Insakymai Prancūzams

London, Anglija — Karo va
das Generolas Eisenhower pa
siuntė naujus insakymus Fran
ci jos gyventojams kad dėtu 
pastangas idant Vokiecziai ne- 
pajiegtu aresztuoti visus ju vy
rus ir insake jiems atydžiai 
sekti visa Vokiecziu kariuome
nes judėjimą.

Pabėgo Isz Kariuome
nes, Slapstėsi Kaipo

Motere
Leslie, Francija — Parlia- 

mentui perleidus byliu apie do-

V okiszkos
Divizijos Prie Via 
Casilina Pavoj uj e
Didžiausi Užpuolimai Per Ali
jentu Eroplanus Ant Vokietijos 
Kas Kart Pasidaugina; Hitleris 
Turėjo Svarbu Susirinkimą Su 
Japoniszku Ambasadorium

London — Vokiecziai pra- 
nesza kad Amerikoniszki ero-

Vyras Nužudytas;
I Motere Užtrucinta

Cayuga, N. D. — Joseph 
Posky, 34 metu, ūkininkas, li
kos nuszautas ant smert per 
nežinoma ypata o jo paczia kai
mynai surado mirsztanczia nuo 
užduotos truciznos. Kas taip 
padare tai nedažinota nes mo
tere pavojingai serga ligonbu- 
teje, negalėdama duoti jokio 
iszaiszkinimo.

' Jamestown, N. Y. — Apie 
20 žmonių likos pažeisti ir ap
deginti per eksplozija name 
prigulincziam prie Matthews 
JTire ir Tread kompanijos.

Scranton, Pa. — Penkesde- 
fczimts darbininku prie Cross 
Engineering Co., Carbondale, 
straikuoja, reikalaudami dau- 
jgiau mokesties. Szita kompa
nija yra užimta dirbimu ka- 
fiszko materijolo.

Memphis, Tenn. — Sūdo už- 
raszai parodo buk Patrick 
Kealy aplaike pavelinima ant 
permainymo savo pravardes 
ant Schwartz.

Kealy ketina pacziuotis su 
Žydelka Bettie Weinberg ir 
todėl permaino savo pravarde 
ant Schwartz idant jo pacziule 
po sziubui neturėtu jokiu ne
smagumu ir szandinimo kad 
isztekejo už Airiszio.

Moteres Didesnes
Kvailes

New York — Moteres yra, 
ant dvideszimts procento, di
desnes kvailes ne kaip vyrai. 
Taip kalba keli gydytojai ku
rie ta j i dalyka isztyrinejo li- 
gonbuteje in kuria atsilankine- 
davo moteres ir vyrai ant gy
dymo.

Isz vyru, kurie protiszkai 
sirgo, pagal ju sanskaita, tai 
daugiausia proto liga serga 
rasztininkai ir maszinistai o 
tarp moterių tai tarnaites, dar
bininkes fabrikuose ir restau
racijose ir koteliuose.

Moteres Isztepe Mote
re Smala Ir Apibarste

Plunksnomis

Shreveport, La. — Eroso 
miestelyje, nesenei vakare apie 
pusantro szimto ar daugiau 
moterių sugavo Mary Simms, 
nudraskė nuo jos rubus, apipy
lė ja visa smala, iszvolioio 
plunksnose ir iszvijo isz mies
telio, grasindamos kad dau
giau ji nebedrystu miestelin 
gryžti.

Miestelio pilietes didžiuoja
si savo darbeliu sakydamos 
kad jos nubaudusios panele 
Simms už tai, kad ji grieszijan- 
ti su vyrais.

Augusta, Me. — Už 70 centu, 
kuriuos paėmė nuo jaunos po
ros kuria sulaikė ant ulyczios, 
Cyrus Jorgenson, 23 metu, li
kos nubaustas in kalėjimą. 

----□-----------

TRUMPOS ŽINUTES

London — Jaunas vyrukas 
R. Peel, 21 metu amžiaus, pali
ko savo motinai szeszis szim- 
tus tukstancziu doleriu vertes 
turto, kuris žuvo tarnaudamas 
kariuomeneje Anglijoj.

Washington, D. C. — Žinios 
pranesza buk Suv. Valstijų 
Preidentas, Fr. Rooseveltas 
neužilgio iszkeliaus in Anglija 
pas ministeri W. Churchill su 
kariszkais reikalais.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijos stato du milžiniszkus 
lektuv-neszius laivus, po 45,000 
tonu kožnas. Badai tieji laivai 
bus užbaigti 1945 mete ir bus 
naudojami kariavimui.

Washington, D. C. — Senato 
Komitetas sutiko ant užmany
mo kad Amerikos valdžia duo
tu paskola kiekvienam isz savo 
kariuomenes gryžusiam vyrui 
ar moteriai isz tarnystes, iki 
$2,500 pasistatymui sau namo 
ar ukes ar biznio nusipirkimui.

vanojima kaltes pabėgėliams 
isz kariuomenes karo laiku, Ba- 
tignolles priemiestyje invyko 
stebėtinas dalykas: viena “mo
tere” tapo vyru ir pasisakė 
kad deszimts metu atgal jis 
pabėgo isz kariuomenes ir 
slapstėsi du metus žmonos 
kambaryje. Per ta laika jis su 
elektra iszrove savo barzdos ir 
usu plaukus, pramoko laibai 
kalbėti ir siūti moterems dra
panas. Per visa laika jis dirbo 
szapoje kaipo motere-siuveja. 
Dabar, kada valdžia paskelbė 
amnestija jis vela liko vyru. 
Sako buk jam tikrai nusibodo 
moteriszkas drapanas dėvėti.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Stokholm, Szvedija — Trys 
darbininkai isz S. K. F. iszdir
bystes Goteborge likos suaresz- 
tavoti už daneszima slaptu ži
nių, svetimai valstybei.

London — Žinios danesztos 
isz Berlino pranesza kad Vo
kiecziu kariszka valdžia isz- 
duos raparta apie 47 Anglisz- 
kus lakūnus kuriuos jie suszau- 
de arti Dresdeno.

Seattle, Wash. — Apie 20 
tukstancziai darbininku isz 10 
Medžio Apdirbimo Dirbtuvių 
sustraikavo, reikalaudami dau
giau mokesties.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijų Kongrese kilo klausi
mas: “Del pervestu laivu Rusi
jai,” nes, Suv. Valstijos perve
dė jiems daug laivu. Valdžios 
atstovas atsisakė patvirtinti 
tuos praneszimus, bet nei neuž- 
ginczijo juos.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

Cairo, Egiptas — Vokiecziai 
traukia visus savo laivus isz 
Juoduju mariu kad Anglijos 
croplanai nesuteszkintu juos 
su bomboms.

Moskva, Rusija — Kariszka 
valdžia pranesza kad Rusai už
ėmė dideli kaina in piet-rytu 
szali nuo Stanislovavo miesto.

Isz Vokiecziu užimtos Lie
tuvos — Isz Szvenczioniu Vo
kiecziai iszvede isz miesto apie 
keturis szimtus Žydu ir juos 
suszaude. Isz Kauno ir apielin- 
kes apie 12,000 Žydu likos isz- 
žudyti. Daugeliose vietose Žy
du sinagogos likos sugriautos 
per Vokieczius.

planai suteszkino j u geležinke
liu vietas Karlsruhe ir Mann
heim. Taipgi Nice, Lyon ir ki
tos vietos Francijoj e likos 
bombarduotos per Ameriko
nus.

Indijoj — Žiaurus Japonisz- 
kas užpuolimas prie Kohimos 
likos atmusztas. Daug Japonu 
likos užmuszti ir daug paimta' 
in nelaisve.

Nauja Gvina — Generolas 
MacArthur pranesza kad jo 
kareiviai ant Biak Salos ran
dasi tiktai 810 myliu nuo Phi- 
llipinu Salų. Ketina jie paimt 
visas Japonu eroplanu stotis.

100,000 Kariszku
Darbu Susimažino

Washington, D. C. — Wil
liam Herbert, Kariszkos Komi
sijos narys pranesze Senato 
Po-kariniui Komitetui kad nuo 
Spalio menesio lyg sziam lai
kui apie 100,000 kariszku dar
bu susimažino ir da daugiau 
susimažins per szi meta.

3,200 Meksikoniszku 
Darbininku Del

Suv. Valstijų
Tampico, Tamaulipas, Mex. 

— Specialiszki trukiai apleido 
czionais veždami 3,200 darbi
ninku kurie pribus in Suv. Val
stijas ir dirbs ant geležinkeliu. 
Visi darbininkai likos peržiū
rėti per Amerikoniszkus dak
tarus.

Aplaike $109,089
Algos Per Meta

Pittsburgh, Pa. — W. F. Det- 
willer, virszininkas Allegheny 
Ludlum Steel Co., praeita me
ta aplaike $109,089 algos, priek 
tam aplaike da $9,589.

Napolis, Italija — Amerikoniszki karei
viai su tankais paėmė miestą Cisterna, taipgi 
drutviete kaina prie Cori, einant tiesiog ant Vo- 
kiszkos naujos paskutines sargybos linijos, tik 
deszimts myliu nuo Rymo. Miestas Velletria li
kos bombarduotas per musu artilerija. Vokie
cziai sako kad negins miestą Ryma nuo Alijen- 
tu tik gins savo sziaurine linija. Tukstanczei Vo- 
kiszku kareiviu isz 10-tos armijos apleido Hit
lerio sunaikinta linija prie Artena ir Ceprano. 
6,000 Alijentu eroplanai isz Anglijos ir Italijos 
vela nulėkė ant Vokietijos ir bombardavo svar- 
bes vietas kaip: Karlsruhe, Mannheim, Ludwig
shafen, Saarbrucken ir Francijoj geležinkelius 
ir fabrikus. Palocius kuriame likos pakrikszty- 
tas Fredrikas Didysis, Vokietijoj likos sunaikin
tas. Apie 93 Vokiszki eroplanai likos nuszauti, 
Alijentu nuszauta 47.

LONDON — Adolfas Hitleris turėjo svar
bu susirinkimą su Japoniszku Ambasadorium 
Generolu Hiroshi Oshima apie Vokiszka-Japo- 
niszka vienybe. Tame susirinkime taipgi daly
vavo ir Vokiecziu ministeris Joachim von Rib
bentrop.

Pacifike — Amerikonai užpuolė ant Biak 
Salos tik pus-treczios mylios nuo Mokmeros, 
Japoniszkos eroplanu stoties.

Isz Kinijos — Japonai sako kad jie atida
rė nauja užpuolimą ant Hunan apygardos, kad 
užimti visa Canton-Hankow geležinkeli, kad 
Kinai negalėtu aplaikytie pagialba kada Ameri
konai pribūtu prie Kinijos rubežiaus.

Berlin — Apie 1,000 Ameri- 
koniszku eroplanu sunaikino 
aliejaus iszdirbystes, taipgi

bombardavo miestus Bielgijoj 
ir Francijoj.
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Kas Girdei
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Klijų iszdinbta už tris milijo
nus doleriu.

Wuehow gal yra nelaimin
giausia vieta visuose Kinuose.

Kada pulkelis mokytu vyru Keli menesiai adgal per iszsi- 
užklause tūlo filozopo 'kokia!liejimą upes, visa aplinkine li- 
turi Ibuti gera motere, jis atsa-jkos užlieta ir daug ibledes pa
ke jiems: įdaryta, dabar sziose dienose

“Randasi trys gerumai ku- nauja nelaime patiko szia ap- 
riuos kožna motere privalo tu- linkine nes baisi ugnis sunai- 
reti: Privalo ji būti taip taiki kino apie tris tulkstanezius na- 
kaip laikrodis ant bokszto bet mu, per ka neteko pastoges

BALTRUVIENE

Dorybes neturi, 
Ant nieko nežiūri.

Tokius vyrus aipipleszia, 
Ir in kitur nupuezia, 

Daugiau kvailiu jesJkot, 
Kad apszukuot.

Ant sziadien bus gana, 
O 'kaiip da dažinosiu — tada 
Nedovanosiu, smalkiai pa- 

koeziosiu;
Lulkauf!

Jeigu nenorite gaut.

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

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

ne būti tokia garsi idant jos 
balsas butu girdėtas po visa; 
aplinkine. Privalo būti taip 
darbszi kaiip straige bet ne ne- 
szioti, kaip straige, vis'ka ka tu
ri ant saves. Ant galo privalo 
būti kaip aidas (balsas) idant 
atsiliepti tik ant užklausymo, 
bet lai nesistengia būti kaip ai
das, kuris visados palieka pas
kui save paskutini žodi. — Tei
sybe.

• a
Tankiai žmones sako: “Kas- 

žin kiek visas Amerikas yra 
vertas?” Ant tojo klausymo at
sako valdžios rokundu vedėjai 
buk Amerika yra verta 330,- 
500,250,000 doleriu arba 330 
kartus 1,000 milijonu doleriu o 
ant kožnos galvos pripuola 
daugiau kai po 2,900 doleriu.

tukstaneziai szeimynu kaipo ir 
daugelis 'žuvo liepsnose, kurie 
geisdami iszgial'beti savo loc- 
rastis, krito deganeziuose na
muose. Apie du milijonai gy-> 
ventoju kenezia Ibada szioje 
aplinkinėje.

Karo Departamentas
Susiaurina Karininku

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50' 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

Didžiauses ežeras vandens 
ant svieto yra Lake Superior, 
Amerikoj, kuris yra 600 pėdu 
augszcziau mariu ir apima 31,- 
262 keturkamipines mylės plo- 
czio.

Visos slaptybes ir sekretai— 
tai taip kaip skyles drabužiuo
se. Kuo daugiau stengėmės juos 
užslėpt, tuo daugiau jie iszeina.

Tankei skaitome apie ilgas 
pravardes bet kaip rodos tai 
Don Juan Iturriberrigorrigoi- 
cerotaberrieoechea, isz Buenos 
Aires, Argentinos yra gana il
ga. Kaip žmogus gali tokia 
sunkenylbia neszioti lyg smert?

Didesniuose miestuose daug 
žmonių buna užmuszta ir su
žeista. Panaszus padėjimas bu
na ir mažesnėse apygardose.

Kožna meta apie 700 tuks- 
taneziu Amerikonu buna už
muszta ar mirtinai sužeista vi
sokiose nelaimėse ant ulycziu. 
Praeita meta užmuszta apie 
23 tukstaneziai arba vienas 
pripuola ant kožno 150 žmonių. 
Didžiausia dalis nelaimiu yra 
per apsižioplinima.

Dvieju menesiu Genavaite V 
Lingenfelter, dukrele Protes 
tonisz'ko kunigužio, Pennsyl- 
vanijoj, turi net trylika diedu
ku ir bobueziu.

Ant tėvo puses turi szeszis o 
ant motinos szalies septynis. 
Mergaitei nestoka bus visokiu 
dovaneliu nuo dieduku.

Viešnios ir szturmai praeita 
meta Suv. Valstijose padare 
bledes ant 30 milijonu doleriu.

Profesorius Karolius J. Ar- 
iiell, kuris mirė keliolika metu 
adgal, mokėjo kabėti net 53 
kalboms, nuo Eskimosu lyg 
Afrikoniszkos Hotentotu kal
bos. Jisai buvo sekretorium 
prie Amerikos ambasadoriaus 
Japonijoj per 12 metu, mokėjo 
Japoniszka ir Kinu kalbas ge
riau ne kaip tautietis, buvo 
profesorium dvejuose universi
tetuose Jaonijoj. Mokėjo visas 
svar'biauses kalbas ant svieto 
ir daug pasidarbavo Su v. Vals
tijoms visame, kur reikėjo 
daug-kalbio žmogaus kokiu 
buvo profesorius Arnell.

F. G. Bennett, isz Kaliforni
jos, pagavo trijų svaru žuvi ku
ri turėjo pusėtinai turto. Jos 
viduriuose rado dideli vyrisz- 
ka aukso žiedą, karolius, viena 
sidabrini “kvoteri,” viena 
“nikeli” ir deszimt variniu 
centu.

Moterėles, sztai geras recep
tas ant pyrago — keikso: Pa
imkite 99 svarus cukraus, 46 
svarus sviesto, 127 svarus mil
tu, 730 kiausziniu, 14 kvortų 
pieno, 28 uncijes sodes, 3 sva
rus kepimo sodes ir viską su- 
maiszykit ir iszlkepkite o turė
site 620 svaru keiksa.

Ant kožno gyventojo Ame
rikoj kas meta pripuola po pu
se kiaules o 1,397 skerdiny- 
czios, kokios randasi czionais, 
iszsiunte praeita meta visokios 
mėsos už 2,585,802,888 doleriu. 
Taiji meta papjauta 10,178,000 
įauczįu įr_ g7ž018a00Q_ kiaulinę

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele :: 

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasitikai.
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 Szvencziausies.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

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

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PĄ.__

Viena bobele isz Pittsburgo poi 
stabas bėgioja,

Liežuvius vedžioja,
Per dienas makaluoja, 
Kožna puikiai aploja.

Tegul kas ženijasi, tai jau 
gana,

Turi darbo daugybe visada, 
Teisingiausia mergina,

K o n i ei k i a u s i a s uib j a u r i n a, 
Viena pirszlysta pradėjo, 
Vienam įpripirszt mergina 

norėjo,
Lakstė kaip kate su pūsle, 
Kad tik pas save turėti 

veseile,
Bet merginos neprikalbino, 
Nenorėjo pamest pirmutinio 

■vaikino,
Tada pradėjo czirkszt 

trucizna,
Ir da to negana: 

Paleistuve iszvadino, 
Šzunis ant vargszes pakalbino,

O jus kiaulia-snukes,
O jus ablanikes, 

Kam da misiuke vadintis, 
Kam da puikia drese devetis?

Geriau maisza pakulini 
užsidekite,

Tada ant visu lokite, 
Kiek tik iszmanote, 
Tada kožnas žinos,

Ir apsisaugos, 
Kaip pakuline pamatys, 
Tai kur iri kampa inlys.

* * *
Aplinkinėje Luzernes,

Gyvenimas labai mizernas, 
Kūmutes susiszaukia,

Ir baisiai namine traukia.
Kada jau užsigėrė,
Po kėlės nusitvėrė,

Po strytus valkiojesi,
Prie kožno kabinasi, 

Ir kitiems daužo langus.
Nepaiso kad isz to niekas bus,

O gali būti pro va,
O ir bjauri kova.

(J juk kur namine liejasi, 
Ten ir nuolatos riejesi, 
Kasdien vyras su boba, 

O rodos jokios neduoda.
Vyru neapžiuri, 

Todėl dideli varga turi, 
O ka vargszai padarys, 
Jeigu armideri padarys, 
Lovose pekliszkas guolis, 
Vos blakes neuždykelis.

O jus bobos, ’bobos, 
Esate baisiai nelabos, 

Kad jus kipszas pradangytu, 
Arba peklinėje patalpytu, 

Sarmata darote del Lietuviu, 
O ypatingai del moterių doru.

* * * <
Tu mamule, isz Hazletono 

pasitaisyikie,
Dieva iri szirdi paimkie, 
Ba jau saikas nedorybių, 

Prisipildė visokiu bjaurybių.
Ar da tau kipszas sznaibžda, 

Ar d a siausti negana,
Juk žinai kas po smert yra, 
O jau senatve trindais byra!

* * *
Tegul vyrai pasivaktuoja, 
Jeigu in pecze mergina 

atvažiuoja,
Ba tai diegai geri, 

Nemažai klastų padare,
Tai yra girtuokles,

PasįįeįdeĮeSj

Lavinimo Programa
Karo Departamentas paskel

bė, kad (patenkinus skubu jau
nesniu ju karininku parėi’kala-i 
vima ir smarkiai mažėjant rei-į 
kalavimui karininku kandida-i 
tu mokyklų programai, Jungti
nėse Valstybėse szi rudeni 
veiks nedaugiau kai 11 mokyk
lų isz ankseziau buvusiu 26.

Kada buvo pasiektas anksz- 
cziausias szios programos tasz- 
kas, t.y., 1942 m. Gruodžio me
nesi, daugiau kai 23,000 insi- 
rasziusiuju ’karininku kandi
datu baigė mokyklas. Nuo tada 
mėnesinis baigianeziuju slkai- 
czius nuolatos mažėjo ir dabar 
siekia 2,500. Isz keturiu mo
kyklų buvusiu užjūriuose, te
beveikia tiktai viena Australi-
joje.

Laivynas Praleidžia 7,- 
000,000 V-paszto Laisz

ku Per Menesi

Laivyno V-paszto būdas siun 
limo laikraszcziu jau yra dvie
ju metu senumo, dabar tiek isz- 
siplete, kad per menesi pralei
džia po 7,090,000 laiszku. Tai 
sudaro 560 procentu padidėji
mą per paskutinius devynis 
menesius.

Nuo bendro laivyno ir ka
riuomenes V-paszto invedimo 
1942 metu Birželio 15 d., viso

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

'Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
I savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
j 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. .. .15<

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 nemuno. 58 
puslapiu ..............................................15c

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Dn brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

buvo užjurin įpristatyta 453,- 
900,000 V-paszto laisz'ku. Nau
dojimas szio microfilmos budo 
ar Ikorespondencijos sutau/pe 
gyvybines plukdymo talpos 
maždaulg 9,000,000 svaru.

Laivyno V-paszto stotys yra 
kilnojamos ir vdksta ’kartu su 
žygiuojaneziais pulkais in stra
tegines vietoves.

Per paskutinius metus laivy
nas insteige keturesdeszimt to
kiu vietų aplink visa pasauli 
ir dar 25 tokios vietos laukia 
pas'kyrimo.

Au'ksztas saugumo faktorius 
V-ipasztui yra todėl kad origi
nalus (tikrieji) V-paszto laisz- 
kai yra laikomi iszsiuntimo no-

“Pana Pan-Amerika”

Pana Virginia Warlen, 19 
metu, isz Miami, Fla., likos 
iszrinkta kaipo “Pana Pan- 
Amerika,” ant 1944 meto. 
Kontestas buvo laikytas ML 
ami, Floridoje.

SKAITYKIT
u

PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-, No. 160 Keturiolika istorijų apie 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu...... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas i Meszla-vežis;
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras | Aržiuolas ir Uosis; ouuyue, ruits.n 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c i pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos anie Ka
pitonas Stormfield danguje: Pabe 
gele: Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 nušlamu .................................... l^p

44 pus. 
istorijos
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15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
apie rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-

žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 

Grapas; apie Eglii 
Budyne; Puikii

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. 25o

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

No. 170 Asztuonios istorijos apio 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta fevu; 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 paezia, 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigyinimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25<3

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt« 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 681 
puslapiu .............................................. 15®'

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
, 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;
> Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
............,......................15c

Adresas: 1

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

ste iki filmą pasiekia paskirta 
savo vieta. Jeigu gabenantis 
V-paszta lėktuvas, ar tai per 
nelaime ar prieszo paszautas, 
žūva, tuojau įpraneszama apie 
dingusias filmas ir laiszkai yra 
isznaujo perfotografuojami ir 
siuneziami sdkaneziu lėktuvu.

V-pasztas turi aisz'kia pir
menybe priesz bet kuri 'kita 
privatini paszta ir tiek laivy
nas, tiesk kariuomene pirmiau
sia juos persiunezia.

K rasztui Vis Dar Reikia 
Kadecziu-Slaugiu

Dr. Thomas Parran, U. S. 
Vieszosios Sveikatos Tarnybos 
Vyr. Gydytojas pareiszke, kad 
“Atsiliepimas kvietimui stoti 
in U. S. Kadecziu Slaugiu Kor
pusą yra 'U. S. moterų didelis 

'susipratimo perstatymas. Ta- I "
■ cziau krasztui vis dar labai rci-
1 kia slaugiu ir durys atdaros 
dar keliems tuikstaneziams jau-

I nu moterų, kurios nori tarnau- 
Įti savo 'krasztui ir tuo paežiui 
| laiku pasiruoszt'garbingai pro-Į 
1 fesijai.

“Naujasis kariuomenes szau- 
kinias slaugi u, inipareigoja U.

bar jau tveriasi. Kiekviena sziu 
klasių slauge turi jausti atsa-; 
komy’be palaikyti tautos svei
katos patarnavimus saugioje; 
auksztumoje ir tuo duoti gali-j 
mylbe jaunoms slaugėms, bai
gusioms apmokymą, ipasiliuo-. 
suoti instojimui in karo paje-: 
gas.

“ Ju eiles greitai pildosi — ir 
dėlto kreipiuosi in jaunas Ame-j 
rilkos moteris atsiliepti in szi 
szaulkima tuojau pat ir kreiptis 
informacijų apie korpusą vieti
nėse ligoninėse ar raszyti U. S. j 
Cadet Nurse Corps, U. S. Pub-j 
lie Health Service, Box 88, ĮQew 
Yoilk 8, N. Y.”

Dr. Parran pridėjo kad in
stojimui in korpusą nustatyti j 
mažiausi reikalavimai: geras 

i mokslo atžymejimas isz pripa- 
ižintos high school. Amžius — 
j nuo 17 ar 18 metu iki 35 metu, 
i Taip pat ji atitikti slaugiu mo
kyklos reikalavimus. Kaipo 
atpildu už laisva sau apmoky
mą, kadete slauge pasižada 
duoti savo patarnavimus per 
visa meta ar tai civiliems ar 
militariniems reikalams. Ji pa
ti gali pasirinkti sriti.
Office of War Inf., Washington, D.C

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Šapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, 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.

S. Kadecziu Slaugiu Korpusą 
atsiekti savo pilnumos iki Bir-. 
želio 30 d., kadangi karinome-' 
ne negali visiszkai isztusztintij 
kraszto mokomąjį personala isz 
slaugiu mokyklų, kuriose iki 
sziol slauges buvo apmokamos.

j “ Birželio men. klases pripa- 
j žįutose slaugiu molkyklose da-

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

Bpndus ir Markes.

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 moterų.

r visos TRYS nr 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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GERAS GIRIOS SARGAS
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gEIMIENE jau mažiausiai 
trecziu kartu sziadien iszejo 

isz pirkios ir su atyda žiurėjo 
in miszko puse. Nekantrumas 
aiszkiai ant jos veido matėsi. 
Priesz ja baltavo tuszti, sniegu 
apkloti laukai, 'besitęsiant ke
liomis varsnomis net iki pa
ežiai pamiszkei.

— Jau taip vėlu o jo vis dar 
nėra, — kalbėjo pusbalsiai in 
save, pasisukdama in pirkia — 
pas Grikus jau vakariene valgo 
o maniszkio kaip nematyt, taip 
nematyt isz miszko.

Pirkioj ant krosnies kūreno
si graži ugnele ir apszviete pla- 
czia ir gana ruiminga pirkia, 
kurios viduryj stovėjo stalas, 
užtiestas balta isz storo nami
nio audeklo skotertim. Aplink 
stala sėdėjo keturi maži dar 
vaikai.

— Juozuk! — atsiliepe Szi
miene iii savo vyriausia sunu, 
dvylikos metu paaugėti — sėdi 
czia ir žiopsai in tuszczius bliu- 
dus o žinai gerai kad greieziau 
jums neduosiu vakarienes kol 
tėvas nesugrysz. Ot, geriau pa
imtum kepure ir pasibėgėtum 
talkucziu in miszka o tenai ap
linkui apsidairytum ar nema
tyti kur tėvo!

— Kad taip szalta, mamyte!
— atsiliepe berniukas o jo ne
užganėdinta iszivaizda nurodo 
kad jam nelabai norėtųsi szilta 
pirkia apleisti.

— Ar tu matei ji — suszuko 
motina —koks isz jo bernaitis. 
Tavo tėvas tai gali per isztisas 
dienas po sniegus trankytis ir 
szalti o jums dykaduoniams tai 
nei nosies isz sziltos pirkios ne
sinori iszkiszti. Tuojaus man 
turi eiti!

Bernaitis tingiai pasikėlė 
nuo uslano ir pradėjo jeszkoti 
kepures.

— Tiktai gerai apsidairyk,
— pridūrė tuojaus — kad tau 
paežiam kas neatsitiktu. Jeigu 
kartais kas tavęs paklaustu ka 
tenai veiki pats vienas tame lai
ke tai pasakyk kad mums par- 
sziukas isz kiemelio pasprūdo, 
tai jo jeszkai. Supranti?

Juozukas tik sumurmėjo sau 
po nosia o iszeidamas pasižiu
rėjo liūdnom akimi in savisz- 
kius ir duszioje gailėjosi kad 
tai jis taigi buvo vyriausiu sū
num ir kaipo toksai turėjo eiti 
jeszkoti tėvo.

Szimiene tuo tarini pradėjo 
triustis aplink vakariene. Juk

Ant Sargybos

Szitas paveikslas likos nu
trauktas kada Amerikonisz- 
kas Generolas Eisenhower 
apžiūrinėjo kariszka eropla- 
nu stoti Anglijoj, su Anglisz- 
kais aficieriais.

tai sziadien Kuczia, vilija 
priesz Kalėdas, tai ir valgio, 
nors be uždaro, buvo daug vi
sokio. Iszeme taigi pirmiausia 
isz szepos popieroj suvyniotas 
plotkeles ir padėjo ant vidurio 
stalo. Po tam pasižiurėjo in 
verdanezius ant krosnies puo
dus.

— Na, viskas surengta o gal 
bus gardu ir valgyti — kalbėjo 
viena sau užsimislinus stovėda
ma prie krosnies. — Ka-gi ta
sai Szimas taip ilgai veikia ta
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|64 pus., Did. 5x7co!
I Tiktai, 10c.

kejima. Tik tos visos maldos lyg iszvogdamos skaudu szir- 
j dies sldpini pasijuto .betarian- 
czios.

— Kitty, dukrele, sziuksztu, 
nemirk. Asz neatkelcziau!

j Ji atmerkė savo dideles akis.
1 Lupos sukrutėjo. Žiūrėdama 
tiesiog tėvui in akis ji aiszkiai 
tarė:

— Tete, asz nemirsiu, jeigu 
tu vėla busi geras Katalikas.

— Busiu, dukrele, busiu, —■ 
mime net paszoko nuo persi-'tęva taip mylėjo kad nei apsa- tarė tėvas veikdamas ir pride- 
gandimo.

Toje valandoje ant slenksczio

Ūmai lauke iszgirdo netoli 
pirkios žingsnius, bet žingsnius’ rodosi be pasekmių, 

nam Vincui ir pastojus visai garsius ir skubius. Ar-gi tai ten

Tas Szima atkalkium taip 
daug padare 'kad net mirus se-

nepažinstamam liesnikui, ne- 
pertrauke niekados savo tu 

j medžojimu ir nuolatos pasiti
kėt tuojau vela pripuolė prie savo mitrumui ir gudru- 

! mui.
Sziadien vela pavakarėje isz

ejo miszikan.
— Kol pataisysi vakariene,

— kalbėjo paežiai —gal asz su- 
grysziu o nors porai dienu tu-

I rosime vėla mėsos užtektinai, i 
Jau ir taip gana seniai nieko 
nenuszoviau o tau ko bijotis,

« 9

lango. Ant kiemo jau visai bu
vo sutemus.

Pagalios sugryžo in Juozu-

— Tėvo niekur nematyt, ma
myte! — atsiliepe dar būdamas 
ant sleniksczio — bet girdėjau 
szaudymus.

— Toli ?
— Nežinau, mamyte, bet man 

taip pasirodė kad kur prie pi
lies, du kartu szauta ir tai tuo- 
jaus vienas paskui kita.

— Du kartu! ir tai ties pi- 
lin! Juk tai tenai gyvena nau
jas liesnikas. Motina szven- 
cziausioji, susimilk ant musu!

Czia Szimiene priklaupė prie 
Dievo Motinos paveikslo ir 
pradėjo karsztai melstis. Kelis 
kartus jai rodėsi kad girdi ra
mius žingsnius bet tasai girdė
jimas tik jos ausims buvo nu
duotas. Vaikai ramiai kampuo
se szvapejo o jos szirdis plake 
kaip koksai kūjis. Net nepate- 
mijo kad ant krosnies ugnele 
baigė kurytis ir pradėjo gesti.

Supratlyvas Juozukas maty
damas kad motina to nemato, 
pats kelis pagalaiczius malku 
užmėtė. Ilgu jam buvo ir taip 
jau o buvo prieik tam alkanas 
ir nekantriai vakarienes lauke. 
O czia tėvas kaip ant piktumo 
isz miszko vis dar negryžo.

Rodėsi, kad piilkliui terūpė
jo vien jo pirklyba. Sankrovo

mis gryždavo isz miszko paleng-įje jis būdavo lyg žuvis vande- 
, veiklus ir su

manus. Bet ir kitokiu jausmu 
jam liko szirdies kamputyje.

Szimas galėtu būti? Seniau juk

va, paslaptomis idant jo katras nyje: linksmas 
isz kaimynu nepamatv 
tai turbut ne jis.

Jos szirdis labiau eme įplak- Jis turėjo rudake, garbiniuota 
ti. Priemonėje iszgirdo garsius dukrele Katriute. Namie ja vi- 
niindžiukavimus ir pirkios du- si vadindavo Kitty. Ji buvo net 
rys su trenksmu atsidarė. Szi- maldingesne už savo seseris o

kyti negalima.
Metai slinko paskui metus man Dievas, 

tsistojo jos vyras Szimas bet;greitai vydamiesi vieni kitus.
visai nėra reikalo. Sziadien Ku- taip persimainęs ’kad sunku bu- 
czia, iszkilminga diena tai ir vo pažinti. Sugryžo be musz- 
musu liesnikas, regis, namie kietos ir be kepures, rankos bu- 
sau sėdės nes kam tokioje die- vo kruvinos, drapanos ir plau-

Drebejo visas
į kaip apuszinis lapas o nublan-

noje norėtųsi po miszkus vai-'kai sutarszyt 
kiotis.

Szimiene kaip paprastai, tai!kusiame veide matėsi nusinii- 
ir dabar ji nuo to sudraudė.1 nimas ir’baime.
Ypacz sziadien turėjo koki tai 
nepaprasta pikto atjautimu. 
Bet tas nieiko negelbėjo. Szi
mas isz jos tos baimes net pra
dėjo juoktis, pasiėmė muszkie- 
ta ir pasilkiszes po sermėga, nu
ėjo sau takeliu in miszka.

*

— Jėzau, Nazarieti! — su- 
szuiko Szimiene, — kas atsiti
ko?

(Bus daugiau)

jo: — Žadu tau, tik tepadeda

WAC Kareiviu Nauja 
Vasarine Mandiera

asztiinta. Vai

* * *
iSzimienes vyras buvo vidu

tiniai pasilaikantis gaspado- 
rius; neturėjo perdaug lauko ir 
szimtu ne skaitė, ’bet už tai bu
vo blaivus ir davbsztus o priek 
tam geras vyras ir geras vai-

ir nuo

ilgiau

to gricko sau-

nenorėjo nes 
vaiku. Taigi

me szile? Kad jam tik kas blo-Į kams tėvas, taigi jam ir sekėsi 
go neatsitiktu. Visados asz ji 
drausdavau kad del tu keliu 
menku kiszlkiu ar tai stirnų tu
rėtu lysti kur nereikia. Dėkui 
Dievui valgyti turime ko, bet 
pas ji tas viskas niekis, tary
tum kas 'žirnius in siena bars
tytu. Žino gerai ir net nekarta 
man paežiai apie tai sake, ko
kia tai didele bausme ji gali 
patikti jeigu ji kas suimtu o 
vienok vaikszczioja ir vai'ksz- 
czioja. Seniau, tai buvo kas ki
ta, senas Vincas mus kūmas ir 
geras prietelius, tai kada nu-

ne praseziausiai. Vienatiniu jo 
negerumu buvo tai papratimas 
medžioti o kad ant savo lauku 
nebuvo kas szaudyti, taigi pa
sislėpusiai lankydavo artimus 
grafo miszkus ir tankiai labai 
gausiai isz ten parsineszdavo 
žvėrienos.

Pati jam nekarta iszkalbine- 
jo ta grieszna kaip ji iszsi- 
reikszdavo o priek tam pavo
jinga pajunkima; bet jis nuola 
tos tvirtino kad žvėriena tai 
nėra jokia locnastis keno vieno ( 
nes ja Die’vas lygiai visiems 

o taigi nėražvelgdavo maniszki einanti su žmoniems sutvėrė 
muszkieta in miszka tai tyczia jokia vagyste. Prie to ramino 

puse pasukdavo ja savo mitrumu jai miszlke at
sitiktu ’bent kokia nelaime ir 
užtikrino 'kad toksai liesnykas 
dar neužgime, kuris ji užeitu 
ant karszto daibo;

Kaimynai, kas liesa, tankiai 
sz’vepedavo apie jo sauvalisz- 
kus medžiojimus, net grafo 
misz'ku valdyboje tas buvo da- 
simislyta bet kad Szimas ne
paprastai buvo mitrus ir kyt- 
ras mužikas ir jam tas paliudy
ti buvo sunku, taigi už tai atvi
rai ant jo neužpuldineta.

jis in kita 
idant su juo kartais nesusitik
ti. Bet tasai naujas liesnikas 
(miszko sargas) tai Dievas ži
no, koks jis yra žmogus. Pasa
kojama, kad tai kokis užklydė
lis isz svieto, kad su nieku ne
sugyvena ir burtus supranta. 
Isz tikro, man labai koktu ir 
bijausi.

Vaikai tuo tarpu nusibodeja 
ilgu laukimu, pradėjo patylo
mis laužyti plotkeliu kampus 
ir jeigu Szimiene ant laiko to 
visko nebūtu pamaezius, tuo
jaus butu isz plotkeliu neliko 
ne mažiausio trupinėlio.

— C), .perstokite jus, szcsz- 
kai! — suszuko ji [liktai ir su
davė areziau sedineziam vai
kui per rankute. Persigando 
vaikai pabėgo nuo stalo ir pir
kios vienam 
glaudė.

Szimiene 
pirkios bet
kantresne sugryžo.

— Ar tai-gi Dievo leidimas, 
ar kas?

Kas kartas neramybe jos vis 
didinosi. 1 riejo prie kiosnies įaikraszczio.

kampe visi susi- J

isžbogo vela 
netrukus dar ne-

* i?**%
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Szimo pirkioj ant seno laik

rodžio iszmusze 
kai iszalke visos dienos pasnin
ku, nekantriai reikalavo sau 
vakarienes.

— Visa vakariene ant nieku 
nuėjo, — ’kalbėjo Szimiene — 
ir tai vis del jo to grieszno ypa
tingumo. Taip ilgiau negali 
but. Rytoj eisiu pas kunigą ir 
Miszias szventas užpirksiu. 
Gal jam Dievas suteiks geres
nes mislis 
gos.

Laukti 
jai buvo

’jiems inpyle skystimėlio su 
vaisiais, in kita bliuda pataisė 
kleclku su agiionu pienu ir ne
kuria valanda su užsiganedini- 
mu žiurėjo in savo valganczius 
vaikelius.

— Dave man Dievas vaike
lius, — pamisimo sau pati vie
na, davė taip pat jiems ir valgi 
ir aprcdala ir nereikia kur ten 
jeszkoti sau grieszno uždarbio. 
Bet ar sziaiip ar kitaip, visgi 
tas pasilieka grieku: juk tie 
miszkai ne musu tai ir žvėriena 
mums nepriklauso. Tegul sau 

' jis kalba ka tik nori bet nors 
karta turi tai pamesti, nors 
turėtumėm ir susipykti. Kad 
tik jis kogreieziausia sugryžtu 
nes ir pati esiu alkana o vienai 
valgyti — tai visai neparanku 
ir net negardu.

Iszejo vela isz pirkios pasi
dairyti ir pasiklausyti, bet ir 
dabar nieko nematė, ne iszgir
do. Praėjo koksai pusvalandis, 
neramybe ja apsiautė.

— Kas-gi jam galėjo atsitik
ti.

Sztai pana “G. I. Jane” ap
sirengus nauja vasarine man- 
diera kokias neszios vasaros 
laike moteres kareives WAC.KATRIUTE

JIS buvo turtingas pirklys.
Jam viskas labai sekdavosi. 

‘UAO.llĮiUUS UoUĮUĮOdl ofOJUJ. SĮf 

puikius savo namus ir keletą 
gražiu dukterų. Bet jau tride- 
szimts metu, kaip jis yra vedos 
Protestante ir nuo to laiko jis 
nebepildo savo tikėjimo.

Tebebūdamas Katalikas tas 
pirklys buvo sziaudinis Bažny- 
czios narys. Moteryste buvo 
paskutinis jo priimtasis sakra
mentas. Bet jo dukterys moki
nosi vienuolyne ir buvo tikrai 
geros mergaites. Dvi jo seserys 
instojo vienuolynai! ir padariu
sios inžadus neliove melsti Die- 
va, kad brolis vela atgautu ti- / o

Aplaike Garbe Už Surinkimą Senu Laikraszcziu

Lyg sziol nebuvo taipgi ir į 
tikro pavojaus. To miszko 
kampo Ik u r gyveno Szimas, 
liesnikas, senas Vincas buvo 
Szimo geriausiu prietelium. O; 
kad gerc’kai mylėjo pavalgyti 
ir iszsig; rli o Szimas prie kiek-) 
vienos ipregos nepamirszdavo 
ji priimti ir nesigailėjo jam ne, 
valgio ne gerymo, taigi liesai-1 
kas Vincas jam už tai atside-l 
kavodavo ir in jo darbus žiū
rėdavo tik pro pirsztus.

Bejiegis nusiszypsojimas 
Kitty užaugo diktoka mergina'džiaugsmu szvystelejo ligones 
ir dar pasidaro maldingesne. (veide. Skausmo isz-vaizda ir 
Ant jos jaunu dienu linksmy-i mirties dažas lyg nuslinko nuo 
bes svyrojo rupesezio 
kad tote nebevaiikszcziojo in’nusileido nuo kėdės ir atsi- 
bažnyczia; nesiduodavo nei už- klaupės ilgai tylomis meldėsi 
minti apie tai. Mama, ta niekad . atkartodamas savo inžada Die- 
nebuvo Katalike ir reiketu ste-] vui. Pirklys atsistojo gydyto- 
bulklo, kad ji kada nors galėtu' 
t alpti Katalike. Kartais Kitty 
tikėdavo kad kada nors ste
buklas ateis nes mama buvo 
taip gera kad Dievas turi ja. 
privesti ir prie tiesos.

Mažiau buvo vilties su tete. 
Jis daug metu buvęs Kataliku, 
dabar jau sensta ir kas kart 
pikeziau atsako, kaip tik užsi
meni apie gryžima prie seno 
levu tikėjimo. Mergaitei del to 
szirdis jausdavosi beveik su
skilus. Arsziausia, kad nei už
kalbinti apie tai tėvas jau nesi
duodavo. Apie viską galima bu
vo kalbėti su juo; jis dar padė
davo kalba pagilinti ir papla
tinti; vien tik apie religija ne
valia ’būdavo užsimint tuose 
turtinguose namuose.

Viena diena Kitty priėjusi 
tarė, kad ji instojanti in vie
nuolyną. Jeigu peikimas butu 
trenkęs pirkliui pas pat jo ko
jų pirsztus- tai pirklys nebūta 
taip nusigandęs. Jis bare, bau
gino, ¥erke ir glostė dukteri, 
atkalbindamas ja, bet jos pasi- 
ketinimas buvo tvirtas. Praėjo 
daug dienu; jose buvo daug ne
malonumu. Galu gale Kitty 
persikraustė in vienuolyną ir 
tapo naujuke. Po to tėvas pasi
darė dar kietesnis ir nenorėda
vo su niekuom užsidėti. Te- 
cziaus tėvo szirdis negalėjo 
liautis mylėjus dukters. Pirk
lys tankiai nueidavo in vienuo
lyną pas dukrele. Ji jam lyg 
kregždute cziauszkedavo, kaip 
esanti laiminga. Nors ir tada ji 
neminėdavo tetei, kad imtu pil
dyti savo tikėjimą, bet visose 
maldose ji mintydavo apie tai.

Tik sztai seserys pranesza 
pirkliui, kad jo duktė serga ir 
yra vienuolyno ligoninėje. Me
tes visus savo reikalus jis kone 
begte atbėgo pas mylima kūdi
ki ir rado ja labai sumenkusią. 
Virszininkei jis inteike dideli 
pluoszta pinigu, kad samdytu 
paežius garsiausius gydytojus, sugryžtu. Jus tikėjimą neliks 
kad panaudotu paskucziausias 
ir brangiauses gydymo priemo
nes. Seserys viską 'padare taip 
kaip tėvas norėjo. Ka galima 
buvo gauti už pinigą, tas tapo

l parūpinta ligonei, bet liga nuo
lat ėjo arszyn. Tėvas ir visa 
szeimyna nuolat lankydavo 
serganezia. Pro aszaras 
klausdavo gydytoju kas bus ū”įriS~nsįite7t0^;
|U rb'n?* <lV°" ' Lnl?\ .n?|budu aplaikysite greieziau ju-

i su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus,

1 Acziu visiems.

i- pasidarė maldingesne. ------ ----------- ----------- —
——i „„„— — -----•
debesis,' akiu. Ji užsimerke. Jos tėvas

jams inejus. Jie paėmė ligones 
pulsą iv linksmai pažiurėjo 
vienas in ’kita, iszvadino tęva 
in kita kamibari.

— Jai laibai pagerėjo, — sa
ke daktarai, — liga persisvere 
in gerąją puse. Dabar mums 
belieka duoti gamtai užbaigti, 
kas gerai prasidėjo. Bet butą 
didžio pavojaus.

Tėvas iszk’lause tu žodžiu ty
lėdamas ir nieko neatsake. Tik 
szirdis jam liudijo kad jis sziuo 
žygiu žino daugiau už gydyto
jus.

Kitty iszgijo. Tėvas iszpilde 
savo inžada. Kuomet jaunoji 
sesuo jau vėl galėjo apsirengti 
savo vienuoliszkais rubais, tė
vas atvyko pas ja ir pasisakė 
susitaikęs su Dievu. Jis jau bu
vo gryžes in Tėvo namus.

Kitty dar tėbera gyva. Gy
vas yra ir jos gerbiamasis tė
vas. Jis liko ir tebėra geras uo
lus Katalikas pasaulietis. In- 
vairiose labdaringose instaigo- 
se pilna yra murmuliniu lente
lių minejaneziu jo duosnuma 
pavargėliams ir bažnyczioms. 
Jis tu žymėjimu nemėgsta bet 
davės neliauja. Jis padeda sa
vo dukteriai jos myliniams pa- 
szaukime. Tankiai ir stambiais 
gerais darbais jis atpildo lai
kus praleistus anapus Bažny- 
czios. Jis rengiasi mirti, bet tas 
prisirengimas yra ramus, be 
baimes ir be iszdidumo.

Kalbėsis ligonbutyje pada
ręs persvara ant gero dukters 
kūne ir tėvo dvasioje lilko ir 
tebera žymus abieju atmintyje. 
Ji atmena ir angelai danguje.

Ar-gi ne aiszku, kad ir duk
tė kartais gali tapti apasztalu 
savo tėvui.
“Malda padaro daugiau daig- 

tu negu žmones sapnuoja apie 
tai.” Ta atmindamos melskitės 
dukterys tu žmonių kuriuos pa
saulio vilnys nunesze toli nuo 
Baižnyczios. Melskitės, kad jie

be pasekmių.

Del Musu Skaitytoju I
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykite 
į prisiunsti nauja adresa drauge 

,'/|su senu. Jeigu turite numara 
,ie kokioje dalyje miesto gyvena 

i te tai ir ta prisiunskite, tokiu

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

I mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
. PASKUBINKITE ! ! I

Szitos merginos aplaike S500 vertes Kares Bona už su
rinkimą daugiausia senu popieru del Dėdės Šamo. Popiera 
bus naudojama del iszdirbimo kariszko materijolo. Szitos 
merginos dirba prie Chicago Sun spaustuves.

spėti.” Tarp saves gydytojai 
vienas kitam pasisakė aiszkiai: 
“Ji ncbeiszliks.”

Iszdžiuves merginos veidelis
gulėjo ant baltos pagalves ir SAule pub. co. Mahanoy City, Pa.
pats baltas kaip lelija. Garbi
niu likucziai buvo dar myli- 
mesni kenezianeziam tėvui. At
sisėdės pas lova jis žiurėjo in 
dukteri ir nedryso mintyti to, Į 
ka žinojo, kad bus. Tik lupos

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

*



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

1944 JUNE 1944
SUN MON TUE WED THUR FRt SAT
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Žinios Vietines

— Szia sanvaite czvertis 
meto, pasnikas: Seredoj, Petny- 
ezioj ir Subatoj.

— Senatorius G. Harold 
Watkins, isz Girardvilles, li
kos vela iszrinktas kaipo pirm- 
sedis Schuylkill pavieto Re-i 
publikoniszkos Partijos.

•— Ponia Magdalena Ma
tulioniene, isz Minersvilles ana 
diena lankėsi pas savo dediene, 
ponia Leskiene, 536 W. Spruce 
uly., kuri serga nuo kokio tai 
laiko. Prie tos progos, ponia 
Matulioniene taipgi atsilankė 
in redakcija “Saules” nes yra 
sena skaitytoja. Acziu už atsi- 
lankyma.

— American 
Legion 74 Kp., 
papuosze visu 
mirusiu karei 
viu kapus ant

Vietiniu kapiniu.
—■ Utarnirike Papuoszimo 

Kapu Diena arba Memorial- 
Decoration Day, yra tai diena 
paminėti Suv. Valstijų Karei
vius žuvusius per Civilini ir 
Svietine Kare. Bus paroda 9 
valanda isz ryto, per American 
Legion, Foreign Wars Vetera
nu ir kitu draugovių, po tam 
bus ceremonijos ant Proteston- 
iszlku kapiniu prie Kareivio 
stovylo. Publikines ir Parapi
jines Mokyklos bus uždarytos.

— Keterge pripuola Ima d. 
Birželio-June; menesis rožių, 
kuriame daugiasia atsibuna 
vinezevoniu. Bažnyczia taji 
menesi apvaiksztineje ant gar
bes Saldž. Jėzaus Szirdies. 
Ateinanti Nedelia pripuola 
Szv. Traices.

Kochol, Charles Stencovage. 
Middleport, Pa.

Samuel Susarchick, Fr. 
Heffner, Andrew Susvlo. 
Barnesville, Pa.

Walter M. Fox.
Maple Hill, Shenandoah, Pa.

Thomas R. Campbell. 
Kasha, Pa.

Albert J. Sviderskis.
Chester, Pa.

Robert Marks, Paul D. Jen
kins, William A. Hall.
Philadelphia, Pa.

Jonah A. Shinton, James H. 
Davis, Harry E. Hillibush, Ed
mund J. Haley, John J. Malone. 
Paterson, N. J.

Delmar C. Schrepjrie.
Trenton, N. J.

Thomas L. Derricott.
Fairfield, Conn.

William M. Lynch.
Baltimore, Md.

Joseph S. Zuramski, Charles 
Harvilicz.
Stratford, Conn.

Albert E. Klimchusky. 
Chicago, Ill.

David J. Evans.
Honolulu, Hawaii.

Joseph F. Yercavage, Ber
nard S. Lokitus, Edwin C. 
Steimling.

— Mahanojaus miestą at
lankė Brooklyno ir Bridgeport, 
Conn. Lietuviai ir buvo apsi
stoja .pas p. Stanislovus Gegu
žius bei p. Sandanaviczius, 824 
E. Centre uly. Lankėsi ir “Sau-j 
les” redakcijoj: Jonas Valai
tis, Lietuviu Radio vedėjas isz 
New Yorko kuris susitarė su 
Kleb. Kun. P. C. Czesna rodyt 
Parapijos salėjo, Nedelioj Bir- 
želio-June 18 d., 7:30 vai. vak., 
apie Lietuva filmas su Kaziu 
Motuzu. Kaina 'bus po 45c. 
Lankėsi drauge ir-Lietuvis fab
rikantas Stanley S'kikas, isz 
Bridgeport, Conn., su žmona ir 
Bridgeport© Kaminskai. Gaila, 
kad svecziai mažai laiko turėjo 
nes skubėjo in Brooklyna in 
Valaiczio Radio pikniką Deco
ration Dienoj Klascziaus par
ke, Maspethe. Svecziai dar su
stojo Freelande ir ten dalyva
vo vestuvėse Vinco Ribicko, su 
Amelia Subatiene isz Philadel- 
phijos. Ten lankėsi ir Brookly
no Zeinuviene, jaunosios pus
sesere.

B.

SHENANDOAH, PA.

Isz Visu Szaliu Paaukavo Mergaite
Dievaitei Kali

dosi.
t Laidotuves Agnieszkos I 

Liutkeviezienes atsibuvo Suba-i 
tos ryta, isz H. Valiukevicziaus
laidojimo namo, 535 W. Cen- Baisus Pasielgimas O
tre uly., su apeigomis Szv. Jur-J 
gio Ibažnyczioje, 9 vai.,-ir likos 
palaidota parapijos kapuose. 
Velione sirgo per koki tai lai
ka, mirė namie, 433^ W. Ar
lington uly., praeita Utarninka- 
5 vai. ryte. Per visa laika gy
veno czionais mieste. Paliko 
tris dukteres: Margarieta Gru- 
zinskiene, Philadelphi jo j; W. 
Lawsone, Upper Darby ir Emi
lija namie, taipgi viena sunu 
Juozą, Catawissa ir 13 anuku. Į

Wilkes-Barre, Pa. — Vysku-j 
pas W. J. Hafey paskyrė Kun. 
Leonarda L. Gili in Kinjgstono 
Szv. Marijos parapija vikaru, 
prie Kun. Klelb. J. V. Incziuros. 
Kunigas Gilis buvo Szv. Mari
jos parapijoj, Scrantone. Bir- 
želio-June 3 d., bus inszventy- 
tas in kunigus klierikas Anta
nas J. Norkūnas; jis paskirtas 
in Szv. Marijos parapijos 'baž- 
nyczia Lacikawane.

Cleveland, O. — Jack Shar
key, buvęs pasaulinis czampio- 
nas, kumsztinirikas, isz Boston, 
Mass., atlankė savo vedusia se
serį kurios ne'buvo mates per 
17 metu, kuri gyvena ant E. 60 
uly., prie St. Clair uly. Jack 
Sharkey (Žukauskas) pats sto
jo tarnauti Dedei Šamui in Ka
reiviu Palinksminimo Sky
rių. Buvo nuvažiavęs in Af
rika kur dalyvavo musu karei
viu sportu parengimuose.

Cumbola, Pa. — Ponstva Sta
nislovai Dranginei aplaike te
legrama isz Karisziko bjuro, 
Wasliingtone, praneszdamas 
kad ju sūnūs Seržantas Stanis
lovas, 21 metu amžiaus, dingo 
Gegužio 21 d., kada ju eropla- 
nas likos nuszautas Vokietijoj. 
Seržantas Stanislovas instojo 
in tarnysta Vasaryj, 1943 m.

Jubulpore, Indija — Laike 
teismo czionais, likos isztyri-Į 

Tamsiųjų Su “Ragana” 'meta buk Indusai paaukavo 
i ------ jauna mergaite savo dievaitei'

Jaroslavas — Czionaitineje Kali., 
aplinkinėje da vis randasi tam
siu žmonių kurie tiki in visokes apsirgo ant nežinomos ligos ir 

j raganas, burtus ir piktas dva- buvo manoma kad ji 
: sės.

Sztai nesenei czionais žmo įare buk vienatinis būdas jo 
* nes buvo tosios nuomones buk jszgydymo yra paaukauti žmo- 

i kokia tai “ragana” dasilypste-giszk0 kraujo. Keli “dakta- 
i jo vienos kaimietes skepetos, yai” nužudė mergaite, iszleido 
kada ėjo pro szali ir toji tuo- įsz jos krauja, pavilge in ji 
jaus gavo epilepsija.

Tamsuoliai susirinko ir nu- d.Vasiszkaji kuris padavė ja li
ejo pas ragana, spirdamiesi goniui. Vaikas visai nepasvei- 
idant moteria iszgydytu tuo- ko. Tada daktarai nunesze li- 
jaus. Žinoma, motere to nega- goni prie dvasiszkojo būties, 
Įėjo padaryti ir atsiklaupus surįszo jį įr paliko nuoga ant 
prisiegavo ant visu szventuju iauko kur jis mirė nuo bado, 
buk nieko pikto moteriai nepa
darė.

Tada inirszus myne pririszo 
nelaiminga moteria prie veži
mo ir nuvilko ja prie artimo kalėjime, 
prūdo ir inmete. Motere nenu
skendo, kas davė suprasti tam
suoliams kad “ragana” laikosi 
su pikta dvasia, kuri jai neda
vė nuskensti. Tada isztraukia 
moteria isz vandens, baisiai su- 
musze ja lazdoms ir akmenais 
ir paliko pusgyve ant lauko. 
Motere atsigaivinus, nuvežlio- 
jo in artima girraite ir apsakė 
dažiuretojui girrios, kuris bu
vo mokytu vyru, kas su ja at
sitiko. Tasai pranesze valdžiai, 
kuri prisiuntė prokuratorių, 
surasze vardus kaltininku, ar- 
esztavojo dvylika ir nuveže in 
kalėjimą.

Sūnūs valdiszko virszininko

apėmė
pikta dvasia.” Burtininkai nu-

szmota duonos ir nunesze pas

Loszimas Isz Kazyru 
Už Gyvasti

Garsus Banjo Karalius j Andrius J. Recklitis 
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

ĮĮpm
Jonai kur taip skubiniesi? Einu 

pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepiancziuc 

į cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

* Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Už toki pasielgimą tėvas ir' 
du sūnūs likos pakarti o dva
si szkasis ir daktarai likos nu
teisti atsėdėti keliolika metu

30 Žmonių Mirė Paval
gia Negeros Mėsos
Badajos, Ispanija — Viena

me Badajos provincijos kaime 
mirė trisdeszimts žmonių, pa
valgia negeros mėsos. Dauge 
lis kitu pavojingai serga. Vy
riausybe insake padaryti griež
ta mėsos revizija ir visa inta- 
riama mesa tuojau sunaikinti.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Aficierius Eddie Peabody, 
prigulintis prie Amerikos 
Laivyno tarnystes ir bu
vęs praeitos kares veteranas, 
yra žinomas kaipo garsus 
banjo artistas, dalyvauja 
Amerikos (Marines) Karei
viu 
me, 
loję.

ISTORIJE aPie Da isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, 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£.

palinksminimo Progra- 
Fietu Pacifiko stovyk-

Mergina Uždaryta
Kletkoje

— Praeita Sukatos ryta, 7 
vai., iszvažiavo daug vyruku 
in Allentown, Pa., ant da’kta- 
riszko peržiūrėjimo ar yra tin
kami ant kariszkos tarnystes: 
Mahanoy City, Pa.

Alfred A. Sebastian, Jos. A. 
Coombes, Jos. Wellington, Ad. 
W. Witkonis, Alex. J. Szer- 
winski, Stephen P. Bolish, 
James W. Everett, Bernard J. 
Bobbit, Albert W. Shimko, 
Harry S. McLaren, John J. 
Lauk, Emmanuel S. Kufro- 
vich, Steve J. Honushefsky, E. 
Lowatti, Milton Lowatti, Eu
gene L. Steneck.
New Boston, Pa.

Edward L. Brylewski.
Morea, Pa.

Theodore Meellon, Andrew 
V. McElhenny, Ed. J. Polusky, 
Michael F. Dunsavage.
Saint Nicholas, Pa.

William Harding.
Shenandoah, Pa.

Joseph L. Doran.
New Philadelphia, Pa.

Charles F. Gustas, Edw. J. 
Zuigzda, James F. Feeley, 
James I. Mack, Thomas M. 
Paltanavage.
Cumbola, Pa.

Martin A. Stiles, Joseph T.

— Juozas Bubnis likos su
žeistas in galva per karukus 
Knickerbocker kasyklose. Gy
dosi Locust Mt. ligonbuteje.

— Jonas, Bert, ir Irena 
Stankiewicz padavė praszyma 
in Potts vilios Suda idant per
mainytu ju pravarde ant 
Starke.

— Antoinette Kubitsky, 74 
metu, isz Keiser, nupuolė tre- 
pais, namie, susižeisdama sau 
ranka ir galva. Likos nuvežta 
in Ashlando ligoribute kur gy-

Girardville, Pa. — Ketures- 
deszimts valandų Atlaidai at
sibuvo Szv. Vincento bažny- 
czioje praeita Nedelia ir užsi
baigė Utarninko vakara su 
Procesija. Kunigas Dr. Anta
nas Bružas, profesorius filoso
fijos ir teologijos isz La Set te 
Universiteto, Hartford, Conn., 
sake pamokslus. Daug žmonių 
atliko isapažintis nes buvo ke
liolika svetimu kunigu in pa- 
gial'ba klebonui Kun. M. Dau
mantui.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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. KVIETKI NINKAS .
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Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu, Už Žemiausias

Prekes

Telefonas 764

Mexico City, Mex — Keli 
metai adgal, kokia tai Horten- 
sija Cortez, labai patogi mer
gaite, likos pavogta per ban
ditus kurie ja iszveže su savim 
in pietus ir privertė vesti pa- 
naszu in j u gyvenimą ir taip 
prie to gyvenimo priprato jog 
draugavo su jais visokiuose 
apipleszimuose ir užklupimuo- 
se.

Po keliolikos menesiu tokio 
gyvenimo, pasisekė merginai 
pabėgti su vienu banditu in sa
vo gimtini miestą bet pirma 
pasiėmė pinigus ir brangeny
bes kokias banditai buvo susi- 
krovia per pleszima. Po trum
pam laikui linksmo gyvenimo 
praszvilpe jiedu viską. Vėliaus 
mergina pasiutiszkai insimy- 
lejo in turtinga kupeziu kuris 
stengėsi visoms spėkoms ja isz- 
gauti isz nagu jos draugo. Nu
tarė aplaikyti savo liuosybia1 
per loszima isz kazyru su toms 
iszlygoms jog tasai, kuris isz- 
laimes, turės tiesa ja arba ji į 
nužudyti pirma.

Prasidėjo loszimas tarp Hor- 
tensijos ir jos mylimo, bandi
to. Liūdinto jum tojo mirtino 
leszimo buvo turtingas kup- 
czius. Gilinki turėjo Hortensi- 
ja kuri tuojaus isztrauke re
volveri paleisdama szuvi in 
pirmutini jauniki, užmuszda 
ma ji ant vietos.

Mergina likos aresztavota, 
bet tuoj likos paleista nes toki 
galėjimai Meksikoj tankiai at- 
sibuna o priek tam prigialbejo 
jos turtingas jaunikis kuris 
gerai pripylė kiszenius auksu 
virszininkams.

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri 
siunczia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi 
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

MAHANOY CITY, PA.

Los Angeles, Cal. — Dvi pri
žiūrėtojos ligoniu, pamiszeliu 
prieglaudoje, didesne dali sa
vo laiko praleidžia ant apredi- 
nejimo szlebems 23 metu Mek- 
sikoniszka mergina Joana 
Saucez, kuri likos surasta už
daryta medinėj e kletkoje, 
skiepe jos tėvu.

Mergina yra sveika ir netu
ri ant saves jokiu ženklu kurie 
parodytu idant su ja tėvai bu
tu pasielgia žveriszkai bet ne- 
apkenezia ant saves jokiu szle- 
biu o kada ja aprėdo, tuoj aus 
nupkszineja nuo saves viską.

Merginos motina sake buk 
ja laike uždaryta kletkoje per 
deszimts metu nes neturėjo 
szirdies atiduoti ja in pamisze
liu namus. Szeimyna pribuvo 
isz EI Paso.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
620 W. Centre St., Mahanoy City

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATTNKTT

Suvienytu Valstijų Kareiviai Anglijoje

Musu Suv. Valstijų Sklandytuvu (Glider) kareiviai 
kurie dalyvavo parode, kur ten Anglijoje.

SAULE” YRA 
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.


