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Anglikai Paėmė 14 Miestu
Isz Amerikos
6-tas Kares Paskolos 
Vajus Prasidės Lapkr., 
h Nov. 11 Diena

1 WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia apskelbė, buk po visas 
Suv. Valstijas 6-tas Paskola 
Kares Bonu Vajus prasidės, 
Lapkriczio (Nov.) 11-ta diena.

Jaigu kare pasibaigtu lyg 
tam laikiu, tai Vajus ant par
davimo Bonu vis atsibus ir va- 
įdysis “VICTORY LOAN.”

Amerikonai Užklupo Ant Japonu DALIS VILNIAUS
SUDEGINTAS

Ir Aplaistytas Krauju
VILNIUS. — Puikus mies

tas Vilnius sziadien turi baisu 
regini, sudegintas ir aplaisty
tas krauju per žveriszkus Vo-
kieczius, namai suszaudyti ir 
skylėti, nesigailėjo puikiu mu- 
ru nai bažnycziu. Szv. Kazi-
mierio bažnyczia likos dalimis 
sugriauta ir sudeginta. Žy
du maldnamis taipgi likos su
degintas, senoviszkos kapines 
likos užartos ir visi paminkliai

Vokiecziai Su-•r

muszti Francijoj

Sugražino Pavogtus 
1 Pinigus Po Szesziu 
$ Metu

I’ DETROIT, MICH. — Szeszi 
Inetai adgal, kuprotas ir ap- 
įdriskias valkata atėjo pas Mi
kola Szimanski, kuris laike 
restauracija, praszydamas dar
bo. Mikola priėmė kupriuką, 

’davė darba mazgoti torielkas, 
po tam tarnavo svecziams. Tu
la vakara dingo, o taipgi pini
gai isz stalcziaus.

Ana diena Szimanskis aplai- 
ke sekanti laiszkeli: “Guodo- 
tinas ponas Szimanski, asz dir
bau pas tave szeszi metai ad- 
jgal, pavogdamas isz stalcziaus 
20 doleriu. Su tais pinigais pri
buvau in savo gimtini miestą ir 
Įdabar esmių vertas daug pini
gu. Bet mano savžine nedavi
nėjo man pasilsio, kad tave ap
vogiau ir dabar sugražinu tau 
su procentu tuos pinigus ir at
leisk mano kalte.’’

Amerikoniszki marinai kareiviai ant Saipan Salos szaudo 
Japonus, kada bego in saugesnia vieta. Tame užklupime 
žuvo žymus skaitlis Amerikoniszku kareiviu.

Tėvas Nubaudė
Dukrele Kudikiszki KARE

sunaikinti. Skiepusia bažny- 
czios Karmelitu, Rusai surado 
daugeli senoviszku istoriszku 
užlieku, kuriuos Vokiecziai in- 
tenais sukrovė manydami juos 
iszvežti, bet nespėjo ir juos pa
liko.

Vokiecziai Bombardavo Ligon- 
bute; Hamburgas Bombarduo
tas; Rusai Paėmė Narva; 6-tas 
Kares Paskolos Vajus Prasidės 

Lapkr.) 11 Diena

Po Smert Persekioja
; Savo Mylima
: NEW YORK, N.Y. — Devy- 
hiolikos metu Ona Kasinski 
'džiūsta kas dien daugiau isz 
priesžasties atsilankymo nak
timis dvasios jaunikio su ku- 
riuom persiskyrė keli menesiai 
atgal. Kada mergina eina gult, 
szeszelis mirusio jaunikio atei
na in jos kambarį, rodos kad 
geidžia ja pasmaugt, bet tuo- 
5aus dingsta. Tėvai kėlės nak
tis persėdėjo prie merginos lo- 
ivos, bet nieko neužtemino. Jai
gu mergina ‘greitai sau neisz- 
jnusz isz galvos apie taja dva
sia jaunikio, tai neteks proto 
arba gali mirti isz rupesczio.
, -------o-------

Trenton, N. J., — Keturi 
szimtai straikieriu sugryžo ad
gal prie darbu in Whitehead 
Rubber Co., dirbtuve. Ergelis 
įkylo apie užmokesti.

Spokane, Wash. — Tūkstan
tis žmonių prisižiurinejo mane
vrams aroplanu, kurie susidau
žė ore ir užsidegė. Keturi lėkio- 
tojai likos užmuszti ir du ero- 
planai sudege.

DAYTON, OHIO. — Dvide- 
szimtspirmu metu patogi Ag
nieszka Santolli, apskundė sa
vo tęva už tai, kad kada radosi 
ant vestuves savo drauges, o 
buvo tai “poniszka”, josios tė
vas paprastas Italijonas nete
mindamas ant susirinkusiu sve- 
cziu, pagriebė dukrele ant ke
liu ir gerai sumusze. Kada tė
vas likos nubaustas per sudžia! 
ant 30 dienu kalėjimo, dukrele 
dovanojo tėvui kalte ir nusive
dė namo. Tėvas prižadėjo dau
giau taip nedaryt.

Uždirba Ant Valandos 
Po Doleri Bet Pati Turi

Szeimyna Maityt
PITTSBURGH, PA.—Czio- 

naitinam sude stojo O. Kru- 
czinskiene, inneszdama skunda 
prieszais savo vyra už apleidi
mą savo szeimynos. Pagal pri
pažinimą moteres, tai josios 
vyras yra paprastu girtuok- 
lium, o norints aplaiko po dole
ri ant valandos už darba, ne
duodamas jai nieko ant pragy
venimo, o kada apsirgo nusiun
tė ja in ligonbute. Pasveikus 
turėjo pasirupyt sau darba 
idant iszmaityt save ir vaikus. 
Sudžia nubaudė ji ant dvieju 
metu in kalėjimą idant neger
tu, bet jeigu tame laike pasi
gertu, tai bus nusiuritas in pa
taisos narna.

Ashley, Pa. — Juozas Zelin- 
ka ir Jonas Krokas, nukrito 
žemyn 100 pėdu, kada taisė 
szafta Huber kasyklosia, pri- 
gulinczios prie Hudson Coal 
Co. Abudu lavonus surado su- 
mankiotus vėliaus.

Pittsburgh, Pa. — Už tai, 
kad kompanija Pittsburgh 
Coal Co., praszalino buvusi 
kareivi nuo darbo, 500 angle- 
kasai pamėtė savo darbus pa- 

' kol jo nepriims adgal.

VOKIECZIAI
SZAUDO

Tikisi Didesnio 
Sukilimo

LONDON, ANGLIJA. — 
Dvasia pasikėlimo Vokiecziui 
szirdysia, neužgeso su užsi 
keisejimu ant Hitlerio gyvas
ties ana diena. Vokiszki žinu- 
nai, tvirtina, buk už trumpo 
laiko, kyls Vokietijos kruvini 
sukėlimai gyventoju ir karei
viu, kokio svietas nesitiki, nes 
inersia gyventojai pradės 
skerdynes visu prispaudintoju. 
Vokiecziai pradėjo suszaudine- 
ti aficierius ir viena generolą 
jau nuszove, kurie yra priesz- 
ingi Hitlerui.

Ne tik skerdys kariszkus va
dus, bet ir žymius Vokiszkus 
biznierius kurie pritarė naujai 
valdžai bet ir tukstanczius Žy
du, kurie yra prieszingi Hitle
rui. Žymus Vokiszki kariszki 
žinunai, pranaszauje, buk Vo
kiecziai pralaimės szia kare su 
didėlėms bledems ir pralieji
mu krauju.

--- □--------  
Sudegino Savo Nauja

Gimusi Kūdiki
MAYVILLE, CONN. — Pa- 

licija aresztavojo czionais jau
na mergaite už sudeginimą sa
vo nauja gimusi kūdiki. Dvi 
moteres mate kaip nakti atėjus 
mergaite su pundeliu po pažas
te ir inmete ant degancziu szas- 
lavu. Kada kromininkas atne 
sze in kėlės valandas vėliaus 
daugiau szaszlavu rado pusiau 
sudegusi kūdiki, praneszda 
mas apie tai palicijai kur pra
dėjo jeszkoti nelabos mergai
te ir aresztavojo.

Dali Vilniaus gyventoju bu
vo pasislepia sklepuosia, isz 
kuriu dabar iszeina ir jeszko 
savo mylimųjų, žmonis iszrodo 
kaip szeszelei ir pusgyvi. Ant 
miestiszko plecziaus guli isz- 
metyti ginklai ir sudaužyti tro- 
kai ir automobilei, kuriuos Vo
kiecziai paliko.

Didesne dalis Žydu, Lenku, 
Baltrusu ir Lietuviu su mote
rimis ir vaikais, likos iszžudin- 
tais. Žodžiu, sziadien Vilnius 
iszrodo kaip dideles kapines.

BERN, SZVAICARIJA. — 
Francuziszka dalis Szvaica- 
riszko kaimelio Szv. Gingolpho 
kuris radosi prie Francuzisko 
rubežiaus, likos sudegintas lyg 
pamatu per Vokieczius kad pa- 
siprieszinosi Vokiecziams. 350 
vyru, moterių ir vaiku pabėgo!
mužrubeži nakties laike pert daugeli tanku ir armotu pakelvje. 
kalnus. Daugeli isz tuju varg-| 
sziu likos suszaudytais.

LONDON, ANGLIJA. — Alijentai pa
ėmė miestus Marigny ir St. Gilles, bombar
duodami smarkiai Vokiszkas pozicijas ir pa
ėmė 14 Vokiszku kaimu. Musziai buvo smar
kus Vokiecziai turėjo trauktis szalin, palikdami

Popiežius Kalbės 
Per Reidio

VATIKANO MIESTAS, — 
Rugsėjo (Sept.) 3 diena Popie
žius Pijusas, kalbės per reidio 
isz Vatikano miesto, kurio bal
sas bus girdėtas po visa svietą, 
kas kiszasi kares. Vatikano 
mieste eina paskalai buk kare' 
ketina pasibaigti priesz prade-' 
jima Penkta sukaktuvia szios, 
kares. '

LONDON, ANGLIJA. — Te
legramai pranesza, buk Vokie
cziai likos iszguitais isz mies
to Lwawo, Lenkijos, per Len- 
kiszku pasikeleliu, po smarkiu 
musziu. Daug žmonių sužeista.

Prie Vistulos Rusai supliekė 
smarkiai Vokieczius su didė
lėms bledems, kurie turėjo bėg
ti in Karpatų Kalnus apsaugo
ti savo kailius.

Ne kurie Vokiszki nelaisvai 
pripažino, buk nieko nevalgė 
per ketures dienas, nes negalė
jo gaut jokio maisto. Patys 
Vokiszki aficierai pripažysta 
kad kare ilgai netrauksis.

Sugryžo Isz Kariszko Lauko Namo

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirmutine divizija musu mariniu kareiviu skaitlyje 2,743 
sugryžo linksmai namo ant trumpo pasilsio in San Diago, 
po 26 menesiu muszio ant Pacifiko, kurie tenais supliekė 
smarkiai Japonus ant Guadakanalo.

Rusai perlauže Vokiszkas glitas Lenki
joj paimdami miestą Lublina, prisiartinda
mi prie Varszavo kas dien, kur tęsęsi di 
del i musziai. (

LONDON, ANGLIJA. — Hitleris isz- 
dave paliepima, kad traukt in kariszkas glitas 
visus vyrus kokiu metu jie nebutu. Tas 
parodo, kad jauni vaikai bus traukanti, nes jau 
Vokiszkos glytos kareiviu iszdylo, todėl dabar 
trauks vyrus isz kitu sklypu, kurie tik randasi 
po Vokiszku padu.

Lyg sziam laikui jau daug Vokiszku aficie-
riu ir generoliu likos suszaudytais ir daug aresz- 
tavotais, kurie pasiprieszino Hitlerui, nes neuž
ganėdintais su begiu szios kares ir žino kad toli
mesnis vedimas kares yra bevaisingas, nes Ali
jentai yra drutesnais ir tik diena nuo dienos pa- 
rodis kad Vokiecziai turės pasiduot be jokiu 
iszlygu. ;

ISZ ITALIJOS. — Daugiau 
kaip 500 Amerikoniszki eropla- 
nai bombardavo pakrasztinius 
miestus Italijoj ir Vokietijoj, 
kaipo ir Juogoslavijoj, kur pa
dare milžiniszkas bledes ir už- 
musze kelis szimtus žmonių. 
Tarp Florencijos ir Pios pada
lė dideles bledes.. Karalius 
Jurgis VI pribuvo isz Anglijos 
tartis ir paržiureti kareivius.

ISZ JAPONIJOS. —
Pagal kariszka raparta, tai

muszosia aplinkui Saipano Sa
los likos užmuszta 16,463 Ame- 
rikoniszku kareiviu, 13,049 su
žeista ir 1,213 nesurandama. 
Japonu užmuszta 20,730, paim
ta in nelaisve 1,707, taipgi ir 
14,190 gyventoju.

ISZ RUSIJOS. — Nuo kada *
Vokiecziai pradėjo kariauto 
nuo Birželio men., 23 diena, tai 
Vokiecziai neteko 539 tukstan- 
cziu kareiviu ir szimta tuks- 
tancziu paimta in nelaisve.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
ne dalis moterių buvo senos, o 
dabar yra jaunos in tinkamos 
ant apsivedimo.

Sužeisti Per Vokiszkas Bombas

Astronomą! spėja, kad mes 
turėsimo saules szviesa da už|^or^° bažnyczios, 
kokia 86 milijonu metu. Nors 
dabar lengviau atsidusime ži
nodami apie tai, bet kam rūpin
tis apie tai, kas atsitiks už tiek 
metu ?

Praeiti iszradimai davė Į 
mums geležinkelius, elektriką, 
eroplanus, telegrafus ir telefo
nus, reidio ir t.t. Tai tik maža 
dalele tuju iszradimu. Radimu, 
polanium, ura ūmi atom a i eik - 
faonai, eteris, kaipo ir visi vai
stai priesz užkreczenczias ligas 
likos iszrasti. Žmogaus mintia 
eina pirmyn, kas kart daugiau 
iszmintingiaus ir pasekmin- 
giau iszpleszineja amžinas 
slaptybes.

Kur pabaiga tosios žinystos 
žmogaus ? Niekas to negali pa
sakyt. Kožna diena iszgirstame 
apie naujus iszradimus, ste
buklui gesnius už kitus, o po ka
rei da girdėsime apie nepapras
tus iszradimus. Garbe tiems, 
kurie pagerino visokais iszra- 
dimais musu gyvenimą ir a p - 
saugojo nuo visokiu ligų, o no- 
rints nepasiliks jie szventais 
ir niekas in juos nesimels, bet. 
žmonyje ju neužmirsz už gero-' 
ves padarytas del savo arty- 
mo, o kaip kada ir paszvenczia > 
savo gyvasties idant paleng
vint kitiems gy venimą.

Daktaras G. S. Sturgen, Ep- 
iskopolinis dvasiszkas isz New 

kėlės san- 
vaites adgal pasakė savo para-
pi jonams netikėta pamokslą, 
apreikszdamas, buk Kristusas 
neturėjo jokios dieviszkos ga
lybes, kad /bažnycziu szvent ini- 
rnas yra tik raganystes liekana 
ir paverezias bažnyczia neat- 
nesza jokios naudos, nes nega
lima joje nieko daugiau veikt Į 
kaip laikyti paihaldas.

Dagirdes apie toki eretikisz- 
ka pamokslą, vyskupas, lieipe 
kunigužiu atszaukti savo žod
žius nes kitai]) .bus praszalintas 
isz parapijos ir kunigužavima, 
bet kunigužis sako, jog ka kar
ta pasakė, nemano atszaukti ir 
jo isz parapijos nepraszalins. 
Tolaus sako: “Kunigužio pa
dėtis yra labai navatna, bet su 
daktaru yra kitaip, nes kuom 
daktaras daugiau mokinasi, 
tuom yra geresniu savo prakti
ke. Tas pats ir su advokatu, 
kuom daugiau lavinasi savo 

tuom yra geresniu 
Bet su kunigužavi- 

tas yra prieszingu, 
kunigužis daugiau 

arszesnis, 1
-i - . .- - -J Žinodami kas szia 

ras bus sumažintas,

Vokiszki eroplanai bombardavo didele ligcnbute Londo
ne, Anglijoj, užnfuszdami 2,752 ir sužeisdami apie 8,000 
žmonių Buvo tai barbariszkas pasielgimas Vokiecziu.

ISZ WASHINGTONO v5profesijoj, 
advokatu, 
mu luomu 
nes kuom
mokinasi, tuom yra 
nes supranta, kad tikėjimas n0| 
yra ne toks, kokiu privolo būtie 
ir apie tai privalo teisingai isz- Į 
ne mulky t akis su tuom kas1 ad UV'““: 
yra veidmainytes ir pats in tai 
netiki.

Tula moterele isz San Fran
cisco dažinojo, buk josios vy
ras ja apgaudineje, užsiduoda- 
mas su kitoms moterimis, nu
tarė nedaryti jam jokiu iszme- 
tinejimu ir nesibarti su juom, 
tiktai nuėjo pas kuniguži, ap
sakė apie viską, melsdama jo 
idant ateinanti szventadieni 
pasakytu gera pamokslą apie 
svetimmoterysta. Kunigužis 
sutiko ant praszymo, pasakė 
puiku pamokslą kaip tik inina- 
ne ir ant galo apreiszke klau
sytojams buk tarp susirinku
siu randasi tarp ju kuris sve- 
tiiimioterauja ir kad palautu 
tojo bjauraus pasielgimo ir ant 
ženklo pasitaisimo ir pakulos 
kad inmestu in gurbe!i penkdo- 
iėrine bumasžka del suszelpi- 
mo vargszu. Kada kunigužis 
užbaigė rinkti pinigus, nema
žai nusitėbejo kada rado gur- 
belije net 29 penkdolerines bu- 
maszkas.

Matyt, kad ten daugiau ra
dosi.. • svetimmoteraujencziu 
vyru ne kaip tasai ant kurio 
pacziule innesze skunda. — 
“Pabarszkyk in stala, tai žirk
les atsilieps.” >i

staigos.
“Yra visizkai tinkama, ikad 

adminstrocinese ribose žmones 
turi teise žinoti myliu kieki 
pripažinta kitoms, kurie pra- 
szo dali gazolino, kuris trūkti
nai viešiems priklauso.” In
strukcijose vietinėms instai- 
goms sakoma: “Nors nėra 
geistina nei irimą n omą'be skir-Į 
ruimo visiems rodyti instaigos} 
užraszns, bet pripažintu myliu 

1 kiekiai turėtu būti parodomi 
•mlig pareikalavimo.’’

vyrai kurie szliuože krantus 
j '------ Francuzijos vykdo dar sunkės-
“Szilumos Užlipdymo”ini dapb0-Jeigu musn ,karei-

I # jviams bus tiek kiek jiems rei-
Paskolos Palengvintos kia lėktuvu tank’u, truk’u ir 

Įszautuvu, turi susirasti dau- 
žioma ku-’ giau liejykloms bei kalvėms. 
raportuo-Į 
szeiminku 
ypatingu

Administra-,

Reikia Darbininku 
Konservavimui

jau dabar naudojasi 
Federal Housing 
ei jos pagreitinimo namu “heat J 
sealing” projektu ir tuo mano 
iszvengti vėlesnio užplūdimo, 
kuris del sumažintu darbo jegu 
gali atidėlioti užsakymu pildy
mą, sako FHA. į'lu’

. . 'War1 Pagal szi projektą daugu
mas paskolos instaigu kvalifi
kuotu suteikti FHA Title 1 pa
skolas, nedaugiau $2,500, namu 
izoliavimui ir intalpinimo szi- 
luraos kontroles ir szildymo 
inrengimams, duoda, paskolas 
ir skolininkams leidžia atidėti 
pirma mokesti iki Lapkriczio 1 daržovės namie szia sezoną, tasIj pats nuoszimtis buvo 1943 m., 

j raportuoja Office of War In- 
Ingabentos Medžiagos formation, pagal apžvalga at

likta per visa kraszta tiriant

Po Amerika užstojo tikri 
auksiniai laikai, po prasidėji
mui kar’es, darbu yra in vales, 
pinigu pas kožna, fabrikai pa
kelinėje darbininkams visur 
mokesezius, nes darbininku 
stokas, milijonai tarnauje 
kariuomeneje. Norints gero
ve visur, bet ir brangenybe ne- 
palauna, nes maistas ir drapa
nas visai neatpigo „tik vis 
brangsta. Sziadien prastas 
darbininkas uždirba daugiau, 
ne kaip žmogus kuris sėdi kan- 
celarijoj į $400 J’ra vidutine paskola.

Bet, toji gėrove ir auksiniai 
laikai ne ilgai trauksis kaip pa
sibaigs kare, nes užmeta, gali
me turėti tokius blogus laikus 
kaip buvo keliolika metu ad- 
gal. Todėl, tiejei ka sziadien 
uždirba gerai, tegul atsimena1 
ant ateities ir juodos valandos, 
nes ne visada taip bus kaip szia
dien !

Po karei užsidaris daugelis 
fabriku, paliaus dirbti karisz- 
kus dalykus ir nereikalaus tiek I . J tion.

Tos iszimties praszalinimas 
turėtu atsiliepti in daugumos 
ingabentu prekių kainu suma
žinimą, sako OPA.

darbininku kiek sziadien.

Ineina Po Kainu
Kontrole

sveikatos agentūroms aprūpin
ti mediciniszkas, slauges ir li
gonines priežiūra, kariu žmo
noms priesz gimdymą, gimdy
me ir sekanczius seszius mene
sius, ir kūdikiui per pirma me
ta.

racioną vima mechinizuotu da
liu szios rusies vienatiniai O.D. 
T. po Liepos 1 d.

Tinkamu Kainu-Prekiu
Uždėta Melons

Inventorius Prisakytas 
Racionuotu Batu

Batu instaigos — retail par
davėju, iszdalinetoju, smulkiu 
prekybų ir iszdirbeju, turi pa
imti racionuotu batu invento
rių ir invertinti racionus pa
baigoje darbo dienos pirma
dieni, Liepos 31 d., pareiszke

Puses Milijono Kariu 
Žmonos Bus Pagelbėt

I •Pusesmilijono kariu žmonų Office of Price Adminstration. 
su kūdikiais, tikėta, bus apru-į Pareikalavimo smulkmenys 
pyti ateinaneziuos 12 men., su- bus .paskelbta per ateinanezias 
lig motinu ir kūdikiu skubaus dvi savaites, sake OPA. Inra- 
reifkalo programo, kuriam szymo forma bus pasiusta da- 
Kon,gresas $42,800,000 paskyrė lytojams.
sake Katherine F. Lenroot,1 
Children’s Bureau, 
partnient of Labor virszininke.

Ji pridėjo, kad daugiau 40,- 
000 atsitikimu užtvirtinti kiek
vienas menesis. Nuo pradžios 
programo Kovo 1943 m., per^ 
Geguži szio meto, < 
gu 355,000 motinu ir kūdikiu 
valdžios pagelbeti.

Lėktuvu Kadetu žmonos pir- Paliudijimai Pirkimui 
mu kartu turi pagelbos proga 
lyg szeimynomis vyru keturiu' 
pagrindiniu laipsniu kariuo
menes, laivyno, laivyno karei-. fation Liepos 5 d., pradėjo isz- 
viu 'korpuso, ir pajūrio sargy-. davima paliudijimu pirkti nau- 
bos. į ju komerciniu automobiliu, su-

Pinigu inteikta valstybes lig naujo programo pateikti

u. s. ne 128,175 Ledo Szaldy- 
tuviu Bus Padirbta 
Tsz'dirbyste 128,175 namu le-

1 clui szaldytuvu paskkirta 21 fa- 
brikhntams treczioje dali 1944 

daugiau ne-'n1-’ sake War Production
■ - : Board.

Tinkamu kainu pirma karta 
insteigtas ant visu rusziu me
lons, iszskiriant watermelons. , 
Office of Price Adminstration 
pareiszke tinkamu kainu del 
cantaloups, honeyball melons, 
honeydew, casa'ba, Persian, 
cranshaw ir kitu, konservuotu, 
sulig didumo ir ruszies puody
ne.

Melons bus smulkmenų par
davėja invertinta vietoje, ir 
nors turės vienoda vietini in- 
vertinima, sake OPA, kainia 
svarais in vairiu rusziu skirsis 
del kainu priežasties.

Smulkmenų pardavėju sezo
no vidutines kainos, kurios bus 
žymiai žemesnes negu peritu 
metu, kainos visose valstybėse 
del invairiu rusziu: cantaloup 
9.1 centu svaras; honeybail 9.8 

. c.s. honeydew 11.1 c.s.;persian 
i 12.1 c.s.; casaba 9.8 c.s.; cran

shaw 11.8 c.s.
Visi kiti, iszskirianti water

melons, 9.8 centu svaras.

Truck’u
Office of Defense Transpor-

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Szia vasara reikia apie 1,400, 
000 rekrutu daliai laiko ir 700,- 

’ 000 pilnam laikui, konservuoti 
milijonus tonu vaisiu ir daržo
vių, raportavo Paul V. McNutt 
_• Manpower Commission 
virszininkas.

Trys Isz Keturiu 
Konservavimui

Trys isz keturiu moterų ruo- 
sziaszi konservuoti vaisius ir

žmon i u nusistatymą
reikalu. Pareiszkima
gos rezultatu seke Office of

maisto 
•ap'žval-

Importer™ ingabentos med-J>riCe Adminstration veikimas 
žiagos pardavimas valdžios in- sugražinant taszku verte ant 
staigoms, valdžios kontrakto-' konservuotu žirniu, pomidoru 
riams, arba sub-koutrakto-'įr asparagus.
riams, nėra toliau ai leidžiamoj Apžval’a taip pat parode 

, nuo įkainos kontroles, pareiSz-.kad publika bt.ndl.ai llujauczia 
ke Offieę of Price Admnnstra-,]iad pi]ietis gnli daug k|l0 pa.

igelbeti iszlaikyti gera szio val
gio padėti.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
is? 

isz-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau-

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats Jėzus ir miszke me-

Baisi naujena del ePrOpiszku 
moterėliu! Penkiolika milijonu 
moterių turės pasilikt senmer
gėms ir atsigulti in szalta kapa 
nepažindamos ka tai yra luo
mas moterystes. Del ko? Ugi už 
tai, kad kare jau paėmė 15 mi
lijonu vyru nuo tiek moterių ir 
merginu. Nekurie sklypai da
bar mano investi daug patysta, 
tai yra, kad vyrai gales paimti 
daugiau ne kaip viena paezia. 
(Bet kiti milijonai moterių 
priesz tai tuojaus užprotesta- 
votu ir nepalvelintu savo vy
rams paimti kita moteria kaip 
savo gyvenimo drauge).

Priesz kare Europoje ant 
kožno tukstanezio vyru pripuo
lė po 1,852 moterių, o sziadien 
ant kožno tukstanezio tik 1,- 
124 moteres. Priesz kare dides

Visi žino apie Babelono 
bokszta, apie kur raszio Rasis
tas Szventas, bet taji Babelon- 
iszka bokszta sziadieniiiei na
mai perauksztina szimta kartu. 
Didžiausias namas sziadien yra 
Woolworth, New Yorke, kuris 
turi 58 laipsniu arba 792 pėdu.

Reikia 15.000 Stipru 
Vyru

Tarp 15,000 ir 20,000 ratinio

Kariuomene Ragina 
Tiksliai Adresuoti 
Kareiviu Laiszkus<

Kareiviams užmariu yra 
iuneziama apie 25 milijonai

Del ko stato taip auksztus ningu- vyru yra greitai rei'ka- laiszku per savaite, todėl WTar 
murus New Yorke? Del to, lingi m szahes liejyklas ir kai- Department ’as duoda ypatin- 
kad žeme yra brangi, o vietos’ves, sake Paul V. McNutt, AVar gos svarbos adresavimo tiks- 
nesiranda.
kas kad biznierei gyvens 
užmiestyje arba ten kur 
dasi daugiau vietos ir su 
planais atlėks in darba.

Neužilgio ate*is lai- . Manpower Commission virszi- liam ir pilnam visu komunika- 
kur ninkas. Jis prisiuntė nurodymą ciju adresavimui tuo užtikrin- 
ran- 
ero-

— Visiszkas kasztas nužu- 
dinimo vieno kareivio laike Ii u. 
svietines kares kasztavo Suv.l “ Nors daugumas darbu lie- 
Valstijoms apie 40 tukstan- jy'klose yra atliekom! neinma- 
czius doleriu.

WM’C apygardos direktoriams damas greita persiuntimą ir in- 
t no jaus pradėti reikalingu teikimą,
toms instaigoms liejimui ir nu
kalimu! vyru rekrutą, beveik 
visu mechanizuotu ginklu da- Gazolino Racionavimo

Užraszai Atidaryti
Visuomenei

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

50c., o aplankysite knygas per paczta. ,
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. |1

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku, Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

No. 112 Trys apisakos apie pini- 
igai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-
■ bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
I 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 apri 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Dūk
to pustoniu: Peleniute: Du brolei 
Varputis ir Skuputis. 60 pus...15c

to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
r)UKTfri^onn^l 58 pusįaPiu ;--/-15ci žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus., 

j nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesiu 
' Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi, 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas antį 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu- 
22 puslapiu ................................. 10cį

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.................................15o

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijtf 
(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 muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-, 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bw« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ..............................................I5<|

---------- i

Adresas: /

nis prigauna. 58 puslapiu........... ]
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 

rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sznilpikas; 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 apie Ka
pitonas Stormfįeld daneuje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................  15c

Office of Price Admistrationn omane
Nutt, “bet tai vis ne taip blo- nustatė, kad visubmene gales

; jėgoms patikrinti: rekordus gazolino
Pacifiko salose, racionąvimo kiekiu, iszduotu

j, bet vietines War and Rationing in-!

karszty,” sake Mc-

Pirkite Apgynimo gai kaip musu kovos
Czedinimo BondusJkai kuriose o

ir Markes, ; Liejyklų darbas sunikus
mU -

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

MALDAKYGES PASLAPTIS

ET V IRTOJE valandoje 
karsztosios vasaros 

dienos Londono, Anglijoje, Ira
kis sustojo ant vienos minutes 
prie mažos stoties King Setton, 
(kunigaiksztysteje Northgemp-

karietos duris ir nuvede mane bet ir kiekvienam nekaltam ku- 
per didelius kam barus in ilga dikiui. Mes’gyvenom su paezia j 
karidoriu, viduryj kurio 
barsžkino in vienas duris. Bu
vo girdėti karszta kalba, kuri 
net tarpais pereidavo in. smar
ku gineza; mus turbut negirde-

ton, ir asz nulipau iszvagono j -l°> tarnas turėjo da karta at- 
ant platformos, da nežinoda- baladojima. Sykiu su
mas, del kokios priežasties asz 
tapau iszszauktas isz sostapy- 
les.

Gauta manimi telegrama bu
vo, rodos, tokios intalpos:

“Jusu pagelba yra reikalin
ga abatysteje Chetvind arti 
Northgemptono. Važiuokite 
tuojaus. Bilietas in Kings Set
ton. Ten jus lauks.” Chetvind.

Pirm negu važiuoti pirmuo
ju trukiu, asz dirstelėjau in 
informacijos knyga, skyriuje 
augsztu ypatų ir dasižinojau, 
kad Chetvind’ai, įgyvenantieje 
a'batystoje to paežio vardo, 
žmones turtingi ir labai augsz
tos ir senos kilties. Dabarti
nis a'batystes valdytojas Lau- 
rinas Chetvind, ginies 1856 me
tuose, trys metai adgal apsive
dė su Ellena Nevill, duktė Ral
fo NeviR, dramorniszko teisėjo 
isz kunigąiiksztytęs Danu, Ir- 
landijoje. Tuomi visos žinios 
ir baigėsi.

Kaip tik spėjau iszlipti isz 
vagono, tuo prie manes priėjo 
vienas isz stoties tarnu ir nuve
dė mane in kita stoties puse, 
kur jau lauke puiki karieta; 
augsztas pagyvenęs vežėjas 
tuo pataisė vadeles, ir mes nu- 
dundejom kreivu iszvingiuotu 
keliu, apsodytu gyva tvora.

Po dvieju valandų važiavi
mo, vežimas insuko in puiku 
parka, ir važiavom paikoje il
goje ulycziukoje gale kurios asz 
pamaeziau Chetvind’o abatys- 
te.

Prie paežio palociaus paikas 
persimainė in puiku vaisini 
soda, kurio takeliai buvo suves
ti pavidale radijusu, paleimi- 
nijaturiszkos soželkos, tarna
vusios, turbut, senam klioszto- 
riui del auginimo žuvu.

Tuo man czion mėtėsi in gal
va : kokios svarbios priežasties 
esmių pareikalautas ?-Ir kam- 
gi asz czion atvylkau? Vietoje 
storu nupenėtu zokininku, se
novėje nesza'ncziu pilnas ra,ga- 
žesžuvu in kliosztoriaus virtu
ve, kad paskui privalgy! ska
nios szviežienos, aplink soželika 
grūdosi tarnai ir miszku szau- 
liai, užmezdami ir isztraukda- 
mi dideli tinklą, tuo, tarpu kaip 
kiti, 
goms 
na.

Da 
kaip

sėdėdami valtyes, su il- 
kartimis graibė po dug-

nespėjo arkliai sustott, 
vienas isz tarnu atidarė

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per b«L 
kini czeki arba ekspresini ma 
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimte 
centu už iszmokejima czekiu ii 
ekspresiniu kvitu. Busime juim 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bei 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada paūžtas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub, Co., Mahanoy City

žodžiu “ineikit,” durys atsida
rė, ir pro mus prabėgo koks tai 
navatnas ..sutvėrimas, ir neszė- 
si iszilgai karidoriaus. Susi- 
maiszias isz jo tokio piažumo, 
iszpradžiu asz maniau, kad tai 
koks iszdykes vaikas, ’bet kada 
už kokiu deszimts žipgsniu nuo 
manes navatnas sutvėrimas at- 
sigryžo ir pažiurėjo man in vei
dą, asz supratau savo klaida; 
ilga juoda barzda sunkino 
szvelnaus sudėjimo veidą žmo
gaus, ant pažiūros metu trisde- 
szimties. Kada jis isztiese ran
kas su ilgais minksztais pirsz- 
tais, jau asz supratau, kad 
priesz mane yra kuprotas kar- 
li'kas.

— Rask mano seseri, — su
riko jis plonu balsu: — Rask 
mano brangia pražuvusią sese
ri, jeigu ne, tai nedrysik pasiro
dyt man in akis! — Jis apsisu
ko ant kurku ir greitais žings
niais isznyko už karidoriaus 
kampo.

— Tai mano pono brolis,— 
paaiszkino knibždėdamas tar
nas. — Mister Otto biski ner- 
viszkas ponas, kaip jus patys 
matete.

Pasitikti manes iszkalbineto 
iszejo augsztas gražus vyras.

Su iszemimu nuskustos barz
dos, jo veidas turėjo toki dideli 
panaszuma su veidu tik-ka ma 
tyto manimi karliko, kad asz be 
jokiu sunkenybių pažinau ja 
rne vyresni Chetvindo abatys- 
tes gaspadoriu.

—• Meldžiu sesti, Sir Zam
bia, — tare jis rodydamas kede 
ir pradėjo matomame susijudi
nime vaikszczioti po kambari. 
—Asz daleidau sau, del tos 
priežasties, kad mane aplaike 
szeimyniszka nelaime, pakviest 
jus czion del to, kad daug gir
dėjau apie jusu nepaprasta ga
bumą atidengime sunkiausiu 
paslapcziu. Asz norėjau kad 
mano brolis butu prie tam, ka
da mes kalbame, bet jis taip 
sujudintas szio atsitikimo, kad 
priverstas buvo palikt mane ii 
iszeiti. Mano pati pražuvo pe
reitoje naktyje giliausioje pa
slaptyje, priverezia mus nusi
minti ir ima 
ma.

Jo balsas 
ant to, kad 
iszdestydamas faktus nenorėjo 
parodyti savo nusiminimo to
kioje valandoj, kokioje jis da
bar atsiradęs; drebėjimas na
riu, smarkus aikszcziojimas, 
vis reiszke norą pasirodyti 
szaltu.

— Geriausia butu supažin
dinti mane iszsyk su visoms 
smulkmenoms szio atsitikimo, 
— tariau asz: —prie to asz jus 
praszau temyti ta, kad maž
daug pasiskubiniraas mano pa
tarnavimo galinczio atneszti 
nauda, priguli nuo to, kad ta
mista butum pilnai atviras su 
manim.

— Acziu Dievui! — staiga 
suszuko jis:—mano dalyke nė
ra nieko tokio, ka negalecziau 
atvirai papasakoti ne, tik jums,

ne esame vienokio ti- 
Nors szeimyna mano

baime u'ž jos li'ki-

drebėjo nežiūrint 
tas aristokratas,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

pa- nuo laiko musu vestuvių — 
sztai jau treji metai — pilnoje 
meileje ir sutikime, iki vaka- 
rvkszcziam vakarai, kada asz t' z

■paskutini karta macziau jos 
miela veidą. Musu jungtuves 
buvo visuose dalykuose pasek
mingos ir tinkanezios. Jonia 
Chetvind paeina isz augsztos 
Irlandiszkos kilmes isz szeimy- 
nos Nevill. Blogam atsitiki
mui gal yra priežastis tame, 
kad mes 
kejimo.
paezios iszpradžios buvo kata- 
likiszko tikėjimo, bet nuo lai
ko, kada sena tikėjimą pradėjo 
perkratinėti, visa szeimyna ne
užilgo, dar priesz musu jungtu
ves, isz-savo valios perėjo in 
protestonizma. Iszskiriant tik 
taip visa beveik laika gyvenam 
ežia musu abatysteje.

— Pati užsiimdavo namine 
gaspadoryste ir skirdavo daug 
laiko rupeseziui apie pavargė
lius. Taip buvo viskas iki va- 
karykszcziai dienai. Vakar asz 
turėjau nuvykti in Banbery ant 
pokelio bendrijos žemes iszdir- 
bystes. Man pasirodė, kad pa
ti buvo lyg bisiki nusiminus, 
dėlto asz norėjau atsisakyti 
nuo užkvietimo, kaip nes syki 
jau asz buvau padaręs, jai Eve- 
lyna būdavo susirgus.Bet ji ne 
klausyti nenorėjo kad del jos 
asz pasilikcsiau namie; inkal- 
bedama, kad esanti visiszkai 
sveika ir užganėdinta, isz drau
gijos mano brolio Otto, nabago 
raiszo, kuri ji mylėjo, kaip sa
vo tikra broli. Tokiu budu asz 
iszvažiavau apie 6 valanda va
kare. Pokylis užsitraukė, isz 
priežasties visokiu kalbu ir 
prakalbu, ilgiau negu visuomet 
tapi 'kad asz sugryžau paie pir
ma valanda nakties. Kad neuž- 
rustiiit paezia, asz ne ėjau in 
mieg-kambari ir atsiguliau vie
name iszsvecziu kambariu. 
Sziadien 8 valanda ryte paezios 
tarnaite atėjus pas mane pra- 
nesze, kad jos ponios nėra 
miegkambaryje, kad patalai 
tik biski pavirsziui sumankyti 
ir kad kaip matoma, tai ponia 
szia nakt visai negulėjo. Pa
ežiam greitam laike visas na
mas, parkas ir artimiausios ap
linkines buvo iszkratytos, vie
nok be jokios naudos, jeigu ne
skaityti rasta sakti nuo czeve- 
ryko. Sakti mes pripažinom už 
prigullnczia mano paežiai, bet 
ji rasta labai nuoszaliani palo- 
cziaus kampe, beveik nelanko
mame karidoriuje — negalima 
tikėtis, kad kokia nors protin
ga priežastis priverstu mano 
paezia eiti in ta tolima palo- 
ciaus dali. Asz daviau žinoti 
vietiniai policijai, bet ji neisz- 
galvojo nieko geresnio, kaip 
tik iszkratyti visa. soželka prie 
namu. Ir tas jau atlikta, priesz 
tamistos atvažiavima urėdas 
pranesze man, kad jeszkojimas 
soželkoje be jokios pasekmes. 
Taip kaip mano insitikejimas 
in vietina policija, nepasikele 
po tokiu vaisiu, tai asz pasiry
žau, nelaukdamas galo ju jesz- 
kojimo, nusiunsti jums telegra
ma, kuris, ant laimes, rado jus 
namie. Ka jus apie ta Viską 
manot, Sir Zembra, ir ka saky
sit? Duokit, jai reikia, kokius 
tik norit klausymus, man ar 
mnao tarnams, ir laikykit visa 
mano narna pilnoj jusu paval
dinystėje.

— Asz randu už reikalinga 
apžiūrėti mieg-kambari ponios 
Chetvind, — pasakiau asz: — 
bet su tamistos daleidimu, asz 
norecziau pasikalbėt su jusu 
paezios tarnaite.

Namu gaspadorius paspau
de guzikeli elektrikiszko var
pelio ir Repe Riejusiam tarini 
atvesti pas mus ponios Cnet- 
vind tarnaite.

— Tamista paminėjo!,—už- 
temijau asz:—kad vasaros lai
ka praleidžia! Londone. Pas 
mus Birželio 17 diena tai yra 
pati vasara, ar szita vasara ta
mistos turėjot ypatinga prie
žastį, kad ne važiavot in Londo
ną, ar gal ankszcziau sugryžot 
nelaukdami galo ?

— Mano pati pailsi nuo 
miesto gyveninio ir pagal jos 
praszyma sugryžom pareita 
savaite, kur ji turėjo vilti 
Linksmai praleisti pirma vasa
ros puse besinaudojant oru ir 
ty'ka toli nuo miesto ūžesio.

— Szale gana suprantamo 
nuvarginimo nuo miesto gyve
nimo, ar nepatemyjai tamista 
pas ponia Chetvind kokius 
nors fiziszkus ar moraliszkus 
sopulius?

— Priesžingai, — buvo atsa
kymas : — nuo to laiko, kada 
mes sugryžom prie savo kai- 
miszko gyvenimo, jos sveikata 
buvo žydinti ir ji buvo links- ^inie. Vėliau asz gir 
mesne negu kokiame kitam, cziu kambaryje skambejima 
laike. Bet da ir ta turiu tamis-jant fortepijono, ir kada pasi- 
tai pirminti — kalbėjo toliau įtaikė ineiti in kambari neužil- 
su kokiu tai nusiminimu:—I go pries/ eiima in miega, asz

BALTRUVIENE

jau szitokis piknikas, 
Tai jau ne kas, 

Atsibuvo tai ana diena, 
Illinojaus draugavę viena, 
Iszvažiavima dideli iszkele, 
Ant kurio nemažai gėrynių 

iszigere. o
Ant galo buvo daug staugimo, 

Ir visokio nesupratimo, 
Moteres klykė, 
Vaikai cypė.

Turiu ir ta primyti: 
Kada vyrai iszeina in darba, 

Tai bobeles t ilk virba, 
Pas kūmutes tik bėgioja, 

Viena ant kitos moja, 
kitos biaurias dainas dai

nuoja,
Nuo mažu vaiku nesisaugoje, 
Vyrai neradia, jeszkoti eina, 
Ne vienos parvesti nevalo ja, 

Tai ant pecziu tavoloja.
Vakarais ant stepsu sėdi, 

Visai nesigėdi.
Visaip prasivardžiuojami, 

B i a u r i a i s žod žia i s~ vadinasi.
Geriau jus susivaidykite, 

.Jeigu da ka dažinosiu, 
Tai gaip pribusiu, gerai 

iszkocziosiu.

0

macziau, kad ponas Otto rode vo valios ėjo tam, kas su ja at
lojo save nuraminti tame, kad jai paveikslus isz kokios dide- 
pas mus bekudikyste. Ypacz 
pora menesiu tam atgal ji atsi
duodavo juodoms mintims; 
bet paskutiniu laiku ir tas, 
kaip buvo galima patemyti, 
iszejo jai isz galvos.

In duris pabaladojo. Inejo 
Perrot, tarnaite, — gana graži, 
koketlyvai apsirengusi ypata. 
Asz pasiklausiau jos, ar nepa- 
temyjo ji vakar vakare ka nors 
naujo jos ponios pasielgimuo- 

i se.

kad mano pati niekados nega

—Ne, — su persitikrinimu 
atsake ji: — nieko, vien tik tas 
kad ankszcziau mane atleido, 
negu visados, sakydama, kad 
pati nusirengs be mano pagel
iuos ; bet tame, rodos, nėra nie
ko stebetino. Ponia Chetvind 
dažnai pavelydavo man ne
laukti jos.

— Priesz p te t, ar po piet, — 
toliau klausinėjau asz jos: — 
ar neatsitiko nieko ypatingo, 
kas jums arba kitems tarnams 
pasirodytu navatna. Ar neatsi- 
lanke kas nors nepažinstamas 
abatystej, ar nekalbėjo su jusu 
ponia ?

— Žinoma, kad ne, — atsa
ke su užidegimu. — Per poną 
Semsa, urėdą, asz žinau, kad 
ponia Chetvind pietavo su po
nu Otto, kaip ji visados dary
davo, kad pono nebūdavo na- 

•dejau s vė

* * *
Turėdami laiko Masacziužia, 

Tai szirdeles jau gana, 
Konia visuosia miestuosia, 
Kaip tai sako didesniuosia, 

Daug kolieku merginu macziau 
Kada ant stryto stovėjau.

Tai gana prisižiūrėjau, 
Merginos vos pavėžino ja,

Rodos kad susirgę net dejuoja.
Tuojaus priežaste daejau, 
Ir nuo kitu dažinojau:

Czeverykus arba sliperus 
auksztus perkasi,

Ir užsimovė ant kojų puszinasi.
O jus pus,gavės, 

O jus avingalves,
Ar tuom koja sumažinsite'?

Neviena paeiti negali, 
Ant pirsztu tuzinas suspaudu 

bai gali,
Na ir szluiba pasiliko, 

Rodos kad kelis atpuskus 
atliko.

O ka reikia naktimi lakstyti, 
Tai ir kojos pasilsio neturi.

Ant to pusgalves nežiūri. 
Arba da ka:

Pažinau tūla mergina, 
Tikra na'gina,

Kuri gorseto neneszioja 
niekados, 

Daug metu jau isz Lietuvos, 
O mat, buvo ne plona, 

Norėjo paplonyti stuoma, 
Daryti neturėjo ka, 

Nusipirko sau szniurauka, 
Davai vyru praszyti, 

Vyrai merginos pasighilejo, 
Na ir kelais insireme varžyti 

pradėjo.
Isz pradžių raivesi ir dejavo, 
O net abiem galais kvėpavo. 
Suveržė, veidas pamelinavo, 

Ba kraujas bėgio negavo, 
Pilve pradėjo gurguliuoti, 

O mergica davai dejuoti.
Pradėjo draskytis,

Ba ir kūnas pradėjo mainytis, 
Ir butu blogai pare ja, 

Kad nebūtu moteres sueja, 
O, kada priežaste dažinojo, 

Mergina iszkoliojo, 
Szniurus perpiove,

Ir merginai gyvaste atidavė.
Jau jaigu suaugusi mergica 

nori save permainyt, 
Tai turi protą praganyt, 

Sarmatos nevra, 
Jaigu mergina stora, 
Tegul ant to nežiūri, 
Bile tik sveikata turi, 
Ir kojų nevaržykite,

ant kriukiu vaikszcziosite.Ba

sitiko, ir iszkalno apmaste apie 
visa savo dar'ba. Ji tyczia pra
leido laika su knyga rankoje ir 
pradėjo nusirengti tik tada, 
kada jai atėjo reikalinga va-

les knygos.
— Kokia drapana buvo ant 

ponios Chetvind, kada ji jus 
paleido'?

— Pietų toletas, kuriame ji landa perkeisti puikius rakus 
pasiliko ir vakare, — atsake 
tarnaite ir pagal savo suprati
mą nelaukdama, kol asz pa
klausiu staiga dadure: — ta' 
drapana radom szi ryta jos 
kambaryje, bet kiti daigtai, 
buvę ant jos, dingo sykiu su 
kasdieninėms drapanoms isz 
mėlynos flaneles.

— Dingo turbut ir virszuti- 
nes drapanos — plosczius 
skrybėlė, czeverykai? — grei
tai pasiklausiau asz.

— Ne, — atsake tarnaite 
Perrot: — sa'ktis rasta vakari
nėje dalyje palociaus karido- 
riaus rodo, kad ponia Chetvind 
buvo apsiavus in lengvus cze
verykus.

Daugiau dabar klausinėti ° * nebuvo ka; asz padekavojau 
tarnaitei už duotas žinias, ir ji 
iszejo.

— Ar nepradeti mums da
bar musu apžiurejima? — pri
miniau asz ponui Chetvind. — 
Tas daiktas, kad ponia Chet
vind permaine nakezia pietlai- 
kine drapana ant kasdienines, 
parodo ant ypatingo užmany
mo jusu paezios, nors labai gal 
būti, kad josios užmanymas 
nebuvo, kad iszeiti toli isz na
mu, kitaip ne'butu buvę jos 
virszutiniu drapanų. Ar galiu 
asz but persitikrinęs tame, 
kad name padaryta atsakanti 
karta?

— Namas perkratytas nuo 
virszaus iki apaeziai, — pa
tvirtino ponas Chetvind. Tame 
laike mes perėjom bibliotika ir 
inžengem in karidoriu. — Net 
visos uždarytos kelnores, ir 
tos gerai peržiuretos.

Jis mane invede in pirmu lu- 
bu priemenia — dideli kamba
rį, iszkabinta visokiais pa
veikslais; nuo ežia ėjo platus 
karidoriai in visas puses su 
dugeliu duriu in svecziu ir mie
gamuosius kambarius. Atida
ręs pirmutines duris deszinio 
karidoriaus, ponas Chetvind 
praleido mane iii puiku kamba
ri.

— Kambari, pagal mano pri
sakymą, sziandien nejudino — 
tarė jis.

Asz pirmu pirmiausiai ap
žiurėjau lova. Tarnaites paro
dymas pasirodė teisingas. Vi
durys patalo taip ir virszutines 
kaldros buvo biski sugleinsz- 
tos, rodos kaip ant ju kas ilgai 
gulėjo. Palei lova stovėjo nak
tinis . staliukas; ant jo buvo 
knyga uždengta su ženklu tar
pe paskutiniu lapu; vaszkine 
žvake sidabriniame liktoriuje

— trys bertainiai nudege, ir 
daugel brangiu žiedu.

— Norecziau žinoti, kaip il
ga buvo pirma ta žvake ir ko
kioj valandoje ji buvo uždeg
ta?

Ponas Chetvind tik tada da
vė man pilna atsakyma, kada 
dasižinojo apie ta nuo tarnai
tes. Žvake buvo indeta in lik
torių ir uždegta apie deszimta 
valanda vakare.

— Sziadien saule užtekėjo 
apie bertaini iki keturiu, — 
maseziau asz: — Taigi kad ta 
žvake dege apie penkias va
landas, tai isz to galima ma
nyti, kad ponia Chetvind iszejo 
isz savo kambario parycziu. 
Tas dalykas duoda suprasti 
man, kad tamistos pati isz sa-

ant kasdieniniu drapanų. Žie
dai, galiu da tamistai pridurti, 
guli ant tos paezios vietos, kur 
juos vakare padėjo ponia Chet
vind; tas parodo manyma .jusu 
paezios sugryžti atgal greita
me laike. Ta. da patvirtina ir 
užmirsztas po padusz'ka sznip- 
ždokas. Ne viena mananti bėg
ti moteris nepaliktu savo žiedu 
ir sznipždoko, nekalbant jau 
apie toki įlalyka, kad visi vir- 
szutiniai rūbai jos yra ant vie- 
tos.

(Bus daugiau)

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

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

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

VISOS TRYS OEp 
KNYGUTES

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PUIKI ISTORIJA i

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, . . . 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa

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-1 
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. ,į

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Sukatoje pripuola Szv. 

Mortos.

— Ponas Antanas Sidara, 
gerai žinomas saliuninkas isz 
Girardvilles, ana diena lankėsi 
pas pažinstamus mieste ir prie 
tos progos atsilankė in redak
cija “Saules” užsimokėdamas 
prenumerata už laikraszti, nes 
ponas Sidara ir jo pacziule my
li skaityti “Saule.” Acziu už 
atsilankymu.

— Sziomis dienomis lanko
ki namie ant urlopo kareivis 
Seržantas Edvardas J. P. Bocz- 
kauskas, isz Kearny, Nebraska, 
Pun irs Vi k. L. Boczkausku 
336 W. Mahanoy Avė. Ser
bentas Edvardas yra specialis
tas ant apginkluotojo eroplanu.

— Ketvergo ryto, Liepos 
[(July) 27 d., 7 valanda iszke- 
liavo 21 vyriuką ant daktarisz- 
ko peržiūrėjimo in kariuomenes

25 Centai Ant Užlaiky
mo Namo Per Diena
ROCHESTER, N. Y. — Su 

tokiu vyru, kuris duoda savoj 
paežiai tik 25 centai ant dienos 
ant maisto ir užlaikymo namo, 
Mrs. M. Clark, negalėjo užsilai
kyti ir užvede teismą ant persi
skyrimo nuo savo vyro. Nega
na to, tankai aplaikydavo žan-! 
dinius nuo jo, kada praszydavo1 

'daugiau pinigu ant užlaikymo 
namo.

Vyras aiszkino sudžiai buk 
nenori persiskirti nuo savo 
moteres, kuria myli, bet buvo 
priverstas taip daryti, nes jo 
mylima pacziule negalėjo už
laikyti pinigu, ba buvo labai 
iszlaidinga ir kada jai duodavo 
deszimts doleriu tai visus pra
lakdavo in trumpa laika.

Žveriszki Tėvai Baisiai 
Kankino Mergaite

tarnysta. Visi iszkeliavo bo
tais in Allentown, Pa., kiek isz 
įju bus priimti tai da nežine.
JMahanny City.
i Robert J. McCormick, Wm. 
ĮG. Wertz, Paul Smarr, Jos. L. 
{Angelo, Michael Kohan, John 
ĮJ. Myers, Jr., Daniel J. Doyle, 
[Robert J. Kern, John A. An- 
Idricks, Jos. Flamini, Jerome 
|S. Golin.
[Boston Run.
Į Gregory L. Richelderfer.
JMorea.
į Edmund V. Kardesco.
Jacksons.

Joseph E. Tracey.
[Buck Mountain.

Emil Gnall.
Barnesville.
■ Joseph S. Kachmar.
JScheontown, Port Carbon.

Edward P. Savitsky.
Middleport.

Lawrence J. Petrush.
Cumbola.

Anthony P. Fuss.
.Chester.

Daniel A. Niadna.
New Brighton, N. Y.

Anthony P. Tomalonis.

SHENANDOAH, PA.
t Viktoria Minetervicziene 

isz Heighths, mirė Nedėliojo, 
pergyvendama czionais daugeli 
metu. Josios vyras mirė apie 
penki metai adgal. Velione gi
mė Lietuvoje, paliko tris duk- 
teres ir du sūnūs, taipgi devy
nis anūkas ir viena pira-anuke- 
li. Laidotuves atsibuvo Ket
verge, su bažnytinėms apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje ir 
palaidota parapijos kapuose. 
jGraborius V. Menkeviczius lai
bojo.

Mount Carmel, Pa.—įSeredos 
Jaakti užsidegė namas Jono Ra- 
dzio, kuriame sudege ant smert
Mare Radzi ir ju keturi vaikai, 
o Zofija Dūla kuri vieszino pas 
puoš, taip aipdege smarkiai, kad 
mirė ligonbuteje. Vyras isz- 
szo'ko per Įauga susižeisdamas 
^markiai, 
j ,---------------------- - -

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

Bondus ir Markes.

[ Skaitykite “Saule”

’’SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Likucziai Nuo Szunu 
Buvo Josios Maistu

| H-****** M- 4- 4- * ** ******** M-
DARBININKAI IR

BOSAS - ARKLIAI
MARTINSVILLE, OHIO.— 

Mrs. May Leisenring užvedel 
teismą prieszais savo vyra už 
nežmoniszka pasielgimą su jaJ 
Motere pasakė buk josios vy
ras szere savo du szunis su ge
riausiu maistu, o kas pasilieka 
tai ji priversta ta valgyt. Su-' 
džia davė persiskyrimą.

Motina Isz Gailesties
Neteko Proto

SIMMONS, PA. — Mažas 
kūdikėlis Vin. Belhrato sudege 
ant smert laike deganeziam na
me. Motina tame laike nesira
do namie, nes iszejo atlankyti 
savo kaimiuka, mylia kelio nuo 
namu. Moteriszke isz gailes
ties neteko proto ir likos nu
vežta in paikszu prieglauda.

IR POLICISTAS

^YKI gyveno bosas. Daug 
darbininku dirbo jam. Jis 

turėjo du arklui darbui.
Darbo buvo daug. Biznis ėjo 

gerai. Darbininkai dirbo ilgas 
valandas. Jie eme unijines al
gas. Jie gaudavo didesnes al
gas už virszlaiko darba.

Arkliai turėjo irgi daug dar
bo. Jie dirbo virszlaiki. Jie tu
rėjo ruiminga, szviesia atklydę 
Jr gaudavo puikiu avižų paės
ti. * * *

Užakymai tapo iszpildyti...
I Dalykai apsistojo. Užėjo nedar 
kas. Bosas pradėjo mastyti.

Jis suszauke darbininkus. 
Jis prabilo in juos sekamais žo
džiais:
“Vyrai, mes visuomet susi-

Kur Sziadien Randasi Rusai Ir Vokiecziai B^A - B - CELA^l
9 f
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MINNEAPOLIS, MINN. — 
Idant nuo vogimo atprastyt 
asztuoniu metu po-dukrele, 
moezeka Fan. Miller, baisiai 
pasielgdavo su sieratelia Ber
nice. Mergaite turėjo paprati- 
ma prisisavinete po keliolika 
centu, nes moezeka jai neduo
davo keliu centu ant saldumy- 
niu. Ana diena pasiėmė penkio
lika centu, kuriuos rado szepo- 
je. Moezeka baisiai insiuto ant 
mergaite ir prie tėvo sumusze 
ja, kad kraujas pasirodė ant 
kūno. Ant riksmo mergaites, 
subėgo kaimynai, kurie mer
gaite paėmė po savo globa. 
Tėvai likos aresztavotais.

MOTINOS VARGAI

Kareivio Kapas
---- .

Lygioj privelei,
Prie žalio berželio, 
Matyt naujas kapas, 
Žuvusio bernelio.

Jo kapas nepuosztas, 
Žolynais nesėtas, 
Tiktai medžio kryžius,
Ir žodis padėtas:

“Czia ilsis kareivis,
“Del laisves kovojo, 
“Daug prieszu nukovęs, 
“Galvele paklojo.

Neskupino niekas, 
Czionais iparaudoti, 
Mat jis buvo vienas, 
Nėr kam jo atminti.

Tiktai laksztingalele,
Ant beržo nutupus, 
Gieda jam dainele, 
Per naktis ir rytus.

Ir tiktai berželis,
Tasai žales vienas, 
Aprauda kas rytas, 
Ir kas vakarėlis. — Rex.

Paskirstymas Maisto-

Ant lopszio pasilenkusi 
Jaunoji motina 
Vaikeli supo rankose;
Ji rupescziu pilna.

Cziucziuoja ji niūniuodama 
Senovės daineles,
Kad kūdikis nenuorama 
Užmerktu akeles.

Nuo ryto ji pavargusi 
Daug darbo turi atlikti, 
O kūdikis vis spardosi, 
Nenori dar užmigt.

Ar jam liga prismete,
Ar dantys ima dygt,
Kad jis tokioj darbymetej 
Vis turi verkt ir sirgt.

Ir vyras jau sznairuodamas 
Isz darbo tuoj pareis;
Jis grižta vis svyruodamas 
Ii’ dvoką svaigalais.

O 'kur ta laime dėjosi 
Pirmųjų ju dienu, — 
Ar jau iszsi'žadejusi 
Pabėgo nuo anų?

Kur meile stebuklingoji, 
Ka sziete taip gražia ?
Jau iszgaravo dingo ji, 
Paliko vien rysziai.

Rysziais tai vyras varžosi 
Sutraukti nori juos.
Ji verkia susigraužusi
Kas suramins, paguos?

Nuo ryto iki vakaro
Tie patys vis vargai, 
Tik pilnos akys aszaru
Ir nelengvi darbai.

Tik dainos ja pasotina,
Vis skamba dar galvoj, 
Kurias senoji motina 
Dainavo Lietuvoj. — V.F.

-----------□-----------
Ar isztikro tave daktaras 

Vidureviczia iszgyde ir nuo 
smerties iszgelbejo?

Taureviczia: — Taip, pone 
isztikro.

— Kaip jis tave gydė?
B: — Mat laike mano ligos 

jisai ne buvo namie j a, tai li
kos gyvu.

taikydavome gražiuoju, ar ne?
“Taip,” atsake jie.
“Jus dirbote sulyg unijos 

taisyklių ir patvarkymu?”
“Taip gerbiamasis,” atsilie

pė jie.
“Asz mokėjau pusantros 

mokesties už virszlaikio darba, 
ar nemokėjau?”

“Taip, tamsta!,” sutartine 
atsake darbininkai.

“Dabar, vyrai, asz turiu pra- 
neszti jums liudnu 'žinių. Nėra 
darbo, ir jus negalite tikėtis 
isz manės užmokesnio. Tode 
asz paleidžiu jus isz darbo. 
Kuomet man prireiks jusu, asz 
jus paszauksiu.”

Nulenktomis galvomis, su
smukusiais petimis darbinin
kai iszejo isz boso ofiso.

* # *

“Na,” tarė bosas, asz nusi- 
kracziau vyrus, bet kaip su 
arkliais ? ’ ’

Po valandėlės jis nusitarė pa
sielgti su arkliais taip pat, 
kaip su vyrais.

Jis atsistojo priesz arkliu 
snukius ir pradėjo tokia kalba:

“Arkliai, asz visuomet el
giausi su jumis gražiai, ar 
ne?” i

Arkliai linktelėjo galvas.
“Dabar, jus mano arkliai, 

asz nebeturiu darbo jums. Jus 
nesitikesite juk, kad asz jums 
mokecziau, kuomet jus nedir
bote? Taigi asz jus paleidžiu. 
Kuomet man reikės arkliu, asz 
pasiusiu žmogų parvesti jus.”

Jis atidarė arklydes duris ir 
arkliai iszejo laukan. Pirma sy
ki sziems arkliams pasitaikė 
iszeiti be palydovo. Supranta
ma, jie pasileido gatve krei
vom, galvas palenkdami, pas
kutines kojas kilnodami.

Policistas pamate arklius. 
Jis pagavo juos. Jis klausinėjo 
visus praeivius:

“Ar jus nežinote, kieno szie 
arkliai?”

Žemlapis parodo kur sziadien randasi Vokiecziai ir Rus
ai. Rusai paėmė Vilnių; Riga pavojuje.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Ant Mestos, Tauku ir Sūrio— 
Raudoni ženkleliai nuo A8 iki I 
Z8 dabar yra geri ant neapru- 
bežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8, iki Z8 dabar yra 
geri ant neaprubežiutoto laiko.

Cukrus — Ženkleliai Nr. 30, 
31 ir 32, taipgi Nr. 40 yra ge
ras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonka's. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 dienai 1945 mete.

Czeverykai—Ženkleliai Nr.l 
ir 2 (Eroplaninai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant po
ra czeveryku ir geros ant neap- 
rubežiuota laiko. i

— Suvienytos Valstijos už
mokėjo 15 milijonu doleriu del 
Mexico už szmotelius žemes 
vadinimą New Mexico ir Up
per California.

ISTORIJŲ apie Gre&oriu8»
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

t®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
la&raszczio. PASKUBINKITE I I I

“Ne,” atsakydavo praeiviai.
Pagalios vienas žmogus atsa

ke policistui, kad jis dirbo su 
tais arkliais vienam bosui.

‘ ‘ Kas yra tas bosas ? ’ ’ už
klausė policistas.

“Eiksz, asz parodysiu,” tarė 
žmogus.

Taigi vežėjas, policistas ii 
arkliai pasileido žingsniuoti. 
Pagalios jie atėjo in boso ofi
są.

“Klausyk!” suszuko poli
cistas, “ar tamsta pažysti szi- 
tuos arklius?”

“Taip,” atsake bosas.
“ Ar tamsta žinai instatyma 

apie arkliu užlaikyma?”

“O kokis tas instasymas 
yra?” paklausė bosas.

“Instatymas sako, kad tam
sta privalai rūpintis arkliais, 
nepaisant ar jie dirba, ar ne. 
Arkliu neprivaloma kankinti 
arba marinti badu. Arkliai tu
ri būti laikomi arklydeje. Ka 
tamsta pasakysi del to?”

“Policiste,” tarė bosas, 
“duok man arklius.”

Bosas nuvede arklius atgal 
in arklyde ir prižadėjo užlaiky
ti juos gerai.

Vežėjas (draiveris) visa tai 
teini jo. Jis maste, kaip puiku

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. \ 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.

• Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento. 
Malda 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 PUB. CO. Mahanoy City, Pa

butu, jeigu žmonėmis kas nors 
rūpintųsi taip, kaip arkliais. 
Jis pakele akis, valandėlė pa
žiurėjo policistan ir pagalios 
prabilo:

“Klausyk, policiste: paliepk 
bosui pasirūpinti manimi taip, 
kaip jis rūpinasi arkliais — pa
liepsi?”

“Ak, susieziaupk! Tu ne esi 
arklys, tu esi tik darbininkas” 
suriko policistas.

Pirkit© Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Birželio Menesi 8,049 
Lėktuvai Padirbta
Birželio men., pristatyta 

8,049 lėktuvu; 9.5- procentu 
nuopula, tuomi skiriasi nuo Ge
gužio men., pristatymo. Dalis 
nuopulos yra prisikirta suma
žinto darbo tam menesi, ir isz 
dalies trys dirbtuves mažesniu 
rusziu lėktuvu kurios negalėjo 
iszpildyti užsakymus del nepa
prastu aplinkybių, raportavo 
Aircraft Production Board.

Lend-Lease Maisto 
Daugumas Eina Brita- 

nijiai Ir Sovietams

Leo T. Crowley, Foreign 
Economics Admistrator’ius ra
portavo lend-lease maisto jun- 
tiniu valstybių žmonėms sąjun
gininku tautu per pirmus 5 
men. 1944 m.

Raporto dalis paduota:
“Mes ir toliau pristatome 

apie 10 pro centu Britu parei
kalavimo. ’ ’ sake Crowley, 
“Britai pakele savo vidaus ga
myba nuo 40 pro centu priesz 
kariniu kiekiu iki 70 pro centu 
ju bendru vartojamu kiekiu. 
Jie taipgi gauna apie 20 pro 
centu isz savo vieszpatybiu, ko
lonijų ir kitu draugiszku tautu, 
iszskyrus Jungtines Amerikos 
Valstybes. Musu iszsiustas val
gis Sovietams jiems pagelbėjo 
atskaieziuoti prieszo iszeikvo- 
tus maistinga lauka.

‘ ‘ Maisto plaukimas nebuvo 
vienoje pakraipoe. Apie 95 pro 
centu maisto reikalinga musu 
kareiviams pietų ir pietvaka
riu Pacifike buvo suteikta Aus
tralijos ir New Zealand. Szi 
meta gauname apie 1,500,00,- 
000 svaru isz Australijos ir 
didžiai padaugintas kiekius 
New Zealand. Apie 20 procentu 
valgio suvartota musu karei
viu Anglijoje yra inteikta Bri
tu.” 'ii, i

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Šapu orius 

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.

ISTORIJEapie 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. 150.

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

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeraa 78.
B20 W. Centra St., Mahanoy City


