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Amerikonai Paėmė Metza
t

Isz Amerikos Musziai Franci jo j Prieszai Vokieczius KARE
VYRAS LAIKE

SAVO AUKA
—

Motere Szove In Ji

CANDOVER, W. VA. —Szi- 
mas Greton, apskundė Dora 
Palotes ir josios vyra ant de- 
szimts tukstancziu doleriu už 
sužeidimą ji septynis kartais 
szuvais isz revolerio. Vyras 
laike Szima, o jo motere szove 
in ji, sužeisdama jam rankas 
kuriu daugiau negales naudo-! 
ti, taipgi žanda suteszkino ir Į 
baisiai subiaurino vieda. Už 
ka taip jam atsimokėjo, tai to 
nepranesza.

* Baidykis Kamine

Amerikonai Paėmė
Daug In Nelaisve

LONDON, ANGLIJA.— Vy-Į 
riauias kariszkas sztabas garsi
na savo raporte, buk dvi Ame- 
rikoniszkos armijos nuo Bir
želio 6 diena iki sziai dienai, 
daugeliuose musziuose paemc 
in nelaisve 276,427 svetimtau- 
tiszku kareiviu.

Musziai Prie 
Lietuviszko Rubežiaus

8,000 Vokiecziu
Užmuszta

2,000 Amerikoniszki Eropla
nai Užklupo Ant Vokiszku Mies
tu; Rusai Aplinkinėje Rigos 
Paėmė 300 Miesteliu Ir Kaimu; 
Musziai Prie Liet,, Rubežiaus

PHILADELPHIA, PA. — 
Gyventojai namo ant 112 uly- 
czios, pranesze palicijai, buk 
nuo kokio tai laiko tame name 
apsigyveno kokia tai nepa-
rasta baidykla, kuriems neduo
da malsziai miegoti. Palicija 
drauge su ugnagesiais pribuvo 
isztyrineti ta dvasia ir pasiro
dė kad baidykla yra žmogus su 
duszia ir kuna. Paimtas in 
palicijos stoti iszaiszkino, buk 
kėlės dienas adgal, norėdamas 
sau pasidaryti gala, szoko in 
kamina, bet neužsimusze. Dva
sia likos nuvežta in ligonbute.

Merginos Lavonas
Paslėptas Kupare

DORRISVILLE, IND. -Ras- 
ta skrynioje sudvylinkiuotas 
kūnas panos Ednos Roman, ku
ri atrado josios sesuo, kur ra
dosi skryniai rūsyje. Manoma, 
kad veliones motina ir brolis 
yra tame suriszti su sziuo daly 
ku, bet niekas nežino kur jie 
yra. Mergina paskutiname 
laipsnyje nėštumo ir tikėjosi 
neužilgio pagimdyt kūdiki, ir 
gal tas buvo priežaste nužudi- 
mo.

Atrado Užmirszta 
i Iszpaniszka Kasykla

PRESTONSBURGH, TEX. | 
— Garsinga sena kasyklų si
dabro, kurioje dirbo Iszpanai 
priesz sena laika, likos ne tikė
tai atrastos kainuosią Black 
Crow, netoli czionais. Kokis 
tai kalnakasis atrado taisės ka
syklas, jeszkodama vandenio. 
Vienoje perskyrioje kasyklų 
rado jisai 16 žmonių kaulus ir 
vežimą prikrauta visokioms 
tulszems. Badai kasyklosia 
randasi sidabrines rudos ant 
keliolikos milijonu doleriu. Ra-

Saitas tankas, kuris meta liepsna ant savo nevidonu yra 
naudojamas per Anglikus Francijoj. Tasai tankas gali mesti 
liepsnines bombos 500 pėdu ant nevidonu su didėlėms ble- 
dems.

Iszkalbe Marszkinius Ir 
Pinigus

PHILADELPHIA, PA. = 
Jeigu kas turi 640 doleriu kur
iuos insiuvo in marszkinius ir 
nepapdeda in saugia vieta, tai 
neprivalo marszkinius skalbti.

Czionais vienam fabrike yra 
tokis paprotys, kad darbinin
kai stikliniam fabrike turi išs
kalbti savo marszkinus. Vienas 
isz tokiu darbininku, Petras 
Ditko, iszkalbes savo marszki
nius, užmirszo kad insiuvo 640 
doleriu bumaszkoms, kada van
deni iszliejo, paregėjo su bai
me, kad iszliejo bumaszkas. in 
upe, kuriuos nuplaukė sau in 
tolima kelione, atsisveikinda
mas ant visados su Petru. Ne- 
bagas szokinejo kazoka ant 
kranto isz gailesties, bet bu- 
maszkos nesugryžo.

Bulve Panaszi
In Žmogų

0WNSB0R0, KY. — Ana 
diena Mrs. Jane Miller iszkase 
isz savo darželio nepaprasta 
bulve, bekasant kitas bulves 
iszkase suvisai nepaprasta bul
ve. Isz kart mane, kad tai ne 
bulve, mane kad tai kokis daik
tas padarytas isz medžio. Pri
sižiūrėjus geriau, patemino 
kad tai isztikruju bulve suvi
sai panaszi in žmogaus gulin- 
czio ant szono. Ne tik galima 
matyti rankas, kojas, limuo, 
kakla ir galva bet nosi, akis ir 
ausis, rodos butu tai paveikslas 
iszdrožintas ar isz molio nuly- 
pitas žmogelis. Isz visos aplin-

Neprisotinta Mergaite, 
Suvalgė Daugiau Už

Keturi Vyrai
MILWAUKEE, WIS. — 

Nancy Anderson, 10 metu mer
gaite turi toki nepaprasta norą 
ant valgio, kad ja turi sergėti 
specialiszka paskirta dažiure- 
toja, idant nesuvalgytu visko 
kas tik randasi namie. Toji ne- 
prisotyta mergaite suvalgo kas 
diena daugiau už keturi vy
rai. Ana diena pabėgus nuo sa
vo dažiuretoju suvalgė ketures 
silkes, du svarus žvakių, kelis 
svarus sviesto, tris kepelelius 
duonos ir kitokiu daigtu. Kada 
ja uždare aptvertam daržia per 
kėlės valandas, tai suvalgė ko
ne visus lapus nuo medžiu ir 
apgriausže kelis krumus.

Josios sesuo ant kart suvalgė 
29 iszvirtu kiausziniu, 6 svarus 
sviesto, 5 kepelelius duonos, 
tris bonkas pieno ir dvi bonkas 
vyno, po tam miegojo per tris 
dienas be pabudinimo.

t

Kate Aplaike Puškės 
Laidotuves

FORT MUNSTER, MO. — 
Puikos laidotuves kates atsi
buvo czionais. Toji kate ver
te 4,500 doleriu ir buvo locnaste 
Georginos Webber isz New 
Yorko. Visi tarnai ir pažysta- 

I mi dalyvavo laidotuvesia. Ka
te palaidota metaliniam grabe
lyje.

MOSKVA, RUSIJA. — Ru-, 
sai yra užėmė dideli ploti Rigos 
ir ana diena smarkus musziai. 
su Vokiecziais prie Lietuviszko 
rubežiaus artymoje Prusu. Ru-' 
sai paėmė pamari Paldiszki, 
Baltiszka miestą.

2,000 Eroplanu
Bombardavo Vokietija

LONDON. — Daugiau kaip 
2,000 Angliszku ir Amerikon- 
iszku eroplanu bombardavo 
Frankfurtą, Koblenza ir kitu 
didesniu miestu Vokietijoj, kur 
radosi dideli kariszki fabrikai. 
Keli szimtai žmonių likos už- 
muszti.

Eroplanas Paskandino 
3 Japoniszkus Laivus

LONDON, ANGLIJA. — 
Vienas Amerikoniszkas eropla
nas paskandino tris Japonisz 
kus laivus artymoje Devono 
Salos ant Filippinu. Japonai 
buna smarkiai supliekti Kvei- 
lin, Kinuosia, kur badai Kinai 
užmusze apie du tukstancziu 
Japonu musziuose.

--- □--------  
Žuvis Turi Raguczius

Ir Ketures Kojas
OAKLAND, CALIF. — Ne- 

paprasta žuvi pagavo ūkinin
kas Jim Horges artimoje upėj e 
prie savo ūke, kuria patalpino 
in didelėj e bonkoje ir rado vie
tinėje aptiekoje. Toji žuvis yra 
sztamo “catfish,” yra keturiu 
coliu ilgio, turi raguczius ant 
galvos ir ketures kojeles pana- 
szes in varles.

--------a--------
— Amerikas turi apie 60,- 

000 daktaru, ir padirba visokiu 
gyduolu už 250 doleriu kas mi
nuta.

MOSKVA RUSIJA. — Ru
sai užklupo ant Rigos, sostapy- 
ies Latvijos, nužengė viena die- Anglikais iszskerde apie 8,000 Vokiecziu Ho-

Jm^ai landijoj prie Meuse upe, knr musziai tesei ant 
(.v ..u,..v. Amerikonai užėmė Metzo 
'forteca užduodami Vokiecziams dideli smūgi.

LONDON, ANGLIJA. — Amerikonai su

na net 28 mylės. Rusai jau inejo - --- -
in Vengrus ir pradėjo musziai - - - 
prie Prūsinio rubežiaus. Jugo-L|0 Hivllll ffllBtO. 
slavijoj Alijentai mano ap-j 
siaubti 200,000 Vokiecziu ant
Balkanų.

LONDON. — Amerikoniszka 
flota bombardavo svarbes vie
tas kur raudosi dideli Kiniszki 
fabrikai Anshane, Mandziuri- 
joj, sunaikindami daugeli dide
liu fabriku ir aplinkiniu kasyk
lų. Apie tūkstantis žmonių li
kos užmuszta.

LONDON. — Vokiecziai jau 
panesze milijoną bledes, už- 
musztu ir kareiviu sužeistu, 
priek tam apie puse milijono 
gavosi in nelaisvės. Ameriko
nai paėmė in nelaisve apie mi
lijoną Vokiecziu; Kanadiecziai 
apie 90,000 ; o Anglikai 90,500 
Vokiecziu.

Du Užmuszti Nelaimėje
Boso; 21 Sužeisti

SCRANTON, PA. — Du 
žmonis likos užmuszti, 21 su
žeisti, kada didelis bosas susi
dūrė pieniniu troku ant Tunnel 
Kalno užmiestyje. Aplinkinei 
daktarai likos paszaukti in pa- 
gialba, kurie apžiurėjo sužeis 
tuosius ir nusiuntė juos in li- 
gonbutes. Boso varytojas likos 

lužmusztas.

Turi Tik 12 Metu; Jau 
Yra Motina

MORGAN, KAN. — Elena 
Byron, dvylika metu mergaite, 
kuri iszbego nuo teviszkos pas- 
tokes praeita menesi, o kuriuos

jdažinojo, buk Elena isztekejo 
už vyro 28 metu senumo. Mer-

Apie 2,000 Alijentu eroplanu užlėkė ant
daugeliu vietų Vokietijoj, sunaikindami dau
geli svarbu fabriku, miesteliu ir geležinkeliu. 
Alijentai eroplanai suszaude kelis pulkus Vo
kiecziu Albanijoj ir ant artymu Jugoslavijos 
pakraszcziu Salų. Ant Pacifiko Japonai gavo 
smarkiai plakti ant Palaliu Salos, kur Ameriko
nai paskandino 4 laivus su 2,000 kareiviu.

PEARL HARBOR. — Amerikoniszka 
flota užklupo ant Japonu ant Paleliu Sa
los paskandydami keliolika laivu su tuks- 
taneziais Japonu. Prie Catalinos Salos 
Amerikoniszki eroplanai paskandino asztuo- 
nis Japoniszkus eroplanus.

WASHINGTON, D. C. — In tris mene
sius Su v. Valst., iszleido ant vedimo kares 
20 bilijonu doleriu tai yra nuo Liepos 1 d., 
iki Rugsėjo 23 dienai. Szimet kares kasz- 
tai perauksztina iszlaidu praėjusi meta ant 
bilijono doleriu.

ANGLEKASIAI ARESZTAVOTI UŽ ' T 
PAKURSTINIMO KITU ANT STRAIKO

no 
ti

PHILADELPHIA, PA. — Penki Skulki- 
anglekasiai likos aresztavotais ir nubaus- 

po $50 už pakurstinima kitu ant strai-
kur teses> per penkes dienas, per ka 

valdžia neteko daug anglių. Trys isz tuju
-----------n-----------  — Amerikonai tiki labai in gaite ant savo metu iszrodo se-

— Kanada pargabena kas apdraudima savo gyvasties ir'nesne, nes svėrė apie 117 svaru 
minuta isz Suv. Valstijų pama- sveikatos, nes gyventojai apsi- ir yra gerai iszsivystinus.

buvo isz Shenandoah, Pa.

dejas parduos savo radini sida- kines žmonis suvažiuoje regeti raneziu (orandžiu) už 20 dole- draudžia ant 13,000 doleriu kas ________________
£ro kompanijai San Franeiske. tosios nepaprastos bulves. riu. I minuta. Pirkie U. S. Bonus Sziadien! SKAITYKITE “SAULE” _
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Kas Girdėt
Tilkros žinios ateinanczios 

isz Vatikano, Popiežiaus mies
to, skelbia, buk Popiežius ant 
tikrųjų ketina atlankyti Ame
rika po pasibaigimui kares.

Butu tai didele garbe, jeigu 
tai tikrai butu teisybe, nes pa
gal bažnytinėse tiesas, tai Po
piežius negali apleisti 
sostapyles.

Szventa Ryta mirė, buvo tai džiaugtis isz laimes ir pasive-
Į žiemos laike, buvo szalta ir
Į daug snieko ant žemes, melsda
ma vienos miniszkos kuri sto
vėjo prie josios lovos, kad nuei
tu in darželi ir nuskintu jai ro-Į

( o _ ------------ „ r------- Vir$z 05,00.0, Lietuviu apsigy-
dimo savo artymo, ne kaip jam veno szioj valstijoje.

že. Kitos miniszkos stovinezios 
prie mirsztanczios drauges, ma
ne kad sesuo Ryta Idėjoje, bet' 
idant užganadyt mirsztanczios

už vy dėti?

KALBA
PENNSYLVANIJOS
GUBERNATORIAUS

praszyma nuėjo iszpildyt josios jor Gen. Ed. Martin 
meldimą ir, o stebuklai! Antį 
vienos rožes krūmo radosi pul

savo i kvepenti rože — tik vienas Pasakyta 30-toje Lietu
i žiedas. Tada minisz'kes inti’kejo VIII Dienoje, Rugpiu
.i. „ .1 u. • x.-n____ : _____'kad tai tikrai vra stebuklas.

buk
savo
pasi-j Vladimiras Negovski,

Henry Ford apreiszke, 
ketina padidint mokesti 
darbininkams kaip tik 
baigs kare. Sako jisai: “Už tei
singa dienos darba, priguli dar
bininkui teisingas užmokestis. 
Ko’žnas darbininkas privalo ap- 
laikyt ir uždirbt, kad galėtu tu- 
retie savo nameli, szmoteli dir
vos ir automobiliu. ’ ’

Fordas sukėlė tikra daybi- 
ninkiszka revoliucija Ameri- 
koniszkoje pramonėje 1914 me
te, kada apreiszke, kad mokes 
visiems savo darbininkam ma
žiausiapo 6 dolerius ant dienos, 
kada tai kiti fabrikai mokėda
vo darbininkams po 3 ir 4 do
lerius ant dienos. Kiti fabrikai 
už tai nekente Fordo ir stengė
si ji subankrytyti su pagialba 
Wall Street, bet tas jiems nepa- 
siseke. Pavadino ji pasiutėliu, 
pavojingu žmogum ir nevidonu 
daibininkiszlku organizaci j u 
darbo kas šukele kelis metus 
darbininkisžkos kovos tarp 
darbininku ir darbdaviu.

Ar ji kas myli ar ne, niekas 
negali u'žginczyt jo tesingumo 
ir tvirtinimo kad gerove sklypo 
priguli nuo to, kiek darbinin
kas aplaikineje užmolkeszczio 
už savo darba. Bet Fordas iszsi- 
dirbo sau gera varda, gera du- 
szi žmonių ir didžiuasius mo- 
kesezius del darbininko.

Bus jisai ilgai paminėtas kai
po geras žmogus, norints pada
re keliolika klaidu savo gyveni
me.

Tūlas Rusiszkas daktaras 
35 metu 

isz Moskvos, iszrado būda kaip 
atgaivyt mirusi žmogų, kuris 
jau buvo mires keliolika valan
dų ii- jau pasisekė jam iszgial- 
bet 52 kareiviu kurie buvo mi
re. Yra tai tikra stebuklingas 
būdas kuri pradėjo ir kiti dak
tarai.

Taip, po karei galime tikėtis 
visokiu stebuklingu iszradimu 
kurie nustebins svietą, nes isz- 
radejai jau dar'buojesi ant tuju 
iszradimu.

Delegatai ant savo metinio 
Anlglekasiu seimo kuris buvo 
laikomas Cincinnati, Ohio, nu
barstė kad ateinacziam laike 
tieje angle'kasiu seimas 'butu 
laikomi kas 'keturis metus. Ži
noma, ne visi ant to sutiko, bet 
didesne dali tam užmanime pri
tarė.

1 Aplinkinėje Sierra kainuosiu 
Mendocino, San Louis Opispo 

randasi 
badai 
indu 
žmo-

misijos, Kalifornijos, 
užkasta skryne kurioje 
talpinusi daug auksiniu 
iszbažnycziu ir turtingu
niu, kurie verte yra daugiau 
kaip tris milijonai doleriu. Jau 
nuo senei daugybe žmonių jesz- 
kojo tojo senoviszko skarbo per 
daugeli metu, paaukaudami sa
vo gyvaste jeszlkodami tojo tur
to.

Badai senas zokonihkas 
priesz savo mirti padare žem- 
lapi ant skuros kur tasai skar- 
bas randasi ir likos paslėptas. 
Skryneje randasi auksinai to- 
rielkos, puodukai, kielikai, ir 
kitokios brangenybes iszkaltos

Napoleonas praėjo pro szia 
vieta. 1812 m. su 400,000 vyru 
(kariuomenes).

Ant kitos puses to paminklo
Jungtiniu Valstijų saraszas 

imtas 1940 m. parodo kad 272,- 
680 žmonių sziame kraszte bu- su vi’lvczia nurodanti in vaka-I 
vo Lietuviai.

8. — Pennsylvanijoje randa-'

Pennsylvanijos yra karo laukas, kurioje Rusai 
tumia Nacius in Baltijos pa-

ežio - Aug. 15,1944m., 
Lakewood Park, Pa. i

Viena isz biaurinašiu ligų 
ant kurios žmonis serga yra tai 
užvydejimas, kuri yra motina 
visu piktadaryscziu. Užvydus 
žmogus yra neapkencziamas, 
visi nuo jo szalinasi nes ji nu- 
žuri kaipo žmogų pikta kuris 
nuolatos mausto kaip dagirsti 
savo artimui.

Užvydus žmogus pasielgine- 
ja kaip pasiutėlis, jo protas ap
imtas užvydėjimu, nepavelina 
jam maustyti sveikai, teisingi, 
todėl turime tiek visokiu prasi
žengimu ir žudinscziu o pamatu 
to viso yra užvydejimas.

Žmogus perimtas užvydeji- 
mu neturi pašilsio, nežino kas 
tai yra tikra meile, nemėgsta 
sutikimo ir nežino kas tai lai
me. Žmonis apimti taja liga, už
vy di savo artymui visko, gero 
pasivedimo, didesnio užmolkes- 
czio, puikesnio namo, puikes
niu parodu, pasisekimo ir lai
mes, norints gerai žino arba 
privalo žinoti, kad jeigu taip 
pasielgineja tai pats sau užker
ta kelia in laime ir pasivedima.

Užvydejimas tai yra kirmė
lė kuri inslenka in žmogaus 
protą, užtrucindama 
smegenis, aptemdina 
kad nemato nei savo 
Tekis užvydejimas

szirdi ir 
jo akis 
laimes.

užmusza
žmoguje puikiausia jauslu, už
vydejimas yra arsziausiu ap
šmeižimu ir biauriausiu pasiel
gimu.

Užvydejimas yra prakeiki
mu, yra peikia del tuju kurie 
yra juom perimti. Žmogus api
painiotas užvydejimu pereina 
dvasines kanezia, yra nuolati
nėje baimėje kad tas, kuris tu
ri laime ir pasivedima gyveni
me, gali turėti da didesni gilin
ki. Protinis padėjimas tokios 
ypatos yra neapsakomas. Tu
rintis pripildyta szirdi užvyde- 

ijimu, neturi niekame linksmu- 
Įmo, malszumo, niekam neu'žsi- 
itiki ir neturi pasilsio.

Užvydejimas yra tai lyga del riavo 
pei’ Indijonu isz gryno aukso, kuriuos da neatrasta gyduole, l-latino geibuvi. 
bet lyg sziam laikui niekas tojo i Sunku ja iszgydyt ir nugalėti 

bet galima apmalszyti. Galima g 
tai padaryti, susilaikyti 
biauriausio užklumpimo užvi- kos Žmones.” 
dėjimo, gera iszminczia, persi-! 
tikrinimu kad tas, ant ko užsi- j 
tarnavome, gali būtie musu, ka- mus (tradicijas) ir Ameriko 
da pasiliks musu.

Gerai apsvarstikime

Bet daugumas Lietuviu pra-

4. — Ponnsylvanijos valsty
be didžiuojasi kad ja sudaro in- 
vairios tautos, rases, tikėjimai 
ir spalvos.

Taipgi laiko sau už garbe 
kad gali teikti jos piliecziams 
savo didelius turtus anglies, 
aliejaus, gazo, cinko, skalos 
(sziferio) akmens, cemento, 
molio, rasto (giriu) ir derlin
gos ’žemes.

2. — Didžiuojasi savo upė
mis ir kalnais kurie duoda sziai 
valstijai natūrali groži ir yra 
viena isz puikiausiu tarp viso 
politiszku divizijų pasaulyje.

Pennsylvanija taipgi did
žiuojasi jos garbinga tradicija 
laisves ir tolerancijos.

Wm. Penu, atradėjos, kuris 
gimimo sukakti minime Spalio 
(Oct.) 24 d. (300 metu atgal), 
norėjo naujos žemes kurioje ti
kybos laisve ir laisvas sieki
mas žmogaus tikslo butu kiek
vieno vyro ir moteries teises.

3. — Pennsylvanijos 'laisve 
ir jos turtai padare szia valstija 
pageidaujama teviszke Euro
pos žmonėms kurie ieszkojo ge-’ 
resnes buities ir progos vairuo- 
tis pagal jn nuomones ir gerinti 
gyvenimą ne tik sau bet ir bu
simajai kartai.

Pirmieji ateiviai Philadeį- 
phi jos apielinkeje buvo Szve- 
dai, Kvakeriai isz Anglijos, 
Holandįecziai ir Valiecziai.

4. — Kuomet mes pradėjome 
skverbtis tolyn in vakarus per 
musu didžiuosius kalnus, Ir- 
landiecziai, Sžkotai, Slavai, 
Baltijos gyventojai ir kiti isz 
pietines ir centralines Europos 
atvyko pagelbeti iszkirsti gi
rias, statydinti naujus kelius, 
kasti kanalus, anglis, ir dirbti 
laukuose.

Jie taipgi pagelbėjo pastaty
dinti geležinkelius, musu dide
les jiegos iszdirbystes ir pra
mones.

5. — Jie suorganizavo musu 
bažnyczias, musu mokyklas, 
musu ligoribuezius (ligonines) 
ir kitas dideles vieszas ir pri
vatines instaigas.

Jie pagelbėjo iszvystyti (isz- 
plesti) valstija narsiu, isztiki- 
mu ir civilizuotu žmonių.

Ta! viską atsiekti reikėjo pa
dėti daug triūso, vargo, ir pa- 
siszventimo. Tai yra tiik vienin
telis kelias statyti civilizacija.

6. — Uzia Pennsylvanijoje
daugiau negu penkiasdeszimts’ bus, Lietuva niekad nepražus. 
(50) tautu gyveno taikoje, ka-

musu tautos karese ir

vėliau
— Lenku

1863 m. 'buvo baisus 
persekiojimai Lietuvoje ir

rus szie žodžiai:
Napoleonas praėjo szia vieta 

si daugiau Lietuviu negu kitose' 181 3 m. su 40,000 vyru.
dalyse musu kraszto. * 18. — Sziadien vėl Lietuva

Daugumas'
Lietuviu randasi anglių kasy 
klu apylinkėse kaip Imzerne, krantes.
Schuylkill, .Lackawanna, Alio-' Užraszuose randame kad 
gheny, ir Philadelphia. (pirmieji Lietuviai dasioke Am-

9. — Senoji Lietuvos tevisz-' -terdama dabartini New Yorko 
ke turi tik pusiau tiek žemes miestą 1688 m.
kurioje gyvena apie trys mili
jonai (3,000,000) žmonių. dėjo atvykti apie 1850 m. Tais

10. — Vienok 1918 m. ji pa- miestais siautė badas Lietuvo- 
sįkelbe savo nepriklausomybe je.
Rusijai. Į 19. — Trylika metu

Amerikos Lietuviai didžiuo- po antrojo Lietuviu 
jasi savo teviszke ant Baltijos sukilimo 
juros.

Jie gerbia savo szeimas ir gi-' daugiau apleido tėvynė iesz'ko- 
,_ _ n__ • _ _ ___ _______ 2. ! i • i 4 _ * i_ :
Didžiuojasi senovės padavi-J 

mais (tradicijomis), liaudės 
dainoms ir paproeziais. Jie nie
kad ju neturi pamirszti Lietu
vos szalis yra labai sena.

Senu senovės Lietuvos istori
ja yra apgauta paslapties bet 
ji buvo atrasta krikszczioniu 
laikais.

11. — Ji visad buvo apsupta ■
Vokieeziu Skandinavu (Norve- rika buvo stipraus 
gu ir Szvedu) Suomu, Slavonu, nes.
bet Lietuvisz'ka tautybe visad 
buvo iszlaikyta.

Lietuviai yra žinomi placzia
me pasaulyje kaipo taikos my-^ laiko sau už garbe ir didžiuoja- 
letojai ir pamaldus žmones, ra- si sziais milžinais kurie pageri- 
se ūkininku ir piemenų (kai-! no savo gyvenimą ir kurie pa- 
meniu savininku), nepageidau-'gelbėjo Pennsylvanija tapti

mines kurias paliko Lietuvoje, darni ramybes Amerikoje.
Didžiausia lietuviu emigraci

ja buvo po 1880 m.
Laikai buvo gan sunkus tė

vynėje.
20. — Buvo didele suirute ir 

nepasitenkinimas nes Lietu
viai negalėjo net nominaliszka 
(iszvardini) savivaldyste tu- 

(reti po Rusu valdžios.
■ Tie kurie atvažiavo in Ame- 

ugio žmo-

Jie sunkiai darbavosi fabri
kuose ir kasyklose.

Pennsylvanijos gyventojai

jantys karu ir invazijų bet nar- pramonių (iszdirbyscziu) im- 
siai kovojo savo teises ginti ir perija (vieszpatyste) musu 
namus apsaugoti nuo prieszu.

12. — Kunigaiksztis Mindau
gas keturioliktame szimtmety- 
je buvo garsus karo genijus, 
diplomatas, ir politikas.

Szis didysis karžygis kuris

skambo nesurado

Daugelis žmonių skaitė ir 
girdėjo apie Szventa Ryta, bet 
mažai apie ja 'žino, todėl steng
simės truputi apie ja iszaisz- 
kinti.

Szventa Ryta buvo pakelta 
in szventuosius 1900 mete. Jo
sios paveikslas perstato ja lai
kant bukietą rožių.

ant teisingumo (teisingumo 
principu).

34. — Amerikos vėliava yra 
simbolis žmonių aukszcziau- 
sios valdžios kuriose yra padė
ta visa galybe reikszti tinkama 
nuomone kaip krasztas turi'bū
ti valdomas.

Szis pri va] urnas yra pa- 
reiksztas Amerikos konstituci
joje.

Visame placziame pasaulyje 
musu Amerikos vėliava atsto
vauja progresą; tai vėliava 
vilties ir gerbūvio svajonių; tai 
vėliava laisvo iszpažinimo tikė
jimo ir ypatiszkos laisves.

35. — Tai vėliava simboli
zuojanti ypatiszkuma (indivi- 
dualiszkuma) ir laisva siela,

Tai tik vienintele vėliava pa
saulyje kuri neieszko užkariau
ti krasztus ir yra vėliava kuria 
pergalėti žmones gali joje ras
ti laisve, nepriklausomybe, tie
sa ir taika.

36. — Turi būti iszlaikyta 
visame stiprume. Negalime jos 
atmainyti in kita.

Alums daug kainavo ja pa
kelti padangių garbėje. Ji yra 
gilios reikszmes musu karo su
žeistam, karo suvargusiam pa
sauliui.

37. — Skatiname visus Ame
rikos Lietuvius ir kitus Arneri- 
kieczius savo nuoszird’žui dar
bu pagreitinti taika ir suma
žinti karo baisenybių dienas.

Mes didžiuojamės Amerikos 
Lietuviais gyvenaneziais czio- 
nai Pennsylvanijoje. j

valdžios kuri apsaugoja bet ne 
griežtai prisako (paliepia).

26. — Mes tvirtiname kad tie 
kurie yra mažiausiai valdžios < 
prižiūrimi yra geriausiai vai- < 
domi. (?)

27. — Mes pageidaujame bū
ti valdomi instatymais o ne 
žmonių siaurais nusistatymais.

Jeffersono, musu trecziojo 
prezidento laikais tik vienas 
isz 5,000 buvo valdžios tarny
stėje.

Dabar vienas isz 40 tarnauja 
Fe de r a 1 i ne i vai džia i.

Po karo mums reikia neatbū
tinai turėti mažiau valdžios 
(valdininku).

28. — Žmogus turi būti lais
vas darbuotis kur jis pageidau
ja ir prie kokio darbo jis turi 
didesni palankuma.

Regimentavimas žmonių tai
kos metu yra taip pasibiaureti
nas (biaurus) Alnerikoje kaip 
ir Naciu pavergtoje Vokietijo
je. Mes jos nenorime.

Laisva veikme neturi būti re
težiais surakinta valdžios insi- 
maiszymu (insikiszimu).

Amerikai reikia dvasinio at
budimo.

29. — Bažnyczios, katedros, 
ir synagogos yra tai arsenalas 
(ginki inyczia) batalijonu tu 
isztikimu Amerikiecziu kurie 
noriai klauso szalies instatu, 
kurie jauezia kad jie esti atsa- 
komingi savo kaimynui ir kurie 
tvirtai laikosi nuomones kad 
instatu laužytojai, isznaudoti- 
jai negali būti pakeneziami pa
doriu vyru ir moterų.

30. — Mes turime mokyti mu
su vieszose mokyklose, musu 
bažnycziose, musu draugystėse, 
musu unijos ir užsiėmimo susi- 
rinkimuose kad Amerikos gy
venimo idealai ugdė mums ge
riausius gyvenimo principus ir 
visoj civilizacijos instorijoj ge
riausius doroves ir dievobai
mingus žmones.

Amerikos nepriklausomybe 
atnesze didžiausi pasitobulini
mą gyvenimo sxityje ka isto
rija paduoda per 2000 metu 
žengimo prie auksztesnes civi
lizacijos. Ji neturi būti isznai- 
kinta.

31. — Grįžtąs kareivis nori 
gauti progos parodyti savo ga
bumus.

Mes turime planuoti užsiė
mimus Amerikoje privatiniais 
užmanymais o ne valdžios nu
rodymais. Mes nepageidaujame 
“fabrikuoto darbo.” Mes nori
me —(jobs) 
sipelnymus) ?

Biznis ir 
mums teikti 
valdžia gali gelbėti sumažinda
ma mokeszczius (taksus) ir 
mažiau insiskverbimo in dar
bininku reikalus.

32. — Sužeistas kareivis ir 
žmona ir vaikai turi ’gauti nuo
latine parama isz valdžios bet 
sveiki veteranai nori darbu ku
rie ji gelbsti užlaikymui jo szei- 
mos.

Mes visi norime taikos.
33. — Kuomet mes kalbame 

apie nuolatine (pastovia) taika

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Yra 
gute, 
daug 
daug

Jungtinėse Valstybėse.
21. — Jie atsargiai rinkosi 

gyvenimui vieta.
Jie norėjo tokios vietos ku

rioje atrastu darbo ir laisve. 
Jie nesibijojo darbo. Jie neno-

vede kariuomene priesz Kieva re jo paszalpos isz valdžios. Jie 
ir Maskva, buvo pirmutinis su- atrado Schuylkill Apskriti Ikai- 

Lietuvui pa- po gera vieta ta atsiekti.
22. — Iki sziai dienai szi da

lis yra didele iszdirbystes vieta.
Normaliais 1940 m. Schuyl

kill apskrities kasyklų ir akme
nų iszdirbystes pagamino 43 
milijonus doleriu vertes pro
duktu; 15 milijonu doleriu ver
tes audiniu ir sziam panasziu 
iszdinbyszcziu; 7 milijonus do
leriu vertes valgio ir produktu 
(gamybų).

23. — Jie atėjo in ta apskriti 
kuri buvo pirmutine vartoti 
kietąsias anglis geležies kros
nyje, in ta apskriti kuri pirmu
tine siuntė kietas anglis in Phi- 
ladeliphija.

Del Amerikonu-Lietuviu ir 
visu 'kitu Amerikiecziu szis 
krasztas dabar randasi krizes 
laikuose.

Milijonai musu vyru ir mote- ’ 
ru uniformoje randasi kiekvie
noje pasaulio dalyje.

24. — Jie kovoja kad palai
kius musu laisve ir iszgelbejus 
musu demokratijos principus.

Kiti milijonai energingai 
darbuojasi namu fronte kad su-(
teikus reika’]ingus kariams in-.turime atsiminti kad negalime 
raukius. ' musu, idealus kitiems duoti pri- į

Kiekviena rase tikėjimas, ir verstinai ir mes nedaleisimej 
,-arbes žodi jiems ju idealus po prievarta 

Amerikos vėliavai yra kovon mums teikti.
(in kova) patraukti.

25. — Amerika buvo sutver-

sirupinti religine 
dėtimi.

Virsz 600 m. atgal 1323, jis 
parasze laiszka in Popiežių Jo
ną XXII kuris dalinai sziaip 
skamba:

13. — “Mes kariaujame 
priesz Kryžoczius, ne dėlto kad 
norime sunaikinti krikszczio- 
nyste, bet kad apsigynus priesz 
neteisingumus (nedorumus) 
mums padarytus.”

“Isztikruju sakau Jums kad 
asz leisiu krikszczioniui gar
binti pagal jo paproezius ar jis 
Rusas ar Lenkas.”

“Mes, vienok, garbinsime ta 
pati Dieva, pagal musu pa
proezius.”

14. — Szia religine toleranci
ja skatino Vincas Penu Penn
sylvanijoje tris szimtus metti 
vėliau.

Szi tolerancijo (religinis pa
kentimas) priėmė Lietuvius in 
szia valstija.

Lietuviai kaimiecziai niekad 
nepamirszo savo tėvynės.

Jie sako, “Kas bus kas ne-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo
pranaszauta; tolinus toe 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25< o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, P*.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

(privatiszkus pa

pramones turi 
tuos darbus ir

15. — Lietuva visad buvo 'ka
ro laukas.

Ji randasi tarp dvieju dide-Mes sujiungeme tas visas,
•rūpės in viena kuria su pasi- liu kariaujancziu tautu būtent 

laike didžia vimu vadiname “Ameri- Rusijos ir Vokietijos.
j Napoleonas žygiavo per Lie-

spalva duodanti g

Prievarta niekad neiszriszo 
painius ryszius (painius ,.pro-

Tai yra isztikimi žmones, pa- tuva jo nepasekmingam siekiui ta isz dykumu idant žmones tu- blemus). 
iri jotai ir tikintys m padavi- 

< Z J T • • • \ • 4 •(! užgriebti Maskva.
16. —Mažas akmens pamink- galimybe susirinkti teise gar-' 

; las netoli Vilniaus miesto paša- binti liuosybeje ir teise laisvėje
visa 

piktumą, kuris yra priežastimi 
užvydejimo, turime patys saves 

Kada' užklausti, ar negeriau butu

■ laisve
7. —Sziadien mes pagerbia- ko tragediszka instorija tos ke

rne viena isz tu rasiu kurie pa- liones trumpose žodžiuose.
gelbėjo pastatyti szia valstybe 17. — Ant vienos puses to pa
ir szi kraszta. minklo paraszas.

retu laisve spaudos ir kalbos,' k ra geresniu budu jiai tik( 
žmones priimtu.

Amerika turi likti
darbuotis. ; klausoma ir laisva bet

Szios teises turi visuomet pa- paduoti gelbstanczia
silikti su mumis. krikszczioniu tautoms

nępri-J 
ji gali, 
ranka 

_____________ idant 
| Amerikiecziai visad norėjo ir jos turėtu taika remenczia

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra- _ .,Mk r 7 < 'K
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.
: ■ ' - r-':"'

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.



Kunigaiksztis Portlando
JAUNAS lordas, kunigaiksztis balto delno, karaliene sušilai-' 

Portlando, staiga pražuvo, ke kuždėdama su nuosteba:
Pažinojo ji visa Anglija — 

buvo tai ypatybe, tankiai mini
ma, kaip tik nepagarsejusi.

Daug pasakota apie nakti 
nes zobovas, kokias turėjo sa
vo palociuose laikyti, apie jo 
nepaprastas laimes lenktynėse, 
apie bo'kseriszka talentą, pasa- 
kiszkus turtus, prietikius ir 
meiliszkus susiriszimus.

Viena sylki vakare tiktai pa- 
temyta jo senos gadynes auk
suota karieta, kuogreicziausiai 
prasineszanczia per Hyde Par
ka; karieta apsiautė raiteliai 
su gagancziais.

Po tam kunigaiksztis užsida- sveczius tenaitinis lordas.

— Neeini su manim, Ellen ? j 
Mergaite vis dar sėdėjo 'be( 

jokio pasijudėjimo.
Karaliene pasilenke ant jos.
Buvo apalpus, — nors veido 

iszbalimas to visko neiszdave; 
ar-gi tai lelija vienok gali dar 
labiau išzbalti?

Metams praslinkus, jūrei
viai, būnanti ant mariu netoli 
Pusiasalio- Portland, viena 
banguota rudenio nakti pate-' 
mijo, kad palovius labai skais- 
cziai apszviestas.

O, 'buvo tai ne pirmas poky
lis, ant 'kurio užprasze savo

re savo gimtiniame palociuje.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vokiecziai Negali Sulaikyti Prisiartinancziu Alijentu
Tokios naujienos ant to balto 

svieto, 
Negirdėt 'gero nieko.

B.A.L.F. LEIDINIU
TIKSLAS GAUTI

PARAMA

Visi įkalbėjo apie suniurusi
Vede užsidariusi, atsiskyrusi ekscentriszkuma tu nepapras- 

gyvenima už storu palociu šie- W baliavojimu; kunigaiksztis 
nu, paslėpta sename sodne, ant juose nei sykio neeme dalyvu- 
apaugusio miszkais pusia-salio 
Portland. Vienatiniu kaimynu 
buvo mariu liktarne, parodau- 1 
ti per miglas kelia laivams, isz- 
plau'kusiems ant pilnu mariu.

■ Del ko prasiszalino nuo svie
to lengvamislis, pilnas šylu ir 
džiaugsmo jaunas lordas? Ar 
jis kartais neingavo melancho
lijos? Jis, apdovanotas taip at- 
remenezia notura? Negalimas 
daiktas!

O gal ji kokiu tai slaptingu 
budu užgavo paskutine jo ke
lione Rytuose?

Net paeziame karaliaus dva
re apsireiszke neramybe, isz- 
girdus jauno lordo staigu pra
žuvimą. Karaliene isz West- 
minsterio pilies pasiuntė tam 
tikra pasiuntini pas prasiszali- 
nusi lordą.

Viena vakarą karaliene Vik
torija susilaikė ilgiau ant au
diencijos. Szalia jos, ant juodo 
aržuolo taburete) sėdėjo jos 
jauna lektorka, Miss Ellen X.

Atneszta nuo kunigaikszczio 
Portland laiszkas su juoda pe- 
czetim.

Mergina atplesze kunigaik
szczio peczeti, ir perbėgo grei
tai akim per trumpa laiszko 
turini. Po tam, be jokio žodžio, 
padavė laiszka karalienei.

Karaliene pradėjo skaityti 
taip pat tylomis. Prie pirmu 
žodžiu ant jos, spakaino pa
prastai, veido apsireiszke gi
lus, sopulingas nusistebėjimas. 
Susipurte net. Tylėdama laisz
ka inkiszo in žvakes liepsna. 
Po tam mete deganezia popie- 
ra ant murmulines aslos.

— My lordai — praszneko 
rimtai in lordus stovinezius 
pridereneziam atokume —nie
kados jau nepamatysite musu 
brangus kunigaikszczio Port
lando. Jau jis daugiau neužims 
vietos lordu bute. Nuimamo 
nuo jo paro pagalba, 'būdami 
priversti sutikti su jo praszy
mu apie dimisija. Jo paslaptis 
turi liktis niekam nepriinina 
ma; niekas isz svecziu, gyve- 
naneziu dabar Portlande, ne
privalo dabar stengties, kad su 
juo pasimatyt.

Paskui, rankos mostelėjimu 
praszalino sena tania, atsiusta 
su laiszku isz Portland palociu.

— Pasakysi kunigaiksz- 
cziui Portlando, ka czionai ma
tei ir girdėjai — pridūrė kara
liene, žiūrėdama in baltus pele
lius, gulinezius ant aslos.

O metus akia ant jaunos sa
vo lektorkos, sedinezios kaipo 
miege, su veidu, paremtu ant

Vokiecziai visokais budais negali stengėsi užbėgti prisiartinimą Alijentu, bet tas mažai 
gialbsti. Vokecziai padare blokada Francijoj kur ten prie St. Raphaelo upe pastate vi
sokias kliutes. Kita padare Paryžiuje, bet ir tas nesulaike prisiartinancziu Alijentu.

mo. Apart to paloviu saiese ne
buvo jokiu paradijaliszku pri
ėmimu. Ir lordas Richard, gy
venantis tuose paežiuose palo- 
ciaus viename sparne, tarytum, 
apie viską užmirszo.

Sugryžes in palovius prisako 
savo milžiniszku kambariu šie- 1 
nas ir lubas iszpuoszti dideliais 
Venecijos veidrodžiais. Asla 
pataisyti isz muminio ir bliz- 
ganezios mozaikos. Puikios 
draperijos iszsiuvinetos auksu, 
kabojo ant kožnu duriu, ku
riu tenai buvo nesuskaitoma 
daugybe. Saiese iszstatyta ry
tiniai medžiai ir kvepenezios 
kvietikos; tarp ju musze auksz- 
tai fantanos; ant sienų gražus 
paveikslai kabojo' ir taip viso
kios dailenybes.

Ant Portlando palociu pono 
užpraszymo, kuris lygia dalim 
atsakinėdavo, kad negali ypa- 
tiszkai savo užpraszytu sve
cziu priimti, rinkdavosi ten 
žymi draugija, aristo'kratiszka 
jaunuomene, patogios artistes, 
gražiausios bajorijos perstaty- 
tojos.

Lordo Richardo vietininką 
būdavo vienas isz jo senu prie- 
teliu. Ant duoto per ji ženklo 
prasidėdavo karaliszkas poky
lis.

Tiktai pagarbos vieta už 
stalo — jauno lordo krese — 
buvo neužimta, o gimines her
bas pakabintas ant kreses vir- 
szaus — buvo aptemtas juoda 
gelumbe.

Besiartinant pusiaunakeziui, 
Portlando palociuose, ragani- 
szkose saiese, kvietku kvepe- 
jime Skleidėsi garsus juokai, 
buczkiai, stiklu barszkejimai, 
visokios dainos ir muzika.

Vienok, jai nors katram isz 
svecziu prisieitu stoti nuo stalo 
ir iszeiti laukan pakvėpuoti 
szviežiu oru — pamatytu gal 
sutemoje ant smiltėto mariu 
kranto, toki matyma, kuris 
jam atimtu linksmybe ant liku
sios nakties laiko.

Tai-gi tuo paežiu laiku ant 
užsisukimo alėjos, vedanezios 
in mares, pasirodydavo žmo
gus ploscziuje; jo veidas bucla- 

1 vo uždengtas juoda masza, 
1 prie kurios buvo prisegta kop- 
■ turas, uždengiantis visa galva. 

Su cigaru rankoje pasukdavo 
savo žingsnius in pakraszczius. 
Pirma to stebetino ApreiszJki- 
mo eidavo du pražilusieji sene
liai tarnai, neszdami degau- 
czius gaganezius.

Dar pirm ju eidavo berniu
kas želabnuose rūbuose ir nuo-

Firkite Apgynimo Czediuimo latos skambino varpeliu ant

ženklo, idant visi pasitrauktu 
nuo kelip szalin.

Nepaprastas tasai ėjimas pa
gimdydavo nepaprasta žiure- 
tojuje inspudi; visi tie 'žmones 
turėjo iszveizda sza'lta ir pa
niurusi, tarytum vesdavo pas
merkta žmogų ant smerties.

Atsidarydavo priesz juos var
tai, vedanti ant mariu kranto. 
Czionai jam draugaujantieji 
žmones susilaikydavo, o jis 
vienas artindavosi prie mariu. 
Stovėdavo taip ant lietaus ir 
vėjo, panaszus in 
stovyla, ir klausydavosi vilniu 
muzikos.

Tylėjimo durnoje praslink
davo valanda; paniuręs žmo
gus gTyždavo tuo paežiu keliu 
in palociu sparnu. Paskui ji 
szviezdavo gaganeziai, pirm jo 
skambėdavo varpelis. Ne syki 
ant kelio suklupdavo; tuokart 
reikėdavo jis prikelti.

Viena diena pirmiau to ru-- 
(leninio baliaus, isz pat ryto,' 
jauna lektorka, nuo 
aplailkymo kunigaikszczio Port 
lando laiszko nenusiimdama 
nuo saves želabos, meldėsi ka
ralienes koplyczioj; staiga jai 
paduota laiszkas, raszytas per 
viena kunigaikszczio sekreto
rių.

Laiszke buvo paraszyta tik 
du žodžiai, kuriuos ji drebėda
ma perskaitė.

“Sziadien vakare.”
Apie pusiau-nakti prie pu

siasalio Portland atplaukė ka- 
ralisdka valtis. Iszlipo isz jos 
jauna moteriszke juodai apsi- 
redžius.

Skubinosi greitai prie vietos 
isz kur girdėjosi varpelio bal
sas ir kur mirgėjo gaganeziu 
szviesa.

Apsisupęs plosczium, pasirė
męs ant akmenio, drebėdamas 
mirtina baime, ilsėjosi ant 
smilcziu paslaptingas žmogus 
su maska.

— O nelaimingasis! —su- 
szuko jauna moteriszke, prade
dama verkti ir užsidengus su 
rankom veidą.

— Buk sveika, buk sveika! 
— atsake.

Isz toli, isz didžiu palociu 
saliu, isz kuriu skaisti szviesa 
atsimuszdavo ant mariu vilniu, 
girdėjosi halsai juoku ir dainų.

— Esi linosa! — pridūrė, ir 
jo gaiva parkrito ant akme
nio.

— Esi iszganytas! — atsa
ke baltas apsireiszkimas, pa
keldamas maža auksini kryže
li in nuilsusias akis, tylinezio 
jau dabar žmogaus.

rios moterisžlke nepasijudino 
isz vietos.

Ar Žinote Kad...
— Amerikoniszkuose 

muose atsitinka visokį nelai
mingi atsitikimai kasztuoje gy
ventojams po 1,200 doleriu kas 
minuta.

— Norints Burmoj, Indijoj, 
kur randasi apie 15 milijonu 
gyventoju, 90 procentas nemo-

akmenine' ka skaityt nei raszyt, bet vald 
žia iszduoda ant mokslo 7 dole
rius kas minuta. i

— Meksike randasi apie 3,-Į 
500 paežiu, kurie praleidžia 

' per savo rankas 600 szmoteliu 
■ paczto kožna minuta.

nu

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

valančios

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

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasilikai.

Maldas 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 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

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 I.aba Nakt.
Minis train turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

— Iki pasimatymo, Ellen!
— pa saike pagal iaus su gilu at- 
siduksejimu.

Kada po valandai baimingo 
lukesczio prisiartino prie jo 
tarnai, atrado mergaite ant ke
liu besimeldžianczia už ju po
ną, kuris gulėjo ant smilcziu.

— Portlando kunigaiksztis 
negyvas — atsake ji tyliai.

Po tam pasirėmė ant peties 
vieno isz tarnu ir sugryžo in 
valti kuri ja pargabeno.

Trimis dienomis vėliau, ka
rai iszkame dienrasztyje pasi
rodė sekanti žinia:

| “Miss Ellen X., kunigaiksz- 
[czio Portland sužiedotine, prie
kine katalikyste ir vakar instojo 
in karmelitaii'ku kliosztoriu.

Kokia tai paslaptis nuvarė 
graban turtinga 'lordą?

Keliaudamas po Rytus, jau
nas kunigaiksztis viena syki 
atsiskyrė nuo savo karavano; 
pasikalbėjime su vadovu, ežia 

. žemiu, dasižinojo, kad artymuo 
I se griuvėsiuose gyvena vienu
— vienas ubagas, nuo kurio vi
si atsisuka su baime ir pasi
bjaurėjimu.

Nelaimingas Lozorius buvo 
vienas isz paskutiniu piktu 
rauplių auku. Piktos rauples— 
tai baisi liga, be jokio 
szirdingumo liga, isz 
iszgydyti galėjo tik 
Dievas.

Nežiūrint praszymu 
gandusio vado, kunigaiksztis 
Portland inejo in griuvėsiu 
skyle pas ta atskirta nuo svie
to žmogų.

Su karžygio iszkilmy'be, drą
saus iki paskutinio, jaunas 
lordas padavė tam žmogui 
krepsziuka pilna aukso ir sus
paudė jam ranka.

Tuo paežiu laiku pajuto, ta
rytum jo akis apklojo kokia 
tai migla. Vakare ta paezia 
diena žinojo jau, kad jis yra 
prapuolęs; apsireiszkus ligai, 
apleido sausžemi, sėdosi in lai
vą ir stengėsi gydytis savo pa
loviuose.

Bet netrukus kunigaikszsztis 
persitikrino, kad vienatine jo 
viltis turi but viltis kuogrei 
cziausios smerties.

Viskas buvo pabaigta.
Buk sveika jaunyste, seno

vės garsi pravarde, mylimos 
moteriszkes meile, linksmybe, 
turtai ir viskas, viskas, viskas.

Lordas pasiliko ubago pa
veldėjo.

Taip numirė Portlando ku
nigaiksztis Richard, nuo ubago 
piktu rauplių paveldėtojas!

— GALAS “

miela- 
kurios 
vienas

persi-

O judu isz Szamoku, jeigu 
taisaus turite, 

Tai ko po kvarafou lankote?
Kodėl nesivinezevojate, 

Kodėl kaip gyvuliai gyvenate?
Ba kaip pas jus pribusiu, 

Tai su rimbu jus su vineze vošiu. 
Szitas man ndpripuola daryti, 

Su sportais ginezia varyti, 
Kurie iszrodo kaip vaszkinc 

lelele, 
Pasiputus kaip utele.

Lupos žiba kaip prūsoko, 
Ar kaip trijų dienu versziuko.

Taigi, vienoje apygardoje, 
Nesakysiu kokioje,

Net keli sportai atsirado, 
Kur keletą merginu rado.

Ir pradėjo sportai saviszkai, 
Apsieiti su merginom nedorai, 
Kaip davaclni vaikinai suprato 
Jog sportai velniszlko amato, 

In gužinia pakvietė,
Gerai sedynias atplakė.

Ne ilgai sportelei užtruko, 
Ant rytojaus prasmuko,

In nežinomas szalis, 
Sziadien merginoms pasilsis.

Laikai szirdeles mainosi, 
Sporteliai kasavojasi, 
O da už kokio laiko, 

Nepasiliks ne patamkp.
* * *

Nakti in viena pleisa pribuvau, 
Tai pasiutisz'ka musztynia 

maeziau, 
Kaip kelios bobeles susivaidijo

Ir vaikina muszti pradėjo.
Kad nebutu kaimynai 

perskyria,
Būti vienos kitoms gala 

padaria.
* * *

Isztikro Bentono moterėles, 
Darote negerai rūteles, 

Jog kitas lankei apkalbate, 
Per dantis traukote, 

O nekurios da gyrėsi, 
Ir isz to puczesi, 

O kad jaises visi myli,
O Baltruviene apie tai tyli. 1 

Neužilgio in tonais pribusiu, 
Kaulus visoms daužysiu, 
Tai nereikia jum girtis, 

Ir taip pusztis.
Jus Mikvaukes gaspadineles, 

Juk turite darbo in vales, 
Jeigu savo vyrus prižiūrėsite, 

Ir geresni maistą darysite. 
Kam jum dar kitus vyrus 

prikalbinę!,
Ir visokius smagumus prižadėt, 

Geriau saviszkius apžiūrėt, 
Ir ramuma szirdies turėt?

Luk aut, Luk aut, 
Ba pradėsiu isz koezelo szaut!

* * *

Tai tau najiena, 
Jeigu mergina apsuko vaikina 

viena, 
Ir jau dvi užsakos iszejo. 
Vaikinas paczuotis norėjo, 
Pinigu merginai davė ant 

dreses, 
Ba sake jog josios nepameses 

Alergiea pinigus .paėmus, 
Kitaip sugalvojus, 

Norėjo iszsineszti in kita 
miestą. 

Bet pas 'kapa likos nuvesta.
Gavo ką norėjo, 

Bausmia užsimokėjo, 
Ir sarmata apturėjo;

Be straipsniu, kuriuos s'kai- 
• tote spaudoje, Bendrojo Lietu
vai Szelpti Fondo vadovybe ( 
rąszo Kun. Dr. Juozas Kon- 

, ežius, B.A.L.F. pirmininkas 
leildžia eile leidiniu. Neseniai 
iszleistas plakatas (poster) 
praszas Lietuvai paszalpos. Jis 
paruosztos tik per 5 dienas ir 
iszleistas National War Fondo 
užtyirtinimu.

Kai Fondai 'kitoms valsty
bėms remti veikia jau per eile 
metu, mes, lietuviai tik nese
niai te,gavome leidimą. Del to 
darbas buvo labai užvilktas ir 
reikia labai skubėt. Užleistie
ji plakatai iszsiuntineti po vis
as 48 valstybes.

Panaszus plakatai buvo lei
džiami kasmet.

iSziais metais musu valdžia 
patarė gauti fotografija isz da
bartinio karo Lietuvoj nuken
tėjusiu. Joje reikėjo atvaiz
duoti Lietuvos skurdą ir gy
ventoju būkle. Sunkiai pavy
ko isz Lietuvos gauti autentisz- 
ka fotografija, kuri, bet N. W. 
F. užgirta.

Paveiksle atvaizduojamos 
dvi lietuves moterys, kuriu na-' 
mai karo fronte sunaikinti. 
Bėgdamos nuo fronto ugnies 
su savo .paigriebta manta, kiek 
jiedvi galėjo isz ugnies ir kulku 
turtelio pasigriebti susirado 
vietele prisiglausti pasziureje, 
kuri irgi nuo szuviu apdrasky
ta. Viena moterų, padėjusi 
daiktelius, žiuri kur ir kas rei
kės daryt, kita rūpinasi kur 
nors maisto gauti. Liūdnas ir 
vertas pasigailėjimo vaizdas, 
jokiu budu nebutu tinkamas 
turizmui skatinti. Bet tai yra 
karo toks vaizdas. Ir mus įlį
sta iga nėra turizmo biuras, 
kaip valdžios instaigos mums 
yra pasakiusios, kai norėjome 
ka nors gražesnio duoti. Vaiz
do tikslas — iszsząukti Ameri
kos visuomenes pasigailėjimą 
keneziantiems Lietuvos 'žmo
nėms.

Kai kam gali atrodyti, kad 
perstatomas Lietuvos skurdas. 
Taip yra. Juk Lietuvoje da
bar yra skurdas. Jei kitaip sa
kytume, apsilenktume su teisy
be. Prie to, jei perstatytame 
gerąsias Lietuvos puses, ir Na
tional War Fund gaut para
mos?

Visu tautu atsiszaukimai 
perstato skurdą ir vargą. Tik 
kai kurie artistu pieszti ir pa
dailinti plaktai gražiau atrodo. 
Bet fotografija yra autenisz- 
kesne negu pieszinys. Tuo bu
du N. W. Fondo daugiau pagei
daujamas inrodymas paramai 
gauti.

Bus iszleista ir daugiau leidi
niu. Turėdami daugiau laiko, 
juos mėginsimo, kiek sanlygos 
leis, geriau tecliniszkai pa- 
ruoszti. Bet pagrindas yra, ne 
gražiąja, o liūdnus vaizdus ir 
nelaimes žmonių kuriuos szelp
ti mus instaiga ir veikia su N. 

ĮW. Fondu.

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

Bondus ir Markes.
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KVAILIU
NESTOKAS

Surasti Gimines Karo 
Iszteriotose Vietose

Žinios Vietines
: -—• Nedelioje pirma diena 
ISpalio-Octdber. Szis menesis 
yra paszvenstas ant garlbes 
|Szv. Ražancziaus. Panedelyje 
pripuola Aniuolu Sargu; Utar- 
ninke Szv. Teresos; Seredoje 
{Szv. Francisžkaus isz Assyri
ans o Subatoje Szv. Ražan- 
ėziaus.
Į — Ponia F. Vailioniene ir 
feunus Pranas isz William Penn, 
ana diena lankėsi mieste pas sa- 
jVo gimines A. Ramanauskus, A. 
jSza’brinskus ir prie tos progos 
atsilankė in redakcija “ Sau
les,” nes ponia Vailioniene yra 
piusu sene skaitytoja. Acziu už 
ptsilanlkyma.
į <— Anglinis krekeris arti
moje Mahanojaus prie kaimelio 
jQua'kake, sudege Seredos ryta 
lyg pamatu. Ugnagesiai isz Ta- 
piakves pribuvo gesyt liepsna, 
Įbet pakol pribuvo ant vietos, 
Įbrekeris sudege.

- Panedelio diena prasidė
jo mieste ir aplinkinėje “Drai
kas” ant rinkimo senu drapanų 
Įdel musu tautiecziu Lietuvoje. 
[Tiejei, (kurie turi senas drapa
nas, tegul surisza in pundą, už- 
įdėkyte savo varda, pravarde ir 
ladresa ant pundo ir atneszkite 
in skiepą Szv. Juozapo bažny
čioje. Paaukautos drapanos 
jbus nusiunstos in Lietuva del 
piusu nulkentejusiu tautiecziu.
1 ■— Normantas Ashmanskas 
600 W. South ulyczios, ana die
na iszsisuko koja ir negali 
[vaikszcziot, gydosi namie. 
■Normantas yra studentu Szv. 
Juozapo parapines mokyklos 
ir nesziotojas laikarszczio 
*‘Saules.” Vėliname jam greito 
pasveikimo.
| — Ant pardavimo, namas 
jaut 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszau'kite 
pas: AIRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah, 
penna.
į ----------------------

SHENANDOAH, PA.

Katrie Neskaito Laik- 
raszcziu Tai Nieko Ne
žino Ir Buna Apgautais 

Per Visus
BROOKLYN, N. Y. — Sta- 

sys Szimanski, jeigu butu skai
tės laikraszczius, sziadien butu 
turtingesnis ant tūkstanti do
leriu.

Ana diena atejas pas Stasi 
puikiai pasirėdęs sportelis su 
kokia tai maszinukia po pažas
te. Pasiraitojas rankoves, liepe 
Stasiui indeti dolerine bumasz- 
ka in maszinukia ir pasukti 
rankenukia. Stasys padare kaip 
jam piliepe ir stebuklai! — isz 
maszinukes iszleke szimtine 
bumaszka naujutėlė kaip rodos 
iszkepta.

Stasys labai nudžiugo ir pir
ko maszinukia už tūkstanti do-
leriu, negaila buvo jam tuju pi
nigu, nes žinojo kad j u pasi
dirbs daugiau ne kaip pats Ra- 
kefeleris turi.

Su džiaugsmu pradėjo da ta
pati vakara dirbti pinigus. In
dėj o dolerinia bumaszka, pasu
ko rankele, bet kaip nusistebė
jo kada tas pats doleris iszejo 
isz maszinukes. Suko nebagelis
da karta, bet szimtines neiszsu-

Gimines Suv. Valstijose jau 
per keletą menesiu kreipiasi 
prie visu socialiu organizacijų, 
praszydami pagelbos surasti 
gimines Europoje. Padėti 
sziems žmonėms, septynios vi- 
sa-tauta apimanczios organiza
cijos sudarė kooperatyvi patar- 
navima po vardu “Central Lo
cation Index, Inc.,” Szios sep- 

j tynios organizacijos stengs su
kasti asmenius, kuriuos karas 
perkeie arba iszvare kur kitur.

Central Location Index, ra
sis New Yorke.

Szimtai tukstancziu asmenų 
kuriuos gimines ir draugai 
szioje szalyje bando surasti bus 
užregistruoti “Central Loca
tion Index ’ ’ ofise, iper sekamas 
septynias organizacijas.

The American Committee for 
Christain Refugees, Inc., 139 
Center St. New Yoilk, 13, N. Y.

American Friends Service, 
Committee, 20 S. 12th St. Phi
ladelphia 7, Pa.

The American Jewish Joint 
Distribution Committee, Inc.

tik tada Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius, kaip ir kitos vie
šos ir privates organizacijos, 
bus praszomos surasti gimines. 
Tarptautinis Raudonojo Kry-

Service” skyriai bus insteigti,' 
tikima, kad bus galima kaip 
nors padėti žmonėms.

Tos minėtos septynios orga 
nicijos vartos vienodas blankas

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

HSFA - B - CELA'^1

ko. Pabalo isz baimes ir supra
to, kad jo tūkstantis doleriu 
dingo drauge su apgaviku. 
Nors apgavikas buvo jam žino
mas, bet palicija nežino jo ir 
kur jisai gyvena ir vargiai 
paukszteli sujeszkos su pini
gais. . >.|

Jau daug kvailiu apsigavo 
su tokioms maszinukems, apie 
kurias nekarta buvo raszyta. 
Bet kaip matyt, tai tuju perser
gėjimu kvailiai neklauso, o 
kaip cirkuninkas Barnumas ne 
karta kalbėjo: “kas minuta už- 
gima kvailys.” Todėl, tiek pri-( 
viso kvailiu ant svieto, kad ge-. 
ros patarimo neklauso. — Už 
mokslą kartais reikia sūriai už
mokėti.

270 Madison Avenue, New 
York 16, N. Y.

Hebrew Sheltering ant Im
migrant Aid Society, 425 La
fayette St. NYC.3 Internation
al Migration Service, 122 East 
22nd St. NYC. 10, N. Y.

National Council of Jewish, 
Women, 1819 Broadway, New 
York 23, N. Y.

National Refugee Service, 
Inc. 139 Center St., New York 
13, N. Y.

Žmones gali kreiptis prie tu 
organizacijų arba ju vietiniu 
skyrių. Tie skyriai pranesz or
ganizacijai New Yorke. Central 
Location Index nepriims tie
sioginius praszymus, 'bet pri
ims tik skyrių praszymus. Ka
da vardai bus užregistruoti 
Central Location Index ofise,

žiaus Komitetas užregistravęs suradimui giminiu. Vardas or- 
daug asmenų, kurie buvo isz- ganizacijos kuri paduoda pra- 
tremti. szyma bus užraszytas ant blan-

Kada Raudonojo Krvžiaus kos- Valdininkai Central Loca- 
Komitetas gaus informacijų'lion Index Inc’’ Įms Mr- Moses 
apie jieszkomus asmenius, jo Ceavitt, piimininkas, Miss 
darbas bus baigtas. Raudonasis'™1. Larned> vice-pirmininke, 
Kryžius negales repatrijoti as-P1 Viss Janet Siebold, sekieto- 
menius, negales vėl suvesti sei-Į10, C. C. F. Am. L. N. Y., 
mas, ir panszius darbus. Atsi
minkime, kad tol kol prieszas' 
okupuos ne’kurias vietas, arba 
kur vietos po Alijentu militari- 
nes kontroles, be normaliu 
paszto patogumu, tik Ameri
kos Raudonasis Kryžius gali 
jieszkoti asmeniu.

Central Locations Index ne-' 
gales perduoti jokiu žinių, in
formacijų abba asmeniniu pra-Į 
neszimu.

Bet kaip greitai “Location Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numenąs 78 
520 W. Centra St., Mahanoy City

arba pradžia |! 
SKAITYMO |

i ...ir... |
į RASZYMO |
* _____ M

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

"ŠAULĮ" 
į MAHANOY CITY, PA.

; f Mare Vaitavicziene (Szal- 
Įkuviene) isz Lost Creek Nr. 2, 
piire staigai praeita Panedeli 
namie. Velione gimus Lietu
voje, pergyvendama czionais 
(daugiau kaip 26 metus ir pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko savo vyra Mikola, 

’dvi dukteres, viena sunu, taip
gi 17 anuku ir 13 pra-anuku. 
[Laidotuves atsibuvo Ketverge, 
įsu (bažnytinėms apiegomis 9 
[vai., kūnas palaidotas ant Szv. 
[Marijos kapuose.
» ----------------
[Vaikas Nuszove 
| Savo Motina 
K ----
r EMBRY,MISS. — Mrs. Con- 
Pie Funderburgiene likos nu- 
Bzauta ant smert per savo trijų 
pietų sūneli Russelli. Moteres 
brolis Oskaras Clanton ka tik 
buvo sugryžias isz girios ir pa
state karabina prie duriu. Ma
žas Russelis atbėgo isz lauko, 
pagriebė karabina ir atkiszes 
in motina paleido visa szuvi in 
galva. Motina mirė.

[Jirkie U. S. Bonus Sziadien!

Ne Nori Gyventi Su 
Tokia Kutvala

JACKSON, MICH. — No- 
rints Roy Edmonds buvoapsi-J 
pacziaves tiktai du menesius 
laiko ir tikėjosi laimingo ir 
meilingo gyvenimo su savo jau-j 
na pacziule, bet sziadien yra la-' 
bai neužgandytas ir nusi-' 
minias, nes jo viltis dingo ir tu-1 
re j o jeszkoti suraminimo sude, 
kad ji perskirtu nuo -paczios, 
kuri niekados neatsikeldavo 
isz lovos ankszcziau kaip per 
piet, palikdavo torielkas ir 
puodus nemažgotus ant stalo 
per dvi dienas, tik viena karta 
in du menesius skaldavo drapa- I 
nas, o ir pati nesiprausdavo per 
visa sanvaite, tiktai naudodavo 
tepala ant veido. Pats turėjo 
virti sau valgi ir skalbti drapa
nas. Moterele buvo tokia tingi-' 
ne kad neszukuodavo sau plau
kus per kėlės sanvaites, o kada 
atsirado “buziu,” davė sau nu- 
sikirpt plaukus. Lovų neklojo 
nuo apsivedimo, —žodžiu smir
dėjo ir vyras jau negalėjo to- 
liaus gyventi su tokia kutvala.

Istorija apie Amžina Žydą. 
1 o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

tai ne cirkusas!
Jie iszrodo kaip drąsus aktoriai, bet tai yra elektrikieriai, kurie 
randasi 50 pėdu ore ir ne turi po saves jokio tinklo apsaugoti 
juos nuo nelaimes.

ELECTRIC HM**
Every Wednesday Night

HEtSOU tBDY
with

Robert Mmtaurtw’s Orchestra 
STATIONS 
880 K.C 
1210 KC 
1460 KC 

916 KC
OTHER CBS
10:80 R. M., B-V/.T.

XV ABC 
WCAU 
WHP 
WGBI

AND

New Vork 
PhnadelpViVa, 

Harrisbut«
Scranton

STATIONS

Yra tai gana pavojingas darbas laike karszczio vasaros lai
ko.. Bet, da pavojingiau laike tamsios nakties—arba kaip yra 
slidu. Bet, tasai darbas turi būtie atliktas. Tas ženklina ge
ra elektrikiszka patarnavima.

Giliukis kad turiem TOKIU vyru, kurie turi drąsą ta dary
ti, taip kaip yra kiti vyrai, kurie valdo elektrikiszka pajiega 
laike viesulos ir elektrikiszko audra arba lystie in karsztus ka
tilus juos pataisyti.

Tie vyrukai žino kaip tai padaryti, nes prie to pripratę ir 
nuo senei ta darba dirba. Vyrai ir moteres drauge užauga su 
elektrikiszku darbu. Užima daugeli metu pakol ta darba isz- 
moksta, kuris suteikė mums elektriką.

Verte iszlavinimo tojo darbo ir vedimo gero biznio parode 
tai pasuktine kare. Nors buvo trumpa visokio materijolo, bet 
NEBUVO TRUMPA ELEKTRIKO — IR SZIADIEN YRA 
PARDUODAMA UŽ MAŽA PREKE !


