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Isz Amerikos Raudono Kryžiaus Narai Prižiūri Kareivius VISAS MIESTELIS 
ISZŽUDINTAS

Tėvas Persiskirs Su Sa
vo Paczia; Sūnūs Apsi

ves Su Ja
BERKLEY, CALIF. — Ben 

Morris, 30 metu, mano vesti sa 
vo moczeka, Mrs. Aileen Mor
ris, kuri turi 26 metus, tuoj aus 
kada jo tėvas aplaikys nuo 
jos presiskyrima. Tėvas Ver
non turi 56 metu amžiaus.

Jaunas Morris likos areszta- 
votas per tęva už sumuszima, 
kada paliepė šuneliui apleisti 
pastogia už prieszginamine jo 
paczios, kada dasiprato kad su 
nelis ir jo pati mylėjosi karsz- 
tai.

Tėvas apsipacziavo su jau
na motere kada toji turėjo 23 
metus.

Smarkus Musziai

Isznesze Szokiu Sve-
taine Su Dinamitu
WESTPLAINS, MO. — Vai

stinis prokuratorius, kuris ve
da asztru tyrinėjimą iszneszi- 
mo in padanges szokiu sales ku
rioje tiek žmonių likos užmusz
ta, yra tosios nuomones, kad tai 
buvo darbas tikejimiszko kvai
lo, nes po eksplozijai rado že
mai garadžiuje pilna katila ga
zolino kuris ne eksplodavojo, 
kaip isz pradžių buvo manyta, 
nes eksplozija kylo nuo dįnimi- 
to. Miestelyje randasi keli tike 
jimiszki veidmainiai, kurie bu 
vo prieszingi jaunuomeniai lai 
kyti szokius ir gal vienas isz j u 
turėjo padėti dinamito po sale.

Iszsiuntimas Kalėdiniu 
Dovanu Del Kareiviu

Kada Amerikonai inejo in Avranches, Normandija, 
Francijoj, rado tenais daugeli sužeistu Vokiszku kareiviu 
ir vietoje juos užmuszti, tai juos pradėjo prižiurineti ir 
duoti daktariszka priežiūra.

Moteres Ir Vaikai Su
varyti In Bažnyczia Po
Tam Sudeginti; Tik 
17 Iszsigialbejo Isz

Skaitliaus 1,200

GRADOŪR-SUR-GLANE, 
FRANCIJA. — Edvardas 
Kennedy, Amerikoniszkas ko
respondentas prisiuntė sekanti 
apraszyma apie baisia skerdy- 
ne gyventoju Gradour kaime
lio, Francijoj, kuri Vokiecziai 
sudegino ir iszžude apie 1,200 
gyventoju, daugiausia isz tuju 
buvo moteres su mažais vai
kais, kuriuos Vokiecziai suvarė 
in bažnyczia ir mokykla po tam 
uždege ir suszaude. Tiktai 17 į 
žmonių pabėgo isz tosios de- 
ganczios peklos. In kaimeli su
bėgo daugeli aplinkiniu gyven

Eina Belgijoj
A merikonai Paėmė Miestą Lux
ember g, Apie 3,000 Vokiecziu 
Likos Užmuszta; Hitleris Badai 
Netenka Proto; Churchill Ir 
Rooseveltas Atvažiavo In Ka

nada Tartis Apie Kare
LONDON, ANGLIJA. — Ru-* ‘ ------------------

Kimrmele Iszgialbejo
Szeimyna Isz Deganczio

• Namo
ROSKFORD, IND. — Ketu

rių pėdu ilgio, daržine kirmėlė, 
ana diena iszgialbejo ne tik dvi 
szeimynas nuo sudeginimo, bet 
ir locnininka namo.

Kirmėlė vis gulėjo

Japonai Nukirto Gal
vas 61 Žmoniems

WASHINGTON, D. C.—Jei- 
gu milijonai Amerikoniszki ka
reiviu, kurie randasi sziadien 
ant visokiu kariszku lauku ir 
ketina aplaikyti Kalėdinės Do
vanas nuo savo mylimųjų, tai 
reikia Dovanas siunsti pra
dedant nuo Rugsėjo (Sept.) 15 
diena lyg Spalio (Oct.) 15 die
na, kad dovanas kareiviai ap- 
laikytu in laika. Tinkamos 
dėžutės (baksukus) galite pirk
ti bile sztore in kurias dovanas 
galite dėti ir iszsiunsti per 
paczta. —F.L.P.Div., O. Of 
War Inf., Wash. D. C.

GUAM.— Kada Japonai be 
go isz Guam, nukirto galvas 61

Kirmėlė vis gulėjo lovoje gyventojams ir nužudė viena 
prie kojų Williamo Holster, bet Amerikoniszka lekioto j a, bet 
jam nubodo draugavimas kir- manoma, kad Japonai iszžude 
meles, todėl laike lauke.

Ana nakti užsidegė kaimyno 
namas, kirmėlė persigando 
liepsnos, nuslinko ant medžio 
arti lango ir insigavo in mieg 
kambarėli Williamo, o žinoda
ma jo būda, inslinko in lova ir 
pradėjo plakti jam su galva per 
veidą.

Williamas pabudęs isz pik
tumo butu kirmėlė užsmaugęs, 
nes tuom paežiu laiku užtemino 
per langa raudona szviesa ir 
dasiprato kad tai ugnis. Stai- 
gai, nubėgo pas kaimyną kuri 
pabudino su szeimyna ir užge
sino narna o tuom iszgialbejo 
ir pats save.

Dabar pavėlina kirmėlei gu
lėti lovoje, isz ko labai yra už- 
ganadyta isz szilumos 
draugo.

apie 2,000 žmonių pakol aplei
do taja vieta. Vienoje vietoje 
likos surasta net 42 žmonys su 

i nukirsztoms galvoms ir bai
siai supjaustytais kūnais, kad 
negalima buvo pažinti ar tai 
žmonys ar gyvuliai.

Kaip Vokiecziai Kan
kino Moteres Paryžiuje

savo

Trynukai Gimė
Slavokai Moterai

-K-k-K-K************-K*-K***-K-K*-K

Amerikonai užlėkė ant Man 
cziurijos su szimta eroplanais 
bombarduodami Japoniszkas 
stotes suteszkindami daugeli 
eroplanu ir visokiu dirbtuvių. 
Amerikonai neteko trijų ero
planu.

-----------□-----------
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

WILKES-BARRE, PA. — 
Trys dukreles pagimdė Slavo- 
ke motere Mrs. Andrew Baran, 
230 Roberts ulyczios, Sheatown 
arti czionais Mercy ligonbute- 
je. Dvi mergaites svėrė po ke
turis varus, o treczioji svėrė 
tik du svarus ir septynes unci 
jes. Baraniene turi du kitus 
vaikus. Tėvas yra angleka- 
sium.

PARYŽIUS. — Kada Pary
žius jau likos paliosuotas isz 
ranku Vokiecziu, daugelis mo
terių pradėjo pasakoti kaip tie- 
jie barbarai pasielginejo su 
joms. Tosios kaukes buvo ar- 
szesnes ne kaip Iszpanai nau
doje laiku Szventos Inkvizici
jos. Idant iszgauti nuo moterių , 
slaptybes apie kareivius, inde 
davo jas in kubilius szalto 
vandens o jeigu ir tai ne ma- 
czindavo tai indedavo in kubi
lus per kuriuos ėjo elektrikas 
ir jas baisiai sukresdavo ir 
apdegindavo.

Taipgi kankino moteres per 
isztraukima nagu iszpirsztu ir 
baisiai plakdavo. Szimtai vyru! 
taipgi buvo panasziai' kanky- 
dami ir negalėdami ilgiaus da 
laikyti, iszpažino visas slapty
bes. Daugelis isz vyru kabojo 
per visa diena ant virvių.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

toju tiksle jeszkoti prieglau
dos, bet Vokiecziai ateja pradė
jo ant j u nužudymą.

Kareiviai nukirto visus ke- 
liūs su maszininais karabinais, 
paliepė visoms moterims su 
vaikais eiti in bažnyczia ir mo • 
kykla. Daugiau kaip 600 mote
res su mažais vaikais prie krū
tie insugrude in vidurį bažny
czia. Ant duoto ženklo, Vokie
cziai pradėjo in juos szaudyti. 
Baisus riksmas kylo isz gerklių 
moterių ir vaiku ir dejavimai 
sužeistu vyru. Po tam Vokie
cziai paleido deganezius grana- 
dus in taja myne nelaimingu 
žmonių. Po tai skerdynai, Vo
kiecziai surinko lavonus ant 
didelio laužo ir uždege. Mote
res mirė prispausdamos savo 
mylimus kūdikėlius prie kru
vinu krūtiniu.

Vienas ūkininkas apreiszke 
kad dvylika nariu isz jo szei- 
mynos žuvo. Kada jo užklausta, 
del ko taip Vokiecziai pasielgė 
su jais? tai atsake, kad tame ne 
buvo jokios priežasties, nes su . ,, , . . . . , , .IlSZgUJO.Vokiecziais pasielgė mandagai! 
ir juos pavalgydino kada pri
buvo in kaimeli.

Už tasias visas biaurybes, 
Vokiecziai tūres atsakyti po 
karei, kada darys taika su Ali- 
jentais.

sai vis artinasi arcziau Varsza- 
vo ir jau turi apsiaubė apie 
200,000 Vokiecziu ant Balka
nų, isz kur bus sunku isz tenais 
iszprust. Daugeli Vokiecziu
randasi aplinkinėje Jugoslavi
joj kur jiems grasina pavijus 
isztremimo.

Tukstancziai Vokiecziu ka
reiviu yra apsiaubti Jugoslavi
joj ir Graikijoj per Rusus kurie 
stengėsi izsigauti isz slaistu pa
likdami paskui save daugeli 
ginklu, amunicijos ir sužeistus 
savo draugus, kuriuos negali 
pasiimti su savim norėdami sa
vo kaili apsaugoti.

ISZ PACIFIKO — Japonisz
kas Ciesorius Hirohito, apreisz- 
ke gyventojams kad imtųsi 
karsztai prie darbo, nes skly
pui grasina didelis pavojus nuo 
Alijentu užklupimo ateityje.

Alijentai Paskandino
300 Laivu

ISZ VOKIETIJOS. — Didelis miestas 
Luxembergas likos paimtas per Amerikonus 
Nedelioje su didėlėms bledems del Vokie-
ežiams. Apie 3,000 Vokiecziu likos užmusz
ta ir 150 eroplanu likos nuszautais. Daugiau 
kaip 3,100 Alijentu eroplanu užklupo ant Vo
kietijos, bombarduodami didelius miestus, 
amunicijos stotes ir daugybe namu. Berlynas 
taipgi likos bombarduotas su didėlėms ble
dems. Septyni politikiszki virszininkai tarp 
ju Daktaras Karolius Gerdlier’is likos apkaltin
ti ant pakorimo už suokalbi ant nužudinimo 
Hitler’io, kuris jau pradeda netkti proto isz di
delio rupesezio, kad jam reikes pralaimėti kare.

QUEBEC, KANADA, — Angliszkas mi- 
nisteris Winston Churchill ir Prezidentas Fr. D. 
Roosevelt’as atvažiavo in czionais tartis apie 
tolimesnio vedima kares.

LONDON — Daugiau kaip 
300 visokiu laivu liks paskan- 
dyti Francijoj, kada Alijentai 
užklupo ant Vokiecziu ir juos 

. Kožna diena ir nakti 
vis eina musziai. prie pakrasz- 
cziu Francijoj su didėlėms ble- HlcijoS. Artimoje Florencijos Italijoj, Alijen

1 dems del Vokiecziu.

RYMAS, ITALIJA. — Vienas isz didžiau
siu Italiszku laivu ‘REX,’ likos paskandytas per 
Alijentus su daugeli kareiviu ir daugybe amu-

tai oaeme tris didelius miestus.
Jauni Kareiviai Verke

Savo Motinu
Vokiecziai Trauks Vai

kus Ir Mergaites In 
Tarnyste

LONDON, ANGLIJA. — 
j Vokiecziams stoka daug vyru 
prie visokiu kariszku darbu, 
todėl dabar trauke isz mokyk
lų vaikus ir mergaites. Vokie
cziai taipgi sulaikė 1,500 viso
kiu laikraszcziu isz priežasties 
stokos popieru ir uždare dauge
li universitetu, kolegijų ir dau
geli dideliu kromu.

ISZ PACIFIKO. — Amerikoniszki laivai 
užklupo ant Palau Salos, kur sudegino 17 ma
žu tavoriniu Japoniszku laivu ir sunaikino ke- 

konai atėjo in Lege, Belgijoj, . ...
kelios moteres iszbego isz namuIhohka kariszku stocziu su daugeli amunicijos 
pasveikinti juos, sakydamos gįfS|<|ais, taipgi UŽIKUSZC daug kareiviu. J!

LONDON, — Kada Ameri-

kad prigialbsti atmuszti Vokie - 
ežius. Vokiecziai yra apdriskia 
ir alkani. Viena motere pasakė, 
kad keli Vokiszki kareiviai,! 
jauni vaikai iszejo isz krumu 
szaukdami: “Neszaukite in 
mus, mes nenorime daugiau 
musztis, norime tik gautis pas 
savo motinas.” Buvo tai vai
kas apie 16 metu amžiaus ir 
verke graudžiai.

MOSKVA, RUSIJA. — Rusai užeja 'ant 
Jugoslavijos paėmė dideli miestą ir tukstan- 
cziu Vokiecziu gavosi in slaistas. Jugosla
vijoj kylo dideli sukylimai ir musziai eina vi
sur prieszais Vokiecziu. 
gialbsti Rusams.

Serbai taipgi pri
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Kas Girdėt
Daugelis kartu atsitinka' Į}.A.L.F. IllfOlHiaciJOS

Nepaprastu vagiu ir nepa
prasta vagysta 'papilde ketu-j 
riolikos metu vaikas, sieratu- liu (ar naszlia) 
•kas, Harry Dwyer isz Jackson- 
ville, Floridos, kuris pavogė 
akmeni (pomnika) nuo kito ka. 
po ir uždėjo ant kapo savo mo
tinos kuri nesenei mirė.

Kada vaikas stojo priesz
sudžia, iszsikalbinejo kad nore- moteres priesz susiriszima lyg 
jo uždirbt ant pirkimo moti ne- smert, 
lei pomniko, bet negalėjo a p- per visa
laikyt darbo. Neturėdamas ki • kaip seni žmonys 'kalba:
tokio iszejimo ant pagerbinimo per staigai, tai paima velnei! 
savo motinėlės, nutarė akmeni 
pavogti.

Geras Dievas jam atleis kal
te, norints žmonys ji nubaus 
kalėjimu.

žino.
kad vyrai, kurie buvo tikrais 
“velniais" del savo pirmuti
nes paczios, visai persimaino ir į 

’būna tikrais “aniiioleliais" 
del savo antros prisiegeles.

Priesz apsivedima su nasz- 
gerai butu isz- 

tyrineti kad tasai, katras buvo 
piktu vyru del pirmos paczios 
kiek prie tojo (piktumo prisidė
jo jo pirmutine prisiegele. Ge
riausia yra imti laika ir gerai 
isztyrineti būda žmogaus ar

Organizuotant 
Skyrius

nes po tam graudinsis 
savo gyvenimą arba 

Kas

simuszima jungėsi in stebu'klin 
ga alsiniufezima balsu ir spalvų 

reikalais malo-|O sidabriniai miglu siūlai, besi-

ti ir dabar.
Prisiuncziame By-Laws kny

gute. Vitais : 
lieki te kreiptis :

United Lithuanian Relief 
Fund of America, inc.,

19 W. 44th St., Room 510

Dede Šamas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

Sss®®. i

BUWAR rfiiwr

.y

laike ant pavasariniu pievų ir 
lauku, a'pipainojo gėlės ir jun
ge juos in ilga vainiką.

Į To matymo pagautas vienuo- 
rn , . Jis nutvlo ir užsimirszo apie Telephone:^ •_

1 pradėtąja savo malda.
j Bot tada ir giesme tylo, o ap- 

'•elemis aniuolu pe-
MU-2-8062.

Tad visi in darba musu i<en- sunkinti g 
czianczib'S tautos gerovei! Save'ezįaį liūdnai linko, ir pati Ma- 
pastangomis ir Ameri'kieczin 1 vija buvo lyg nuliūdus ir neuž- 
pagclba didelius darbus atlik-. oanedinta.
sime. Su pagarba.

B. A. L. F. VALDYBA
— O maloningoji Mptina!— 

suszuko vienuolis: Kodėl tavo, 
'.veidas taip nulindo?! Del'ko 
' saldžios Tavo akys paniuro !

claugybcs?!. . .
Szven. Panele atsake jam Į 

jausmingai niotinisžkai iszme- 
tinedama.

— O kodėl tu paliovei mel-i 
stis?

Domininkonas panorėjo ta 
puiku matyma pratęsti ir isz 
visos szirdies kalbėjo rožan
eziu, ta taip paprastas malda,į 
bet nežemiszko saldumo ir gra-i 

in!

Rožanczius
:: Maldos

Sztai tikra artimo meile pa
gal Kristaus mokslą:

Kansuosia mirė vyras Katrės 
Sigler, palikdamas savo moto
rai ant 80 margu ir 40 margu su 
avizais. Buvo tai tada, kada vi
si kaimynai 'buvo užimti savo 

o jauni vyrukai iszke-

Tūlas Amerikoniszkos 
nieriaus sūnelis susižiedojo su 
duktere tūlo ūkininko. Prieš? j darbai, 
nuvažiavimu pas savo mylima, liave in kariuomenia, arba bu- 
jo tėvas davė jam szitokia pa-1 vo užimti ant savo lauku, 
tarimu:

biz

1— Steigti Skyrius, visur kur 
tik Lietuviu kilmes nors vienas 
asmuo. Taip, Graiku pavi: m' ! 
szeiymcs yra insteigusios dau
gybe skvriu invairiuose mieis- 
tuose, intraukdamos in narius 
ir in valdyba Amerikiuezu.- 
Mes Lietuviai irgi panasziai 
darykime.

2— Skyriui suorganizuoti už
tenka bent septynių asmenų: 
pa geidaujama, kad daugiau na
riu priklausytu.

i 3—Labai svarbu, kad Skyrių 
valdybose nariais ineitu Amc- 
rikieėziai ir ne Lietuviu kilmes 
be skirtumo tikybom. Reikia 
visur tvirtinti ir garsinti, jog 
szioji organizacija yra Ameri- 
kiecziu Paszalpa Nuo Karo Nu
kerpėjusiems Lietuviams.. Mu
su Fondo garbes nariai yra to
kie inžymus asmens kaip Sena
toriai Walsh, Guffey ir Davis, 

Llames Farley, Prof. Senn, ir
Bet ne buvo taip užimti kad operos artiste Auna Kaskas.

“Mano sunau,'žinia kad man neprigialbetu savo nelaimingai 4—-Steigti kuodą ilgiausiai 
lupi tavo gerove ir ateitis. Pri-(kaiminkai. Ana diena susirinko Skyrių, miestus padalinant in 
valai turtingi apsipaeziuot, nes 64 žmonys isz aplinkines ir apie distriktas ir priemiesezius, kur 
tai yra biznis, pareikalauk nuo szeszta valanda, viskas buvo tik randasi Lietuviu.
savo uoszvio nors deszimts tuk- j 
staneziu doleriu, jeigu jisai yra] 
geru žmogum, 
kada sėdėjo kalėjime, 
reikalauk nuo jo mažiausia 50 
tukstaneziu doleriu."

Sūnelis iszklause geros pa
tarimo ir iszvažiavo. Ant ryto
jaus tėvas aplaikė telegrama 
nuo sūnaus su užklausymu:

“Mano mylimas teveli, tėvas 
mano mylimos merginos likos 
pakartas keturi metai adgal. 
Kiek man liepi dabar praszyti 
pasogos?’ ’

Tėvas nieko neatsake ant te- 
legramo.

valanda, 
nuvalyta nuo lauko.

Kainiiniszka ir artimo dva- 
bet jeigu Jisai gįa prigįalbejimo vįeni kitems 

tai pa- kaip kada užgesta. Dideliuosia

Gražumas i
žumo turtinga, taip greitai 
Daugu skriejanczia.

Ar Žinote Kad. U, S, Trtamry Dtpartaunti

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!1

viskas buvo tik randasi Lietuviu.
5— Nario mokestis $2.00 in 

metus. Nariams, vieton pakvi- 
tavinio, iszdiiodama narystes 
korteles;

Kai prisiunsite Valdybos ir 
nekalba nariu sanrasza ir ju adresus, 

’ !" j J usu sek retorini iszsiusime 
gali mirti ir būtie (korteles iszpildyti ir nariams 

iždalinti.
6— Skyrių valdyba gali būti 

sekanti:
Pirmininkas, vienas ar net 

k e turi Vi ce-Pirm in inika i.
Sekretorius, spaudos Sekre

torius ir Kasininkas.
Pastaba: Valdybos sanstatas 

gali būti didesnis bei mažesnis, 
pagal nariu skaieziu.

Komisija drabužiams rinkti: 
Pirmininkas, 
Sekretorius ir 
,du arba trys komisijos 
Nariai.

7— Sky r i u iždini n'ka 
mGlketVzius prisiunezia in musu 
Centra. Nacijonalis sekreto 
rius prisius Skyriaus numeri ii 
kvitą.

SKYRIŲ UŽDUOTIS
1— Per prakalbas ir Litera

tūra, supažindinti ne tik Lietu
vius, bet ir ne Lietuviu kilmes 
Amerikieczius apie Lietuviu 
tautos kauezias sziame kare.

2— Auklėti Lietuviu tarpe 
u'žuopauta ir dc’snuma musu 
keneziantiems broliams ir sese- 
rims.

3— Organ i z u o t i mote r u i i 
merginu ratelius, kad gamintu 
ranku darbu invarius mezginius 
ir drabužius.
. .Pastaba: Apie sudarymą rei
kalingiausiu daiktu dežucziu 
neturtingoms szeimoms bus pa- 
ai'Szkinta vėliau.

4— Priesz, ir National War 
Fund vajaus metu, [szirnet bus 
Spalio-Oct. men.] darbu ir au
komis uoliai privalome prisidė
ti, nes is'z tu šukėtu sum u žy- 
mau'sia dalis eina, musu karei
viu reikalams [U.S.O] ir nu
kentėjusiu tautu szelpimui. 
Musu organizacija yra. priimta 
in National War Fund.

5— Rinkti drabužius, kaldras 
ir kitus rublis ir avaline Lietu
viams sni-szelpti. Drapanų rin
kimas bus Lapkriczio - Nov. 
pradžioj, o jei kas kas gali pa
laikyti juos iki Lapkriczio- 
Nov. menesio gali pradėti rink-

miest uosia kaimynas savo kai
myno nepažysta ir :
viens in kita: “Kaip einasi? " j Jusu 
Kaimynas '' ’ 1 ’
palaidotas, bet jo kaimynas 
apie tai nežino ir apie tai visai 
nesirūpina.

Kada kare pasibaigs, Suv. 
Valstijai turės svarbu iszriszi- 
ma, kokiu budu sutverti dar
bus del 30 milijonu žmonių, ka
da pasibaigs kariszki darbai 
fabrikuosią.

Reikia atsimint, kad isz ka
res su'gryž daugiau kai]) 10 mi- 
lijoniu kareiviu, laivoriu ir 
lekiotoji!, o tame laike 20 mili
jonu žmonių geis pasilikt prie 
savo užsiėmimu ir geru darbu. 
-Jeigu del tuju 30 milijonu žmo
nių atsiras darbai tai del visos

Ar piktas vyras pirmos pa- 
czios gali būtie geras del savo , 
antros paczios? i

Ar katra motere isztekejo už j 
naszlio kuris piktai pasielgda
vo su savo pirmutine paczia ? ,

Viena tūla mergina, Panaite 
Ona R.... pažinojo tūla naszli! 
nuo keliolika metu. Pažinojo iri Amerikoniszkos tautos bus gi
jo paczia. Abieju budai buvo linkis ir kožnas bus užganady- 
prieszingi ir niekados negalėjo; taS> ,bet> jeįgu to ne bus> taį ve. 
sutikt. Po mircziai jo paczios,' la užeis didele bedarbe kokia 
naszlys prasze panos R. idant į ------- • - --

tekėtu už jo. Pana R. myli ji, o 
jisai beveik ant ranku ja ne- 
sziojo ir geidžia jai visame in- 
tikti. Bet merginos savžine ne
duoda jai ramybes kad naszlys 
kuris piktai pasielginejo su sa 
yo pirma paczia, po apsipa- 
cziavimui ir su ja taip nepa- 
sielginetu. Sunkus tai rieszu- 
tis dėt perkandimo. Tankiai at
sitinka kad pora, gyvenanti su 
savim nesutikime, turi budus 
savije kurie gal atnesztu jiems 
laime gyvenant su kita kokia 
ypata. Jeigu vyras nemylėjo 
paczios, o ji nemylėjo savo vy
to, jeigu nesutiko tarp saves o 
mažiauses nesupratimas sukel
davo perkūniję tai nėra ko ste
bėtis. Padaryta klaida atsitin
ka tankiausia nuo greito apsi- 
vedimo, be geros pažinties vie
nas kito ir velsniam savo gy ve
nime iszverže savo piktumą 
ant vaiku.

Bet negalima sakyti, kad vy
ras, kuris buvo “velniu" del 
pirmutines savo paczios, butu 
tokiu pat vyru del antros pa
czios. Paprastai piktas vyras 
pasiliks piktu, bet ir ant to yra 
gyduole. Yra tokiu moterių ku
riuos žino kaip pasielginet su 
vyrais, o yra ir tokiu, kurios ne-

buvo 1932 mete ir tesis toliaus.
Klausymas yra, kokiu budu 

sutvertu darbu del 30 milijonu 
žmonių? Kongresmonai stengė
si investi visokius darbinin- 
kisžkus bilus, kad užtikrint 
darbus del visu.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7col 
i Tiktai, 10c.

MAHANOY CITY, PA. v

nariu kalbėti Rožan-

karta pasigirdo
•giesme ir

sparnu judeji-

yiEXAS Dominikonu vienuo
lis ėjo karta pesezias misz- 

ku ir senu savo paproeziu'pa
tyla!. kalbėjo rožaneziu.

Dangus buvo blaivus. Vejas 
kurtai ilsėjosi. Niekas negalė
jo p'alkliudyti jam melstis, o 
vienok pajuto trukdymą.

Miszko gilumoje pasigirdo 
neapsakomos (saldybes akordai 
[muzika], lyg kad tai butu dre- 
baneziu sparnu pudejimas. lyg 
balsu skambėjimas, lyg koki 
stebuklingia giesme.

Nustebės ir nusigandęs varg- 
szas vienuolis nustojo meldęsis 
ir eme klausytis. Bet giedoji
mas jau pasiliovę, ir buvo taip 
tyku, kad vos lapelis ant me
džio 'kur sukrustelti galėju

—■ Tai a'P'Si vii imas 'buvo,— 
pagalvojo sau vienuolis:—Nie
ko nc'girtdejau o tik insivaizdi- 
nau, kad girdžiu. Kas gali ži
noti, kokiu priemonių tamsu
mu galybes griebėsi, kad tik 
mums madoje pakliudyti.

Ir pradėjo 
ežiu.

Bet antra 
džiaugsminga 
džiaugsmingas
mas—įkas kart, areziau, kaskart 
aisžkiau, be maiszant savo bal
sus. su vienuolio malda.

Vėl sustojo, vėl eme 'klausy
tis.

Bet staigu viskas nutylo. 
Net paukszcziai tylėjo. Ir ve
jas nedrįso medžiu lapu daju- 
dinti.

Ir vėl vienuolis ėjo toliau be 
siinelsdamas, o nežinomi balsai 
ji lydėjo ir slinko prie jo vis 
artyn ir artyn ir vis darėsi 
saldyn.

Kuomet iszejo miszko pa- 
kraszti, ant dangaus, in kuri 
vos nusileidusi saulute plieskė 
paskutinius raudonus spindu
lius, urnai pamate vienuolis 
kaip debesiai prasiskyrė, graži 
aikszte pasidarė. Staigi szvie
sa nuszivito. Szvencz. Panele 
pasirodė .-'avo galingoje aureo- 
eje | karūnoj], apsupta aniuo- 
lu miniois.

Ir kai vienuolis toliau kalbė
jo rožaneziu, an i uolai po kiek
vienai mlaldai barstė po Mari
jos kojų lelijas rožes ir rugia
gėlės. Tulcite me floribus,— 
pabarstykite mane gėlėmis,— 
tarė Daugams Karaliene, ir tru
puti pasilenkdama k el e in save 
k v e p i a nezi uis va i n i k uis.

Ir po Jos pirsztais gėlės pa
ežio® jungėsi in stebuklinga at-

—• Rusija traulke po du vy
rus in 'kariuomene kas miliutą.

— Idant atšipau, lyt visas 
knygas Amerilke ko'kias žmo- 
nys skaito ir naudoje, iszdave- 
jai sunaudoję du tonus po p ie
vos kas minuta.

— Amerikonisizlki fotogrą-; 
fistai nutraukė 10,000 žmonių 
paveikslus kožna minuta.

— Amerikonai is'zduoila po

200 doleriu kožlia miliutu aut 
.pataisimo savo czeveryku pas 
60,000 sziauczius.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. j
Mahanoy City, Pa. '

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; VieszDats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 

! pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
No. 161 Keturios istorijos apie Anh 

prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko didelį 
ponai. 105 puslapiu.................... 25n

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

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

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68Į 
puslapiu ..........................................154

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
rtai;
Preke

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50-: 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel

enais; 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 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 anie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Varginero žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 T^vs istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
“SAULE” 
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali.

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

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 Vaidutis; 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-' 
da; 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; Ant 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 . .

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

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

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

44 pus. 15c 
apie

15c Keleta Juoku ir Paveikslo.
..............................................1H

Adresas: /
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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nie- szviete — atszove Domas, --betUės

C^ZAKRIU sodžius szi rude
ni atgyjo. Mat atitarnavęs 

kariuomenei parėjo Kižo Do
mininkas. Kol da jaunas, priesz 
kariuomene, kiek jis szposu, 
kiek juoku, būdavo pridarys: 
visuomet gyvas, visuomet sma
gus; prie vakaruszku, prie szo- 
kimo, dainavimo — visuomet 
pirmasis'buvo; jam iszejus in 
kariuomene, rodos, viskas už
geso; dabar sugryžus isznaujo 
atgijo. Domininkas pasirodė 
da vikresnis, da smagesnis prie 
sztuku; 'žinoma, ir pagudrejes 
didžiau kariuomenei. Augsz- 
tas, sztyvas, gražus, suraity
tais uostais, akys jam žiba, lu
pos juokais nesusicziaupia, ant 
vietos nenustovi, ne nusedžia. 
O ant tu vakaruszku, ant szo'ki- 
mo da didžiau galva jam pra- 
muszta.

Kas Nedelia, kas Subatos va
kari turi jis sumensti paszoki- 
ma, turi muzikantus iszkelti. 
Šukeles, sukvietęs vakaruszku 
Domas pirmasis sukasi, kaip 
mentury s po kosze. Bet pasze- 
les jo ir sugebėjimas! Kiek
viena paglamžuos, pamyluos, 
pasukinės, palėpės. Vaikinus 
iszjudins, iszlagins, szokius vi
sokiu iszvadžios; dainas, žais
lus visokius pramanymus. UŽ 
tai visi, o labiau mergaites vi
sos taip ir žiuri in ji, kaip in 
saule kokia. Saldumynu prie jo 
ir gi visuomet pilnos kiszenes; 
juokuodamas, erzindamos ims 
ir apsmagstys mergaites cuk- 
rainiais; buteliukas taip-gi, 
nors ne visuomet, bet kartais 
kakliuką įszkiszes jam isz ki
szenes kliunkejo. Nors mergai
tes degtines nemėgsta, dėlto 
prie progos, juokais, mokėjo 
jis prisuokti burnele kuriai-ne- 
kuriai iszlenkti.

Kuria mergaite 
kuria nepamylejo saldumynais, Į 
o Gaigalo Zosei visuomet dau
giausia kliuvo.

Domininkas vakarusz'koj su 
Zose daugiausia szoko, tan
kiausia mylavusi, glamžavosi, 
cukrainius visus jai iszpyle, po 
vakaruszkos visuomet namo X
palydėjo.

Bet Zose už visas mergaites 
ir buvo vairesne. Skaisti, gra
ži, raudonpuse, geltonkase. 
Szokti, dainuoti, juoktis, kle- 
geti, dantis rodyti — pirmoji, 
o vis gražiai, dailiai, vis man
dagiai, nei vieno neužrustins 
nei žodeliu neužgaus. Beriliu- , 
kai visi ir mergaites ja mėgo, 
be Domo ir be Zosės vakarusz- 
ka kaip be druskos.

Kad Zose Domui didžiausia 
patiko ir Domas prie jos kibo, 
kaip smala prie tekinio, ta 
aiszkiai visi mate, ir jis, nei 
maž su tuomi nesislepe. Kur 
bus buvęs — tuoj szmakszt pas 
Gaigala. Žiema maž kas vaka- 
ra Domas pas Gaigala. Ten vi
sus iszjuokins, iszlagins, invai- 
riu atsitikimu, juoku isz ka
riuomenes pripasakos. Tėvas 
ir motina mėgo Domą. Kuri 
vakara tas neatėjo pasztuka- 
voti, tai Gaigalo troba rodos 
kurczia. Visi mate ir žinojo, 
jog Domas lankosi pas Gaigala 
vien tik del Zosės. Rudeni ku-‘ 
le ir myne vis susidėjo Kižas 
su Gaigalu. Malku vežti ar ko
ki svarbesni darba — vis viens 
kitam padėjo. Vis ta Zose pas 
Kiža ko pasidarbuoti, tai Do
mas Gaigala talkoje: taip taisė 
SBA8J, -811010(2 lI3S)Bd oupįiu) JĮ

Miltai Del Kareiviu

Italiszki gyventojai nesza 
maiszius miltu del kareiviu 
aplinkinėje Ponte Vecchio. 
Kaip kur tie jie patrijotai 
bryda per upes nes Vokie- 
cziai sunaikino visus tiltus 
per upes.

žinąs stacziai prie staklių
ko nesakydamas tik Zosei už jo balsas truputi sudrėbėjo: — 

■ cziuipros, iszvertes isz staklių nors tesudaužo varpus, kas 
užniko duoti su virve, rąžyti, man prirodys? bene asz vie- 
Netaikindamas, kurlius— ran-'mis? daug tokiu kaltininku 

'kos, kojos ar galvaraižo, pe-1 galima nispelioti ir parodyti.
I • i . • 1 -1 ill XT* *1* * * *Nei su peiliu neiszpiausi 

■— asz tave iszkra užsikiszo Barbele: — lygu 
niekas neinate, kaip tu in jos 
padelkas insikibes lakstei, vi-

vieniems ir antriems gerai 
gauti dykai darbininkas, kol 
tik ant lauko darbai pasibaigs. 
Ir bažnyczion Zose labai retai 
pesczia tesuvaikszcziojo: Do
mas važiuotas kelyj Zose pasi
vijęs tai nuveže tai parvežė. 
Isz tokio sutikimo ir sujunki
me niekas nesistebejo, visi tik 
lauke, kuomet susitaisys j u 
vestuves, kuomet iszgirs užsa
kus; mergaites jau siulese Zo
sei in pamerges ir parednes 
vestuvėms taisėsi.

* * *
Taip linksmai beszokant 

besilinksminant jaunuomenei, 
praėjo Kalėdos, taip pat priėjo 
ir užgavėnes, praslinko maž 
visa žiema — vestuvių kaip nė
ra, taip nėra.

Gavėnioje, žinoma, visos 
linksmybes nustojo, visi szo-

Kiek- 
Į v ienas t ik tyliai diena, diena tę
sia, pvaasario laukia ir lauko 
darbams padaryne taisosi. 
Moteriszkosios subruzdo suk
tis apie sruogas, audeklus, kiek 
vienoje troboje užsitiese stak
les; svarbus darbas viduje, 
mažai kuri teiszkisza uosi in 
lauka.
Netoli Velykų, viena ryta Gai

galo troboje pakilo trukszmas. 
Gaigalienės balsas aiszkiai gir- 

■ dėt:
— Padla tu! biaurybe! isz- 

tvirkele! kur tu dabar dingsi? 
Kame tavo protas buvo? Eisi 
dabar terbas užsikabinusi gle
biu neszina duonos kąsnio ka
lėdoti? Tėvas sužinojęs isz- 
gins tave, iszsižades, nelaikys 
namie, nemislyk, bobos pasius 
besijuokdamos, pirsztais užba
dys. Koreis, lakstei o ne karve 
kokia, per visa žiema su tuo 
velniu isztvirkeliu, mat ka pa
sidarei? Per tave dabar rei
kės ir man prisiklausyti viso- 
ko. Kad tu nusprogtum!

Kaip stipriai Gaigalienės žo
džiai lėkė tiesiok in stakles, 
kame Zose užsikvempusi audė, 
taszke, net langai birbė, o asza
ros isz jos akiu net cziurkszle- 
mis bego.

Ant to trukszmo inejes tėvas 
prie duru pasiklausė, sumurmė
jęs kažin ka po nose vėl iszejo. 
Motina inirszusi ant Zosės nei 
matyti jo nepamatė. Po valan- 
dukes da besibarant motinai 
atgal inejes susukta virve nes-

pamylėjo, j- iai ir dainos pasibaigė.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ria dantis sukandės: — Asz tau' 
parodysiu!
lysių! tu paleistuve!

Zose iszpradžios raukomi 
veidą susiėmusi tyli, kenezia. Lsuomet.
Bet insiuparojes tėvas kaip' — Tu, tu, tu! da užstovi-i 
pradėjo rėžti per galva, su ko-'nek mergas — užszau'ke moti- 
jomis spardyti, už cziupros na: — liudininke kame buvu- 

į vilkti. Zose ne savo balsu eme si, uosi nusiszluostyik, parsze- 
cvpti: 'ii!1 -r . yi — Neiszturesiu! O Jėzau!
U žm.usz! O Jeza u! tetule! I

j Motina puolė gelbėti szauk-' 
■ dama:
j — Užmuszi, Judosziau! liau
kis — norėjo nutverti už vir
ves; tėvas susisukęs ir jai su- 
siaute virve per nugara: — 
Szeirtau! Sze, kad taip nori. 
— Tuomet motina inpuolusi in 
upara, visoms keturioms szoko 
tėvui in akis, stumusi in kruti
nę nutvėrė už virves; tėvas no
rėjo iszsukti jai isz nagu, kaip 
tempe, sukosi, kaip duos savo 
alkūne in lovos gala net akis 
jam aptemo. Krites sedosis ant 
lovos, iszsižiojes puszkavo. 
Zose tuotarpu spruko pro du
ris laukan. Motina pasigavusi 
virszu iszkoliojo vyra paskuti
niais žodžiais, nugreže apmau
du už Zose ir už savo smūgi.

Ant pavakares Zose drebėjo 
lovoj kamaroj, visa mėlynais 
ruožais sumarginta, akis užti
nusios, kaktoj didžiausis mėly
nas guzas, ausis kruvina nu- 
pleszta. Motina, ineszusi pieno 
bliudelyje, duonos szmoteli, 
sziurkszcziai tarė:

— Sze, užėsk, juk ir badu 
padvėsi, — bet kuomet pama
te taip suraižyta, o priegalve 
visa szlapia nuo aszaru, balsas 
jos atsimainė: — sruobk lasze- 
li pieno. — Aszaros pradėjo 
jai reteti, siekia paglostyti 
Zosės galva, bet td kaip nuo 
ugnies sukosi nuo motinos ran
kos, nes jos galva viena guzu, 
viena žaizda net plaukai krau
ju priskretę.

— Neverk, nieko nepadės 
aszaros — tarė motina — nu
eisiu asz pati pas Kižiene, pa- 
siszauksiu ta'velne Domą, jai 
geruoju rokuosis — gerai o ne 
— akmeniu asz jam galva su
skaldysiu.

— Mama! Mamyte. — su
dejavo Zose: — Neužmuszk jo 
Nemuszk!

* * *
Pas Kiža vakariene valgant 

smargiai bejuokuojant, Kižas 
eme juoktis:

Sziryt, sako Gaigalas kuone 
u'žmusze savo merga, sako, kad 
davė kad raiže dvasios pasi
klausydamas. Kad ne motina 
sako, butu negyvai pritaszkes, 
toks uparotas.

— Na! ir užka taip?
— O-gi bobos sako, buk jai 

kažinkas jau “negerai.”
— Asz tariu, kad per visa 

gavene Zosės niekur nei balso 
o mat nuzlypo nabagei — juo
kėsi Kižiene: — gerai, tokioms 
paleistuvėms taip ir reikia te- 
pamandravos dabar.

— Beplempa bobos niekus 
— užsistojo duktė Barbele: — 
ateis Velykos, dėlto szoksim 
po senovės, kasžin už ka mu- 
sze.

— Bet, sako, krinta beda 
ant musu Domo — tese Kižas 
atsisukęs in Domininką: — vi
si kaip in varpa musza, 
vo tai vaike 
sakai ?

— O kas

intužo, inirszo, už men
kiausi nieką musza, talža Zose 
be kokios malones. Jau jo to
kia mada: nieko nesako, Besi
bara, stacziai tik duoda insiu- 
pa rojęs. Visiszkai pabaigs 
mergaitei sveikata, tyczia at
ėjau pas tamsta pasiszneketi.

Ar asz turiu tėvui pasi-. tojo

jog ta-
darbelis. Kaip

— Kaip sau norite — ro'ka- 
Ivo Kižas —o Gaigalas dėlto 
'gali Domą inpainioti in teis
ima, jai ko gero, o kol kas ir 
kratykis kiszenes, lengviau 
inpainioti, kaip iszsipainioti.

— Szpiga patfdktyš, — at- 
szovė Domas ir iszejo laukan.

Kieme atsirėmęs ant tvoros 
vešiuosi Domas, 'bet kažin kas 
jam ne laiku prakaitas isz mu- 
szo; rymodamas galvojo sau:
— eieziau in kamara prie Zo
sės, gerai butu sužinojus, bet 
suraižyta, sako, baisiai sutasz- ! 
kyta, bežlembs in ausis. Kvai
lys tėvas, ka ežia beiszmuszi, 
Tepasikarie, vereziau gulti.

* * *
Velykoms atėjus vėl sujudo 

jaunuomene, vėl vakaruszkos 
per szventes, muzikantai, dai
navimas, szokimas: taip-pat 
Domas sukasi, sztukavoja, mer
gas szokina, malonejasi, cuk- 
rainiais laidosi, — trukszmas, 
juokai. Zosės nėra, bet be jos 
szukes nei kokios nėra. Mergai
tes juokais erzina Domą, liepia 
eiti Zose parsivesti; tas ranka 
numojęs, ant vienos kojos ap
sisuko. Dainuoti nėra kam, vėl 
Domui liepia Zose parsivesti:

—1 Kad jos gerkle užkiszta
— tas atszauna szokinedamas.
— Iszgirde kiti berniokai, už
niko juoktis isz Domo pasaky
mo, ir isz Zosės eme juokuoti, 
blevyzoti, sykiu ir pats Domas 
savo unara keldamas, prie juo
ku prisidėti. Kiti susisuko, eme 
Domą persekioti, spiginti, tas 
atsikirsti, prie to kažin kas, 
pusbernis užpeczkei eme mažu 
kūdikiu kviekszti. Iszkilo to
kie nepadorus juokai, net mer
gaites gavo laukan iszlikstyti,

* * *
Szvencziu dingste ir Gaiga

liene nuėjo pas Kižiene. Ta pa- 
maeziusi ateinant, nuraudona
vo iki pat ausu, bet sveikinda
mos ir kviesdama in vidų vėl 
atsi'kvoszejo, pradėjo szenkinti 
kaimininka, užvede kalba apie 
darbus, audimus, sruogas, ra- 
soda, sėkla. Gaigaliene bet nu
siminusi, bet nerami, nedrą
siai atsakinėjo, o kartais vi
siszkai ne in ta puse atsako: 
balsas jos sznekant rodos dre
ba. Kižiene szneka, trata, savo 
pasakoja, kartais czyst berei- 
kalo susijuokia; atsikelia ir vėl 
sėdasi, rodos, insikarszcziavu- 
si.

Insivede Gaigaliene in ka
mara, pradėjo Velykiszku py
ragu, innesze alaus. Kaip per 
szventes reikia pasimylėti.

Nors bueziavosi, gere, mylė
josi, rodos, geruoju^ bet vis 
iszrode, kaip dvi kates, susiti
kusios ant viena kitos szeri pa- 
staeziusios. Pasidrąsinus Gai
galiene eme rokuoti aplinkui: 
kaip jos Zose per visa Gavėne 
serganti, ji neiszmaniusi, kas 
jai do per liga, valgyti nieko 
negali, ant galo pridėjo.

— O tas tėvas kaip pasze-

man su žvake

rodyti, kad nemiisztii? — už- ju, svieto nejuokinti, neszloves 
kirto Kižiene: — ar tamsta at- nesukelti, nenoriti — tegul 
eisi prie musu tėvo užstoti už asz busiu kalta!
valka, jei užsipelnys ant mu-Į 
szio ?

Gaigaliene
aszaru pradėjo verkti: 
sijielnys ant muszio, — atkar-'te.

— ka ežia tamsta 
moniji? lygu nežinai ir visas 
svietas žino, 
Tamstos Domininkas suede 
mergaite. Gal jis kaltesnis jo 
dėlto niekas nemėgino nei > 
pirsztu, nei blogu žodžiu už
gauti, ji viena kalta.

-— Ar tamstos duktė, ar 
svetimo — man vistiek — ro- 
kavo Kižiene — o stacziai pa
sakysiu, kad ir mergos lygiai 

‘kaltos, o kartais da kaltesnes, 
kabinėjasi prie bernioku.

— Kelis sykius atėjo Zose 
prie Domininko? — drąsiau 
prabilo Gaigaliene: •—■ o jis in- 
sikabines varinėjosi o nei at- 
muszti, kol suede.

— Stacziai pasakysiu — 
tarė Kižiene: —patys tėvai kal- 
cziausi prie to, masinote, vi
liojote, traukėte valka manete 
užmesti mergai, kaip su mai- 
szu akis apmauti, dabar beda.

Taip ir tam lygiai ginezijos 
bobos, kiekviena savo vaika 
teisino, o antrosios kaltino. Ki
žiene drąsiai szaudo žodžiai 
užmetineja, verezia kalte ant 
Gaigalienės ir ant Zosės. Gai
galiene nedrąsiai bijodama už
rūstinti, žodžiu užgauti, taiki
no geruoju peikalbeti, verkda
ma, dūsaudama, guodžiojasi 
taikindama antrosios szirdi su- 
minksztinti. Ant galo ir Ki
žiene ar isz gailesczio didelio, 
gal isz apmaudo, irgi pradėjo 
verkti. Kižas, pirmu inejes in 
trioba girdėjo bobų kalba ka
maroje, paszokes in tarpduri 
tarė:

— Ko ežia dabar žlembiate, 
ko garbstote? tas sude, tas kal
tas, tas sziaip, tas taip, beplem- 
piate, lyg jus szvietete su žva
ke? szimtais tokiu kaltininku 
buvo, bet kabintis, žinoma, rei
kia pasiskiriant patogesni. Sta
cziai pasakysiu: bernui — ke
pure do kepure, o merga — ko 
norėjo to ir gavo.

Gaigaliene lygiai su stypriu 
reže in galva, — paszokusi 
karsztai tarė:

— Kad taip rokuoji, tai 
nieko nebus, teismas turės nu
spręsti, kas kaltas ir kas turės 
nukenteti. Asz norėjau geruo-

........... ..................

Ir priek tam garsiai baladotis, 
Tame kokia tai moterėlė prie 

ju priėjo,
In ausi akiems ka toki 

sznabždejo,
Tik tiek iszgirdau, 

Ka kalbėjo ir atsiminiau:
Vaikai paliauki!, to nedarykite 

Sztai Taradaika sėdi, 
žiūrėkite,

Ant jus žiuri rustai, 
Nedovanos jums už tai! 
Mergica net sudrėbėjo,

Jau daugiau nieko nekalbėjo,
Nei pikezieriu neinate, 

Tik skepetaite dantyse kramtė. 
Norints jiems nieko nekalbėjau

Pataisos nuo ju da tikėjau, 
Na, tuom kartu dovanosiu,

Bet kitu kartu gerai 
iszkoliosiu.

O kad kvaili buvo tai ne 
naujiena,

Neužilgio elektrikas užgeso— 
tvikszt,

Iszgirdau tik biz-z-z — trikszt, 
Mislinau kad kas prilipo prie 

audeklo,
O vaikinelis uždėjo mergicai 

ranka ant kaklo,
Kvaila porele pradėjo juoktis,

Kižas nuleido baisa:
— No, no, no! netratek, 

neiszturedama duok keturis szimtus pasogos, 
— Už-Į tegul ima Domas tavo mergai- 

Bus vilkas sotus ir avis
akis sveika.

Keturis szimtus! — susi
dėt ko musza. imdama galva Gaigaliene at

kartojo: — isz puses žemes ke
turis szimtus vienai sukiszti, o * 
ežia kiti vaikai, o palūkos sko
los, pats žinai.

Asz be to neleisiu jam vesti
— baigė Kižas: — ir man mer
gaites priauga ir kiti vaikai: 
Domas turi inneszti plikos ne
leisiu imti, bet keturiu szimtu 
neparves.

(Bus daugiau)

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
Maniau atsilsėti bet vela beda 

užėjo,
• Po svietą turiu traukti, 
Naujienų visur jeszkoti.

Sztai nusibaladojau iii Kanada, 
ten gera guzute parduoda, 
Ir vyrai ten turi beda, 
Kur lietuvaites manes 

neklauso,
Nekuriems terlas daužo, 

Norints jau karta joms daviau, 
Visas tenais gerai iszbarsiu, 
Prisiege man kad pasitaisys,

Dėdienes klausys,
Su bomelais nėsebraus jau, 
Ir su saviszkiais užsiduos 

daugiau.
Bet kokios 'buvo, tokios ir 

pasiliko,
Savo prižadėjimo neatliko, 

Su saviszkiais nenori sueiti,
Ne su jais kalbėti,

Juk žinote kad tie ezerepokai, 
Svetimtaucziai cziutabakai,

Jum gero nevelina, 
Tiktai jus iszjuokia,

O gal ir jums taip atsitikti.
Ir panasziai patikti, 

Kaip tai su viena sesute buvo, 
Be reikalo kur ten užkliuvo, 
Kad su cziuta'bakiais neuz- 

sidetumet,
Su jais niekur ne eitumėt, 
Ba tik ant juoko pasiliksi, 
Ant vietos neužsilaikysi.

Kaip tai butu gražu, 
Rodos darželyje rožių,

Kad mus puikios mergužėles, 
Skaisczios lelijėlės,

Laikytųsi savo jauhikaieziu 
j u bet, 

Kokiu randasi Kanadoje, bet, 
Taigi, mano rodos klausykite, 
O ant to visados gerai iszeisite.

* * *
Ana diena in Vilksberius su 

forduku pribuvau,
Savo žentelio jeszkojau, 
Bet niekur neatradau, 
Ir apie ji nedažinojau, 

Badai iszsimufino kitur, 
Nedažinojau kur,

Už tai daug ten regėjau, 
Laiko turėjau visur 

sznipinejau.
Eidamas ulyczia kur teatras 

stovėjo, 
Vaikelis kožnain plakata 

davinėjo, 
Užklausiau jo: Kas ten?— 

Lietuviszkai, 
Bet man atsake kitaip,

Angliszkai:
Mupin pikeziurs tunait, gona 

bi alrait,
Neturėdamas kur eiti, 
Inžanga užmokėjau, 
Prie duriu atsisėdau,

Mat akys akaudejo, tai kad 
man elektrikas nežibetu, 
žmones manes nepažintu,— 

nežiūrėtu,
Paskui mane atėjo porele 

jauna,

Ba

tr

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 26c., 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 metam.

visos trys n* 
KNYGUTES 
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Žinios Vietines Fame In Nelaisve 700 Vokiecziu

— Utarninlke pripuola 'Szv. 
Vardo Marijos; Ketverge Isz- 
auksztinimas Szv. Kryžiaus-; 
Petnyczioje Szv. Marijos ~ 
Sopuliai.

— Dienos jau pradeda, bū
tie trumpesnes ir szaltesnes, 
ruduo jau po szonu.

t Viktoras, sūnelis V. La- 
baczausku, 717 E. South uly., 
mire in asztuones valandas po 
užgimimui Locust Mountain 
J ligonbuteje Shenandoah. Likos 
palaidotas ant Szv. Juozapo 
paraipijo-s kapiniu per graboriu 
L. Traskauska.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė. 
Atsiszaukite pas: Mrs. N. Mc- 
Gonigle, 113 N. Jardin Street, 
Shenandoah, Pa.

NUTRUCINO
MOTINA

Privertė Simu Idant lu
piku Truciznos In Van

deni Motinai Kuria
Vyras Sumusze

I CHICAGO, ILL. — Karoli-1 
|na Malecka, a^a diena mirė li- 
I 1penbuteje nuo sužeidimu ko-

■ kius aplaike nuo savo vyro An-' 
! c’riaus. Motere kentėjo kantrai

Taiso Sugadytus Ginklus ISTORIJEapie na isz
-----------------  iszo iszlins, Al-

SHENANDOAH, PA.

t Praeita Ketverga vieti- 
noje ligohbute mirė gerai žino
mas gyventojas Stanislovas 
Czesnuleviczius isz Turkey 
Rain, sirgdamas tik kėlės die
nas. Velionis pribuvo in Ame
rika turėdamas 17 metu, dirb
damas kasyklosia, bet per pas
kutinius 12 įmetus nedirbo. Pa
liko tris dukteres ir du senus: 
J". Dougertiene, Turkey Run; 
Z. Shustackiene, Shenandoah ir 
V. Budauskiene isz Baltimore, 
Md., Vinca, Gilberton ir Jurgi 
isz Philadelphia, Pa., taipgi 12 
anuku. Laidoltuves atsibuvo 
isz namo 'Savo dukters p. Dan
ger tienes, Nr. 410 Turkey Run 
Panadelio ryta ®u apiegomis 
Szv. Jurgio /'bažnyczioje 9 vai., 
Kūnas palaidotas Szv. Marijos 
kapuose. Czaikauskas laidojo.

Kulpmont, Pa. — Juozas 
Czeponis, 58 metu, atėmė sau 
gyvastį per pasikorimą užpa- 
kalije savo namo. Praeita Ne- 
deldieni szeimyna jo nesuradus 
namie, pradėjo jeszkoti, ir ant 
galo užtiko ji kabanti ant vir
vutes. Buvo jisai ant burdo pas 
savo poduktere Mare Korn’ke- 
vicziene. Priežasties nedažino- 
ta, del ko jisai iszsirinko tokia 
mirti.

Seržantas Rodney Cloutman, 26 metu isz Athol, Mass., 
ant kaireses, pats paėmė 400 Vokiecziu in nelaisve su vienu 
karabinu. Kapitonas J. R. Willingham isz Tuscaloosa, Ala- 
bamos, ant deszines, su eroplanu paėmė 300 Vokiecziu, kurie 
jam pasidavė, sakydami, kad jiems jau nubodo kare.

ligonbuteje ir niekam nepasi- 
i skunde su vilczia kad gal pas- 
j veiks ir vela sugryž namo. Bet, 
negana to, prokuratorius daži- 
nojo da svarbesne priežastį mo- 
teres mirties.

Josios 14 metu sūnūs Jonas, 
prisipažino buk kada motina 
gulėjo sumuszta lovoje, tėvas 
privert ji kad inpiltu in puodu
ką vandens truciznos kuria li
gone iszgere, po tam likos isz- 
vežta in ligonbute kur ant ry
tojaus mirė. Vaikas toliaus pa
sakė prokutoriui: “Priesz isz- 
vežima mano motinos in ligon

Amerikoniszki kareiviai taiso sugadytus ginklus Nau
joj Gvinoje del savo draugu ir siunczia ant kariszku lauku, 
nes nauju negalima gauti taip greitai.

ATSKAITA
30-tos Lietuviu Dienos

LAKEWOOD PARK, PA,

Ineigos, ............... $1,854.51
Iszlaidos, .............   402.05

Gryno pelno lieka $1,452.46

Pasiusta sulyg 30-tos Lietu
viu Dienos delegatu nutarimo:

Seserims, Szv. Kazimiero
Newtown, Pa........ $ 484.15
Seserims, Szv. Pran- 
ciszkaus, Pittsburgh,
Pa., ........................ 484.15
Seserims, Jėzaus Nu
kryžiuoto, Elmhurst,
Pa., ........................ 484.15

Kun. K. J. Rakauskas, 
30-tos Lietuviu Dienos 

Iždininkas.

Pagerbia
Amerikoniszka

Generolą

Amerikonai Neteko
Daug Kareiviu

WASHINGTON, D. C. —
Lyg Rugpj. (Aug.) menesio 
laike musziu Normandijoj, ir 
Francijoj, per tris sanvaites. 
Amerikonai pranesze dideles 
bledes kaip: užmuszta 57,677; 
sužeista 156,933; nesurandamu- 
ju 44,643; paimta in nelaisve 
56,964 kareiviu.

Vokiecziai in laika trijų me
nesiu neteko 600,000 kareiviu, 
užmuszta ir sužeista.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327

bute, tėvas nuėjo in aptieka, 
parsineszdamas kokiu tai 
proszku, sakydamas kad tai pa
lengvins motinai skausmus. Po 
tam inpyle proszkus in stiklą, 
liepdamas man idant paduo-
cziau motinai, o kada to neno
rėjau iszpildyt, jisai man smar
kiai patraukė už ausies, pri
versdamas idant jai paduo- 
cziau. Kada motina iszgere, la
bai apslobo, o tėvas matydamas 
josios padėjimą nuveže in li
gonbute.”

Dabar tėvas turės atsakyti 
už baisu sumuszima paczios 
kaipo ir už žudinsta.

e v

Szitas Žmogelis
Turėjo Giliuki

vaiku

yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 

i szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
Į užmirszt, Kaip dagyvent 100 
' metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoki is Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 

, Geros rodos, Gailinga ypata, 
'Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
i iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 
I ba kaip ir visos Bobos. 150.

100 Doleriu Už Patrau- 
kima Vaiko Ausies

READING, PA. — Jeigu kur
l vaikai peszasi tarp saves tai ne 
kiszk nosies in ten nes ir už tai 
gali būtie nubaustas kaip buvo

Naujas Lietu viszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A5 iki D5 dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki L5 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
korikas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

Czeverykai—Ženkleliai Nrs. 
1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko. .

— Kanadiecziai suruko po 
10,000 papirosu kožna miliutą 
diena ir nakti.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Kur tik mato Amerikon 
iszka kareivi, Francuziszki 
vaikai negali jiems atsigėrėt 
ir kur tik juos pamato tai ati
duoda jiems garbe. Szitie 
Francuziszki vaikai svekina 
Generolą Omar Bradley 
miestelije St. Brice, Franci
joj- ______________

Ar Žinote Kad...

— Amerikonai taip myli 
kornu cirupa, kad jo sunaudoja 
po 500 svaru kožna minuta.

— Kožna minuta Ameri
konai praleidžia po du tukstan- 
cziu doleriu ant kalbėjimo per 
telefonus.

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. Mahr.noy City, Pa.

PITTSBURGH, PA. — Mi
kola Stebbins, 64 metu ūkinin
kas, gyvenantis apie asztuones 
mylės nuo czionais, yra tvirtas 
kad laime ant szio svieto seka 
paskui žmonys, kaip apie tai 
pats persitikrino. Važiuodama 
troku in miestą parduoti dar
žoves, užmigo nes labai anksti 
buvo atsikelas taji ryta. Tro- 
kas sustojo ant geležinkelio. 
Tame laike adbego greitasis 
trūkis ir trenke in stovinti tro- 
ka. Mikola pabudo ligonbuteje 
tik su sužeista veidu, bet szaip 
jam nieko blogo neatsitiko nors 
trokas likos suteszkintas ant 
szmoteliu.

Užims Kandidato
Dewey Vieta

Vaikai Nenorėjo Duoti 
Pinigu Ant Suszelpimo

Senu Tėvu
INDIANAPOLIS, IND. — 

Jau visi žino ir tas yra darody- 
tu teisybe, kad deszimt
negales iszmaityt savo seno tė
vo ir motinos kurie patys kens- 
tu kada ir atiduotu paskutini 
kąsneli duonos, bet penki vai
kai Antano ir Jevos Berentu, 
atsisakė duoti tėvams po dole
ri ant sanvaites del j u pragy
venimo, sakydami kad del j u 
yra didele sunkenybe.

Sudžia privertė vaikus ant 
suszelpimo senu tėvu, pasaky
damas visiems gera pamokslą: 
“Kaip esmių sudžia nemacziau 
kad penki vaikai, kurie dirba 
ir turi savo turtelius, taip nedo 
rai pasielgtu su savo senais tė
vais. Jeigu neiszpildysite mano 
paliepimo, tai visus liepsiu už
daryti in kalėjimą.”

Laike Savo Motina
Uždaryta Tvarte

HAGERSTOWN, MD. — A- 
na diena palicija paliuosavo 
isz tvarto, 68 metu Berta Col- 
vert, kur ja sūnūs laike uždary
ta per koki tai laika. Kaimynai 
girdėdami dejavimą, pranesze 
apie tai palicijai, kurie užmu- 
sze duris ir surado gulinczia se
nute.

Sunaus negalėjo surasti nes 
tasai pamatęs palicija, pabėgo 
in artima girria. Kaip ilgai mo
tina buvo uždaryta tvarte, to 
negalima dažinoti nes motina 
yra labai silpna, reikėjo ja nu
vežti in ligonbute. Pakol nepa- 
sveiks, tai nieko negalima bus 
nuo josios dažinoti. Palicija 
jeszko nelabo sunu po visa ap- 
linkinia.
t — - -

Neregys Uždirbo
S 14,000 Per Metus

nubaustas Motiejus Czole, ku
ris norėjo sutaikint du peszan-
czius vaikus savo kaimyno ir už 
tai užmokėjo net szimta dole
riu.

Laike teismo Ozole aiszkino, 
i buk tik nubadė vaikus, bet mo
tina vieno isz vaiku pasakė kad 
Czolik taip patraukė ausi jo
sios dvylikos, metu sūnelio kad 
daktaras turėjo gydyt ausi.

Motere Gyveno 
Kaipo Vyras

IOWA CITY, I0WA — Nie
kas gal nebutu ir sziadien žino- 
jas, kad Mare Miller persista- 
tinejo save kaipo vyras 
”George Miller” per 60 metu. 
Josios slaptybe iszsidave ligon
bute j e kada apsirgo.

Per daugeli metu Miller dir- 
I bo ant ūke, už vaczmona ir prie 
kitu darbu, keliavo su cirkusu, 
ruko kaip vyras, bet niekados 
nesiskuto. Persirede ant vyro 
turėdama asztuoniolika metuj 
del to, kad lengviau galėjo su
rasti darba.

Už Dyka Negavo

MILWAUKEE, WIS. —
Fredas Delagua pardavineje' 
skalbamas maszinas, o jo pati, 
dirbo sztore, bet gaudavo maža1 
alga ir neturėjo vaiku. Ana die
na Fredas aplaike persiskyri
mą nuo savo paczios kad drau
gavo už daug su svetimais vy
rais ir su bambilium piszkino 
po visas rodhauzes.

Karta porele radosi restau
racijoj ant piet, tame du nepa- 
žinstami vyrai prisiartino prie

Gubernatorius New Yorko 
Dewey, kuris yra kandidatu 
ant Suv. Vai., prezidento pa
skyrė žymu kalbėtoju Joną 
F. Dulles, advokata, užimti 
jo vieta ir kalbėti ant politi- 
kiszki susirinkimu.

WASHINGTON, D. C. — 
Earl Richardson, kuris parduo
da cigarus ir gėrimus prie vai 
diszko namo, praeita meta už
dirbo 14 tukstancziu doleriu ar
ba keturis tukstanczius dau
giau ne kaip aplaiko algos kon 
gresmonas. Richardsonas yra 
neregys ir laiko taji sztoreli 
daugeli metu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

stalo pavadindami jo paczia 
vardu ir szypsojosi in ja, kitu 
kartu sugryžo namo treczia va- ’ 
landa ryte. Motere turi savo 
automobiliu, brangu deimanti
ni žiedą ir puikius kailinius, 
kuriuos josios vyras ne sztant 
buvo pirkti. Kada jisai josios 
užklausė nuo ko tuosius daly
kus aplaike, tai jam staczia at
sake, nuo kitu vyru, kurie turi 
daugiau kaip tu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunna numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City


