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RUSAI VILNIAUS
Isz Amerikos Pagerbimas Musu Žuvusiu Italijoj Amerikonai
Daug Visokiu Nelaimiu 

Per Julaju
Philadelphia, Pa. — Daug 

visokiu nelaimiu atsitiko laike 
Julajaus szventes ir kaip ap
skaityta isz visu szaliu, tai per 
taji laika likos užmuszta ir mi 
re staiga mirezia 389 žmonių. 
Ant keliu žuvo 148 žmonių vi- 
sokiosia nelaimėsią per auto
mobilius ir ant geležinkeliu 
Priek tam 89 žmonis prigėrė, 
97 mirė staiga mirezia.

Norėjo Pati Save 
Nukryžiavot

Bellington, La. — Netekus 
staigai proto Elma Deratteli 
nutarė save nukryžiavoti. Silp
na josios sveikata, kaip jai nu
rodė, yra priežastim už josios 
nusidėjimus ir turi už tai pa- 
neszt mukas kryžiaus. Sujesz- 
kojo plaktuką ir kėlės dideles 
yinis atsigulė ant grindų ;r 
pradėjo save prikalti prie grin
dų. Pirmiause prikalė abidvi

SK“/YDU P askandino Daug
Vokiecziai Iszskerde Japoniszku aivų

Amsrikoniszki kareiviai pagerbia kapus žuvusiu Ame- 
rikoniszku kareiviu, szaudami kelis szuvius, ant kares lau
ko kapiniu, Anzio, Italijoj. Tuo laik tik maži medinei kryže- 
lei randasi ant kapu tuju kareiviu bet po karei bus pasta
tyta didelis paminklas.

Moskva — Kada Vokiecziai 
užėmė Minską, tai iszskerde 
net 92 tukstanczius Žydu ir ki
tu tautu gyventojus. Vokie
cziai beveik sunaikino visa 
miestą ir ji apiplesze nuo vis
ko. Szležngeje badai iszskerde 
ir užmusze 1,715,000 Žydu ir 
kitokiu gyventoju in laika 
dvieju metu kares. Tik Lenki
joj iszžude 900,000 Žydu arba 
beveik po 2,000 Žydu ant die
nos.

GERAS BUDAS GERAS
SAMARITONAS

Vokiecziai Neteko 19
Generolu

Arba Kaip Sulaikyti
Uoszves Klegejima Pastorius Nuvažiavo 18

Indianapolis, Ind. — Mrs. 
Edviną Bellas, negalėdama il- 

įgiaus iszlaikyti nuolatinio ma- 
kojas po tam viena ranka ir. jįmo žioties ir iszradimo viso-
Jauke mirteis. Kaimynai atėjo 
in stuba in laika ir iszgelbejo 
papaikusia motere.

Myliu Parvežt Katali- 
kiszka Kunigą Del 

Mirsztanczio

London — In laika triiju įpe
nėsiu Vokiecziai neteko 19 ge
nerolu visokiuose musziuose 
Baltrusijoj. Buvo tai vieni isz 
žymiausiu Vokiszku generolu, 
kuriu Vokiecziai labai apgai
lestauja.

Rusai Tik 20 Myliu Nuo Vil
niaus; Kinai Užmusze 7,000 
Japonu; Rooseveltas Sako Kad 
Szioji Kare Greitai Nepasibaigs 

_____ * _
London.—Angliszkas Prime

Ministeris W. Churchill, ap^
reiszke Parlamentui, buk vo artindami prie Vilniaus ir jau randasi 10 myliu

i nuo Latvijos. Vokiecziai matydami kad nega- 
J les atsispirt Rusams, apleido Kevalo aplinkine. 
Vilnius pasirengineje ant atsispirimo Vokieczi-

London. — Rusai paėmė Smorgonus, prisi-

kiecziai, naudoje rakietinesį 
bombas, kurie užmusze 2,752 
žmonis ir apie 8,000 sužeista. 
Jeigu Vokiecziai nepalaus žu- 
dinti nekaltus gyventojus su 
toms bomboms, tai Anglija ams ^l|(. fcrUVlUUS UlUSZiuS. 
taipgi panaudos panaszius bu
dus ir bombarduos Vokietijos 
gyventojus.

Daugelis Keliavo Laike 
Džiulajaus

Philadelphia. Pa. — Norints 
yaldžia melde žmonių kad su
silaikyti nuo keliavimo per- 
Dziulaju, bet matyt, žmonis 
turi už daug pinigu kad sėdėti 
namie, todėl pyszkino bamby- 
liais kur tik galėjo. Kaip ap
skaityta, tai daugiau kaip puse 
milijonu žmonių atliko visokes 
keliones per Dziulaju. Tik pa
ežiam mieste Philadelphia pri
buvo per szvente apie 250 tuk- 
staneziai žmonių.

Sunus Atkalbino Tėvui 
Paczia; Skundžia Ant 

$15,000
Thorton, Org. — Terryl 

Stroud apskundė savo sunu 
Edwarda ant 15 tukstaneziu 
dolerin už atkalbinima jam pa- 
czios. Neseniai sūnūs prikalbi
no motina idant negyventu su 
tėvu pakol tėvas neparduos 
iUke ir nenusiduos gyvent in 
Kansas City. Tėvas sutiko ant 
to „bet pinigu neatidavė sunui 
'kaip tai jisai tikėjosi ir pirko 
pau namus už tuosius pinigus. 
Sūnelis isz piktumo prikalbino 
motina ant apleidimo tėvo ii 
kad pas ji apsigyventu ka ir 
padare. Dabar tėvas skundžia 
sunu už atkalbinima paezios ir 
insimaiszyma in jo namini gy 
yenima.

ku priežaseziu savo uoszves, 
Liudvikos Orbb, taip užpyko 
ant jos ana diena kad pagriebė 
gulinezia popiera isztepta kli
jais su kuria gaude muses ir už
lipdė uoszviai ant burnos. Uosz- 
ve tuoj aus apsimalszino bet tu
rėjo darbo per tris valandas 
pakol nulupo nuo burnos popie
ra. Martele likos už tai pa- 
szaukta in suda ant iszsiteisini- 
mo, kalbėdama sudžiui: “Guo- 
dotinas sūdžiau, negalima bu
vo ilgiaus kensti jos nuolatinio 
klegejimo kas diena, iszrasda- 
vo visokes priežastis nereika
lingai: tai nemoku savo plau
kus szukuot, nemoku vaiku pri
žiūrėt, mano vyras per daug 
mane myli, nemoku apsiredyt; 
draudė mane idant su niekuom 
nekalbeczia ir szimtus kitu ne- 
reikailingu priežaseziu, ant ga
lo turėjau užlipdyti jai burna 
idant nustotu. Sudžia paliuosa- 
vo motere ir paliepė uoszviai 
pasijeszkot sau kito burdo ar
ba ant visados uždaryti savo 
žioti.

Japonai Supliekti Per 
Amerikonus

London — Generolo MacAr- 
thuro vyrukai užklupo ant No-

Minneapolis, Minn. — Ro
bertas Tilson, inžinierius ant 
pasažierinio trūkio likos mirti
nai sužeistas laike susidaužy- 
mo trūkio arti stoties Hill Top. 
Tilson buvo Kataliku ir sz.au- 
kesi Katalikiszko kunigo. Kas
tokis nubėgo in artima maža^emfoor salos Naujoj Gvinoje, 
miesteli pas Metodistu kunigą paimdami svarbia vieta Kami- 
idant tasai pribūtu pas ligoni, ri eroplanu stoti, paimdami ir 
Ligonis suprato kad tai buvo suszaudami 19 eroplanu. Gara- 
nekatalikiszkas kunigas. Meto-' pan likos visiszkai suszaudytas 
diszkas pryczeris ilgai nelauk-' 
damas szoko in automobiliu ir j 
nupiszkejo in kita miesteli, 18 
myliu tolumo kur rado kunigą 
McGratt. Kada pribuvo pas li
goni tai jau buvo negyvas pen- 
kes minutas bet kunigas davė

ir užmuszta 800 Japonu.

Alijentai Bombardavo 
Bresto Pakraszczius

London. — Amerikonu 750
jam paskutini patepimą ant eroplanai atlėkė isz Italijos ir 
amžino kelio. Pryczerio pasi- bombardavo tris sklypus, kur 
szventimas del Kataliko yra sunaikino daug aliejiniu szu- 
giriamas per visus aplinkinius, Hniu ir kariszkus dirbtuves, o 
gyventojus tosios aplinkines ii"; ypatingai Bresto aplinkinėje, 
kaip girdėt popiežius ketina ji Amerikonai neteko du eroplan-

Pasikorė Ant Savo 
Plauku

Jacksonville, Ky. — Miss 
Danilla Altrton, atėmė sau gy- 
vaste prieglaudoje del nervisz 
ku žmonių, pasikardama ant 
savo ilgu plauku. Priežastis 
savžudinstos yra nežinoma, bet 
kaip daktarai sako tai mergina 
buvo labai nerviszko budo ma
nydama, kad ja kas nori nužu
dyt.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Amerikonai paskandino daug Japoniszku 
i laivu artimoje Saipano ir suszaude eroplanu sto-Amerikonai paėmė Garapan -

ant Saipan Salos, kur sunaiki-j 
no 278 Japoniszku eroplanu tl SU 40 niclSzinOlHS. Aplinkinėje Cuflgkillg, 
ir užmusze apie 600 Japonisz
ku kareiviu. Japonai taipgi 
nukente smarkiuose musziuose 
Hengyange, Kinuose. Japonai 
tenais badai naudojo trucinan- 
ti gaza, nuo kurio mirė daug
Kincziku. Trucinantis gazas Į)us gksplodavojo VoklSzkaS laivas SU daug 
yra uždraustas naudoti, bet Ja
ponai nepaiso bile tik ingaleti 
savo prieszu.

Kinai užmusze 7,000 Japonu. Amerikonai pri- 
gialbejo tame muszyje Kinams.

Stokholmas danesza, buk pristovoje Arr-

amunicijos. Badai 80 žmonių likos užmuszta 
ir daugiau kaip 300 sužeisti.

Berlinas. — Ana diena Hit
leris turėjo kalba per reidio 
del savo padonu, kurioje aisz- 
kino apie kariszka padėjimą ir 
kad jo kareiviai turi pasekmes 
ant kožno fronto, pliekdami 
savo nevidonus. Buvo tai kudi- 
kiszkas prižadėjimas del Vo- 
kiecziu kad tik juos apmalszy- 
ti, nes jau suprato, kad juos 
Hitleris mulkina visokais bu
dais, kad nesukeltu prieszais

Washington — Prezidentas Rooseveltas 
apreiszke reporteriams laikraszcziu ant posė
džio buk jis aplaike nuo žymiu žmonių kurie su
pranta vedima kares, kad nereikia tikėtis kad 
szioji kare greitai pasibaigs, norints Alijentai tu
rėjo dideles pasekmes Francijoj, Italijoj ir Rusi
joj nes da laukia mus sunkus laikai. S

apdovanot medaliu už jo mie- yą bet Vokiecziai asztuonis. R* Hitleris gerai žino ir jo pa-
1 f tt T • 1 • • • ••laszirdinga darba. — Lai jam Vengruosia 

buna garbe!

Burley, Ohio. — Seredos va-

donai, kad Vokietija neturi jo
kios pasekmes karėj e ir neten
ka milijonus žmonių ant kar- 
iszku lauku.

ir Jugoslavijoj 
taipgi padare milžiniszkas ble 
dės. Jugoslavijos sostapyle 

Iszgydyta Per Malda Belgradas, pasiliko liepsnoje 
-------  ir dumosia. Daug žmonių už 

Dayton, Ohio. — Szv. Onos muszta ir sužeista, 
bažnyczioje atsibuvo novenos. 
Tarp žmonių atsilankancziu 
ant pamaldų radosi Miss Jeva
Kelley, 22 metu amžiaus, kuri kara likos pagauti 64 angleka- 
sirgo per szeszis menesius ant šiai kasyklosia per eksplozija! 
viduriu. Norints daktarai tvir-jUgnis nuo eksplozijos jau dega 
tina kad mergina yra neiszgy-!20 valandas. Kiti darbininkai 
doma bet atsilankius in bažny- isz kitu kasykliu pribuvo in pa
czia kur karsztai melde Dievo gialba, bet lyg sziam raszymui 
pagelbos, pajuto kad skausmas] nieko apie juos negirdėt ar gy
ja apleidineja ir sziadien jau- vi, ar mirė, 
czesi daug geriau. Daktarai už
tvirtina kad jos tvirtas tikėji
mas ir maldos ja iszgyde. Skaitykite “Saule”

Moskva, Rusija.—Rusai ana 
diena paėmė Polotska, didžiau- 
se miestą, kuri buvo užemia 
Vokiecziai. Rusai nusiyrė ant 
37 myliu eidami ant Vilniaus, 
ir jau randasi tik 150 myliu 

'nuo Lietuvos. Vilnius puls in 
Alijentu rankas už keliu dienu. 
Taipgi paėmė Konstantinova. 
48 mylės nuo Vilniaus, kur ran
dasi dideli geležinkelei sujun- 
genti Vilnių.

Rusai paėmė miestą Minską, senoviszka so- 
stapyle Baltinsi jos, isz kurio Vokiecziai iszbego 
dideleje netvarkoje, netekdami daugiau kai 
213,000 vyru in laika vienuolikos dienu mu
sziuose. Po tam užklupo ant Polotsko, kur atsi
buvo smarkus musziai ir atėmė nuo Vokiecziu 
1,150 miestu ir kaimu. Minskas randasi tik 587 
mylės nuo Bėdino ir ten randasi apie 300,000 
Vokiecziu. Kokia ateitis juos laukia tai sunku 
inspeti bet ne visi iszliks gyvi isz tujų slaistu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Flagstaff, Ariz. — Greitasis musztais ir 30 sužeistais, 12 va- 
trukis iszsirito artimoje czion- gonu iszsirito isz sztangu. 
ais per ka 4 žmonis likos už- ----------- ★-----------



SAULE” MAHANOY CITY, PA.
| lime pasinaudot tiktai talpiua- 
I me ant amžino atsilsio in gur
bą. Geras ir teisingas žmogus 
teisybe raszo ir nesibijo savo 
pravardes po daneszimu Ipasi- 

Politikierei sziomis dienomis'ra!SZXt. Mes pravardžių niekam į 
iszrinko ant savo konvencijos neiszjduodame, norints daneszi- 
Chicage kandidata ant prezi- mas butu nekalcziauses. 
dento Dewey, bet ndkurie poli-į '’ienas susikvirezina 
ti'kierei spėja buk Demokratai mergina arba motere tuojaus 
ateinanti menesi iszrin'ks vėla ' gadina Baltruviene kad nu- 
Ropsevelta kandidatu ant pre-A>aszys sarma'ta padarys, ki- 
zidento ketvirtu kartu. Sako ^as an^ kunigu ir t. t.
jie buk prezidentas Roose vėl- Tokiu daneszimu suvis lie
tas užsitarnavo vela būti pre-' reikalaujame ir jokios naudos 
zidentu nes sunkei darbavosi,neturime.
paskutinuose metuose laike -------- ::--------
kares ir stengėsi ja užbaigti 
visomis spėkomis. j dien guli paslėpta suvirsizum

Daugelis merginu kurioms vienas bilijonas doleriu.
nubodo namai ir maži mieste-' garsina Suv. A aistiju kasierius 
liai keliauna in New Yorka su Asz kuriu daugelis milijonu ule- 

j
vilczia kad fenais suras gerus kados neatsiras.
darbus ir turtą. Tuo kart nu
važiavę in New Yodka skursta mažesnes bumaszkas in begi o 
kovargingiausia ir ant galo isz senases naikino, pasirodė kad 
nusiminimo pasilieka paleistu- ar‘ti szeszi milijonai didesniu 
vems.

Apie tai prasergsti laikrasz-

f

Kas Girdėt I

su

Sako Kad Pekla ĮNuszove Paczia Kad --------- —yy'
Randasi Saulėje' Nepagamino Pietus Galvažudžiai

Philadelphia, — Guauna Gu-1 ~ ___
avo pacz’a su

žeisdamas ja miidiuai, po tam į

kuisiems parapijonams kad szove pate in savo pažei’sdamas Saldutis, netikės
pekla randasi siauleje. Toliams pakauzi. Priežastis szovimo visada vaitojo, visada dejavo,' 
jisai saike: “Žinau, kad szi-, buvo toji kad Guerrien Laks- ant Dievo 
tas mano sįpejimas nustebins: tydavo tankiai pas savo kai- ti žmones

įpie niynus o kada vyras pareidavo 
an't piet isz darbo tai pietus ne- 

Guerros likos

Boston. —- PastoriAZimeric
i isz Scienca Religion draugavęs erros s-zove in s; 
įla-ike pamokslo pasakė susirin-

Visose dalyse Amerikos szia-

mus, insitaise kaustytus veži- 
mus, nusipirko gražius arklius, 
insirede puikiai ir važinėjo 
kaip koksai ponas. Ponas, ma- 

IME Suireliu, gvveno vie--NMamb kad Saldutis nori būti 
nas ūkininkas vardu Jonas j'01111’ užsznekino ji, atlankė. 

Žmoo-ns- Nusižiūrėjo Jonas 111 augsztes- 
- • ' ui giminia — poniszkai valgyti,

nuo Žydu, bet ir tie nežine kur 
taip urnai dingo, kaip isztrosz- 
kus žeme mažo lietaus vandeni 
prarijo. Ka-gi daryti? Saldutis 
buvo pripratęs puikiai pasi- 
puoszti, gardžiai valgyti, pasi
važinėti, tinginiauti; dabar vi
sas apiplyszes, arkliu ir vežimu 

visi senovės draugaigerti ir sveczius priimdinėti. A! pritruko
ir rūmo, vyno, cukraus namuo- pas ji jau neatsilanko, bet dar 
sc Jono Salduczio buvo. Atva-Įin vieta dėkingumo ji isznieki- 
žiuodavo pas ponus ar kunigus, 
ji priimdavo, sodindavo pas 
save, davė valgyti, gerti ir vis 
ant juoko. Ponai, ponios, po- 
Inaicziai, visi maži, ir seni žiu- 
I rojo in Salduti kaip in kokia 
meszka, dėlto kad jis taip nie-

1 r • .. « ! . ko nemokėjo ir neiszmane kaiplangeli 111 nupenėta parsza ziu-i ’’ . /
i e , n , i, ! verszis. Taip netikės buvo kaipredamas. Szlyksztu 111 p buvo ...

• v , ■ •• . • „i 1 jautis karietoje, bet pas ji at-ii' žiūrėti, taip jis buvo visada į _ _ . . / _
iszalkes svietiszku turtu. Žmo
nes jam kalbėdavo, kad taip 
'trokszti turtu nepritinka; — 
' bet jam nieko nęgialbejo. Szir
dis Jono Salduczio godžiai 

jtroszko pasisotinti svetiniais 
' turtais ir dėlto užrūstino Die-
>va. Sztai kaip atsitiko:

Laike maiszaties, kareiviai

rūgo jo: “Kodėl ki
tu rting i ir laimingi, 
vienas varguose pa- 
Kada jis važiavo pro

jus, o kada patįs pradėjau
tai mastyti, Ipa'ts lakiai nusigan
dau, nes nuo laiko savo tyrinę- buvo pagaminti.
jiimu, datyriaii kad nesiranda j nresztavotas ir nusiunstas in li- 

• iszsitare dakta-
rams buk yelulk numirt ne kaijp dėjo. Kad pamate keno 
gyvent įsu tokia paczia.

niektu' tokios vietos kad taip' gonbuti kur iszsitare dakta-
1 butu visiszikai panaszi prie
Biblijos paiaiszkinimo apie pek-

Taip

Nuo kada valdžia paleido

bumaszku da nesugrąžintą ir 
gal ju niekad neaplaiky Tieji

ežiai kad merginos nevažiuotu1 pinigai randasi pas žmones pa
in New Yorka jaigu nesitiki už
dirbti mažiausia 25 dolerius 
ant sanvaites.

Mrs. Angelina W. Frink, pir
mininke Welfare Council ir ap-

ellept po viisus kampus.

50 
aip-

Mrs. Henrietta Devan, 
metu, gyvenanti ant ukes 
linkinėje Allentown, Pa., alpsla-

la kaip -saulėje. Ne yra tai jo
kia svajone, bet apie tai tyri
me per asztiioniolika metu.”

Iszbjaurinimas Jauni!
Mergaieziu

Pirk Anksti Anglis

skendės.
dvara, ar pro namus turtingu 
ūkininku, — negalėjo in ja ge
rybes atsižiūrėti ir jiems pavy- 

gera 
gyvuli, žiūrėdamas iii ji seile 

' rijo, kaip vilkas per tvarto

saugojimo merginu kurios at-^ke ligonbuteje, buk už iszgel- 
važiuoja in New Yorka, pra-| 
sergsti merg____ ___________
jokiu giminiu pas kuriuos ga
lėtu apsigyvent o turi paezios j aipsiverte ant josios 
maitytis ir užsilaikyt nes ran
da kasztuoja ant sanvaites $8, j° kvėpuot. Szunes kurie bego

— ’ hbejima josios1 gyvasties yra de
rinas 'kurios neturi kinga dviems szuniems.

važiavo automcibiliuje,
Kada 
tasai

su vi
lu savo sunkumu, kad negale-

maistas $10.50; apsiredymas 
$3.85; strytkaris, pacztas, tele
fonai $1.25 — viso $23.60, o pa- 

' silieka tik $1.40 ant pasilinks
minimu, daktaro, gyduolių ir 
kitokiu iszlaidu. Ir kaip gali 
mergina užsilaikyti aplaikyda- 
ma 25 dolerius algos dideliam 
mieste ?

naskui, atkasė josios veidą isz 
purvu ir tokiu bildu galėjo 
kvėpuot. Po automobiliu ra
dosi per dvideszimts miliutu 
pakol pravažiuojantis automo
bilistas josios neiszgelbejo.

Kūnas mirusio Popiežiaus 
Pijuso deszimto, kuris mirė 20 
d. Rugsėjo 1914 mete, likos per
keltas iii koplyczia Szv. Petro 
kaipo pirmutinis žingsnis jo 
iszkelimo in szventuosius.

Tukstancziai žmonių kaip 
daugelis Amerikoniszku karei
viu mate lavona mirusio Po
piežiaus kuris buvo parėdytas 
in puikius rublis.

Jauni Lietuviai privalo da
bar paimti tyriu in savo ran
kas ir taji laiva Lietuvystes 
valdyti ant Amerikoniszku ma
riu. Ant tos jaunumenes re- 
buti Lietuviais, turite iszmesiti 
riu pajėgos jau baigėsi. Jus 
jauni vyreliai turite nepaliauti 
būti Lietuviais ,turite iszmesti 
isz dantų krantyma smirdan- 
czio tabako (ežiu), o griebtis 
už Lietuviszku paproeziu.

Chicago. — Nariai Humane 
Society isiztyrinejo bjauria ur
vą kuria laike du nigeiriai. Iii 
taja urvą priviliodavo jaunas 
mergaites nuo 10 lyg 18 metu 
s-u kurioms pasielgdavo gyvu- 
1 Įsakai, parengdami jais ant ne- 
moraliszko gyvenimo. Mergai
tes neiszeidavo jau tokios ko
kios buvo isz tosios pekliszkos 
urvos kada in jaises pakliūda
vo.

Palicija ir tėvai nebūtu apie 
tai nieko žinoja jeigu neimtu 
viena isiz mergaieziu per sapna 
iszisidavus. Nakties laike turė
jo basu sapna, paszoko isz lo
vos su riksmu. Tėvai ad'begia 
užklausė priežasties sapno ir 
iszkovote nuo mergaites visa 
teisybe. Davė žinia palicijai 
kurie! arels-ztavojo juodus ir ke- 
tures mergaites kurios tame 
laike radosi ant virszaus.

Pardavė Paczia In 
Paleistuviu Narna

Kur motete grajina ant pir
mos skripkos tai jos vyras ant 
'boso bamba; vaikai ant klari- 
sietu cypia — ten apie namine 
laime nėra ka minėti.

Baisiai slusirupino presbite- 
rijoniisziku bažnycziu, o ir kitu 
protes'toniis'zku tikėjimu perde- 
tiniai, kada parnate kad juju 
tikėjimu pradėjo griauti. Ant 
laikyto susirinkimo perdetiniu 
tuju tikėjimu, pasirodė kad 
presbiteri joniszka bažnyczia 
neteko praeita meta daug para
pijom!, o aukos taipgi, nupuolė 
ženki y vai arba daugiau kaip 
po puse milijonu doleriu ant

Jeigu tieji vaikinai kurie 
czionais yra gimė arba mažais 
būdami pribuvo in Amerika ir 

‘kasyklose po žeme su mulais, „ 
draugauja, tai suvis neiszmano meto, 
'kas yra gyvenimas. Kokia juos 
laukia ateitis? Amerika didele, 
yra visokiu fabriku ir darbu 
kuriuose galėtu iszmokti kokio 
naudingo del saves amato. Ne
gerai tėvai ddro jeigu del sa
vo vaiko yra neprieteliais ir 
guja isz jaunu dienu iif kasyk- kęsu szio sklypo. Jo sesuo al
ias, juk ir taip naudos isz su'ne- važiavo in Kanada, bet negale- 
lio neturės, — tėvelis pasens, jo gautis in Suv. Valstijas isz 
sūnelis pamėtės iszkeliaus ir. priežasties rustu imigracijos 
gero neduos del tokiu tėveliui tiesu. Ka daro brolis? Iszva- 
burie pavydėjo mokslo del su-! žiavo per upe in Windsor, kur 
helio. Žinoma, daugelis yra to- pabuvo kėlės sanvaites, per
siu kurie nepasinaudoja isz, mainydamas josios pravarde ir 
mokslo, norints tėvai iszduotu( STl j,a apsipaeziavo. Kaipo pa- 
ant jo paskutini centą.

Jeigu vaikai mokslą turės 
tai tėvelius senatvėje prižiu
ręs.

Ant nepaprasto budo ėmėsi 
pargabenti slavo sesute in Suv. 
Valstijas, kokis tai Petras Svo- 
czelk. Pribuvo jisai keliolika 
metu adgal isz Austrijos iii De
troitą, Mieli., ipasiiikdamas u-

jo gautis iii Suv. Valstijas isz

ti Amerikoniszko ukeso, turėjo 
pilna tiesa atvažiuoti in Suv. 
Valstijas. Dabar viskas iszsi- 
dave ir valdžia iszsiuns adgal 
seserų arba paczia adgal.

Atsiranda tokiu rasztininku 
kurie prisiunczia in Baltruvie
ne lais'zka be jokio paraszo. 
Isz tekiu daneszimu mes nega-

Pirkite Apgynimo Ozedinimo 
Bondas ir Markes.

Office of Defense Transpor
tation ragina kraszto szeimi- 
ninkus insigyti pradinius ang
lių iszteklius per vasaros me-' 
nesiūs, kad sumažinti prista
tymo suvelinimus užėjus szal- 

v įtroszko pasisotintitoms dienoms. Į n
ODT pažymi, kad trukumas 

augliu, treku ir vairuotoju szi 
rudeni numatoma bus kritisz- 
kas ir g 
mas bus visisžkai iieinmano- 
mas, jeigu užsakymai bus ati
dėliojami iki szaltos dienos už- , 
eis.

greitas augliu pristaty- eJ° Per kaima Suireliu ir vie-
■ • ’ • • nas ’kareivis, bijodamas, kad

Į.'prieszas neatimtu jo turto, nie- 
įjkam nematant, inmete viską in 

Jono Salduczio szulini. In pus
antrų metu po tam Jonas valy
damas savo szulini, rado skry
nute pilna aukso. Su neiszpasa- 
kytu džiaugsmu pagriebė ja 
ir parsineszes namo tarė: — 

Dirbanczios moterys szia va- Acziu Tau, Dieve.
sara turės daugiau galimybių i Nusipirko sau puikius na- 
pasili'kti darbuose, nes apylin- = 
kiu žaidimu centrai bus praple
cziami, nurodo laikina Office B 
of Community War Services 
apžvalga. Vasaros poilsio gali
mybes mokyklos amžiaus vai
kams yra didinamos visame 
kraszte, pridėjo Office of CWS.

Vasaros Poilsio Centrai 
Praplecziami

' i, • i ' . * * r ! > . •

Pasigėrė 2,682 Kartus

silankydavo tankiai saldaus 
vvno, midaus ir alaus atsigerti. 
Visi jam pritarnavo, glamonė
jo, apsikabinę bueziavo ir pri
žadėjo būti tikrais draugais. 
Saldutis tikrai tikėjo ponams, 
ka jam ant juoko sake, juos 
mylėjo ir bankietavojo drauge 
poniszkai.

Bet neilgai ta Salduczio 
svodba tęsęsi: po penkių, ar 
szęsziu metu pamate, kad jau 
skrynutėje daugiau aukso nė
ra. Ka ežia daryti ? Pasiskolino

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

na, iszjuokia.

Žmones visi vela isz jo ty- 
cziojasi: —- O ka, Jonai, prasz- 
cziokus palikai o ponu nepavy
tai: kas dabar bus? — Jonas 
pats ant saves piktas, neiszma- 
no ne ka pradėti? Sunkaus dar
bo po geru laiku visai tingėjo 
ir nenorėjo dirbti. Bet “kas ne
dirba tegul nevalgo” kalbėjo 
Saliamonas. Taip ėjosi ir su 
musu Salducziu: visas apdris
kęs, visas brudo apipiltas, per
alkęs valkiojosi kaip baidykla. 
Ant galo perpykęs ant saves už 
savo kvailumą ir negaudamas 
niekur vietos ir atsilsio nuo su- 
sikremtimo, nuėjės nusiskandi
no in ta pati szulini, isz kurio 
keli metai adgal su dideliu 
džiaugsmu iszsieme iždą.

Isz szio atsitikimo supraskit 
, visi maži, jauni, užaugę ir seni, 

kad žmogui svetimas turtas ne
nueina ant gero, nepadarys ji 
laimingu kuris dirba, pravai
taudamas, V. Dievo paszialpos 
praszo o Jo dovanas naudingai 
ir iszmintingai sunaudoja ir 
saugojasi visokiu nuodėmių. 
Tam visame Dievas padeda.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. Į
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. <

Chicago. — Kokis tai I. Lus- 
kio, 30 metu, susipažinęs su 18 
metu mergina teatre, apsipa- 
cziavo su ja. In sanvaite po 
tam nuvedė ja in paleistuviu 
narna ir ten pardavė. Jauna 
motere dasilpratus kur randasii, 
bandė nusitrucint ne kaip ves
ti paleist u vinga gyvenimą, bet 
savžudinsta likos in laika su
sekta ir nelaiminga likos isz- 
gelbeta per daktarus. Sudas 
nubaudė vyra ant penkių metu 
kalėjimo.

Mylima Isztekejo Už 
Kito; Jaunikiui Truko 

Szirdis
Chicaigo, III. — Ant. Tulkie 

atidavė paskutini patarnavima 
sziam gyvenime savo mylimai 
kuria, mylėjo nuo jaunu dienu, 
būdamais jai broliu prie iszte- 
kejimo su kitu vyru. Kada 
parėjo isz bažnyczios, griuvo 
ant grindų ir pakol galima bu
vo palszaukt daktara, Antanas 
jau buvo negyvas. Motina An
tano kalba kad jam szirdis tru
ko isz giailesties.

Tris sanvaites adgal buvo 
persitikrinęs kad ji mylima 
myli, szirdingai. Bet kėlės die
nai adgal susipažino mergina 
su kitu vyru ant szokio, kuris 
jai labiau -patiko už Antana. 
Naujas mylimas prasze kad už 
jo teketu, likos primtas ir ana’ 
diena atsibuvo vinezevone. An-Į 
tanas paprasze už svotą ir tasai 
neatsisakė.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

New York — Fr. Bootes, pa
sigėrė 2,682 kartus in laika de- 
szimts mdtu savo vedusio gy
venimo. Taip pripažino jojo 
paeziule sude, kada ėjo tesimas 
ant persiskyrimo. Motere sa
ke: “Mano vyras buvo girtas 
beveik kožna diena per visa 
sanvaite arba ant meto 260 
kaltu, o in laika deszimts metu 
musu vedusio gyvenimo 2,682. 
Jisai per puse savo gyvenimo 
pats nežino kur randasi.

JUOKAI

Nauja Mamyte
Senas Motiejus apsipaezia- 

vo antru kartu po mireziai 
sa moteres- Atvede nauja 
boba in grinezia ir kalba in 
vaikus:
— Na, jus mano sieratu- 

kai,— atvedžiau jums nauja 
motina!...
— Ar taip, —atsiliepe vie

nas isz vaiku,—ar nauja mo
tina ir teveli kas dien tvysz- 
kys per galva kaip toji

ma?

Gal Užbėgs

pir-

Girtas stovi ir su galva 
kraipo,— praeigis paklausė:
— Ei tu girtuokliau, ko 

ežia stovi ir da galva krai
pai?
Mat, brolau tie j e namai bė

ga vienas už kito, tai asz 
vaktuoju ar mano ne užbėgs 
tai tada inbegsiu in vidų.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

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

i No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

J savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos anie 
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 anie Dūk
to pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puslapiu ................................. 1®C

I No. 160 Keturiolika istorijų apie 
1 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. 25ci

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

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

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. 25a

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

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

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

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

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

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 ..........................................  -l®*

---------  d
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— Karoliai!!...
—■ Klausau tavęs, duszyte...
— Paduok man ta knyga.
—Ta žalia?...
— Ta, žalia!
— Praszau tavęs, duszyte.
— Dekavoju.
— Karoliau!...
— Esu, o ko tau reikia?
— Asz nenoriu tos žalios 

knygos.
— Nenori? o praszei?
— Taip, prasziau. Bet dabar 

noriu tos geltonos.
— Tos geltonos?... Sztai tau!
— Dekavoju.
— Karoliau!...

ta paskutini, toki meiluti, mei
luti, juodbruvėli nori atiduoti, 
neatbūtinai nori atiduoti ir 
praszo.

— O mano Dieve, koks tasai 
kūdikis meilus, koks linksmas, 
koks komiszkas!... Ar-gi kas 
mate tokio panaszaus. Kokias 
jis turi kojas plonytes! Kokios 
smulkios rankelytes ?! O ake
les, kokios akeles? Kaip dvi 
juodos vysznaites?! Karoliau, 
Karoliau! Eik ežia greicziau 
ant valandėlės! Pasižiūrėk in 
ta mažulyti !...

Ponas Karolius ateina, pa
stebi ir sutinka, kaip paprastai

įspausti!... Įteikia jai būti tikra 
motina, ba jeigu jau pasiėmė 
tokia prideryste, jei jau turi 
būti tas gyvenime mieris...

Bet'kaip ant laimes tasai gy
venimo mieris prasideda labai 
ramiai.

Ponia Karoliene ramina To- 
sia, glaudžia, glosto, spaudžia( 
prie krutinės o po tam t no jaus 
prisirengia prie szukavimo, 
prausimo, pavalgydinimo, mo
kinimo, apredinimo ir yra lai
minga. O

— Karoliau!...
— O ka, duszyte?
— Žiūrėk, kaip jai toji suk-

Anglikai Draugauja Su Jugoslavais

— O ka? Nenori ir tos gelto
nos?

— Nenoriu! Nenoriu visai 
knygos. Asz noriu kiek nors 
pagrajyti. Praszau tavęs, ati
daryk man pijana.

— Pijana? Su nuolankumu. 
Jau atidarytas.

— Dėkui tau, tuojaus einu.
— Gerai.
— Karoliau!...
— O, duszyte! Kaip tu szia- 

dien vela esi pilna kaprisu! Pa
trauki mane nuo darbo! Ko dar 
tau daugiau reikia?...

— Ko?... Gal dar eitumem 
pasivaikszczioti?

— Juk dabar lietus Ii ja.
— Taip?... Na, tai nors va

kare in teatrą?
— In teatra? Juk tenai va

kar buvome o sziadien tenai ta 
pati loszia.

—Ta pati?... Bet kad man 
nesmagu, labai nesmagu.

— Tau dušzyte nesmagu?
— Na-gi taip, nes neturime 

vaiku, nes pas mus taip tusz- 
czia...

— Tuszczia?
— Taip! Visiszkai tuszczia!...

Ba kad turėtum nors ka gyva...
— Gyva?... Gal szuni, kati

ną?
— Ne, bet nors svetima vai

ką...
—- Svetima vaika?!
— Na, taip! Idant paimtu- 

mem ant iszauklejimo...
— Bijokie Dievo!... O tas ka 

tau gelbes?
— O, gelbes, gelbes, labai 

gelbes!... Redycziau, sžukuo- 
cziau, prauscziau, penecziau, 
mokycziau!... Bucziau labai

su viskuom isz kalno.
— Mano ponia, o kaip to vai

ko vardas?
— Antanina?... Tai-gi, To

sia?
— Aa, Tosia, praszau malo

nes, Tosia...
— Tosia?.. Tai visai dailu! 

Tai visai labai dailu! Teisybe, 
kad labai dailu. Tosia, ka?! Na, 
ei'ksz pas mane mažyte, eiksz 
vargdienele... () taip, taip, ant 
keliu ponios, prie antros ma
mos, ka?... Asz esu taipgi ma
ma ir galiu 'būti tavo mama. 
Gerai? nori? ne?... O asz tau 
duosiu cukerku tokiu saldžiu 
su migdolais... czekolada val
gysi... suknelių tau pasiusiu 
nauju baltu, gražiu... Czevery- 
kaiczius gausi su auksiniais 
guzikucziais jie bus szilkiniai, 
skrybėlaitė su plunksnelėmis 
kurios darys taip: frrr!

Toji moteriszke, kurios vy
ras numirė, kuri turi szeszeta 
vaiku, ir kuri ta paskutini to
ki mažulyti, meiluti, bruneteli 
atiduoda, 'bucziuoja poniai Ka- 
rolienei szvelnes rankeles ir 
verkia, tyliai veikia.

— Na, mano ponia, neverk- 
gi ponia taip gailiai. Asz maža 
laikysiu globoje kaip savo loc- 
na vaika. Gali ponia but rami, 
kad jos nenuskriausiu o dary
siu vis kuogeriausiai, vis del 
jos laimes didesnes... Na, na... 
neverk ponia jau... neverk, ba 
ir asz juk... ir asz... Asz žinau... 
žinau, kaip tai sunku... Ir asz... 
ir asz taip-gi turiu szirdi... ir 
galiu taip pat palikti motina...

Ir isz ponios Karol ienes akiu 
veržiasi nesulaikomos jokiu

nele prie veido tinka, žiūrėk, 
žiūrėk tiktai!

— O labai, lakai tinka.
— O kaip asz jai dar nupirk

siu skrybėlaitė. Žinai?... To
kia...

— Aha!...
— Ir czeverykuczius raudo

nus, ka?...
— Uhm!
— Arba ne raudonus, ne rau

donus. Jau žinau, nupirksiu jai 
pantaplelius mėlynus, ir prieg 
tam baltas panczekaites, žyd- 
raini žakietuka ir kaspinėlius 
jai in plaukelius supinsiu, ve 
tokius, ka? 

f »

— Labai gerai, labai gerai! 
Tu tuos dalykus supranti, ma
no duszyte, turi puiku ir gera 
pamėgimą...

— Teisybe?...
— Ir eisime paikuose pasi

vaikszczioti.
—' Eikite, eikite!
Tuo sykiu iszejo visi o po 

tam jau vaikszcziojo tankiai.
Vaikszcziojo menesi, du, tris 

menesius, vaikszcziojo visa va
sara, ciela rudeni, mainydama 
czeverykaiczius, panczekaites, 
kaspinėlius, kol daug sniego 
neprisnigo ir neprasidėjo žie
ma.

O žiema yra tokia ilga, ūka
nota, nesmagi ir Tosia be skry
bėlaitės kaij) kamuolėlis.

Kad nors butu galima pada
ryti su jos tais plaukais...

— Palauk, vaikeli, nesisuki- 
nek, nes mamute tau pataisys 
tuos plaukelius!... Nenori?... 
Del ko nenori?... E... esi pilna 
kapriso, mano miela, o žinai, 
kad mamute vaiku su kapri-

Szitas Angliszkas aficierius duoda paperosa del Jugo- 
slaviszkos merginos-kareives kuri ka tik sugryžo isz kares 
lauko. Jugoslavai prigialbsti Anglikams kovoti priesz Vo- 
kieczius kuriu labai neapkenczia.

ežia! Tai to... to... to negalimaj 
da laikyti!... Vikte!... Paimk j 
sztai szita vaikszti ir nuneszk 
in virtuve! Asz jau ilgiau su jai 
kambaryj negaliu įszbuti! Asz’ 
jau turiu gana! gana!... Jėzus,1 
Marija! Juk tai galima isz pro
to iszeiti su tokia rėksne!...

Ir tarnaite tuojaus prisaky
mą iszpildo.

Paima rekenezia Tosia, isz- 
veda ja in virtuve, duris dru-j 
ežiai uždaro o ponia vela iszsi-į 
tiesia ant sopkos, galva pare
mia ant alkūnes ir liūsta, mirti
nai nuobodžiauja.

— Ba kad turėti ka nors gy
vo...

— Karoliau!...
— Klausau tavęs, duszyte?
— Nupirk man szuniuka.
— Szuniuka? o ta mažoji?
— Mažoji?... Asz jau jokios 

mažos nenoriu, jau man paka
ko tos mažos! Asz liepiau ja isz 
czion paimti! Nuobodžiauja 
mane, rūstina! Tegul sau vir
tuvėje sėdi! O asz dabar noriu 
szuniuko, szuniuko, tokio ma
žo, balto, kudloto!

— Bet ka tu su juo veiksi?
— Ka veiksiu? Ji rodysiu, 

iszredysiu, aprengsiu, iszreng- 
siu, szukuosiu, prausiu, penė
siu, mokinsiu! Jam inpinsiu 
kaspinėlius o, tokius tokius. 
Pasiusiu jam dangti, padirbsiu 
kaldruke, nupirksiu paduszke- 
le... Ba kaip man nepirksi...

laiminga, labai laiminga! Tu- budu aszaros... sais nemyli!... Sėdėk, praszau Bet ponas Karolius tuojaus

Ant vienos veseilios buvau, 
Pasakysiu ka maeziau, 

Stalai apkrauti su mėsom, 
Ir kepsniais visokiais.

Supraszyti buvo 
Ne tiktai Lietuviai, 
Bet Prusai ir Airei.

Vieszino visus lyg mezlevos, 
Kada dolerius sudėjo ant 

pabaigos,
Nuo stalo viskas nuvažiavo, 

Svecziai ne stiklo alaus negavo, 
Laižydamiesi, iszsiskirste, 
Negalėdami to užmirszti, 

Ant rytojaus taip, jau vela 
nuėjo, 

Bet jau už stalo Airisziai ir 
Prusai sėdėjo.

Valgė likuczius, net žandai 
'braszkejo, 

O Lietuviai tosios loskos 
neturėjo;

Taigi, doleriu sumesti nesi- O 7

recziau gyvenime mieri!
— A!... gyvenime mieri?!... 

Na, gerai. Bet isz kur asz tau? 
Kur asz tau toki svetima vai
ka?...

— Kur? isz kur? Tai jau asz 
žinau, žinau labai gerai... Yra 
ežia viena tokia, matai, mote- 
riszke. Jos vyras numirė. Turi 
szeszeta ir paskutinis, toksai 
mažulytis, meilutis, juodbru
vėlis, ji nori kam atiduoti, ne
atbūtinai nori atiduoti... Pra- 
sze!...

— Na, tai kaip nori neatbū
tinai atiduoti... Kaip prasze... 

į —Tai paveliji?...
— Bet visados su mielu no

ru... Jeigu tas turi but gyveni
me mieris... jeigu...

— Ak, dekavoju, mano Ka
roliau, dekavoju tau, labai tau 
dekavoju I...

— Asz ja savo globoje laiky
siu... Asz ja... asz ja kaip tikra 
savo vaika, vai...ka... Asz...

Pagaliaus ponas Karolius 
vėl turi ineiti in kambarį, ku
riame jau visi pradeda baisiai 
raudoti.

Raudoja moteriszke, kurios 
vyras numirė ir kuri turi sze
szeta vaiku, pakajauka Vikte, 
szluoste sau aszarotus veidus, 
žingeidi virėja isz virtuves per' 
duris iszkisza, savo uosi, raudo
na, kaip buroką, o ir toji ma
žulyte, meilute ir juodbruvėlė 
ima gailiai verkti, akeles merk-J 
t i, kad nauja mama greitai ja1 
nutvėrė in savo glebi ir bovv-, 
dama nunesza in kitus kamba
rius.

— Na, na, na, mano aukseli!. 
Tylek-gi tu mano trupinėli!...1 

I Gausi raudona apelsiną, gausi 
Poniai Karolienei nesmagu ;■raudona ! Apelsiną dideli toki o 

guli ant sofos, galva ; ,
ant alkūnes ir laukia, kad tuo mano aukso žuvele!... 
tarpu pakajuka inveda ta mo

tavęs, sėdėk!... Ba Ims blogai!... 
Girdi?... Negausi cukerkos!... 
Nereikalauji ?..t Na, tai palauk, 
tuojaus paszau’ksiu bobos! Te
gul tave paims, tegul tave in- 
jsides in maisza ir nuneszus kur 
Nemunan mis kandis!... Boba!.. 
Aha, bijeis?... bijeis?... Na, isz- 
imk pirszcziuka isz burniukes, 
iszimk tuojaus!... Nemirkcziok 
taip akelėmis!... Nesimankyk!.. 
Jau verki. O Dieve, bausme su 
tokiu skurdeliu. Neverk, ne
veik, sakau tau, neverk!

Bet Tosia ne tik ka jau ver- 
ike, bet nori isz mamutes ranku 
Įpasprusti, paskui padėta ant 
žemes pradeda dar smarkiau 

j rėkti ir su kojom ir rankom tri- 
įbiluoti.

— Nenoriu bobos!... Nemyliu 
! bobos!... Tosia neis in Nemuną, 
Tosia pabėgs!...

Ponia Karoliene netenka

paezios persigando ir nupirko 
jai szuniuka, maža, balta, kud- 
lota...

— Dekavoju tau, Karoliau, 
dekavoju! Dabar jau turėsiu 
ka nors gyvo.

— GALAS —

gailėjo,
Už tat ne atsisėsti ant ko 

neturėjo,
O apie kitataiiczius tai 

tupinėjo,
Nors tieji po kelis centus 

inmetinejo, 
Gerai, kad neiszvijo laukan,

O su tuoin tai ne sztuka.
* * *

Viename mieste, 
Negali szvarios misiukes 

surasti, 
Neszvarios suvisu, 

Iszpasa k y t i negal i u.
Szaiiksztai, kliudai nemazgoti, 
Kampai stubos neiszszluoti, 

Vaiku savo neprausta, 
Pulkais bradas vandravoja, 

Paredko niekame ne yra, 
Ba per daug traukia byra, 

Per pede susirinko sportukai, 
Ir da kitokį vyrukai;

Pas viena nieksza bobule, 
Ir jos iszdykusia dukrele.

Gere guzule ir alų, 
Paskui da ant galo, 
In miestą nusiyrė, 

Ir da vargo datyre, 
O katrie buvo vyrai, 

Del tujų dagriso gerai, 
Gera mamule, 

O da geresne dukrele, 
Apie ju triksus nesakysiu, 

Veluk nutylėsiu, 
Po visas pabulkes valkiojasi, 

Ar kas neužfundys, dairosi. 
Savo name ir veseile turėjo, 
Davadni žmones žiūrėti 

negalėjo, 
Mamule su dukra hecus dare, 

O ant galo visus iszvare.
Kaip jos barėsi, užtylėsiu, 
Gal kitu kartu pasakysiu.

* * *
Navatha, jog be laiko, 

Garnys atneszti leliukia 
pataiko, 

Mat, kad mergele ir nenorėjo,
Bet priimti turėjo.

Tas ant svieto atsitaiko, 
Jog gauna dovana be laiko, 
Bet tokios szunijos nutylėti 

negaliu, 
Isz pasielgimo kvailiu.

Mat susirinko gauja cimbalu, 
Visokio sztamo vaikinu, 

Ir usuotu,
Ir snargliuotu, 

Ir su lupa nubrazduota, 
Ir su barzda nuskusta. 

Pacziuotu ant baliuko rie- 
inleido, 

Mat kucai neapsileido, 
Vienas su paroda ant arklio 

jojo, 
Anglikai net pilvus suemia 

kvatojo.
O kad szlape buvo, arklys 

parklupo,
Ir tas raitelis vos sprando 

nenusisuko, 
Kvailiu nereikia jeszkoti,

Gali tankei matyti, 
O kas iszdaro? U-gi Lietuvei!

Tieji kaip užsigeria, tai 
kaip kvailei, 

Sarmatos jokios neturi, 
Norints daugybe žmonių žiuri.

Badai tonais kurna vienam 
numusze ragus, 

Ir in terla inleido nagus, 
Gerai padare,

Jeigu kiaule su lazda iszvare.

Tikriauses Kabalas

atreme!ir obuoliuką!... Na, na, na, tulkantrybes.
— O!... Tai taip?... O kaip

Dieve!... Juk tai reikia kaip taip, tai asz nenoriu, tai asz vi-
teriszke, kurios vyras numirė, nors nuraminti, priglausti, pa- sai nesibovijų! ba tai kas tokio 
kuri turi szeszeta vaiku ir kuri glostyti, prie krutinės pri- pasibaisėtino! Tai baisi kan-.

JUOKAI

Butu Jam Beda
Girtas, laikydamasis už te

legrafinio stulpo, kalba:
— Taip, taip, iszrado tele

grafą, po tam telegrafa be 
dratu. Eet ka asz vargszas 
daryczia, jeigu iszrastu tele
grafa be stulpu!

Kuprotas
— Mama, kodėl Filipas 

kuprotas?
— Matai, kaip buvo ma

žas tai nesziote isz ranku isz- 
mete, tai likos kuprotu.
— Tai mamyte ir verblu- 

da turėjo nesziote iszmest, 
jeigu ir jis kuprotas?!...

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule, Malianoy City, Pa.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: —o- -
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus toa 
pranaszystes pildosi.

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Karalius Linksminasi Su Draugais

Ana sanvaite Anglijos karalius Jurgis, viduryje, lankė
si ant perstatymo su savo dvigm admirolais ir kaip matyt, 
jam patiko tasai perstatymas. ;

Arba atidengimas paslapczin 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiazku, 
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.

ISTORIJEapie 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, Pamckinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir- 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<£.

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

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

nr VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Žinios Vietines Iszsipilde Kaip Motere ta su sulaužyta nosia ir labai K. V OŽlyS ISZ ’ žmogžudybes Ben Turneri, 60
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Sapnavo
sumuszta galva. — Sapnas isz
sipilde.

—• Julajus. mieste, praėjo 
malszei, ne buvo girdėti apie 
nelaimingu atsitikimus. Abudu 
parkai buvo prigrūsti žmone- 
leis kurie jesz'kojo sziokio to
kio pasilinksminimo. Diena 
buvo puiki.

— Poni N. Mieželiene isz 
Brooklyn, N. Y., ana diena lan
kėsi pas ponstva J. Dornkus 
ant W. Pine ui y ežios ir prie 
tos progos atsilankė in redak
cija “Saules”, kur užmokėjo 
prenumerata už laikraszti del 
savo motinėlės ponios M. Vit
kauskienės. Acziu tamistelei 
už atsilankyma.

— Poni H. Petasznikiene 
nuo 131 W. Pine uly. staigai 
apsirgo Panedeli ir likos nu
vežta in Locust Mountain li- 
gonbute ant gydymo.

— Warrant Aficierius Le
onardas Lapinskas, sūnūs 
ponstvos Marcelaus Lapinsku, 
337 W. Pine ulyczios, atlėkė
su eroplanu subatos diena isz 
San Francisco, Kalifornijos, 
ant 15 dienu urlopo. Leonardas 
tarnauje Mariniu kareiviu pul
ke jau kelis metus užrubežyje 
ant Pacifiko mariu. Kelione 
eroplanu atliko in 20^2 va
landas in Reading, Pa., bet ant 
žemes toji pati kelione užima 
puo 4 lyg 5 dienas ant trūkio.

—■ Ketverge ryta, 9 valan
da Szv. Juozapo Bažnyczioje, 
Kun. P. C. Czesna suriszo maz
gu moterystes Pana Ona 
Striel'kiute, 517 W. Mabanoy 
Avė., su kareiviu Motiejum 
Brennan isz miesto. Jaunave- 
dis turės apleisti savo nuotaka, 
nes turi keliauti prie tarnystes.

SHENANDOAH, PA.
t Vincas Bobin, vienas isz 

senesiu gyventoju miesto, mirė 
praeita Nedelia, Schuylkill Ha
ven liigonbutje. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko tris sūnūs ir du anūkas. 
Palaidotas Seredos ryta per 
graboriu V. Minkevicziu.

— Stanislovas Kalėda, 330 
Jardin uly., aplaike nuo val- 
džos žino buk jo brolis Kazi
mieras, likos užmusztas muszy- 
je, Italijoj, 26 d., Sausio. Sta
nislovas buvo biznyje su savo 
broliu pardavinėdami duona.

Motere, Serganti Džio
va, Pririszta Prie

Medžio, Mirė
Madison, Wis. — Isz kokios 

priežasties Mrs. Klara Stuvet- 
ra likos pririszta prie medžio,, 
mirdama nuo iszsemimo pajie- 
gu ir uždegimo plaucziu, yra 
slaptybe nežinoma del palici- 
jos. Patogi motere, 37 metu, 
sirgdama ant uždegimo plau
cziu ir džiovos, turėjo būti isz
neszta isz lovos ir pririszta prie 
medžio, tik lengvai apsiredžius 
ant vėsaus naktinio oro ir mirė 
nuo silpnumo. Jokiu pedsakiu 
aplinkui medi nebuvo.

Jos vyras sėdi kalėjime už 
nepadoru pasielgimą su ja. Pa- 
licija jeszko neseniai paleisto 
žmogaus isz kalėjimo kurio 
motere labai bijojo.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Nėr To Pikto, Kad Ant 
Giaro Neiszejtu

Vokiecziai paėmė in nelais
ve tūla Francuziszka kapraliu 
ir inmete in tamsu skiepą, kur 
ne saules, ne menulio spindu
liai neinejdavo. Ir da ap 
kraustė sunkiais lenciūgais ku
riuos tankei stengėsi nutrauk
ti ir iszbegti per apdaryta ge
ležini langa, bet kad to pada
ryti negalėjo, nustojo apie tai 
mislinias ir atsidavė ant va
lios Dievo.

Pripratęs prie gero gyveni
mo, rūgo j o daugiausia ant 
prasto valgio, ba tiktai aplai 
kydavo duonos ir vandenio. 
Tankei aplaistais aszaromis sa
vo valgi, atsiguldavo ant pa
mestu kampelije szaudu, suvis 
nieko nevalgias. •.

Bet tasai prastas valgis pri
sidėjo prie jo pabėgimo isz 
tojo kalėjimo. Pirmiau būda
mas diktu, o dabar labai su
džiūvo kad lengvai galėjo nu
mesti nuo saves lenciūgus ir 
pasisekė jam persispaust per 
maža langeli. Iszsivalinias 
bego per visa para. Tuom 
kart jausdamas, kad jam nie
ko pikto Vokieczaiai negali pa
daryti, puolė ant keliu ir mel
dėsi:

“O Dieve mano, kaip tai 
turiu už tai padėkavoti? Ta, 
ka turėjau už didžiausia ne
laime, tas per tave man sto
josi mano ižganimu, kad bu
tu mane Vokiecziai geriau 
maitinia, ne buezia dabar 
mates daugiau ne tavo szviė-- 
sos, saules ne mylimos tevy- 
les, o pabaiga savo amžiaus 
turėtu praleisti tame bai
siam kalėjime, o gal ir su- 
szaudytu mane.”

-----------o—-------

Brangus Pavogti J
Buczkiai t

Richmond, Va.— Mrs. B. G. 
Seitz, užvedė skunda prieszais 
krthura SĮpringer, už pavogi

mą trijų buezikiu be jos žinios 
ir pavelinimo. Mrs. Seitz tvir
tina, buk be jos žinios pabu- 
cziavo ja in veidą tris kartus, 
už ka reikalauja už kožna 
buczki ipo penkis tukstanezius 
doleriu, arba isz viso 15 tuks- 
taneziu doleriu.

Nuszove Mergaite Pas
kui Kirviu Ja Sukapo

jo; Brolis Iszdave

metu amžiaus druskos inmo- 
nes superintendentą. Jis buvo 
kaltinamas del pasamdymo 

Nashville, Tenn. — Tik jau:vįeno sav0 darbininku, Jimmo 
tas garnys neteko proto apdo-:struttont) kad nužudytu jo 
vanodamas paeziule K. A. Sla- % 
de kuris turi 83 metus, su dvy-

Garnio Dovanos

Silvermills Ind. — Mrs. Celi
nai Hoffman, sapanavosi buk 
mate didele nelaime ant gele
žinkelio, tai yra, du trukiai su
sidūrė viens su kitu ir susidau
žė su baisiu trenksmu o isz de- 
ganeziu sudaužytu vagonu ma- savo paezia už nedora pasielgi- ’ S0 metu amžiaus ir turi keturis: 
te sapne iszneszta savo vyra su' ma su juom. Vargszas skundėsi vaikus po pirmam vyrui. Senu- 
apkruvinta galva. Su dideliu priesz sudžia buk jo pati iszva-{ kas yra ūkininkas ir auginto- 
riksmu, paszoko nuo lovos bet i ro ji naktimis gulti in tvarta jas gyvuliu ir tankiai iszva- 
pabudus, persitikrino, kad tai 
buvo tik sapnas.

Ant. rytojaus, josios, vyras 
iszvažiavo trukiu su reikalais 
in kita miestą. Motere apsakė 
vyriu savo sapna ir melde kad 
nevažiuotu taja diena, bet vy
ras nusijuokė isz tikėjimo mo- 
teriszkes in sapna ir netiko ant 
atkalbinėjimu paezios.

Po keliu valandų praneszta 
moteriai apie nelaime ant gele 
žinkelio ir apie jos vyra. — At
vežė ji netrukus sunkiai sužeis-

Bobiszkas Kankytojas
žmona.

Chicago. — Prie sudžiaus
stojo ūkininkas Edmundas De- nukems—dukrelėms. Paeziule

v , , , ...... ,, , . . ma Strutton gavo $65, bet bu-sary uzvesdamas skunda priesz giliuknmgo Slad o da neturi .
i vo suimtas ir kvocziamas isz- Į 
davė savo pone.

Už Turnerio žmonos nuždy-

su gyvuliais o valgyti turi ant žiuoja isz namu, pirkinedamas 
kiemo. Kada geidžia loszti ka- juos ir siunsdamas in Chicaga. 
zyrems su savo kaimynu ant O gal laike jo nebuvimo kokis, 

{kiemo tai pati leidžia ant ju svetimas garnys atlėkė in jo 
{vandeni isz gumines paipos. lizdą.
Toliaus, kad jo motere neduo-'
da jam ne skatiko ant tabako _ v
ir turi rūkyti kopustinius la- Dave $65 Kad Nužu

dytu Jo Žmona; Pas
merktas

Kalnas Užgriovė
Žmonių

pus. Porele pergyveno su sa
vim 40 metu. Jisai turi 68 me-; 
tus o ji 52 metus. Sudžia pa
liepė moteriai mandagiau pa- 
sielginet su vyru ka ir prižadė
jo. Bet ar iszpildys prižadeji- kusieji posedininkai (jury) ra-1’

do kalta del pirmo laipsnio I nes vietos.

Anthony, Kans. — Priesie

ma tai nežine.

Meksiko City, Mex. — Nuo 
kalno Pilon nusirito dideli plo- 
cziai žemes ant Misantla kai- 

i mėlio, užgriaudami asztuonio- 
lika žmonių. Ana diena buvo 
tenais drebėjimas žemes ir ma
noma, buk žeme nuo kalno at- 
siliuosavo ir nukrito ant kai-

Muskegon, Mich. — Palici.ja 
ežia suėmė Foresta Weaveri, 
28 metu amžiaus vyra, kaltina- 

;ma bjauria žudinsta.
Weaveris, pasikvietęs jauna 

mergina, 20 metu amžiaus, nu
ėjo in miszka pasivaikszczioti. 
Miszke jis savo drauge nuszo- 
ve, po tam par e j as namo atsi- 
nesze kirvi ir kastuvą, nužudy
tosios kuna sukapojo ir užkasė.

Piktadarį iszdave jo jaunes
nis brolis, George, 18 metu, ku
ris mate broli ir jauna mergi
na einanezius in miszka bet ne
inate mergina sugryžtant. Jis 
pėdoms nuseke in miszka ir ten 
rado jos kapa.

Suimtas Weaveris prisipaži-
mėlio. Žmones tuom atsitikimu;1:0 nužudc3 jauna mergina del 
taip persigando jog apleidine-i ^ad ja my^eias bet intares, 

j ja namus jeszkodami sauges-į 'kac^ jiJAUmyįejo.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FROM General Bradley, leading the Inva
sion ground forces, right through every 

rank, American men now face a brutal, des
perate, able enemy. For this invasion has only 
begun — before our fighters lies a hard and 
bloody task, one that demands all their cour
age, backed by all your faith in their ultimate 
victory.

That faith will be tested many times in this 
invasion — in grim struggles, set-backs, possi
bly even temporary defeats. It will be up to 
you to remember that early victories usually

only mean more savage opposition fre m a foe 
made more bitter, more ruthless as the shadow 
of his doom grows larger—up to you to keep 
that faith in days and nights of gloom as well 
as in hours of triumph.

There is little that you can do to show that 
you realize what they must face, perhaps for 
many months. But one thing you can do— ♦
back the attack with every dollar you can 
spare! Let the Bonds you buy in this greatest 
of Drives be the measure of your belief in 
their ultimate victory!

BUY YOUR INVASION BONDS TODAY!
Bonai P adeda Musu Vyrukams Ir Užtikrins Musu Laisve!

Mano Mylima Tėvynė
Mylima, mano tėvynei e, 
Nuliudus yra mano szirdele, 
Per visa gyvenimą savo, 
Iszsiilgo tavęs iszirdis mano.

Atmenu sau tuos visus,
Girele, kalnus ir klonius, 'j
Ten mano takeliai, • P 
Ir gimtines nameliai.

Ten Ievyne ir namolei,
Ten mano brangus tevelei, ’ 
Ten brolelei ir seseles, 
Ten draugelei ir draugeles.

Kad asz in ten nulekcziau, ;
Tikrai szirdi atgaivycziau, f 
Daug jausliausi sveikesne, r 
Ir ant sielos galingesne.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mabanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!


