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Isz Amerikos
Kasyklos Sunaudoję 

Daug Medžio
WASHINGTON, D. C. —

Departamentas Ukystes skelbe 
savo raparte kiek kasyklos su
naudojo medžio nuo 1924 iki 
1943 meto, ir taip: Per taji lai
ka kasyklosia sunaudojo 8,853,- 
104 keturkampiniu pėdu propu 
ir 296,515,600 lentų; Pennsylva-j 
nijoj sunaudota daugiausia. Ge^ 
ležies ir kitokio metaliaus su
naudota suvirszum 22 milijo
nus tonu.

Atsigulė Ant Dinamito 
Iszleke Per Stogą

PARSONS CITY, KANS. — 
Ant. Doole, 70 metu, kuris dir
bo prie akmendaužes, atsinesze 
kelis szmotus dinamito namo, 
padėjo ant grindų, atsigulė ir 
uždege. Drūtis eksplozijos ne 
tik nunesze stubos stogą, bet 
ir Antana drauge iszleke per ji.

(Ūkininkas taip supyko ant 
Antano kad nei szmoteliu ne 
priėmė in namus ant paszarvo- 
jimo, sakydamas, kad tasai asi
las neturėjo ant tiek proto, kad 
nepadare sau gala lauke.

l Nuo Gazolino Mirė
ARDMORE, OKLA. — Juo- 

Kukas 12 metu sūnūs Fr. Blum 
mirė nuo pasigėrimo gazolino. 
Per kėlės dienas vaikas inkvep- 
davo gazoliną isz bleszines ku
ri stovėjo garadžiuje, o savo 
draugams kalbėjo, buk gazo
linas duoda tiek linksmybes 
kaip koks gėrimas. Tėvai viso
kiais budais bandė atpratyt 
vaika nuo to. Ana diena iszva
žiavo in sveczius, o kada sugry
žo, rado Juozuką gulinti negy
va prie bleszines. Pasigėrė ji
sai paskutini karta su Medin
goms pasekmėms.

Sumusze Motere
Atėmė Pinigus

Ir

Amerikoniszki Signalistai Nebijo Nieko

Kada reikėjo dratus spert/aukyti del Amerikoniszku 
signalistu per Moselle upe, Francijoj, net tris sykius dra- 
tais sutruko ir musu vyrukai turėjo perplaukti greitai per 
upe, o nekurie net buvo sužeisti per Vokiszkus szuvius.

Milijonierius Apsipa- 
cziavo Su Tarnaite

MIAMI, FLORIDA — H. 
Anneti, kuris nesenei uždirbo 
milijoną doleriu ant spekulaci- 
ju czionais, likos surastas per 
Betty Dunlap mirsztantis ant 
kelio, kurio automobilius ap
virto, atnesztas in maža hoteli 
kuriame Betty tarnavo ir ten, 
per josios nenuilstanti prižiūrė
jimą jo, sugryžo prie sveikatos. 
Kada Anneti apie tai dažinojo, 
nelaukdamas ilgai apsivedė su 
mergina kada pasveiko.

Rado Sziaudu Stirtoj 
Apdegusi Merginos 

Lavona

WATERLOO, IOWA, — Ne- 
toli Carlisle vakar rasta dalinai 
sudegusioj sziaudu stirtoj ap
degusi moteriszkes lavona. Pa- 

' žinsta, kad tai merginos Jennie 
Smith isz Des Moines. Suimta 
garažininkas Vogei, su kuriuo 

j ji buvo iszvažiavus pasivažinė
ti automobilium.

20 Vaiku In 20 Metu
YUMA, ARIZ. — Mrs. Geo. 

Mazzi, ana diena apdovanojo 
savo vyra su dvideszimtu kūdi
kiu in laika 20 metu savo vedu
sio gyvenimo. Motere turi 39 
metus o josios vyras 51 metus. 
Isz 20 vaiku pasiliko gyvi tik 
septyni.

Motina Nutrucino
Savo Kūdiki

UNIONTOWN, PA. — Mrs. 
B. Davisiene isz artymo mies
telio likos uždaryta kalėjime 
už nutrucinima savo kūdiki. 
Advokatas tvirtina, buk mote- 
re tarne laike neteko proto už
duodama kūdikiui trucznos po 
tam pati iszgere szaukszta bet 
ligonbuteje ja atgaivino.

Pieno Gaminiu Trans- 
portacijos Taupymas 

Tebetesiamas

Bus Pagerinta Žaislu
Ruszis

WASHINGTON, D. C. —
Karo Gamybos Vadybos pa- 
reiszkimu sziu metu kalėdinėje 
rinkoje žaislai bus žymiai ge
resnes ruszies, nei pereitais me
tais. Be to, bus didesnis žaislu 
pasirinkimas, nes sumažinus 
kai kuriu karo reikmenų ga
myba, žaislu gamintojai gavo 
galimybe sugrįžti in senąsias 
pareigas. Tik reikia neužmirsz- 
ti, kad tebeveikia instatymas, 
draudžias naudoti žaislams 
kritingas medžiagas, todėl bus 
mažiau gaminama žaislu isz 
kartono, bet padidės mediniu 
žaislu gamyba. Bus sziek tiek 
gaminama ir metalu aptaisytu 
žaislu (15 nueszimcziu priesz- 
karines gamybos).

WASHINGTON, D. C. —
Pulk. J. Monroe Johnson, Ap
sigynimo Transportacijos di
rektorius, pareiszke Pieno Pro
duktu Sąjungos Vykdomosios 
Konferencijos susirinkimui, in- 
vykusiam Washingtone, kad 
turėdami priesz akis dvieju ka 
ru laimėj ima, jokiu budu nega
lima nuleisti ranku pieno pro
duktu transportacijos taupy
me.

Suėmė Žudintojo Po 
Daug Metu

Pekszczias Apėjo Per 
Dvylika Sklypu

DALTON, GA. — P. Hannie 
26 metus adgal buvo da vaiku. 
Jo tėvas, kuris buvo perdeti- 
niu palicijos tame laike likos 
nužudintas per koki tai pikta- 
dari kuri stengėsi aresztavoti. 
Jaunas Hannie prisiege prie 
tėvo grabo, jog nepaliaus jesz- 
koti žudintojaus, pakol jo ne
suras ir neatiduos in rankas 
teisingystes.

Ana diena likos atvežtas iii
czionaitini kalėjimą kokis tai jos karalių, už Rudalpho Hess, 
Will Jones isz Gainsville, Tex., kurie yra nelaisvoje.
kuris nužudė Hannie 26 metus!

nesdeszimts metu amžiaus Juo- adgal.
zas Menue, ana diena sugrižo 
namo atbuvęs pekszczia kelione 
200 tukstanezius myliu per 
dvylika sklypu. Kelione jam 
užėmė asztuonis metus, iszduo 
damas ant savo užlaikymo tik
tai du tukstaneziu doleriu Juo
zas duoda patarima visiems operacija savo serganezios pa- 
senberniams idant atbutu pa- J ežios kuri buvo labai reikalin- 
naszia kelione ir susipažytu su g a ir nuolatos ja turėjo prižiu-

Rusai Paėmė Ven 
grij os Miestą 
Kecskemet

Angliszka Armija Artinas Prie 
Antwerpo Uosto; Amerikonai 
Bombardavo Miestus Vokietijo
je; 30,000 Japonu Užmuszta 

Prie Philippinu Salų 
>_____ *

WASHINGTON, D. C. —
Kariszkas Skyrius pranesza, 
kad Amerikos 3-czia ir 7-ta 
f lota ant Pacifiko sunaikino 
2,594 Japoniszku eroplanu ir 
bledes padaryta ant 252, nuo 
Rugpiuczio 30 d., iki Spalio 31 
d.

WASHINGTON. — Lieut. 
Pulkauninkas James C. Rosbo- 
rough, isz Upper Darby, Pa., 
komandierius 28-tos Divizijos 
artilerijos bataliono, likos su
žeistas ant kares lauko Vokie
tijoje.

WASHINGTON, D. C.—Ge
rai žinomas Amerikos Genero
las Jos. W. Stilwell, likos at- 
szauktas isz Kinijos, o in jo vie
ta užims Generolas Sultan.

SOFIJA, BULGARIJA. —
Ana diena likos sulaikyti 

visi Bulgarijos laikraszcziai 
isz priežasties popieriaus sto
kos.

LONDON, ANGLIJA. — Vo
kiecziai bando apmaina Belgi-

NEW YORK, N. Y. — Septy-
ASHEVILLE, N. C. — Du 

jauni banditai ate j a in kroma 
John Thomsono, 32 metu, nera- 
dia pinigu stalcziuje su revol
veriu privertė vyra idant juos 
nuvestu ant virszaus, kur isz- 
trauke gulinczia moteria ant 
grindų ir taip ilgai musze ja 
pakol nepasake kur randasi pi- City buvo atvykęs ežia pas sa- 
nigai. Ant galo motere negalė
dama dalaikyti kankiu, pasakė ry. Jis buvo atsivežęs ir savo 
buk szienike randasi pinigai, szuni. Pavieszejes pas broli, Jo- visais ka pasitiks kelionėje o rinet, Jonas Howard, 34 metu 
Banditai500 doleriu isz szieni- nas iszvyko su reikalais in Ka- ju gyvenimas bus. linksmesnis ūkininkas,-nuszove ja ant smert 
ko, suriszo Thompsona szevski 
su virvėmis ir dingo tamsumo
je nakties. Palicija jeszko ban
ditu.

Vienas Parbėgo Namo

JAMESTOWN, N. D. —
John Berry, gyvenas Valley

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ISZ HOLLANDIJOS. — Žiaurus mu- 
sziai eina prie Eindhoven. Amerikonisz- 
ka 3-czia Armija užėmė Maizieres miestą, 
Francijoj.

Amerikoniszki eroplanai bombardavo Gel- 
senkircheno aliejaus stoties, taipgi milžins- 
kas bledes padaryta ant Hamm ir Coblenz 
geležinkeliai ir dirbtuvių. Cologne mies
tas baisiai bombarduotas, ugnys dega visur.

Angliszki kareiviai 
Salos, kad gautis 
Apie 40,000 Vo- 
musziuose pabėgo

ISZ BELGIJO 
užpuolė ant Wachercno 

 

prie Antwerpo uosto, 
kiecziu kurie dalyvavo 
per Scheidt upe. Daug likos užmuszta ant 
abieju pusiu.

Amerikoniszki ka- 
Japoni- 
Tokyos 

Daug

ISZ PACIFIKO.
riszki eroplanai slaptai nulėkė ant 
jos Seredoje, kurie užpuolė ant 
miestą ir ant Yokohamo uosto. 
Japoniszku eroplanu nuszauta.

PEARL HARBOR. — Amerikos sub- 
marinai vela paskandino 18 Japoniszku lai- 

Prie Philippinu 
musziuose 30,000 Japonu užmuszta ir daug
paimta in nelaisve.

PHILADELPHIA, PA. —
Juozas Cirminello, Italas, isz . ,
Upper Darby pasiliko tėvu ket-Į VU pTlC rhllippinU S<111L 
veriopu, trijų dukrelių ir viena' 
sūneli, kuriuos jam pagimdė jo 
30 metu pati, Seredoje, Lying-

LITHONIA, GA. — Neture- in ligonbuteje. Visi sveiki.

Nužudė Serganczia Pa- 
czia Ir Pats Save

' damas pinigu užmokėti už
MOSKVA, RUSIJA. — Rusu 

paėmė dideli miestą Kecskemet, ir 
gal apskaityma draugavęs Na- 
tional Prevention of Blindness 

lifornija, palikdamas szuni pas ir apturės dykai gera mokslą' po tam pats sau atėmė gyvastį.J tai isz szimto tukstaneziu nere- 
! Du maži vaikai iszbego laukan giu, 15,000 neteko akiu visokio- 
kada tėvas szove in motina o šia pramonesia ir ] 
11 metu sūnelis pasiliko ir bu- vis dauginasi. Pennsylvanijoj 
vo liudyto jum nelaimingo at- yra daugiausia neregiu, o pas- 
sitikimo.

vo broli ūkininką William Ber-

Williama. Praslinkus porai 
dienu szuo prapuolė. Dabar 
gauta isz Valley City laiszkas, 
kad szuo atsiradęs namie, labai 
suliėsejes.

ir žinos kaip ant svieto gyvent.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Daugybe Neregiu
WASHINGTON, D. C. — Pa-

kui seka Wiskonsinas.

si prie Budapest, Vengrijoj.

Vokiecziai pranesza, kad Rusai

armija 
artina-

pradėjo
kožna meta I nauja užpuolimą ant Ryt-Prusiu, prie Na- 

rew upe, taipgi sako, kad Rusai paėmė 
daug miestu Latvijoj. ___ a



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
I k^peleliu duonos, keiiksu ir 9,- 
'860 pajų, isztarpino 1,600 svaru 
J tauku, pasodino 1,500 vaisiniu 
j medžiu, padare 5,469 svaru 
' sviesto, iszskalbe 178,725 szmo--

Daug kartu duodasi girdėt Geliu skalbimo, szluosdavo ir 
’kaip tėvai rūgo ja kas ju dukre- Į t- t., 35,640 valandų. Prieik tam 
les “Ne kuna niekad namie.’’ toji moterele augino visztas ir. 
Po teisybei'buna namie, tik tiek kitokiu paukszcziu, prižiurine- 
lai'ko, kad pasiredyt pare ja na--i0 sergancziu gyvuliu, užsiim- 
mo nuo darbo ir vėla iszeina. Ginėjo visokiais dalykais prie 
Norint tėvai negali atrasti savo 'gaspadorystes ir kitu daigtuj 
dukteres piktu pasielgimu, bet dirbdavo.
yra suprastinu dalyku, kad 
merginos veluk būtie kitur ne' 
kaip savo namuose.

Ne tame tyksle iszeina kad, 
pasilinksmyt arba žulyti po pa
kampes arba važinėti faambi- 
liais, bet tosios ka mažai ilrau- 
gauje su savo motinoms, ku-i 
riuos privalo būtie del savo 
dukrelių tikros drauges arba 
kaip tai Angliszkai vadina; “A 
good pal.” Kokia-gi priežastis 
nuolatinio iszejimo isz namu?

: Jeigu aplankydama prigulin- 
įczia užmokesti už savo visus 
tuos darbus, tai lyg sziai dienai 
uždirbtu 115,496 doleriu. Ant 
nelaimes poni namo negauna 
nieko už savo darba tik pa- 
szvenczia visa savo gyvenimą 
del gero savo szeimynos. Tok is 

1 tai likimas ponios ir gaspadi- 
>nes namo. Ir da nekurie vyrai 

. i sako kad moteres nielko nedir- 
ba. Taip, nedirba, bet ne visos.

i i

i

I
I

Užipuolikes likos aresztavotos
Priesz suda pastatytos, 

Bausme po trisdeszimts dole-

re, bet už valandėlės sugryžo su 
tu s zc z i o i n rauk o m.

I — Czia netikės vanduo pa-
riu užmokėjo,

Ir da dideliu geda apturėjo. ' 
O ka ? Ar-gi ne puikios

mergnos? Ar-gi ne raganos ? 1 
O jeigu tokios apsivyriuos, | 
Ar-gi vyrui pipiru ne duos? 1

Indekie Savo Pinigus In Laisve’.!!

Teisybe kalbant, tai priežastis 
tame: Kad namie neturi jokio 
linksmumo. Tėvai tankiai nete
mina ant to, kad dabartine 
gentkarte suvis kitaip skyrėsi 
nuo senoviszku papratimu sa
vo tėvu, o reike suprasti kad 
kolžna gentkarte reikalauje ki
tokiu gyduolių.

Karta užklausė tėvas savo 
sunaus: “Del ko tu ne pasėdi 
nors karta namie?”

Sūnelis jam stacziai atsake; 
“Todėl,kad namie neturi nieko 
akyvo, tu per dienas esi užimtis 
visokiais 'bizniais ir neturi jo
kio pasilinksminimo jame. Asz 
esmių jaunas ir reikalauju ki
tokiu smagumu ne kaip tu, tė
vai!”

Sūnūs kalbėjo teisybe, seny
vas tėvas suprato, atkirto jam 
lyg szirdžiai ir turėjo atgulet

Tula motere isz Missouri už- 
rasze visa savo turtą del dvy
likos szunu, kuriuos labai my
lėjo. Matyt priežodis iszsipildo, 
kad “dideliturtai nueina ant 
szunc. ’ ’

Gyventojai kitu sklypu sau 
mano, jog kaip pribus in Ame
rika, tai pinigus nuo ulycziu 
zers saujomis ir in szeszis me
nesius tiek pririnks, kad pasi
liks milijoniereis. Nėr ko stebė
tis, kad Amerikonai tokis atei
vius vadina grinoriais. Geriau 
idant gyventojai kitu tautu sė
dėtu savo tevynesia ir stengtųsi 
ant atstatimo tehais geroves po 
karei, o ne jeszkoti medaus po 
visa svietą. Po karei Europa 
reikalaus visus vyrus prie vi
sokiu darbu ir ant ūkiu.

per ta net lovoje per ketures 
dienas. Buvo tai isztikruju 
szaltas lizdas, be teviszkos ap
globęs.

Toliaus paimkime ka viena 
dukrele atkirto motinėlei:

“Asz niekad ne faunu namie, 
nes ir nėra ko ten būtie, negali 
ne atvesti savo drauges nei ki
tokios ypatos, ant praleidimo 
linksmo laiko. Namas yra nuo- 
farodus jame , sėdėti, motina 
užimta kokiu tai darbu 
skiepe. Po teisybei turime jam 
puikius forniczius ir kamba
rius, kuriame galėtumėm pri- 
imte savo drauges, bet motina 
bijosi ju naudot idant nepriei
tu dulkiu arba iszsedetumeme 
krėslu, o szilumos jame niekad 
neturime. Neturime knygų nei 
lai'kraszczius, žodžiu “nieko.”

Daug panasziu namu randa
me kuriuosia merginos negali 
praleist laika pagal savo norą. 
Jauni žmonis paparastai turi 
turėti szioki toki užsiėmimą na
mie; neprivalome juos varsyt 
ii permaimyti ant senu jauno- 
menes per greitai. Patys pasens 
in laika.

Muzike, knygos, laikrasz-

Vienain dideliam Lietuvisz- 
kam mieste Amerike, atėjo na
mo po pamokslui katelkiszmo 
vaikas, kurio tėvas buvo dide
liu sicialistu ir mažai turėjo sa- 
vije tikėjimo. Tėvas norėda
mas isz savo vaiko pasity- 
cziuot, norints motina, kuri bu
vo gera moteriszke, gana tam 
prieszinosi, bet tėvas atsiliepe 
in vaika:

— Tai ka tau sziadien in- 
kale in makaule?

— Teveli, mokino mus, kad 
yra vienas Dievas Trijosia Asa- 
bosia, atsake vaikas.

— Tai gal kalbėjo jums ta
sai kunigas, kad Dievas Tėvas 
ne yra senesniu nuo Sunaus, o 
Suims ne yra jaunesniu už Tę
va, —kalbėjo netikėlis su pasi 
tycziojimu.

— Na taip, atsake vaikas.
— Kvailysta ir gana, pa- 

szau'ke netikėlis tėvas.
— Tik klausvk gerai vaike, 

juk asz esmių tavo tėvas!
— Taip, teveli, — atsake 

vaikas.
— Tai jeigu asz esmių tavo 

tėvu, tai turiu būtie ir esmių se
nesniu už tave?

ežiai ii’ zo'bovos yra geros su ku
riais praleidinėti savo laika na
muose. Jeigu tėvai ta padarys 
ir duos truputi liuosybes vai
kams tai nepraleidines savo lai
ka ant ulycziu ir nesitrankys su 
vyriukais bambiliais nogla ži
no kur, o noringai pralais savo 
laika su visa szeimynelia.

Pati tūlo ūkininko apgarsino 
kiek ji padare laike 30 metu sa
vo vedusio gyvenimo del savo 
szeimynos.' Yra tai akyvas 
skaitlis kuris užims nei viena

— Taip teveli, esi senesniu 
nuo manes kaipo žmogus, bet 
kaipo tėvas, tai ne esi senes
niu nuo manės, ba su mano gi
mimu stojesi mano tėvu ir mes 
esame vienmecziai kaipo suims 
su tėvu. O kad nuo amžių Tė
vas dangiszkas turi Simu ir nuo 
amžių yra Tėvu, tai del to nega
li būtie vyresniu už Sunu.

Netikėlis nusistebėjas tokiu 
iszmintingu atsakymu vaiko, 
nedryso jau daugiau tokiu 
klausimu uždavinet savo šune
liui.

motere, o tai szitokis: 
Per ta ji laika pagamino 233,-

435 pietus, pasiuvo 3,199 szmo- Pirkite Apgynimo Czedinimo 
įeliu drapanų, iszkepe 35,500 , BondusirMaJk.es.

Per redio szita žinia gavau, 
Ir czionais del visu raszau: 

“Baltruvienete mane ratavok, 
Pribuk, o mano bobai in kaili 

duok! ’ ’
Taip nabagėliai vyrai pas 

mane raszo,
Ir be paliovos vis praszo.

Tankiausia kaip vyras buna 
darbe, 

Tai bobeles laikraszti pagriebė,
Baltruviene perskaito, 

Ir “Saule” paslėpus laiko.
Vyras nemažai turi ,* / 

liežuvidilyt,
Idant laikraszti iszpraszyt. 
Bet tegul tiktai Taradaika, 

Patalpina apie vyrus 
kokia juoką,

Tai net isz tolo pasitinka, 
Ir visa gerkle suklinka:

Žiūrėk ka Taradaika jum 
duoda, ’ ’

Augsztyn szoka ir rankom 
ploja.

Viena kitai pasakoja, 
“Tai gerai Taradaika padare, 

Kad vyrus in laikraszti 
padavė!”

Vyrai įprasi’kalsta mažai, 
Tai žinote gana gerai,

Jei nesedi perdėm namuose, 
Dirba mainuose ar szapuose.

Daugiausia juoku iszdaro
'bobos,

Daugelis atsiranda isz ju 
nelabos, 

Jeigu blogai daro,
Tai ir pykti neprivalo, 

Kaip katra pabara,
Turi palaikyti už gera, 
Jeigu asz del jus gero 

nevelintau, a
Tai po svietą nesitrankytau, 

Nei jus nemokintau.* * *
Kur ten vienos kriksztynos 

buvo,
Ant kuriu ir žydas pribuvo, 
Tai mat, kokia mada virto, 

Kad nekurie žydais pavirto. 
Juk tai ne yra piktu daiktu, 

Jeigu ir žydelis pribūtu, 
Juk tai ir žmogus tokis, 
Kaip kožnas ne kito'kis.

Ir iszmeta Bobeliai doleri; ka, 
Paskui dvigubai nusuka,

O kas su lietuviais sėbrauja, 
Tasai ir ponauja.* * *

Pennsylvanijos valstijoj, 
Vienam miestely ja t riksas 

atsiejo,
Trys mergicos už vyrus 

sušilki virezius,
Ir jau musztis norėjo, 

Bet negalėjo.
Mat, dvi baltplaukes, 

Užpuolė ant juodplaukes, 
Kada vakaras atėjo, 

Baltplaukes ant jos tykojo.
Užkaboryje stovėjo,
Pro kampa žiurėjo,

Viena buteli, kita plytgalį 
turėjo.

Kada užėjo mergina, 
Užklupo viena ir kita, 

Merginai galva sužeidė, 
Vos gyva sužeidė, 

Žmonys nuo atryto paėmė,
Ir in narna inesze, 

Daktaras galva susiuvo,
Ba net kelios skyles galvoja" 

buvo.

Mitras Apgavikas
■■ .... —"

Atėjo in miestą kokis tai 
driskas norėdamas su kuom 
susipažint: užėjo pas viena 
sziaucziu mausto jog ka nori 
pirkt, paklausė, ka nori? O ji
sai ant czebatu žiurėjo. Sziau- 
czius klausė:

— Ar nori czebatu?
— Taip.
A,pave ji tuojaus, tasai 

vaiksztineja ir tarė:
— Kad da pora czeveryku 

prie tu czebatu?
— Gausi ir tai.

sinerimui, — pratarė in savo' 
draugus. — Užsigavau galva in 
akmenis. Bet asz ji visvien' 
gausiu!

Ir vėl jis pasinėrė. Sziuo kar
tu jis pasirodė isz vandens ir 
laike ant savo rankelių ana in- 
puolusi in vandeni vaikeli.; 
Greitai priszoko keletas suau
gusiu vyru ir pagialbejo Stepu 
kui su jo draugu skenduoliu isz 
eiti isz vandens. Stepukas vos 
spejes apsidairyti, tuoj tekinas 
nubėgo namu linkui.

Per dvi valandas mažas did
vyris sėdėjo priesz saule ir 
džiovino suszlapintus savo dra-Į 
Lūži akus. Drabužiai taip gra-Į 
žiai iszdžiuvo, kad, Stepukui1 
namo sugryžus, motina nei ne- 
paste'bejo, jog Stepukas buvo j 

i vandenyje. Vakarienes Stepu- 
' kas negalėjo valgyti, — jam be-

Driskus gira cze’batus, gi
ra ir czeverykus. Sziauczius 
džiaugėsi, jog gales gerai par
duot, o driekus sako:

— Pasakyk man teisybe 
meistereli, ar tau ne pasitaikė 
kada jog viena apauni in cze'ba- 
tus ir duodi czeverykus o tasai 
ne užmokėjas pabėga?

—- O da man niekad taip ne 
atsitiko.

— O jeigu atsitiktu, ka da
rytum?

— Vitam
— Nu-gi, mėginkime, asz 

bėgsiu o tu mane vykis.

galo skaudėjo gaiva ir sprandu, 
tik jis niekam nieko nesakė, bet 
pagaliaus, turėjo atsigulti in 
lova.

Apie 8 valanda vakare ma
žas didvyris pradėjo jau vaito
ti ir neteko sąmones. Paszauk- 
ta daktaras, — jis apžiurėjo 

(Stepuką, pakraipė, nulindęs 
'galva, ir tyliai, raminaneziu 
balsu, pasakė motinai:

■ — Nėra vilties, — tamstos 
suims nusilaužė sprandą, Gai
la man jo ir tamstos.

Už puses valandos po tam 
mažas Stepukas pasimirė. 1

Leidosi dris'kus isz krome-( 
lio o sziauczius paskui begda-j 
męs szauke. Laikykite vagi, 
laikykite apgavikai

Puolė keli prie beganezio 
driskaus, o jisai kožnam sake:

— Ne pludinkite manes ‘ba 
mudu padarėme laižybas isz 
baczkos alaus jis sako kad
mane pavys, o asz kad ne!

Žmonis maustydami, jog tai 
teisybe, ne griebe driskaus, 
taip driskiu giliiikniiigai pa
bėgo.

“ V V V
llAŽATDIDVYRir

Stepukas Bedding’utis — de
vynių metu amžiaus, — buvo 
labai drąsus ir visu draugu my
limas vaikas. Jis su tėveliais 

I gyveno New Yorke. Nesenei 
motina 'buvo nupirkusi jam 

' naujas drapanėlės kurias ji lai- 
Ike Stepuko vardodieniui.

Sziadien Stepukas užsimanė 
apsirengti naujais drabužiais

' ir prasze motinos :
j — Mamyte, — duok man 
' naujas drapanėlės! Asz taip no- 
, riu apsirengti ir pasirodyti 
draugams. Asz nesutepsiu ju, 
busiu atsargus.

Motina kiek pamaseziusi, at
sake:

— Jai prižadi nesuterszti, 
tai gali vilktis. Bet žiūrėk man, 
Stepuk, nesimaudy’k! Neuž- 
hiirszk, ka sakau!

I Stepukas prižadėjo. Apsivil
ko naujais drabužiais ir nubė
go pas draugus, prie prieplau-J 
kos in paupi. Stepukas atsisė
do ant doko ir žiurėjo, kaip jo 
draugai maudėsi pakrasztyje.Į 
Visi buvo linksmus, rėkavo, 
kvatojo. Po valandėlės visi vai-j 
kai iszlipo isz vandens ir eme 
renlgties. Tik staiga vienas ju, 
septynių metu vaikelis inpuo- 
le in vandeni, iszgastingai su-
rikes, ir dingo. Visi nutirpo isz- 
sigande.

— Asz ji iszgelbesiu! — su- 
szuko Stepukas.

Jis szoko vandeni ir pasine-
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Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!
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Ji paszarvojo jo naujais ru
bais ir palaidojo.

Stepukas buvo mažas, bied- 
nas vaikelis, bet jo dvasia bu

vo didi, prakilni. Jis pasielgė 
gelbėdamas skęstanti savo 
dranga, kaipo tikras didvyris.
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.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha 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 apisakes apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

į liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 113 Penkios istorijos apie 

, Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pas. 25c 

Į No. 116 Istorija t.pie 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 apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu> 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ....................... .. .......................

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

BondusirMaJk.es
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Treczias Prisakymas Dievo
Pamokinanti Apraszymai Isz 

Tikrųjų. Atsitikimu

les ūkininkas, matydamas ta -■ Nuėjo nerimaudamas ir su žiausiu ir gražiausiu.
j me ranka Dievo pats save ap- sunkia savžinia dirbo toliaus.1 Kada užbaigiau savo malda 
(kaltindamas ‘kalbėjo: Bet savžine jam nedavinėjo ra- mano akyvumas man nedavė Kiti

— Taip, turėjau viską jau mumo, pažindamas savo klai- atsilsia, 
po pastogia! i 
mano yra pastoge Dievo, kaip tarnaut o ne žlnonims. j giedojo
kalbėjo motina mano!

niktai doras katalikas atsake:
V • v •“Ant amžių amžinųjų, Amen.”j* 

iszverte alkis raukėsi, o '$ 
j._  ____ , . __ - 1’ - atsilsia, užklausti zakristijono dar Ikai kurie hegediszkai szai-j*

Bet ant pastoges da, jog Divui taja diena turi pa-' kokia tai mergina taip gražiai peši, o vienas ju, neturėdamas I* 
4-^^ | giedojo? Įvisiszkai jokio tikėjimo, atsi-'*
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(Tasa)

Kad Butu Tokiu
Kanuodaugiausia

rai pažinsti.
— Ka? o gal tai mano du 

broliunai: Franciszkus ir Juo
zas? Jau asz nuo senai apie tai 

įjuos nežiurinejau. Bet turiu'

Kupczius Ir
Darbininkas

Pradėjo daugiau apie lai Zakristijonas nesiduodamas 
manstyt ir jieszkoti maldoje su i ilgai praszytis, apsakė man

liepe pasitycziodamas:
— Nėra jo namie„ -- | o 1- - . - j . ---

j raminimo. Paliovė skusti Node-' daugiau ne kaip tekejausi isz- zaus Kristaus.) 
j liomis ant ko daug nukente, po-1 girst. Szitaip pradėjo: 
nai kuriuos skuto, apleido ji in į — Nesenei vienas isz musu

j nuėjo kur kitur skustis — o parapijos vai/kinąs, norėjo ap

(t. y. Je-

atszove:
namie ?

paTokis velinimas manyje 
kylo, kada dagirdau apie 
kauti atsitikima:

Kunigas M., nusidavė
daktara, idant jam pagialbetu 
ka toki ant skaudanezios gerk- 
les.

— Kunigėli, tarė daktarių _.
asz tau nieko negaliu prigial-j 
bet; liga tavo taip ilgai tesysj 
pakol tu spirsiesi atlanlkinet 
Miszes penkta valanda isz ry-l r 
to, tokiame szaltvje bažnvczio-i J\' • • • v I p’lje, del tu keliolekos davatkėlių 
kurios susirenka -kas rytas.

— Perpraszau pono dakta
ro — asz turiu paprastai apie 
50 ypatų kurios lankosi kas ry
tas iszlklausyti Szventas Mis
zes, o kaip kada ir du kart tiek.

— Juk tik Nedeliomis yra 
privalumas atsilan'kyti ant 
Misziu, y tosios davatkėlės ga
li ateiti ir 7 valanda ant Misziu.

— Mano davatkos, kaip tai 
tamista jiases vadini, turi už 
daug darba, idant atsilahkine- 
tu 7 valanda.

— Tai tegul apleidžia Mis- 
zias.

— Nekalbėtum tamista 
taip, jeigu žinotum kiek sura
minimo tosios moteres apturi 
lan'kydamosios Szventas Mis- 
zias.

— Na, ant paveizdos — 'ko
ki suraminima?

— Pirmutinios mano da
vatkos, tai tris minišzlkos, ka 
prižiūri ligonius ligonbutejej 
ar-gi tamista joms atimtum ta- 
ji suraminima koki aplaiko szaillke savo bernus ir 
klausydamos Szventu Misziu' 
ir (komunijos?

— Žinoma kad ne.
— Toliaus atsilanko kelio

lika tarnaieziu, kurios per vi
sa 'diena turi dirbti kaip neval- 
nin'kes. Ar-gi tamista joms ne- 
pa vėlintum idant aplaiky tu 
nauju pajiegu per pasimeldimą 
valandelia bažnyczioje ?

— Kas kunigui kalbėjo, jog 
asz joms nepavelintum?

— Vėliaus ateina visoki 
amatninlkai, kurie turi rūpintis 
per visa diena ant uždirbimo 
ant kasdienines duonos del 
savo szeimyneliu; jie randa di
deli linksmumą maldoje kuri 
juosius sudrutina ir atmena 
jiems, jog ateis ir del ju diena 
atsilsio. Ka tamista ant to atsa
kysi, ponas daktare ?

Tai man labai patinka.
— Turiu da 

kurios ateina 
penkta valanda; 
studentai 'kuriuos tamista ge-

Kokis tai dievobaimingas jisai papuolė in tokia beda, jog sivesti su taja mergina, 
pripažinti, jog tai sztant vyru- kupczius atėjo Nedelioje pasi-j buvo priverstas uždaryti savo jo jisai daug pinigu, I 
kai ir geri. ‘ [kalbėti su pažinstamu darbi-’ s'kustarzdinyczia ir persinesze nomas visiems ir gana

— O matai tamista dakta-!nbllKU- Matydamas, jog tasai argingesnia dali miesto kur j vaikinas. Tėvai tosios 
re; da ateina ant t uju Misziu! clirba šventa diena kaip pa- skuto tik vargingiausius 
senesni vaikai ir mergi

i rie ateina sudrutint savo 
j ima.

— Turi kunigėli teisybia.
i Mes svietiszki žmonis, tankiai 
j už daug pliovojame nereikalin
gai ant dvasiszkuju be apsvars- 

| tinimo. Atsimink kuningeli, 
Ijog žodis “davatka” jau dau- 
■ giau ne iszeis isz mano lupu.
Užraszysiu tau geru gyduolių 
kuriuos iszgydys tavo gerkle, o 
ryto laike Misziu atsimink apie 
mane t__ ___________ ___
grieszninka.

Tieje, kurie atsilanko ant 
ankstybųjų Misziu, matyt ne'

aites ku-! pranta diena, pradėjo jam isz- uįs> 
» tikę-' mGtineti, jog dirba Nedelioje.Į

j Bet darbininkas nusijuokęs at-j 
sake:

— Mano mylimas pone! 
Asz esmių vargingas darbinin
kas, todėl turiu dirbti ant užlai-

I kymo savo szeimyneles -—- ki
taip juos negalėsiu iszmaityt.

Kupczius ant to:
— Nėr ko stebėtis, 

vargszu; už tai nieko 
jog Nedeliomis dirbi.

LAC U.YJLXOZJ1 U. Ct LOL1L1L1LJA CtĮ./LKJ , ° °

tavo maldosiauž sena1 Sali tiiketis, idant tau
I laimintu ir prigial'betu tavo už- 

į ■ siemime. Ateisiu pas tave už
! szesziu menesiu ir užmokėsiu 

yra tai nusidėjėliai, bet geri ka- Įtau už visa sugaiszyta laika ko- 
talikai. Jeigu nori svietas jas 

. gerai.

jog esi 
neturi, 

Kaip-gi 
Dievas

■ tulikai. Jeigu nori svietas jas'ki nedirba Nedeliomis, 'bet su 
vadyti davatkoms, tai gerai.1 toms ^lygoms, jog nieko ne- 
Bet kad tokiu butu kanuodau-' dir'bsi szventadieniais — no- 
giausia. I rints tau turetau užmokėti tuk-

slant i doleriu!
Darbininkas sutiko ant to ir

Jau Po Pastogia; 0 Bet pamėgino iszpildyt ka prižade- 
‘ jo. Po perikiu menesiu laiko 
kupczius vela atsilankė pas ta 
pati darbininką klausdamas:

— Na, kiek asz tau turiu isz- 
moketi už suigaiszyta laika?

— Visai nieko, visai nieko! 
atsake darbininkas. S^vensda- 
mas Nedelias, atnesze man 
dauig palaiminimo o josios Me
des. Penki menesiai adgal ne
turėjau nei karves nei szilto ap- 
redalo, o dabar dėkui Dievui 
padariau da ir pusėtinai skati
ko ant juodos valandos. Už vis- 
'ka acziu Dievui ir tau, kad ta
vęs paikinusia u nedirbti Nede
liomis.

Neiszgialbejo, Nes Die
vas Kitaip Surėdė

Miestelyje V., Miczigano val- 
styje, gyveno ūkininko sūnūs 
dievobaimingu ir geru tėvu, 
bet nesėke ju pėdoms nedbojo 
apie Dievą nei žmonis. Viena 
Nedelia, laike rugepjutes, gulė
jo daulg jevu ant lauko. Dangus 
buvo apsiniaukęs ir iszrode ant 
prisiartinanezio lietaus. Su-

dvi davatkas 
in bažnyczia 
tuom vra du

Naujas LiėtuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

>AULE, MAHANOY CITY, PA.

jiems riszti in kulius jevus. Mo
tina iszgirdus paliepima sū
naus, nuvežliojo ant lazdukes 
ir melde sūnaus, idant szventos 
dienos nepanielkinetu.

— Kaip esmių gyva, tai pas 
mus da ne vieno kulio Nedėlio
jo nesuvežta, — o bet Dievas 
davė visko pilna ir niekad ne 
buvo nedatkliaus.

Sūnelis nusijuokęs tarė:
— Kas metas yra naujausi 

papratimai, ir kas metas žmo
gus stengėsi idant jam butu ge
riau.

Neklausydamas motinos su
vežė in kluoną visus jevus, o 
senuke sėdėdama prie lango 
meldėsi ir verlke, jog josios sū
nus perlauže prisakyma Dievo.

Jau arti tūkstantis kuliu ra
dosi po pastogia, kad sztai pra
dėjo nupuolinet lietus, o laszai 
buvo sunkus kaip akmenis.

— Matai motyn, — szauke 
sūnelis linksniai, — kviecziai 
jau suvežti ir viskas nusidavė 
kanuogeriausia. Tegul dabar 
sziauczia viesulą.

— Bet ant tavo pastoges 
randasi Dievas — tarė senuke 
dievobaimingai, o kada tuo
sius žodžius isztarinejo, pasi
darė szviesu stuboje — perkū
nas sutrenkė ir sužaibavo ant 
namo, trenksmas buvo baisus, 
rodos visas namas subyrėjo.

— Dieve mano, tai perkū
nas sutrenkė! paszauke suims 
ir visi iszbego isz namo. Namas 
stovėjo liepsnoje ir kluonas. 
Viskas sudege ir nieko nepasi-

1 liko.
Ant griuvėsiu stovėjo iszba- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Krikszczioniszkas
Skustbarzdis

AngliszJkam mieste Bath gy
veno kitados tūlas s'kust’barz- 
dis (barberys) vardu Willia- 
mas Kind. Daugiausia darbo ir 
pelno turėjo Nedeliomis ir to
dėl niekados negalėjo eiti in 
bažnyczia. Kada ėjo skusti kar
ta turtinga poną, dirstelėjo in 
atidarytas duris bažnyczios isz 
kur daejo in jo ausis balsas kal- 
banezio kunigo:

— Atsimyk, idant szventa 
diena szvensti.

Sustojas klausė tolimesnio 
pamokinimo kunigo ir persi
tikrino, jog Dievas nelaimina 
tiems kurie laužo Treczia Pri 
salkyma Dievo.

Bet vaikinas tuojau
— Ar taip? nėra jo

O! asz tam gerai tikiu!
— O delko tu taipTabai tiki?

★
★ 
★
★
★ 
★
★
★

15 coliu ploczio x 23% col. J 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * 

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J 
*

Turtingas vaikinas, mane

geras 
mergi- 

žmo-' uos turejosi gana gerai, norints 
I ne buvo turtingi, o mergina bu- 

Viena Sukata kelkis tai po- vo dievobaiminga ir dar'bszi.
nas, kuris taja diena pribuvo
in miestą, užklausė savo važny- jog ka tik sau pareikalaus, vis- 
czios kur randasi skustbarzdis, I ka aplaikys už pinigus apreiksz

ISTOR1JEaple na isz ™ 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

parode jam sklepuka kuriame 
gyveno Williamas Kind. Pake
le vingas i ne jas liepe save tuo- 
jaus nuskust, nes kaip pats pri
sipažino, ne nori tojo darbo at
likti Nedeliomis. Tiejei žodžiai 
labai sujudino szirdi Kindo. 
Apsiverke vargszas ir melde 
palkeleviugo idant jam duotu 
kelis skatikus ant pirkimo žva
kes nes ne turi už ka nusipirkt. 
Pakelevingas noringai iszpilde 
jo įpraszyma, manydamas, jog 
tame turi būti didele priežastis, 
jog tasai žmogus inpuole in to
ki varga. Kada jau buvo aps
kustas, tarė:,

— Istorije tavo gyvenimo 
turi būti labai akyva. Dabar 
neturiu laiko josios iszklausyt, 
nes te tau doleri — kada su- 
gryžsziu iszklausysiu tavo ap
sakymo.

— Kaip tamistos pravarde?
—■ William Kind.
— William Kind? Kaip ma

nau, tai tamista paeina isz 
karines Anglijos. ‘ ■

— Taip, isz Kingstono.
— Kaip tamistos tėvas 

clinasi ?
— Tamoszius.
— Ar tėvas da turėjo broli?
— Taip, nes jisai išzJkeliavo 

iii Indija ir daugiau apie ji ne 
buvo girdėti.

— Eikie tamista su manim! 
paszauke nusistebėjas nepa- 
žinstamas dabar einu pas žmo
gų kuris sakosi, jog jo pravar
de yra Williamas Kind isz 
Kingstono — eiki su manim ir 
stoki jam in akis; o jeigu man 
davėsi, jog tu esi tikrai tuom 
William Kind kurio jieszkau 
nuo senei tai atvežiau tau labai 
linksma žinia. Tavo dede mirė 
ir paliko tau dideli turtą, kuri 
tau neužiligio atiduosiu.

Prie ja prie automobi liaus' 
kur stovėjo prasimanias Wil
liam Kind ir lengva buvo da- 
vesti, jog tai buvo apgavikas, 
o vargingas teisingas William 
Kind aplai'ke dideli turtą kada 
radosi didžiausioje bėdojo. 
Taip vargas kuri apture jo per 
szventima Nedeliu, buvo prie
žastis aplaikymo didelio turto, 
kurio kitaip ne butu aplaikias 
jeigu ne 'butu gyvonias ant to
sios nlyczaites ir užlaikantis 
Treczio Prisakymo Dievo.

va-

va-

savo norą tėvams ir bus priim
tas.

Bet ant to labai paklydo.
Isz pradžių viskas ėjo gerai 

draugai jauno vyro apreiszke 
tėvams apie jo norą ir butu vis
kas gerai, nes tėvas merginos 
užklausė ju:

-— O kaip su jo tikėjimu, to
jo vaikino'? Ar lankosi ant Mi
sziu Szventu?

— Užtikrinam tamistai tvir
tino vienas isz prieteliu — jog 
vaikinas yra geras. Bet kas kis- 
zasi tikėjimo ir Misziu, na, tai 
yra tokis kaip ir kiti jaunikai- 
ežiai —dievobaimingu ne yra.

— Nemalonu man tai girdėt, 
bet kas netiki ir neisztikiamas 
in Dieva tasai ne 'bus isztikia- 
mas savo paežiai.

— Kaip apie tai tamista ma
nai? Ar tai ketina būti atsaky
mas ?

— Taip, jeigu ne turi tikėji
mo, neapvaiksztinai szventa- 
dieniu, szveneziu nei Misziu; 
neturės nei paezios.

— Puikei! tariau in zakristi
joną, tai yra tėvas kokiu mažai 
turime ant svieto.

— Tasai atsakymas tėvo — 
baigė zakristijonas — pasklydo 
po miesteli ir aplirikinia žaibi- 
niu staigumu, o geriausi jauni- 
kaieziai isz visur jeszko susipa
žinimo su ta ja puikia szeimyna.

Turtingas jaunikaitis ne ga
vo paezios, nes suprato, jog ne 
visiką 'galima aplaiky t už pini
gus ka panorėsi.

Sektinas Pavyzdys

Szveicarijoj 1847 metais, pa
vasario metu vienam name bu
vo susirinkimas pasikalbėji
mui apie bažnyczios ir valsti
jos reikalus. Per karsztus gin- 
czus, atsidarė duris, ir inejo 
vaikinas, kurs jeszkinejo vietos 
ramiai pasilsėti. Pamatęs gana 
skaitlinga susirinkimą, 
pradžios kaip ir nedryso.
tuojau susiprato ir garsiai pa- ju pasekėju.

i ~ r i 
Ture-

buvo ži- 'pasigirdo užmetimas.
— E! — tarė vaikinas, nes 

man rodos, kad tamstos esate 
! pasirenige dar karta nukryžiuo
ti Vieszpati Jezu. Bet Jis jau 
mirti nenori. Norėjau czionai 
pasilsėti, 'bet meldžiu tamstų ne 'cigarus, 
palaikyt man tai už bloga, Ikad j 
jus atsipraszes atsisveikinu. 
Nes doras žmogus turėtu isz gė
dos numirti, atsidūręs pana- 
sziam, kaip czion, susirinkime.

Tai pasakęs, szo'ko greit per 
duris, palikes visa susirinkimą 
nesmagiam stovyje.

Kaip doras sūnūs, žodžiu ir 
darbu užstoja garbe savo tėvo, 
tikras tarnas užstoja savo po
ną geras (pilietis apgina savo 
valdovą karalių, taip lygiai ir 
geras katalikas privalo apgin
ti garbe Vieszpaties Dievo ir 
neleisti iszniekinti Jo Szv. Var
do.

Pas mus Amerike taip-gi ne
retai galima iszgirsti visokiu’ 
blevyzgojimu pliauszkimu, ne-' 
pritinkaneziu isz-sireiszkimu 
ne tik isz taip vadinamu “pir-| 
meiviu” lapu, kurie tikėjime' 
yra atszale ir apie Dieva jau, 
užsimirsze, bet ir isz žmonių' 
kurie save vadina Katalikais,' 
nors po teisybei, tycziodamiesi 
isz V. Dievo vardo ir ji laikyda-j 
mi juokais, neverti vadinties 
Katalikais. Man paežiam kelis 
kartus teko iszgirsti pasijuoki
mą isz Dievo ne tik isz jauni
mo puses, bet ir isz vyresniųjų. 
Kasdien kalbėdami “Teve mu
su” sakome ir “Szveskis var-j 
das Tavo;” isz szio pasakymo, 
rodos, kiekvienam turėtu but 
aiszku, kad Dievo varda su pa
garba privalom isztarti, o ne 
niekinti.

Skundžiamės, kad musu jau
nimas isztvirkes pliauszkia, 
tauzija visokius butus ir nebū
tus daigtus, o užsimirsztame, 
kad mes patys esame dalimi to
kios mados kaltininkai. Delko 
iszgirde nepritinkanezias savo 
szeimynoj ar kur kitur kalbas 

Įtuoj nesugediname netikusio 
pliauszkiko kodėl neatkertame 
ant jo užmetimu, panasziai 

i kaip pasielgė minėtasis vaiki
nas szveicaras, o taip daugu
mui pradedant elgties, galima 

isz tiketies, kad neszvarus pliausz- 
bet kimai sumažės ir neatras nau-

sveikino: “Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus!” Vienas —BUS DAUGIAU—

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto iu 
kitas vietas arba iszvažiuoja iu 
kitus miestus ant apsigyveni 
jno ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neui 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 

į del, jaigu permainote savo gy 
i venimo vieta, raszant in rėdys

1 te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 

i adresa, kur kitados gyveno, 
tada, kada bažn\ teleje giedojo 1Tna darba ir daug ergelio! 
szventas giesmes. Yienas bal-j £aQlej Mahanoy City, Pa. 
sas merginos nudavė man said-.

Geras Atsakymas

Turiu papratima kelionėje, 
kur tik pribunu in koki mieste
li su reikalu, atlankyti Katali- 
kiszlka bažnyczia.

Nesenei pribuvau in miesteli 
S., jau pavakaryje. Užemias 
kambarį lietelyje, nusidaviau 
iii artyma bažnytelia. Buvo tai 
Mojine pamaldos ir pataikiau

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip- 

Į gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
__ ___ Visi pas p. Reckliti. 206 W. 

! Centre St.. MAHANOY CITY, PA.

birkite Apgynimo Czedinimo

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus, 
Acziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO..

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

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
nr visos TRYS 

KNYGUTES 
••SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

i

w

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

s

s

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa-

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Ž ------ s
į 64 pus., Did. 5x7col. J
| Tiktai, 10c. t

f MAHANOY CITY, PA. J
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Žinios Vietines1
GENYS MARGAS
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Vajus Aukszcziausiuju

Kainu Ribų Srityje
Dabar Laikas Pripildyti’Armijai Reikia Apmo- 

Alyvos Tankus kamu Slaugiu Padėjėju
Paskirstymas Maisto

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—
— Lapkritis — November.
— 'Panedelyje valkare likos 

paleista ugninis signolas isz 
dėžutės 18 bet pasirodė kad ug
nies nebuvo tik kas to'kis turėjo 
tycziomis patraukti rankena 
nuo signolo, kuris suszau'ke ug- 
na'gesius ant tosios vietos.

—• Subatoje (pripuola Szv. 
Karolio Bor., Panedelyje, Szv. 
Leonardo; Utarninke, Szv. Flo
rence Bp. C., Petnyczioje Szv. 
Andriejo; Subatoje, Szv. Mar
tyno.

— Utarninke Politi’kiszki 
rinkimai kandidatu ant visokiu 
urėdu!. Rinkite tokius kurie yra 
Lietuviams prilarikus.

— Ana diena lankėsi mies
te ponas Kazys Bernatonis isz 
Shenandoro ir prie tos progos 
atsilankė in redakcija “Sau
les,” nes ponas Bernatonis yra 
musu skaitytojas. Acziu už at- 
silankyma.

—- Ponstva Jonai Budre- 
vieziai nuo 638 W. South Uly., 
aplaike antra telegrama nuo 
Valdžios, buk ju suims Pvt. Jo
nas T., 27 metu amžiaus, likos 
u'žmusztas Francijoj. Velionis 
gimė Mahanoy City, prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko dideliam nubudime sa
vo tėvelius, dvi sesutes, Doro
ta ir Rosemarie ir viena broli 
Cpl., Norbertas kuris tarnauja 
Hawaii.

— Ponas Vincas Kaspera- 
Viczius isz Shenandoro, ana 
diena lankėsi mieste su reika
lais, taipgi atlankė redakcija 
“Saules.” Acziu už atsilan- 
kyma. ■ • i

— (Nov.) 7-ta diena Rinki
mai. Prezidentas Rooseveltas 
ragina visus nkesus kad iszpil- 
dytu savo ukesiszka priederys- 
ta ir balsuotu ta diena.

— Subatoje, Lapkr. 11-ta 
diena, užbaigimas Pirmos Svie- 
tines Kares arba Armistice 
Day. Ir ta diena 1893 mete, in- 
vyko baisios Lietuviu skerdy
nes Kražiuose per Maskolius.

— Utarninke apie 5:05 vai., 
popiet, trys žmonis kurie važia
vo automobiliam isz Colorados, 
netoli Lost Creek, karukas pa
taikintas per truki per Maize- 
villes kelio. Bledes padaryta 
ant $100.

—• Ponstva Ant. Szerkznei 
nuo 40 Liberty Hill, aplaike ži
nia nuo valdžios kad ju sūnūs 
kareivis Pvt. Edvardas J., 29 
metu, likos sužeistas Spalio 16 
diena Italijoj. Jo brolis Pfc. 
Antanas tarnauja Belgijoj.

. PER J. J. B. WASHINGTON, D. C. — WASHINGTON, D. C. — WASHINGTON, D. C. —
Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A5 iki K5 dabar yra geri

Visa prapuolė; tik ant lauko pliko 
Kelios puszeles apykreives liko...

JEIGU sziandien Baranauskas 
butu gyvas, jis kita “An- 

ykszcziu Szileli” paraszytu 
apie “Mainu Pecze” apie mai- 
nieriu likimą, apie “Mainu 
Miesteli” kuri Dievas taip gra
žiai sutvarkė, surėdė, ir kuri 
žmogus taip biauriai sudarkė.

Kai dar mažas buvau, musu 
miestelis, kaip ir visi mainu 
miesteliai, buvo kalnais, kalne
liais apsuptas. Girios ir misz- 
kai staeziai aki vere. Kalnai,

■ Saint Clair, Pa. — Metinis 
Banlkietas Szvento Kazimicrio 
Lietuviu parapijos atsibus Ne
dėlios vakara, Lapkr. (Nov.) 
5-ta diena, parapijos svetainė
je, parapijos naudai. Gerbia
mas Kun. P. P. Laumakis ir ko
mitetas užpraszo visus vieti
nius ir isz apylinkes Lietuvius 
dalyvauti tame metiniam pasi
linksminime.

Cleveland, Ohio — Szia me
nesi ponstva Petras ir Agotha 
Suszinskai, nuo 1765 E. 65th 
Uly., apvaiksztines savo 50 me
tu auksines sukaktuves savo 
vedusio gyvenimo. Ponas Su- 
zinskas turi 74 metu, jo prisie- 
gele 72 metu yra tėvai trijų vai
ku. Ponstva Suzinsikai yra 
“Saules” skaitytojai per'dau
geli metu.

Linkime Ponstvams Suszins- 
kams sulaukti 75-metinio su 
kaktuves.

" • 1L UCVMU1 J A C

Kainu Reguliavimo Instaiga Ralph K. Davies, Petrolijaus Karo Departamento praneszi-|anį neaprubežiuoto laiko, 
pranesza, kad vadovaujanezios^ Administratoriaus padėjėjas/mu, Armijos Medicinos Depar- Maistas Bleszineso_ M
maisto prekybininku sąjungos iszleido atsiszaukima in kure- tamentas, pabrėždamas labai ženlkleliai A8 iki Z8 ir A

Į ir vartotoju organizacijos to- 
įliau tęsia vaju aukszcziausiuju 
į kainu ribų saraszams patobu
linti ir sužadinti preke j u dėme
siui tais saraszais.

Bendrai paskelbtas prekybi
ninku — vartotoju prieszinflia- 

,'cinis vajus yra nustatęs sau 
, sziuos tikslus:

1. Atkreipti visuomenes aty- 
da in fakta, kad mums dar sto- 

; vi priesz akis pats svarbiausias

rauplėti kelmai tebespokso; 
kur melsvos, pilkos ir paraudu-J 
sios ūmėdės tupėjo, dabar nei1 
kelmutis sau vietos nesuranda.

Dievas viską gerai ir gražiai 
sutvarkė. Bet žmogus atėjo, 
rado Dievo pakavota juoda 
auksa po žeme, ir visa gamta 
kojomis augsztyn iszverte. 
Sziandien mainose biznis, ge- 
szeftas gėrėja, o gyvenimas 
prastėja, sziadien turtelis au- perijodas kovoje del pragyve- 
ga, o žmogus nyksta, sziandien nimo brangumo kontroles.

pakalnes ir slėniai traukte 
trauke uogauti ir grybauti. 
Samanų patalais e j ome pasi- 
vaikszczioti, puszynu pavėsyje 
lūkuriavome, dainavome ir in 
gauruota ąžuolą savo vardus 
ar raides inp j austėme. Czia, 
ant kalnelio musu tėveliai va
karais susirinkdavo: mamytes 
pasisznekuczioti, kūmutes pa
plepėti, o vyrai pypkėmis pa- 
pipseti ir pakazyruoti.

Mainieriaus darbas buvo 
sunkus, ak tu Dieva, be galo 
sunkus! Kur tu czia žmogau! 
Visa diena, kaip kokia žiurke 
po žeme, dulkėse, ar purvyne, 
kaip ant pakutos szliaužti ir 
stenėti. Bet vakare, paval
gęs bulviu su kuopusiais ar 
duonos-lasziniu, užsirūkęs, gar
džiai prasmirdusia pypke ir 
iszejes in miszka, kur medžiai 
szlama, lapai juokiasi ir net 
pats vejas baikas kreczia. Ak, 
kad tave devynios!.! .tai būda
vo ir gera ir gražu!... tai net 
lengviau ant szirdies pasida
rydavo! Tai szeszelis Lietu
vos, tai žiupsnelis numylėtos ir 
prarastos tėvynės! Dievas dan
guje, žmogus girioje, ir viskas 
gera ir gražu. Tik gyvenk ir 
norėk. Vienu žodžiu sakant, 
czia, mainu miestelyje, jau kad 
Dievas davė, tai net dribtelėjo.

O dabar, kur tik pasisuksi, 
visur pamatysi tuos gramozdus 
kastuvus, “Steamsho vėlius,” 
kurie ardo žeme, griauna kal
nus, raižo miszkus ir visa gam
ta bjaurina. Tie puszynu kal
nai kalneliai pavirto in griobes, 
revus, duobes ir atsivėrusias 
gamtos ronas. Baisios gamtos 
žaizdos! Kur egles daugaus 
paukszczius kerejo dabar tik

“piede” didėja, o szeimyna 
mažėja. Sziandien milžini kas
tuvai, tie g r am o d i s z k i 
“Steamshovėliai” gamta biau
rina, žeme drasko, angli kasa ir 
pati žmogų iszguja ar pakasa.

Dingo mainu kalnai, kalne
liai!... dingo miszkai, miszke- 
liai!.. .nėra kur grybauti, nėra 
kur uogauti, nėra nei kur nei 
kam ir daina užtraukti. Ne
palankios aplinkybes baisiai 
nuskriaudė mainu žmogeli. 
Gamtos grožis dingo, vaikai 
isztautejo ir, kaip paukszcziai 
isz lizdelio iszbeginejo, iszvaži- 
nejo, in miestus sau laimužes 
susijieszkoti iszgarmejo. Pats 
žmogelis mažu-pamažu suame- 
rikonejo, suprastėjo ir visai 
jau nukarszejo. Dar meta ki
ta ir j au bus ‘ ‘ kaput. ’ ’ Mainu 
miestelio grožis jau praėjo, 
mainieriaus darbas jau prie 
liepto galo eina, pats mainie- 
rys, kuri mes pažinom ir pami
lom neužilgo ir praeis.

Kai raszytojai ar mokslin- 
cziai norės isztirti ir suprasti 
iszeivijos lietuvio būda, jie tu
rės tarp mainu miestelio skylė
mis raupsuo tu slėniu ir 
“Steamshoveliu” iszvemtu že
mes kalnu, “durbankiu” jiesz- 
koti, kur lietuviai mainieriai 
gyveno, nes lietuviszka dvasia; 
tikras, lietuviszkas gyvenimas 
randasi ne musu didžiuose 
miestuose, nežiūrint kiek ten 
lietuviu gyventu, bet mainose, 
kur iki sziol dar buvo užsilikęs 
mažas Lietuvos kampelis, kur 
Amerikos lietuviai gyveno taip 
kaip Lietuvoj. Bet jau baigia
si ir neužilgo pasibaigs.

—J. J. B.

— Mėlyni 
iszleido atsiszaukima in kure- tamentas, pabrėždamas labai ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
namosios alyvos vartotojus, ra- svarbu reikalą artimiausioje pg taipgi G5 iki R5 dabar yra ,! 
gindamas pripildyti tankus da- ateityje surinkti tukstanezius gerį anį neaprubežiuoto laiko, 
bar, kad szalnos neužkluptu slaugiu padėjėju pagelbeti Cukrus_ Ženkleliai Nrs. 30bar, kad szalnos neužkluptu slaugiu padėjėju pagelbeti < 
tuszcziu tanku ir nepadarytu slaugyti sergantiems ir sužeis- >3^ 32 įr 33, taipgi Nr. 40 yra 
jiems žalos. tiems kareiviams, kreipėsi inlgeras je| 5 svaru cukraus del 

Raudonojo Kryžiaus slaugiu sunaudojimo dedant vaisius in
Namu Savininkams Pri

valoma Registruotis 

Kainu Reguliavimo 
Instaigoje

Kainu Reguliavimo Instaiga

padėjėjas, jauturejusias paty
rimo ligoninėse, kad stotu in 
apmokama tarnyba civilinėmis 
tarnautojomis Armijos ligoni
nėse arba vaistu sandeliuose. 
Toms pareigoms tinkamos mo
terys, informacijai gauti, pra- 
szomos raszyti sziuo adresu:

bonkas. 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.

Nėra To Blogo Kad Ant
Gero Neiszeitu

Viena kareivi neprietelei pa
ėmė in nelaisve ir numėto in- 
sklepa kur nei saules, nei menu
lio spinuduliai neineidavo. Ir 
da apskauste sunkiais lenciū
gais, tankai norėjo nutraukti 
lenciūgus ir iszbegti per apda
ryta geležinis langelis, bet kad 
to padaryti negalėjo, nustojo 
apie tai manstyt.

’Pripratęs prie gero gyveni
mo, ruigojo laibiausia ant pras
to valgio, ha tikrai gaudavo 
duonos ir vandenio. Tankai ap- 
laistes savo valgi aszaromis, 
atsigindavo ant pamestu sziau- 
du suvis alkanas.

Bet tas prastas valgis pagel
bėjo jam del iszbegimo isz jo 
kalėjimo. Pirmiau būdamas 
storu, o dabar taip iszdžiuvo 
kad lengvai galėjo numesti nuo 
saves lenciūgus ir nusidavė 
jam iszliipti per maža langeli. 
Iszsiigaves ant liuosy'bes, bego

per laukus ir įgires. Jausdamas 
kad jam nieko pikto negali pa
daryti, puolė ant keliu ir pa- 
szaulke:

— O DieVe mano, kaip Tau 
turiu už tai de'kavoti! Tava lai
kiau už didžiausia nelaime, tas 
per tavo malone man stojosi 
mano iszganymui, kad butu 
mane geriau maitinia, tai szia
dien ncibutau mates daugiau ne 
tavo szviesers saules, nei savo 
mieliausios tėvynės, o pabaiga 
savo amžiaus buezia turėjus 
praleisti tame baisiam kalini.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

2. Maisto krautuvėse iszsta- 
tyti aukszcziausiuju kainu ri
bų saraszus tokiose vietose, kur 
kiekvienam pirkėjui butu ne
sunku perskaityti.

3. Pabrėžti, kad tiek pirkė
jui, tiek maisto krautuvininkui 
yra svarbu bendradarbiauti, 
norint iszvengti infliacijos bei 
pokarinio ekonominio chaoso.

4. Intikinti prekybos inmo- 
nes ir visuomene, kad demokra- 
tiszka kainu kontroles progra
ma negali būti vien tik vald
žios atsakomybe, o kad tai pri
valo būti bendruomenes ir pa
vienio asmens atsakomybe.

5. Painformuoti apylinkes 
apie Kainu Nustatymo Vady
bos darbuote ir skatinti drau
ginga bendradarbiavima tarp 
vadybos ir vartotoju.

Raginama Nedeginti 
Per Daug Elektros

Kalėdų Laiku

Karo Gamybos Vadybos Karo 
Vieszuju Vertybių Instaiga 
praszo miestu vadovybe, pilie- 
cziu klubus, vaizbuezius, pre
kybininkus ir bendrai pilie ■ 
ežius ir per szias Kalėdas veng
ti laukopapuoszimo apszvieti- 
mo, kaip tai buvo daroma 1943 
ir 1942 metais. Szio žygio imta
si, papraszius Karo laiko Kieto
jo Kuro Administracijai, ka
dangi gaminant elektra kalėdi
niam apszvietimui, sunaudoja
ma labai didelis kiekis kuro. In
staiga pabrėžė, kad sziais lai
kais, kai kuro klausimas kai 
kuriose vietose yra toks kri- 
tingas, yra gyvybinis reikalas 
ji taupyti.

Pakelta Aukszccziau- 
siuju Kainu Riba Pa

naudotiems Szevrole- 

tams 
e ____

Kainu Reguliavimo Instaigos 
praneszimu, aiu'kszc4 ausiu j u 
kainu riba (ceiling prices) pa
naudotiems keleiviniams szev- 
roletams, pradedant 1937 me
tu ir baigiant 1941 metu mode- i
liais, pakelta beveik 3 nuo- 
szimeziais.
z |
Batu Atsargos 

Padidinimas Dar
• Nenumatomas

Karo Gamybos Vadybos vado 
vybes praneszimu, padidinto* 
batu gamybos civiliniam nau
dojimui nereikia tikėtis anks- 
cziau, kaip geram skaieziui me
nesiu praėjus nuo Europos Per
gales Dienos paskelbimo, nes 
odos pareikalavimas karo rei
kalams dar yra labai didelis.

pareiszke, kad nepaisant nuo
mininku skaieziaus, namu sa
vininkams yra privaloma re
gistruotis savo apylinkes Kai
nu Reguliavimo Instaigoje. 
Szis pareiszkimas iszduotas 
tikslu paaiszkinti savininkams, 
turintiems tik viena ar du nuo
mininkus, kuriems buvo ne- 
aiszku, ar jiems privaloma re
gistruotis, ar ne.

Dar Tebegalioja Me
džiagos Taupymo 

Instatymai

Karo Gamybos Vadybos prane
szimu, dar tebegalioja suvaržy
mai siuvime liemeniu “double- 
brested” eilutėms ir ekstra po
ros kelnių tai paežiai ar pana- 
szios medžiagos eilutei.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

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

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Minis t ran turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

W
 Pirkite Apgynimo 

Czedinimo Bondus 
ir Markes.

Medical Division, U. S. Civil 
Service Commission, Washing
ton, D. C.

Pranaszaujama, Kad 
1944 Metais Bus Dau

giau Siuncziama 
Dovanu Už 1943

Paszto ir Transportacijos vado
vybe pranaszauja, kad 1944 
metu Kalėdų dovanu siuntiniu 
kiekis Suvien. Valstybėse bus 
didesnis 25 nuoszimcziais už 
1943 metu.

Karo Laimėjimas Pir
moje Vietoje, Sako

K. G. V.

“Niekam nėra žinoma, kada 
szis karas baigsis,” pasakė J. 
A. Krug, Karo Gamybos Vady
bos pirmininkas, Herald Tri
bune Forume. “Vokiecziai te- 
bekariauja arsziai ir desperat- 
iszkai. Japonus tebemedžioja- 
me po platųjį Pacifika. Todėl 
vis dar tebeprivalome statyti 
pirmoje vietoje karo laimėj i- 
ma, ir todėl visa pramones dar
bo jėga paszvencziama tam 
tikslui, iki pergale bus laimė
ta,” pabaigė J. A. Krug.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Greit Padidės Cukraus 
Gamyba Vakarinėse

Valstybėse

Karo Maisto Administracija 
pareiszfke, kad szeimininkes, 
kurioms paskutiniuoju laiku 
pritruko cukraus krautuvėse, 
už keliu sanvaieziu įgali tikėtis 
didesnio cukraus prisatymo, 
nes Valkaru ir Vidurio Vakaru 
valstybių cukriniu buroku fa
brikuose cukraus gamyba pa
didėjo. Krautuvių atsargos ne
trukus padidės, dėka naujo 
cukriniu nendrių ir burokinio 
cukraus derliaus.

ISTORIJE apie Gre£°riua’
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
—o--

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 

i pranaszystes pildosi.
Prisiuskite 25^ o gan-, 

site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, P*.

Veteranai Skatinami 
Naudotis Samdos

Instaigos Pagialba

Paul V. McNutt, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirmininkas,1 
ragina jeszkanczius tarnybos, 
atleistuosius karo veteranus 
pasinaudoti Karo Darbo Jogos 
Komisijos Samdos Instaigos 
siūlomu (patarnavimu. McNutt 
pažymėjo, kad garbingai atleis
tiesiems szio karo veteranams 
nėra taikomi KDJK suvaržy-' 
mai ir Samdos Instaiga miela 
jiems patarnaus. (

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRA 

GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 

nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra- I 
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. |

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


