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Rusai Prie Budapest Miesto
Isz Amerikos! Piketai B-29 Maszinu Kompanijoje;

Straikas Pasibaigė

Eksplozija Kylo Ant 
Geležinkelio

f ------ I
TOLAR, N.M. — Trūkis su] 

81 karais ant Sante Fe geležin
kelio nuszoko nuo reiliu, nuo ko 
kylo eksplozija, nes vienam ka
re radose bombos, o kitose ga
zolinas. Kada eksplozija kylo 
tom syk užsidegė gazolinas. — 
Karukai likos suteszkinti ir su
naikintos per ugni. Vienas žmo
gus užmusztas. Namai prie ge
ležinkelio taipgi likos sunaikin
ti.

B. A. L. F. Praneszimas 
Visuomenei l

Patterson, N. J., dirbutves straikeriai piketuoja kom
panijos dirbtuve, kur iszdirbama B-29 maszinu del karisz- 
kiems eroplanus. Ana diena straikas pasibaigė, darbinin

kai gryžo prie darbo.

7 Užmuszti Eroplano 
Nelaimėje

LOS ANGELOS, CALIF. — 
Didelis pasažierinis eroplanas 
kuris leke in New Yorka susi
daužė ant Burbank eroplanu 
stotis, kuriame žuvo septyni 
žmonis, o trilyka likos sužeisti.

Penki Simus Tarnavo
Del “Dede Šamo”

Vokiecziai Nau
dos V-3 Rakietus

Ant New Yorko

NEW YORK, N. Y. — Spau
doj pastebėta, kad kai kur B. A. 
L. F. skyriai daro auku rinki
mą. Jokiu auku praszyti, bei 
per prakalbas raginti, kad žmo
nes duotu aukas del United 
Lithuanian Relief Fund of 
Amerika nevalia, nes musu or
ganizacija yra valdžios globoje 
ir National War Fund iszduoda 
visas reikalingas sumas paszal- 
poms ir administracijos reika
lams. Jei kas duoda ar prisiun 
ežia auka musu organizacijai 
priimame, bet mes turime pra- 
neszti in National War Fund, o 
jie isz mums skyrtu sumu, ati
ma tiek kiek mes aukomis ga
vome. Kai mes praneszame in 
National War Fund apie gau
tas aukas pažymeme isz kokios 
vietos yra aukotojas, jo pra
varde ir duota suma; National 
War Fund tada duoda kreditą 
vietos Community War Chest, 
bei National War Fund Cam
paign.

—Kun. Dr. J. B. Konczius.

Lietuviu Nuo Karo 
Nukentėjusiu

Szelpimas

NEW YORK.—B.A.L.F. per 
Lapkr., menesi Lietuviams nuo 
karo nukentejusiems suszelpti 
suteikė sulyg valdžios nustaty
ta tvanka, auku sumoje $31,- 
250. 00. Szioji suma yra gauta 
isz National War Fund ir Pre
sident’s War Relief Control 
Board patvirtinta.

Visi Amerikos Lietuvai tau- 
tinai nusistatė ir kuriems rupi 
Lietuvos ir žmonių nuo karo 
nukentėjusiu szelpimas ir ge
rove, organizuokite B. A. L. F. 
skyrius ir kuodaugiausiai ame- 
rikieczius ir ne Lietuviu kilmes 
žmones intraukite in narius.

—Kun. Dr. J. B. Konczius.

NUSZOVE SAVO
VYRA

Szeimyniszkas 
Nesutikimas

READING, PA. — Ana die
na Frank Warren, 61 metu am
žiaus likos surastas savo kam
baryje negyvas per policija. Ty
rinėjimas parodo kad jo moters 
Lena, 44 metu, prisipažino prie 
užmuszima josios vyra su kara
binu. Priežastis: szeimyniszkas 
nesutikimas.

Amerikonai Bombar- 
bardavo Formosa

Paveikslas parodo laike 
bombardavimo Japoniszko 
miesto Kagi ant Formosa Sa
la kur randasi svarbu karisz- 
ku kvatieriu, geležinkeliai ir 
dirbtuves — viskas sunaikin

ta per Amerikos bombos.
Taipgi daug Japonu 

likos užmuszta.

Plausziai žmogaus susideda 
isz 1800 mažių pūslelių, pripil
dytos oru.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kaip Vokiecziu
Rakietas-Bomba

Lekia Per Orą

Artistas parodo kaip Vo- 
kiszka “V-2” Rakietas arba 
bomba naudojama ant Angli
jos. Rakietas iszleidžiama 
in ora 60 myliu aukszczio ir 
krinta su smarkumu. Žinios 
praneszta isz Europos kad 
Vokiecziai mano intaisyti a- 
paratus ant savo submariniu 
kad galėtu naudote nauja 
V-3 rakieta ant New Yorka.

Kita auksine žvaigžde pri
jota nn+ trolinvos nonios Aidėta ant vėliavos ponios ai- 
ben Borgstrom isz Tremon- 
trom, Utah. Vienas sūnūs 
likos paliuosotas nuo tarnys- 
tia per Marinu pulkauninko, 
iszpriežasties kad pirmutinei 
trys sūnūs likos užmuszti ant 

karo fruntu.

Tautiszka biblijoteka Meksi
ke, turi 225,000 tonu visokiu 
knygų.

ŽINUTES
MOSKVA RUSIJA — Fran-| 

euzu Generolas C. De Gaulle 
pribuvo in czionais, • kuris lai-j 
kys svarba pasikalbę j ima su, 
Stalinu apie kare.

SALINA, KANSAS. — De- 
szimts kariszki lekioto j ai li
kos užmuszti, kada eroplanas 
trenke žemyn ir užsidegė netoli 
nuo Smoky Hill stoti. Penki li
kos iszgelbeti.

'Urvą “Mamoth Cave” Ken 
tucky, yra dabar apszvieczia- 
ma su 2,136 elektrikinems 
szviesoms.

Amerikonai Artinasi Prie Co
logne Miesto; 5 Vokiszki Bude
liai Pakarti Lenkijoje; Ameri
konai Bombardavo Japonijos 

Eroplanu Dirbtuves
PARYŽIUS, FRANCIJA. — Lieut. Ge

nerolo Wm. H. Simpson’o Amerikos 9-tos

LONDON, ANGLIJA.—Vo- 
kiecziu Amunicijos Ministeriss 
Albert Speer, praneszia del Vo-j 
kietijos Kares Valdybai, buk, 
nauji V-3 rakietai arba oriniai armija smarkiai užpuolė ant Vokiecziu prie 
p°aXa szio\eXaa”tN°eįRoer «Pe, taipgi Linnich ir Juelich mies- 
Yorko miesto, v 3 rakietas tu s, arti Cologne ir Duesseldorfo. Gene- 
mo. Taipgi žinios pranešta folas sako musu vyrukai jau paėmė pus- 
kad vokiecziai panaudos ir trecziadalis Linnich’o miesto, 25 mylies nuo 
V-l rakietus nuo laivu ir sub
mariniu ant Suvien. Valstijų.

ATHENS, GRAIKIJA.—
Laike Komunistu demonstraci-ap|eį(j0 HufiittgUe dfUtvicta. Dabar Vo- 
ja prieszais valdžia, prie sostą-; r . v <

jos'kiecziai rengėsi uzpuldinete ant Amenko- 
" nūs netoli Szveiczarijos rubežiaus. Ame- 

Luž- rikos 9-tos armija tiktai 21 myliu nuo Co
logne miesto. Daug Vokiszku kareiviu 
likos užmuszta prie Strasburgo miesto.

plės narna, palicija szove in 
15 likos užmuszta, 148 sužeista.

TOKYO, JAPONIJA. ■ 
Amerikoniszki lakūnai vėl už
puolė ant miesto, bombarduo
dami dideles eroplanu dirbtu 
ves prie Musashima. Ameriko
nai neteko 1 eroplano.

Badas Pasibaigė Italijoje Ir Francijoje

Paveikslelei parodo: 1—įsikraunamus maiszus kviecziu 
isz automobiliaus Italijoje; 2—Motina su kūdikėliu valgo 
maista pristatytas per Amerika, St. Nazaire, Francijoje; 
3—Aplaikytas maistas suraszoma per valdžia, Italijoje; 4— 

I Italiszkas ūkininkas rodo vaikams maisza kviecziu.

Duesseldorfo. Vokiecziai sunaikino tris til
tus prie Rhine upe, arti Strasbourgo mies-

LONDON, ANGLIJA. — Rusu karisz
ki tankai su kareiviais perkirto Vokiecziu
linija Vengrijoje, artinasi prie Budapest 
miesto, isz vakaru puses, ir randasi tik 
74 myliu nuo Austrijos frunto. Stalinas 
pranesze, kadMarszalo Feodoro L Tolbuk- 
himo 3-czia Ukrainijos armija paėmė 300 
miestus Vengrijoje, taipgi paėmė svarbu 
komunikacijų miestus: Pakš, Szekszard, Dom- 
bombovar ir Kaposvar, 28 myliu nuo Ba
latono ažerio. 800 Alijentu eroplanai už
puolė ant geležinkeliu centro prie Coblenz 
miesto taipgi nuleido daug bombų ant Han
so benzol iszdirbyscziu, 28 Vokiecziu ero
planu likos nuszauti, o Alijentai neteko 19.

LUBLINAS, LENKIJA? — Penki Vo

kiszki budeliai arba galvažudžiai prie Ma- 
daneko miesto, likos pakarti, o szesztas 
pats atėmė sau gyvasti.

; SKAITYKITE “SAULE”



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
\ Į kus malsziai perkraustant jo- 

'sios kambarį jeszkodami bran-j 
■ geny bin. Dulces isz pradžių
į nutirpo isz baimes, bet grei
tai atsipeike, atsimindama, kad 

gyvybes maiszelyje turėjo pora labai 
'brangiu auskaru o kitos bran-

Kalba yra žmogus 
atspindulys.

Kalboje tauta pasisako kas geny bes buvo tiktai padirbti' 
esanti, ko verta. Tautos kailio- i&z netikrųjų akmenuku. Aus- 
je Kyra iszdeta visa jos prigim-l kartis buvo gavus nuo savo mo
tis— istorija, budo ypatybes, pinos, kuriuos labai mylėjo ir 
siela, dvasia. 1

Tautos dainų kalba — neisz-
sakoma galybe. Ji žmogaus

— KOMEDIJA —

Vieno Atidengimo

i

& APGAVO
žodžiais, tik keiksmu nemaiszy- ju laimėjo v 
ti, — tuom tarpu ineina sceiion 
kaimietis, ir nusisteba isz nm 
szaneziuju).

SCENA 2.

mylėjo ir
I brangino. Akimiiksnyje, pakol.
pleszikai dasiiprato ka p. Du1-į Veizdelis paimtas isz Kauno 

gan w. ,jl bes mano daryt, nuryjo auska- miesto gatvėje atsitikimu. Pa-
szirdi veria, gaivina, žmogų in >ns ii atidavė pleszikams netik-■ mokinimas kaip apsisaugoti
augsztybes kelia, ir klausomės 
jos — noromis, grožėdamiesi.

Kalba yra žmonių minties

ras brangenybes | nuo apgaviku.

Žmogus, kuris niekados ne- Parasze J. V. K.
padaras, 'bet ji yra ir padargas Pa(taro klaida, tankiausia nie- 

mintimsh<0 nedaro.inrankis žmogaus
Veikenczios Asmenis

reikszti.
Kalba yra visu didvsis tau- 

tos, jos paezios pasistatytasis, 
paminklas.

Patys mes, būdami tautos 
vaikai, savo motinos paminklo 
negriaukime! Tvorele ji ap
tverkime ir tiems, kur žeme 
knisa, jo terszti griauti neleis
kime.

Tausokime ji — gerbkime, 
branginkime, puoszknne, vaini
kuokime! Ir visa buy ne tiek

Tukstancziai laiszku dings
ėta kas metas isz priežasties ne-i 
tinkamu adresu. Bet stebėtina, 
kad laiszkas niekad nedingsta. . . Jkurioje randasi rokunda uz 
skola ar valdžios padotkai, bet 
visados ateina pas mus.

Viltis yra motina kvailiu. 
Tas, katras gyvena viltyje grei
tai pasensta.

žadžiais darykime, kiek darbu, •>7 į

savu, darbo žmonių -keliais ei
dami.

Kalba skyria žmogu nuo gy
vulio. Branginikime, didinki
me ta skirtumą!

Kalba, 'būdama tautos pada
ras, yra ir didžiu didžiausias 
pasaulio padaras.. Tauta savo 
protą, gyvybe ir siela yra in ta 
padara sudėjusi, jame iszdeda 
tauta, pati tuo nesirūpindama, 
ir visa savo iszminti.

Žmogaus kūnas yra ne vienu 
jo kaulu ir raumenui stuobrelis. 
Žmogaus 'kūnas yra ir visa, kas 
atskiriesiems jo nariams — gy
vybes, sveikatos ir mokėjimo 
dirbti priduoda.

Tautos kalba yra ne vienu 
jos žodžiu, gražiu ir negražiu, 
rinkinys — ne pats jos žodynas. 
Tautos kalba yra ir visa, kas 
atskiriesiems jos žodžiams gy
vybes ir galingumo duoda.

Miszinys, nei szis nei tas, ir 
szis ir tas kalboje — netvarka, 
silpnybe, tamsybes galvoje.

Netvarka, silpnybe, tamsy
bes galvoje — miszinys, nei 
szis, nei tas, ir szis ir tas kalbo
je.

Kad senovės Graikai ir Ry- 
miecziai vienus savo ginklo ir 
ranku darbus tebūtu mums pa
like atminimui, neiszlaike sziu 
dienu kartoms savo kalbos pa
minklu sveiku, sziadien ir apie 
tu ju darbu didybe — maža, la
bai maža težinotume.

Kad musu tautos nebūtu dai
nų dainelių, pasakų, migliu, pa
tariu priežodžiu suraszytu, tuo
kart tenebutu musu kalbos va
dovėlio — sziu deinu mokyto- 
juj, kunigui, raszytojui moks
leiviui.

■Norint savos kalbos iszmok- 
ti ir eiti paskui — su savo 
plunksna — in žmones, reikia 
mokėti pirmiausia žmonių dai
nos, pasakos, priežodžiai su
prasti ir ju kalbos turtais bran
genybėmis stebėtis.

iSziam tiksliu reikia skaityti 
dažnai ir didžiųjų raszytoju, 
raszytoju dailininku darbai, 
tie ju darbai, kuriuose yra isz- 
kilusios tikrosios, didžiosios 
žmonių kalbos ypatybes.

ra ginezus.
Kaimietis. — Gerai, (apsi

dairo kur sėstis, szalygatvio 
alkmeniiks, sėdasi ir nusiauna 
viena bata. Stepas paima ir 
krato isz aulo, žiūrinėje).

Stepas. — Matai kad nėra, 
(bata paduoda Baltrui).

Baltrus. — Kad tame nėra, 
tai aname 'ims.

Stepas. — (malonei). Teiksi
tės parodinti ir ana.

j Kaimietis. — Galiu parodin- 
! ana (nusiauna ir antra ba- 

®zis,ta, paduoda Stepui).
ka Į Stepą s — (Ba t a k ra t y dams). 

eisz~ Nėra ne tame. Mano isz loszta, 
mat,“ su Ibatu pabėga).

j Baltrus. — O asz manau, kad 
gali bile ka atspėt. Sztai ir da- mano iszloszta. Jis nubėgo, beg-

Kaimietis — (Nusistebės). 
Vyrai, nu-gi ar gražu judviem 
czion ant gatves stumdintis ir 
bartis. Kas-gi tokia didele prie 
žastis? (Apstoja stumdintis ir 
musztis).

Stepas. — Matai, tamistelegudrios galvos. .
Baltrus. — Na, o brili kur ga- kame dalykas, (kaimietis kiaušį p 

vai ? Žiūriu, dar visai naujas. so su atyda).Paklausyk.
Stepas. — Nėra kvailu sena mano draugas, pasigyrė, 

imti. Brili ana diena bažnyczio- 
je apsimainiau.

Baltrus. — Taip jau dar tu ir 
in bažnyczia eini.

jis yra didelis žinovas, 
kia, laibai daug žino. Ir 
jis sako, kad tik isz pamatymo'

Baltrus. Vaiki jozas—vagi
lius apdriskęs.

Stepas. Jo draugas. —Szis 
geriau apsitaisęs.

Kaimietis. — Ūkininkas. Ap
sitaisęs ukiszkai. Atsibuna 
Kaune dideleje gatvėje. Apiva
karis.

SCENA I

Baltrus su Stepu susitinka.

Stepas. — G įlinkis žmogų vi
sur inveda. Inejau in bąžnyczia 
žiūriu ponelis lankose potediau 
ja. Asz taip ėmiau dievotas pa- 
sirodinti. Atsisėdau in užpaka
lini suolą, ir temiju in jo brili, 
o butą visai nauja. Tik cziupt, 
savo senaji in jo vieta ir lauK 
per duris. Tas ponelis neatkrei- 
pe ne atydos, kad as» bueziau 
jo brili paemes.

Baltrus. — Vaikine isz tavęs 
drąsus pirklys!

bar jis sako, kad jus savo ba
tuose turite ineideja sziaudu. O 
asz sakau kad ne, ir jis per 
žioplas tai atspėti, ir negal ne
matęs žinoti. Už tai ir susigin- 
czijova.

Kaimietis. — Ooo, vyrueziai 
kam-gi judviem už tokius nie
kus ginezytis; asz iki valiai tu
riu autu ir mano žmonele man 
numezga apmautes, kam-gi asz 
sziaudu turecziau kimszti in 
batus.

siu ir asz. (Ir su batu iszbega).

SCENA 3

Kaimietis. — (Vienas). Pasi
rodo, kad likau apgautu! Nera
do batuose sziadu, tai batus nu- 
sinesze. O asz dabar basas ku- 
prisiu namo.

(U ždanga.)

:: ŽIEMA ::

Insikasikie — kalta,
O jei dantys barszka, \ j 
Užsiklokie marszka. j 
Bent — kiek pagnlekie, 
Ir vėl szokinekie;
Krutink, judink kinka 
Ant kiek tau patinka.
Kojas apsiaukie, ' į 
Kelnes užsitraukie, 
Vis apsitaisykie
Ir užsisagykie. ’ į.
Duris apkamszykie,
Langus aplipykie, 
Kerczioj atsiseskie, $ 
Ir kantrei kentekie. k į ■ 
Kentėk atsidejas, y 
Nors kojas sudejas, k 
Nors daug vargo tirsi, , 
Bet gal dar nemirsi.
Namie sedekie,
Kuna szildykie;
Ir“Sa ule' ’ skaitykie!

J. V. K. i

Del Leibcziko, uoszvis at- 
skaitinejo pasoga auksinais 
rubles. Ir paszauke nuo 
džiaugsmo žerdamas pinigus 
nuo stalo in kiszeniu.
— Ach, Taufcke, kaip asz 

tave myliu!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
New Yorkas yra didžiausias 

miestas kuriame ulycziniai ir Stepai. Tai ir 
požeminiai karukai pervežta 
daugiausia žmonių. Mieste ir 
apylinkėje randasi suvirszum 
szeszi milijonai žmonių — ant 
ulycziniu ir požeminiu karuku 
arba kone po 3,000,000 žmonių 
ant dienos.

Baltrus — Na,, kaip sveiks Stepas. — Žinoma, kad ne 
valkiojiesi be toks kaip tu liurbas, ir tingi

nys. Ar tu manai, kad pas tave 
geri daigtai patis atlėks, ir aut 

man nosies užsitūps. Ne. Reikia vi
sur gudrumo.

Baltrus. — Na, o batus kur

kaip sveiks

darbo per dienu dienas.
Stepas. — Matai kad sveiks, 

ir visko stotus, kam-gi 
dirbti. Kodel-gi tu nedirbi ?

Baltrus. — Kuom asz prasi
kaltęs, kad turecziau dirbti. Tu gavai?

Stepas. — (Didžiuodama
sis). Su batais buvo taip, kad

Baltrus. — (Insigudrines ir 
supratęs dalyka eme ginezyt). 
O asz tikrai sakau kad jus u ba
tuose yra sziaudu.

Kaimietis. — Judviejų gin- 
zams, kad suradus užbaiga, asz 
galiu nusiavęs parodinti.

'Stepas. — Butu labai Acziu. 
Tuomet butu aiszku, kuris mu-

Į nedirbi, o asz in tave pasižiurė
jas taip-pat to laikausi.

Iszpanijoj gyveno tikrai ste- Stepas.—Gerai; bet žiūrėk pats žmogus eidams gatve, nu- 
bu'klingas kūdikis, vienuolikos įn mane kad asz ir nedirbdains siave nuo savo koju ir man pa
metu mergaite, apie kurios įsz visko sotus ir apsirengęs. davė in rankas.
mokslą visi laikraszcziai pla- Baltrus. — Matau, matau Baltrus. — Nors nepavydžiu, 
ežiai apraszinejo apie Hilde- fcad sotus ir apsirengęs. Bet bet vis tiek mane ima piktumas, 
gardu Calbaleriu, kuri pasek
mingai ir su didelia garbe su
dėjo egzaminą aplaikydama 
diploma. Ant paskutinio egza
mino susirinko visi profesoriai 
universiteto, kurie negalėjo ai- 
sistebet iszminczia ir mokslu
tosios mergaites, apdovanoda- kiti asz bledingu darbu darau ? nuplyszusiais batais ir tiek.

aletumJ Stepas. — Luktelk, neaima-

kartais nužiūrėtas palicijos ar kad asz tokios laimes neturiu.
| Stepas. — Ne tas, ne. Pirma 
turi geriau molkytis szio amato, 

! ir būti gudresniu.
Baltrus. — Vis gali gudreti, 

bet kad giliuko nėra, ne ka pa
darysi. Va, reik vaikszcziot su

nepateksi in kalabange.
Stepas. — (didžiuodamas). 

Už ka?
Baltrus. — Nu-gi užbledin- 

gus darbus.

mi ja didžiausia garbe už moks-. Baltrus.— Kitam ge
la. Maža studente, turėdama nusiteisinti, bet man tai ne, juk'nuok, (dairosi tolyn.) Gal grei- 
tik viena meta amžiaus, jau mo- asz žinau tavo visus blogus pa- tu laiku ir tave bus galima ap- 
kejo skaityt keliose kalbose, sielgimus.
gražiai rasze ir skambino ant
piano.

Jeigu prisiuneziate in redak- 
cije pinigu arba money-orderi 
tai bukite malonus 
nors trumpai, už ka prisiun
eziate. Redakcija aplaikydama 
szimtus laiszku ant dienos, ne
gali insipeti už ka pinigai pri- 
siunsti.

Didelis miestas New Yor'kas 
turi daugeli nelaimiu kas diena 
o ypatingai suvažinėjimas žmo
nų. Tcnias kas dvideszimts mi
liutu atsitinka viena nelaime.

Jeigu užraszysite savo drau
gi u a r d r a ilge “Saule ” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

Stepas. — (Lyg užpykęs). 
! Kagi tu isz to manai daryti? 
■Juk mudu abudu vienoke žag
re areva. O jeigu man geriau 
pasiseka, tai mano giliukas, 

paraszyri gfengkis ir tu daugiau gudru
mo, bus ir tau geros pasekmes 
O jeigu ka ir žinai, tai turi pri
kasti liežuvi, ne kad pagieža ir j 
pavydu atkerszinti.

Baltrus. — Žinau tai, ir asz 
galiu prikasti liežuvi, bet asz 
taip pat norecziau ir nuo tavęs 
sziek tiek gauti. Žiūrėk, tu su 
nauju szverneliu, naujas skry'b- 
lius, (Brilis), nauji batai. Isz- 
rodai kaip “elegantas,” 
vargszas visai kas kita, 
driskias ir basas, 
tais vaikszczioju 
batu).

Stepas. — Asz

auti.
Baltrus. — Kad tai galėtum. 

Bueziau dėkingas.
Stepas. — (Pamatęs ka atei

nant). Cit! Ana ateina koks 
kaimietis, matyt jo neblogi dar 

! batai, gal pasisdks nuo jo tuos 
batus nukniaukti. Dabar (mo
kina), mudu tyczioms barkyvas 

I muszkyvas, stumdyki vos, iki 
prie mudviejų tas kaimietis 

'priais, o paskui pats suprasi, ka 
i reiks daryti. ('Prade da stum
dyti, musztis, bartis; Gali savo

O asz.
Ap- 

be padu ba- 
(rodo padus

Giriuosia Humbaldt Nation
al Forest Nevadoje ganosi da
bar 316,748 aviu, o gyriuosia 
Tonto National Forest of Ari
zona randasi 76,717 gaivu gy
vuliu.

(Isz gudrumo

* *
★

Viena isz Francuziszku pato- 5 
giu merginu Marele Dulces, k u- ★ 
ri yra placziai žinoma szokike * 
Paryžiuje, turėjo nepaprasta1* 
atsitikima ana diena. Sugryžus J 
yęlai naniO; patemino du pleszį -,

KALENDORIAI
1945 M.

*¥ J 
i

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

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 

į MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

tau sakiau 
pirma. Kad negalima pavydėti. 

| Asz ta viską gavau isz savo 
i gudrumo.

Baltrus.
Pavogai) ?

Stepas. — Žinoma, (rodo). 
Szi szverneli radau pakabinta 
ant stoties prie “elozeto” duru. 
Apsidairiau, niekas neinate, 
savo sudriskusi ten pat pakabi
nau, su sziuo apsivilkau, ir 
vailkszczioju sau kaip ponas. O 
dar szvernelio kiszeniuje radau 
apie pora desetku rubliu. Ar 
negeras giliukas ?

Baltrus. — Geresnio nerei
kia.

Stepas. Na matai. Reik vis

*

Į
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J64 pus., Did. 5x7col. S 
i Tiktai, 10c !

Sniegas jau lakioja, 
Žiema atgumoja;
Vejai kieti puczia, 
Trauk ant austi miiczia. 
In 'kailinius lyskie, 
Ant szalczio nevyskie; 
Sziltai vis kvepuokie 
Bet tik nedejuokie. 
Jeigu lovoj szalta,

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondas 

ir Markes.

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, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

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

No. 112 Trys apisakes apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczivs iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 

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

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

No. 116 Istorija r.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; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. -

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brnlo’ 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

"SAULE ’ ’ ?
| MAHANOY CITY, PA. JI

404 
50c 
kri-
3ot
isz 

isz- 
Su pa-

35c
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

SKAITYKIT
440 A TTI

PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų apie 
inieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c j Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-

No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- nis1 Vieszuats Jėzus ir miszke mė
toj ei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas | Meszla-vežis;
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras | Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pacziuoias. 76 puslapiu................20c I pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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 katilukn, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ............... v.................. 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriauu; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu ................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios

; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

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

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

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

Grapas; apie Ėgli

15c akys;

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas 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 pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimieczit: Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo......................

Adresas '4 .

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.ANTANAS KAREIVIS
(Tasa)

a greieziaus, tėvuk, 
greieziaus, paragino Jokūbėlis, 
anūkas, ekis krepszius, ba ir 
taip turėsi iszeit. Mano mama 
nenori

!? —

sirupink.
— Tegul da norint 

žvalgysiu ir pabueziuosiu ta že-, Ant galo gule in lova.
melia, ir tai isztares senas Pa- gas tuojaus apėmė ir su saldžia 
kula, puolė ant keliu ir tris kar- minto užmigo.
jtus žemia pabueziavo. j Senas Pakula, kada Antanas

— Na, likite sveiki, tegul užmigo, pamaži sznabždejo 
. Asz ant Dievas atleidžia. — ir iszejo pa- “Laimink tau Dieve, man ge- I .jus uždirbsiu! Gavau gera fa- ; maži. , ras Antanai! kad tu turėtum

duonos Už valandos ineina Mausz nuolatini džiaugsma savo gy- 
! kus, kuris už duriu stovėdamas j vei-iime. Miegok saldžia. Tegul 

tavo miego jokis rūpestis lie

Į — O Motina Dievo! 
apsi- kiek jai už jos gera szirdi.

Mie-

kite isz tos grinezios, kur aisz- 
kiaikybo prakeikimas.______

brike darba, turėsime 
invales. Tiktai da kur pajesz- venime. Miegok saldžia. Tegul 

i jus laikyt! Nenumirkite' kosiu tyku del jus kampeli, kur viską girdėjo.
— Laba den; arh neturliite pertraukia, ba nenupelnei ant 

ka parlidot ? Ui! gal tos krhep-
kur toli, kad krepszai neprapul- c^rau»e
tu, ba del mano teveliu asz ne
turėtai! krepsziu. Be to: pa
lauk, tėvuk: juk visi ubagai tu
ri lazdas, tai ir asz tau parūpin
siu.

Tai pasakias Jokūbėlis isz- 
bego laukan. Senis 
užsidėjo ant saves

Tamoszius inejo 
girtias drauge su 
neszancziu ilgas del seniu laz-, 
das.

— Tai pritaisykie botaga 
tarė senelis, ba kaip nuo szunu 
atsiginsi.

— Tuojaus, tuojaus, tėvuk, 
ir isžbego Jokūbėlis, o už valan
dėlės atnesze gera ubagiszka 
rimbą.

— Likite sveiki Tamoszai, 
— prakalbėjo apsiaszaroja se
nelei. Mus dvieju czia koja nie
kad nepastos, nes ir palaimini
mas Dievo czia nebus! Mes ne
pražūsime! Netekome grineze- 
les, nes ir judu nesidžiaugsite. 
Numirsi gal pusnynia ant ke
lio; nes ir judviem nuo to laiko 
vejai in akis pus. Dievas teisin
gas, tegul ant jus susimilsta! 
Duo'kie ranka, seneliu, penkes- ■ 
deszimts metu su savim džiau
gėmės, tai ir dabar laikykimės 
prie drauges. Eisi pirmiause 
pas kunigėli, tegul pamato kaip 
vaikai mus padabino. Dieve 
mano! Dieve!, idant butu mane : 
piktadariai ant kelio užmusziu, 
idant buezia sunkia smerezia 
numiras, ne kaip to sziadien su
laukiąs. Vieszpatie! — atleisk 
už skriauda tėvams padaryta! 
Palengvink musu sopulius, su
ramink szirdis.

— O asz nelaiminga senele! 
pradėjo Pakuliene, ko asz su
laukiau. Kad asz tave, Tamo- 
szeli, buezia neužauginus, kad 
tu būtumei numiręs kada sun
kiai sirgai, o asz apie tave Li
pinėjau ir aszaras liejau. Kad 
asz tave velei buezia akmeniu 
pagimdžius, tai būtum buvęs 
daug laimingesnis ir asz, ir pra
dėjo aszaros kaip žirniai sene
les byrėt.

— Gana jau tu poteriu, pa
szauke Tamoszius, eikite sau!

— Dapildinkie saika savo 
nedorybių, sūneli! iszmesk mus 
laukan. Tegul tavo szventva- 
ginga ranka pasikėlė ant mus.

— Tai ko da k vali lauki? — 
paszauke Tamosziene, tai ir isz
mesk, kad praszo.

Jau sūnelis buvo paemias 
motina už rankos kad iszmest, 
kad tame sztai ineina. Antanas 
in grinezia.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! O-gi kas dabar 
czia? — kam tie krepsziai tėtu
li brangus? Ar tai ubagaut pa
sirengė t ?

Ir ilgai nelaukdamas, verk
damas ka greieziausia iszsieme 
isz kiszeniaus peili ir papjovė 
krepsziu saitus.

— To tai sulaukėte, bran
gus tėveliai, pas Tama? Tai tu 
broleli ir da to dasileidai? Kad 
tu skradžiai žeme nueitum!

Paskui atsigryžias in tėvus 
kalbėjo:

— Teveli! motinėlė! iszei-

verkdamas 
krepszius. 
pusiau ap- 
Jokubeliu,

; dalysimes szmoteliu 
duonos.

— Antanėli brangus! pa-'sus parhdosit?
szauke inpuolus Onute, asz czia' — Gali imtie ir taip, ir ej- 
buvau už duriu ir girdėjau kas kie isz akiu, ba esu pikta.
czia su tėvais darėsi, ka tik ma
no szirdis neplyszo isz 
tis. Norėjau ineit in vidų, 
viską iszgirdus, nubėgau 
tėtuli ir prasziau, idant priim
tu tavo tėvelius in kita gala na- 

'mo, kur yra szviesi kamaraite, bedarbei su tevei, 
Jau tenais ruoszia, eikime pas . savo tevei padarhet. 
mus, ten bus del jus geriausia, negrhazu, tai didelis 
Eikime, seneliai, asz jus pri-' Neužmirliszk, Tamei, jagu tau 
žiūrėsiu, kaip geriausia jus loc- 
na duktė.

— O aniole gerybes! — pa
szauke Antanas, isz kur atsira
dai? O dorybe neiszpasakyta, 
kaip tu in laika ateiai!

— Acziu tau, Onute, — tarė 
senis, nes del jus busime ne
smagumas.

— Tai nieko, tėveliai bran- 
igus! Kamaraite ir taip tuszczia
stovi. Antanas u'ždirbs ant 
maisto, o jeigu ko truks, tai asz 
prigialbesiu.

Tame ineina ir tėvas Onos:
— Na greieziaus, kūmai, 

jeigu mano Onute jus praszo, 
ba jau vietele parengta. Tiek 
metu drauge vienam kampe 
perbuvom, pabaigsim ir tais kė
lės dieneles po mano stogu. 
Taip nuo Dievo paskirta. Drau
ge a ugo va ir vargo va, ant galo 
susikumavome. Tiktai esu lai
mingas, ba nuo vaiku nieko ne- 
keneziu, kaip tu nuo savu, nes 
ir tu turi Antana, kuris del ta
vo suraminimo isz vaisko su
gryžo; tikiu, jog su jumis dorai 
apsieis ir judviejų gyvenimą 
pasaldins. Eisime jau kumti- 
cziai mano.

— Atsisveikinu su tavim, 
mano grinczele! — vela kalbėjo 
senas Pakula. Atsisveikinu su 
tavim Tamosziau ir suniene, 
ant kuriu gaivu jau matau juo
da debesi, kuris jus neaplenks. 
Asz meldžiu Dievo, idant nuo 1
jus ji atitolintu. Neverk, motin, 
isz bado nenumirsi, o ir uba
gaut neisi. Isztolo ta grinczele 
matisi, kurioje tiek metu per
buvo ir anuku susilaukėte. O 
Dieve! kaip sunku yra iszeitie 
isz tos grinczeles. Kojos nere
mia. Vėliai numirti! — ne kaip 
to susilaukt!

— Imkie Onute senukia už 
rankos, tarė tėvas, o asz tave 
kimiai vesiu, duok ranka ir ne-

Nu, kas man galvo su ta- 
gailes - vo piktumei, as norhi kupciaiil 

nes — ’’’ pakele nuo žemes krep- 
,pas szius, suvyniojo ir kalbėjo in 

Tamiene toliaus:
— Pas mus — Žydus taip 

keip jus su
Ui. Tai 
grhekas.

Butu Geriau

— Na, Juozai, asz tau ga
vau džiaba už sarga prie van
deniniu prudu.

— Dėkui tamistui,
man butu geriau brovore prie 
dirbimo alaus.

nes

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Pirkite Apgynimo Czedinimo

Bondus ir Markei.

kada prirlieiks krepszus, tai 
pas man galėsi pirlrkt.

Ir iszejo Mauszkus. Tarno- 
sziai užsiduiiksojo; paskui su
sibarė, ir susimusze. Tarnas pu
sėtinai savo paežiai 'kaili isz- 
peri. Nuo to laiko gyva pekla 

1 Pakulu grinezioja buvo.

Kaip Antanas Broliui Tarnui 
Už Skriauda Užsimokėjo

Kaip jau augszcziaus buvo 
pasakyta, jog Onuka rengėsi 
ant atlaidų iii A. Taigi ir buvo 
ir giliukningai sugryžo. Vos 
slenksti perženge, pasisveikino 
su tėvais ir tuojaus nubėgo pas 
Pakilius, apdovanojo atlaidi- 
niais daigtais, senei davė ro- 
žaiicziu, o Pakalui kryželi, An
tanui gi paveikslėli ir tarė:

—- Pakabinkite tėveliai ta- 
ji motinos Dievo paveikslėli, 
idant Antanas turėtu priesz ka 
melstis už jusu sveikata.

— Tai ir už tave melsis, at
sake senelis.

Ir tuojaus pajeszkojo vini, 
inkale in siena in ta vieta, kur 
Onuka parode, pakabino pa
veikslą suklaupė visi ir meldė
si. O ar žinote už ka, brangus 
skaitytojau? Už Antanu. Lai
mingas tasai Antanas. O kaip 
tai gerai būtie geru žmogum.

Nedyvai, jog Antanui gerai 
ėjosi, ba Dievas ant kožno 
žingsnio laimino. Dar ta pati 
vakaru linksmai pas tėvus su
gryžo. Jau Onute buvo nuėjus 
in savo kamarėlių, jau senoji 
iPakuliene klojo del savo seno 
draugo lova, kad sztai inejo 

( linksniai Antanas. Pasveikino 
su nusižeminimu savo tėvelius 
ir su džiaugsmu paszauke:

, — Gavau gera fabrike dar
ba, dvigubai tiek gausiu užmo- 
kesezio, kaip lyg sziol, o ir do
vanu gausiu. O-gi kas czia? — 
paszauke nusidyvijas Antanas, 
kur gavote sžita paveikslai? O 
dievulėliau koks gražus, tai gal 
Onute parnesze! Tai jau sugry
žo tas aniolas isz bažnyczios? O 
tu mano Onute, aniole gerybes!

Ir sznekucziavo Antanas ga
na ilgai su tėvais pasakojo kaip 
patiko jis fabriko dažiuretojus 
ir kaip anie jam davė geresni 
darba. Vela Pakiliuos .'buvo 
linksma, užmirszo visi apie 
praeiga ir varginga Tamo- 
sziuos gyvenimą, džiaugėsi isz 
dabartinio savo buvimo.

Perimti linksmoms mintems 
rengėsi visi ant atsilsio. Anta
nas klaupė prie poterėlio priesz 
parneszta nauja paveiksią o 
meldėsi labai graudžiai ir szir- 
dingai, nes mintis buvo apie 
Onuka, ba tankiai isz 
atsidusdavo:

to. M iegok Antanėli brangus su 
Dievu.”

Negirdejo Antanas to tevisz- 
ko palaiminimo. Dievo senelio 
dūsavimus priėmė patvirtino, j

Ir kada senis apie sūneli ’ 
manstavo, senuke dar-po kam-1 
bareli szipinejo, tame sztai 
szvistelejo in langeli isz lauko 
szviesa.

— Kas tai? — paklausė se
nas Pakula, ar czia musu kaime 
ugnis, ar man akys taip pasiro
dė?

Tame iszgirdo ant ulyczia 
balsus:

— Ugnis! gelbėkit! gelbė
kit ! dega! dega!

Riksmas pradėjo didintis ba 
visi kaimo gyventojai subudo.

— Ar ne Tamosziu triobos 
dega? — paszauke senelis, ba 
toja szalije didelis gaisras beg- 
czia pažiūrėt.

Tame inpuole in grinezia nu
sigandus Onuka ir paszauke:

— Neeikie tu teveli, ir An
tanėlio neleisk. Jis po darbui 
nuvargęs. Tarno triobos dega.

Ir iszbego mergina. Riksmai 
<as kartas didinosi ir pabudino 
Antana. Isz miego paszokes, 
nežinojo ant kart kas czia da
rosi, akimerko apsirėdė ir bego 
ink gaisro.

Seneliai likia grinczeleje

užmo- 'sznabždejo poterėli. Norint ne 
doras sūnus, vienok seneliai 
gailėjosi kalbėdami:

— Ne kas, kaip Jokūbėlio 
papirosai. Jau butu senei tas 
buvia, kad nebuezia sergejas. 
Priek tam bausme Dievo ir nie
ko daugiaus.

Netrukus inbega pas senius 
pabalus ir baisiai nusigandus- 
Onute:

— Tetuk, nelaime! O mano 
Dieve, mano Dieve, didele ne
laime.

— Kas stojosi, Onute? ai 
tikrai didele nelaime? kalbėk, 
Onuk! — ar gal Antanėlis pra- 

įžuvo ? Kalbėk greieziaus.
— Tuojaus dažinosite, te- 

I tuk brangus! Antanas gyvas, 
nes baisiai apdegintas! vos du- 
szia kūne klabina! O mano Die
ve, mano Dieve!

— O Dieve! paimkie velei 
mane sena! o asz nelaimingas!

Ir puolė senis ant žemes kaip 
be valdžios.

Senoji rodos nieko nesupras
dama! poterevo ir raudojo.

Netrukus keli vyrai atnesze 
be žado Antana ir paguldė ant 
lovos.

Senis neturėjo tiek pajiegu 
nuo žemes atsikelt. O koks da
bar ten buvo veiksmas, o la- 
biause verke Onuka. Tuojaus 
likos parkviestas ir kunigas, o 
norėdamas senius suramint ta
re:

— Nesirūpinkite apie savo 
sunu! nieko pikto jam neatsiti
ko! Gyvas ir bus gyvu. Kaip 
gerai prižiūrėsite, neilgai gu
les. Garbe jum, jog turite dora 
sunu, kuris vertas didžiausios 
nuo Dievo laimes.

Ir sėdo kunigas prie lovos, 
sopuliuose suspausto Antano ir 
pradėjo su pagelba žmonių ap
žiūrinei žaidulius.

kasĮbriežes, užrukę papirosą, o 
ant 
jog 

Nuo 
per ilga laika in kaima Tarno ■ |briežu'ko pradėjo sziaudai gruz- 
sziuos paimtie paslėptu arkliu t dėt. Jokubukas ugnies nema

to, tiktai dūme papirosą ir nuo 
to papiroso szviesos žiurėjo, ar 
ko neužtiks.

— Al gildi, Jokubuk, duo- 
kie ir man papelosa! — prasze 
7 metu brolelis. i

Dabar turime dažinot, 
per priežastis buvo užsidegimo' briežuka deganti mete 
Tamosziaus triobu. ! grendimo nežiūrėdamas,

Čigonai, bijodami žandam J buvo priterszta sziaudu.

neatvyko. Arkliai stovėjo, o 
Tamoszius pusgirtis su baime 
apžvelginejo. Kada tik arklius 
su baime paszerdavo, ‘bėgdavo 
in karezema ir ant drąsos pora 
puskvatierkiu iszgerdavo. Gir
dydavo arklius nakti, idant kas 
nepamatytu.

Toji tėvo slaptybe, pabudino 
akivuma sunelije, Jokubelije, 
kuris pastanavijo dažinot, kas 
tai galėtu but. Inslinkdavo lai
kais in kluoną paskui tęva, nes 
kožna karta levas iszvarydavo. 
Ant galo pastanavijo nakties 
laike dažinot, ka ten tėvas turi.

Viena nakti (kada sudege 
triobos) paėmė jaunesni su sa
vim broluka, kuris drauge su 
juom tvarte gulėjo, inlindo per 
stogą in kluoną ir pradėjo jesz- 
kot. Naktis buvo tyka, arkliai 
kluone paslėpti, slaptos dure
les kulais užkrautos, tai arkliu 
baladojimo nebuvo galima gir
dėt.

— Czia kas nors turi. but! 
— tare Jokūbėlis. Palauk, Vin
cuk, mes ežia ka nors užtiksime 
tiktai asz briežuka užžibesiu.

Ir iszsieme isz kiszeniaus dė
žutė briežuku (degtuku), ka 
su savim visada nesziojo; taip
gi iszsieme isz kito kiszeniaus 
pakeli papirosu, nuo Mausz- 
kaus už pavogta nuo motinos 
gaidi pirktu, ir briežuka už-

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

(Bus daugiau) S.j
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TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

New Briton io mieste 
apsinakvojau, 

Ant dienos sustojau, 
O kad buvau labai pailsus, 

Tuojaus nusiėmiau sliperius,
Jau norėjau atsigulti, 

Ir savo akutes primerkti, 
Kad sztai iszgirdau riksmus, 

Rodos kates pasiutus.
Galva per Įauga kysztelejau, 

Sztai ka ten paregėjau:
Dvi musu sesutes, už plauku 

susiėmė, 
Po sliperi iii ranka pasiėmė, 

Veidukus apdaužinejo, 
Viena kitai per galva davinėjo.

O ka jau keikė ir plūdo, 
Užbaigti jau turiu, 

Nesmagu man ant viduriu, 
Girdint tokios naujienas, 

Apsirgtu nuo j u nevienas.
* * *

Tik tos Klivelandelios senos 
seseles nelabos, 

Nuolatos merginas apjuodina 
kvarabos, 

Juju nekaltybe paniekina.
Visaip jaises apjuodina.

Norints merginos užsilaiko 
gerai, 

Isz ko džiaugėsi visi vyrai,
gilumos Mat, senos seseles joms pavyd 

Kad kožna turi po jauniki,

Norėtu nuo ju paveržti, 
Geriau padarytu kad namie 

sėdėtu, 
Vyrus ir vaikus prižiuretu.

Žinau ir daugiau,
* * #

Bet paliksiu ant toliau.
Pakelyje sustojau nedideliam 

miestelyje, 
Kur randasi dvi mergiceles, 
Pasiutėlės ir neiszmaneles.

Per dienas ir naktis trankosi, 
Su makaroniniais tik 

valkiojesi, 
Ana nedele bambiliu 

nupiszkejo, 
Prie rodauzio suėjo.

Gere ir balavojo, 
Gryžtant namo giedojo, 

Ir vyru ten randasi kvailiu, 
Kurie neatstoja kiaulių, 

Savo kuinui vardus paduosiu, 
Jam visa istorija iszgiedosiu!

* * *
Vos asz senuke sugryžtu 

isz keliones, 
Vela szauke mane be malones, 

Baltruvienelia lelijėlė, 
Pribuk in Pittsburgha, 

Moterėles apmalszyt, 
Paklydusias apdaužyt.

Nesenei tenais kokis tai 
baliukas atsibuvo, 

Gere, szoko ir dainavo, 
Kolei galvoj svaiguli gavo. 

Katras isz vyru tik prakalbėjo 
Tuojaus in žandus tvyksztelejo, 

Keli per žandus gavo, 
Ant rytojaus visi dejavo. 

Prie namo nedryso prieiti, 
Ne su savo pacziulems sueiti. 
Kreivoms akimis ant vaikinu 

žiurėjo.
Da žandai bus darbe, niurnėjo, 
Jeigu gelis guzutes nefundis, 

Tai vyrams žandus jau 
nepleszkis, 

Vyrai prižadėjo,
Dabar atsikvotejo.

I

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 
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 L.aba Nakt. 
Ministranturas,

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausio*. 
Bernardo prie Szv.

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

O?" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose. $5 kitose Vieszpatystese.

ISTORIJEapie Da
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragau- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
•‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Del Musu Skaitytoju!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime junM 
dėkingi už tai ir neužmirsžkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money, 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

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

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

Prakaitas, Kraujas Ir Aszaros

| Laikraszcziai mums jau per
gales daina dainuoja; O genero
lai ir visi karininkai vis dar 
apie nelaimes, mirti ir skerdy- 

i nes kalba.

Žmogus tai yra vienatinis 
Dievo sutvėrimas, kuris pats 
sau kiszenius pasisiuvo. Die
vas žmogui kiszeniu nedave, 
bet pats žmogelis juos iszsimis- 
lino. Už tai ir pavydas, už tai ir

Karas pagimdo drąsą ir bai- pesztynes, už tai ir karas, už tai 
I me, pergale ir mirti, malda ir 

mijas, ne tik kareivius, bet ir1 prakeikimą, 
žmones namie, miestuose, mies- 

Black-

ir skerdynes.

Žinios Vietines

— Adventai.
—■ Panedeli 4-ta valanda 

prasidėjo Vajus ant pardavimo 
Kariszlku Bonu. Vajus trauk
sis iki pabaigai meto. Szvilpi- 
mas 'bravoro apreiszke pradėji
mo tojo vajaus. Pirkite Bo
nus, o tuom laimėsite kare ir 
s vietine laisve!

— Laidotuves a. a. Marga- 
rietos Mikalonienes atsibuvo 
Sukatos ryta su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Juozapo foažny- 
czioje 9 vai., kūnas palaidotas 
parapijos kapuose.

— Ponios Magdalene Szi- 
manskiene ir Paulina Czer- 
bavieziene isz Shenandorio, 
ana diena lankosi pas pažinsta- 
mus, taipgi ir “Saules ” redak
cija. Acziu už atsilankymu.

t Gerai žinoma visiems Ka
rolina Yeskeivicziene nuo 1100 
E. Pine St., mire Petnyczios va- 
kara, namie, po trumpai ligai. 
Velione gimė Lietuvoje ir pri
buvo in Amerika 39 metu ad- 
gal. Jos vyras a. a. Juozas mirė 
Kovo 23 d., 1938 m. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos ir 
Moterių draugyseziu. Laidotu
ves atsibus Utarninko ryta su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Juozapo 9 vai., kūnas bus palai
dotas parapijos kapuose. Gra- 
borius L. Traskausikas laidos.

—■ Keturi vyrukai isz szios 
apylinkes kurie tarnavo del 
“Dede Šamo” likos užmuszti 
ant karo fruntu: Kareivis T/5 
James D. Haley 23 metu am
žiaus, likos užmusztas Laplkri- 
czio (Nov.) 13-ta d., Franci joje.

cziesai, puikus laikai, pinigu taineje New Filadelfijoje, 
kaip szieno, viskas kaip isz 
pypkes. Kad dar meta, kita! 
szis karas prasitęstu jie ponais] 
taptų. Karas kad ir kruvinas,1 
bet ne visiems. Kai kuriems tail 
geras geszeftas. i

JUOKAI
NE SUPRATO

KAI Hitleris užpuolė Anglija'fenai prieszas puolė ne tik ar-
ir padare isz visos Anglijos! 

verdanti ir sprogstanti praga
rą, Churchillas prižadėjo Ang- teliuose. Pas mus tie 
lijos piliecziams kad jis juos outs” tie szviesu užgesinimai’ kareivis ant karo lauko, bet mu ir prasižengimu. Bet del di- bloga, 
iszves isz to pragaro, kad jis su buvo tik zabova, tik pasirengi- * Prastas darbo žmogelis, kuris 
j u pagelba ne tiktai atmusz mas, pasiruoszimas tam, kas sakune prie baro stovėdamas

Jokia vaina niekados nebuvo 
Mes turime tukstanezius in- gera;

Baisiausias pesztukas tai ne statymu del visokiu prasikalti-i Jokia taika niekados nebuvo

džiausio ir baisiausio prasikal
timo ir prasižengimo priesz vi-

toki “Blackouts,” szviesu, ži
buriu užgesinimas buvo tikra 
ir baisi tikrenybe. Anglijos 
žmogelis, eidamas vakare gul
ti, niekad nežinojo ar rytoj jis 
ras savo namus, savo szeimyne- 
le, nežinojo, ar ant rytojaus 
jam reikes eiti in darba ar in 
Dievo teismą stoti.

galetu visus generolus ir karin
inkus pamokyti ir pats sau vie- 
viena diena szi kara laimėti.

Anglija pastojo Hitleriui ke
lia ir vienu viena, be jokios pa- 
gelbos sustabdė Vokietijos ar
mijas, kai jos buvo galingiau
sios ir kai dar nebuvo nualin
tos ir po visa Europa iszskirs- 
tytos.

Hitleris, kaip koks pasiutęs 
žvėris, diena nakti siuntė savo 
eroplanus, bomberius ir baisiai 
ginkluotus lektuvus-pesztukus, 
kurie pilte pyle bombas ant 
Anglijos ir užtemdino saule 
virsz Londono. Anglijos lakū
nai nebuvo tokiam užpuolimui 
pasirenge, nebuvo gana nei la
kūnu nei eroplanu. Vienas Ang
lijos lakūnas turėjo ir driso 
pulti deszimts naziu eroplanu. 
Per tuos du metus, Anglijos la
kūnai isz tikrųjų užsitarnavo 
niekados nemirsztanczia gar
bes vieta viso pasaulio istorijo
je. Jie beveik visi, kaip palauž
tu sparneliu pauksztelis, nukri-

Karas parodo, kuris krasztas 
galingesnis ar drąsesnis; bet ne 
kuris krasztas teisingesnis ar 
geresnis. Jei tu kaimynui ausis 
apdaužysi ir kakta praskelsi, 
tai tu gali sakyti, kad tu esi už 
ji drūtesnis, drąsesnis ar gal 
durnesnis, bet ne kad tu geres
nis ar protingesnis ar kytres- 
nis. Už tai kiekvienas karas 
durnas kaip czebatas.

Didžiūnai ir pilvūzai, susi
krovė savo turteli susiginezyja 
ir kara paskelbia; O darbo žmo
gelis savo galva paguldo.

Kiekvienas karas turi tris 
armijas: armija kariaujaneziu 
kareiviu, armija verkaneziu 
motinu, ir armija gerai pasipi- 
niguojaneziu.

Visa viso pasaulio istorija 
sa žmonija nėra nei instatymo apie nieką kita nepasakoja,! 
nei bausmes. Turime instatymu kaip tik apie Vainas. Be vainu- 

ir istorijos nebutu.
nei bausmes. Turime instatymu 
priesz tuos kurie musu narna ar 
musu tvartus uždegtu; yra in- 
statymai del to kuris kita už- 
musztu; bet jokio instatymo nė
ra, jokios nustatytos bausmes 
nėra del to, kuris miestus isz- 
degintu, milijonus iszžudytu. 
Toks visados būva didvyris. 
Nėr žiūrėta ar jis geras ar blo
gas, betgi vis didvyris ir gana. 
O didvyriams mes pagarba ati- ' 
duodame.

Jeigu nori žinoti, kaip pra
garas, pekla iszrodo; pažiūrėk 
in karo lauka: tai pragaro sze- 
szelis.

Viena poni priėmė ant tar- 
nistes mergina isz kaimo ir 
tarė viena karta in ja:

— Nueik pas mėsininką 
ir pažiūrėk, ar turi kiaules 
kojų?

Už geros valandos sugrįž
ta mergina o poni klausė:

— Na ka?
— Ne galėjau poniulele 

matyti ba per visa laika mė
sininkas stovėjo prie baro.

GAL IR TEISYBE

Pergale ant karo lauko taip 
kaip krikszczioniszka meile ti
kėjime, pridengia nuodėmių 
daugybe.

Visi mus politikieriai ir j u 
plauko laikraszcziai mums 
aiszkina, kodėl mes sziandien 
muszamies, kodėl kariaujame, 
ko tikimės, ko laukiame, ko no
rime. Bet geriausia atsakyma 
mums paežiu musu vaikas ant 
karo frunto gali duoti ir duoda: 
“Asz noriu grįžti namo.”

Viską iszrado geležinke
lius, balunus.

Telegrafus, laikrodžius ir 
telefonus.

I

Jau rodos ant svieto viskas 
yra.

Tiktai katra mergina vyro 
ne nori tai neiszrado.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Hitleri, bet ir sumusz ir nuga- gal kada galėtu būti: Anglijoje 
les Vokietija. Jau beveik ketu 
ri metai kai jis taip kalbėjo, 
kai jis prižadėjo sumuszti Hit
leri. Bet jis taipgi perspėjo 
Anglijos žmones, kad jiems ta 
pergale baisiai daug atseis, kai
nos, kasztuos, jis perspėjo kad 
Anglija turės iszlieti daug, bai
siai daug prakaito, kraujo ir 
aszaru. Taip ir buvo, taip ir 
yra,.

Amerikietis, ežia Amerikoje, 
sau gražiai ir saugiai gyvenda
mas ir kaip pas Dieva už pe- 
cziaus betupėdamas, negali su
prasti ar insivaizdinti kaip ir 
kiek Anglijos žmones yra nu
kentėję ir kiek jie yra nuveikė. 
Czia, mes dar nei nežinome, kas 
tai karas yra, ka tai reiszkia 
netekti narnu, gyventi urvuose, 
skliapuose, neturėti gana ko 
pavalgyti; tamsumoje, be jo
kios szviesos gulti ir keltis.

Dabar jau Anglija gali teisy
be pasakyti ir prisipažinti kad 
kas treczias namas visoje Ang
lijoje sugriautas, sunaikintas, 
subombarduotas. Jeigu norite 
geriau suprasti ka tai reiszkia, 
tai tik pažiūrėkite in savo su- 
siedija aplink jus, ir, jeigu ga 
lite; insivaizdinkite kaip butu 
jeigu kas treczias namas butu
sunaikintas, su žeme sulygin- t0 isz padangių, nusileido isz 
tas. Kaip iszrodytu jusu mies- debesų daugiau jau nebekilti, 
telis, jusu kolonija, jusu apyliu- Bet krisdamo isz Anglijos pa
ke? Taip sziandien iszrodo visa dangiu, beveik kiekvienas isz 
Anglija. O namai, kurie dar li-Į ju nusitraukė SU savimi, ar 
ko, tai sziandien be langu, be pirm saves nugramzdino de- 
sienu, be duru, be stogu. O apie szimts ar dvideszimts prieszo 
sziluma nuo žiemos szalcziu tai lakunu. Tokiu pasiaukojimu, 
Anglijoje nėra nei kalbos. 
Londone tai dar baisiau.

Ir mes czia, Amerikoje, žino-paromis Anglija pastojo kelia, 
me ka tai reiszkia sutverti ir atmusze priesza ir pasakė vi- 
palaikyti didelia armija. In sam pasauliui, kad ji nors ir 

Paliko paezia Dorothy Klein! Anglijos kariuomene ima jau-'žus, bet nepasiduos.
Haley nuo 920 E. Pine St., taip- nūs vaikus, dar pienburnius,! 
gi tėvus J. Haley Filadelfijoje 
Pvt. John R. Lotwick, 22 metu žilaplaukiu seneliu, 
amžiaus, nuo 710 W. -Spruce St., 
likos užmusztas Lapkr., 7-ta d., czia Amerikoje, dar tik vyrus 
Francijoje. Paliko tėvus ir vie
na seseri ir broli; Lieut. Ber

& tokia baisia kaina, tokiu pra
kaitu, kruaju ir tokiomis asz-

Jeigu žmogus su žmogumi 
nemoka ar negali sugyventi, tai 
ko jau mes norime isz tautu ir 
vieszpatyscziu? Jeigu kaimy
nas su kaimynu riecziasi ir pes- 
zasi; tai kam ežia dyvytis kad 
milijonai kaimynu su milijo
nais kaimynu peszasi? Kaimy
nas priesz kaimyną, tai peszty- 
nes; krasztas priesz kraszta, tai 
skerdynes.

Žmonėms sziandien labiau 
rupi, kas ir kaip Amerikai at
lygins, kas skolas mums atmo
kės po szio karo, negu kiek 
kraujo musu vaikai praliejo ir 
pralies ant tu salų ir ant tu ka
ro fruntu. Viszta dar nesukvak- 
siejo, o žmogelis jau skaitosi 
viszcziukus.

Yra žmonių, kurie sziandien 
nuliude, yra motinu, kurios 
sziandien sau vienos tyliai ver
kia vienumoj; bet taipgi yra tu, 
kuriems sziandien tikras ra- 
gaiszius. Jie sziandien uždirba 
kur kas daugiau, negu bet kada 
per visa savo mizerna gyveni
mą uždirbo. Geras darbas, geri

Coaldale, Pa. f G. Stem- 
brauskiene (Miller) nuo 210 W. 
Phillips St., mire pareita Ket- 
verga 6-ta vai. ryte, Coaldale 
ligonbuteje sirgdama nuo 
Laipkr. 22 d. Gimė Gilbcrtone. 
Prigulėjo prie Szv. Jono Liet, 
parapijos. Paliko savo vyra 
Jurgi, sunu Vincą isz Norris
town ; dvi dukteres: Helena isz 
Filadelfijos ir Ona namie. 
Taipgi tris brolius ir viena se
serį.

Silver Creek, Pa. — Ponstva 
W. Beriiitskai, ponstva Soko- 
toskai ir ponia Pitmaniene isz 
Washington, D. C., dalyvavo 
Dekavones Diena va'karienia 
laikytos Szv. Širdies Jez., sve-
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SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!
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Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese 55.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Kai Anglija isz pat paskuti
ne keturiolikos metu iki visai nuju del savo gyvybes kovojo> 

szeszios £usįja dar veda derybas su Vo- 
deszmitys ketiniu metu. Mes kįetįja, Amerika dar tarėsi ir 

ginezyjosi apie kokia pagelba 
į ir kam duoti ar neduoti: mes 
__ ________ j su Japonija, 
dar siuntėme geležies ir alie- 

Musu kareiviu dar tik penk- jaus tiems rudskuriams “Die
tas nuoszimtis karo lauke kri-jvo vaikams,” nes tai buvo ge
to: Anglijos jau dvyliktas nuo- ras geszeftas.

i szimtis krito. O mes, ežia, na-' 
I mie, dar acziu Dievui, negavo
me paragauti karo baisenybių; 
mus dar prieszias nepasiekc,1 
nepuolė ir nežude, kaip Angli
joje, kur daugiau negu penkios- 
deszimtys septyni tukstaneziai 
žmonių, moterų, motinu ir vai-:nepraustaburni vepliojant apie 
ku žuvo ant namu frunto: na-, kaip mes Anglijos kara veda- 
mie ar ant gatves, ulyežios, ir me, kaip mes Anglijos darba 
yra daugiau negu septynios-de- dirbame, kaip Anglija mus isz- 
szimtys asztuoni tukstaneziai naudoja, priminkime jam kiek 
sukolieczytu, sužeistu. O mes'prakaito, kraujo ir aszaru ta 
dar nei vieno tokio nuostolio Anglija iszliejo mus belaukda- 
neturejome namie.

Anglijos žmones per du metu ^os karas, ne Europos karas, 
gyveno, dirbo, vargo ir gyniesi v^so Pasaulio karas, 
paeziame prieszo szeszelyje. --------- □-----------

imame ir tuos dar ne visus J
Anglijoje kas treczias vyras dar derinosime 

nard P. Silkowski, 25 metu am- yra kareivis, 
žiaus, nuo 39 W. -Spruce St., li
kos užmusztas Lapkr. 17-ta d., 
Vokietijoje. Paliko tėvus ir du 
brolius. Pvt. F. P. Isella, 30m. 
amžiaus, sūnūs p. M. Isellaienc ‘ 
nuo 122 W. Spruce St., likos už-1 
musztas Spalio (Oct.) 29-ta d.,' 
Francijoje. Taipgi paliko savo 
paezia Marijona, viena seserį ir 
tris brolius kurie taipgi tarnau- 
je del Amerikos; Pvt. Lcon P. 
Biale'k (White) 30 metu am
žiaus, nuo 321 W. Mahanoy St., 
liko užmusztas Lapkr., 12-ta d., 
Francijoje. Paliko paezia La- 
Rue Pelton Bialek, sūneli 
James Leo, ir 3 seserys ir 4 bro
liai.

i Musu gimines ir dabar susie- 
įdai, anglai gera kova kavoj o, 
! priesza sulaikė, kol mes prisi- 
j rengeme ir atėjome jiems in pa
gelba.

Tad, kai vėl iszgirsime koki

ma. O szis karas, tai ne Angli-

87 times straight -I’ve been lucky!

— Ponia Marijona B. Mo- 
koliene nuo 631 W. Spruce St., 
aplaike telegrama nuo valdžios 
buk josios vyras Pvt. Albertas 
A. Mo'kola, 36 metu amžiaus, 
kuris randasi Francijoje, likos 
pavojingai sužeistas laike mu- 
szio. Kareivis Albertas instojo

Kas Tas Karas?
PASAULYJE yra dvi jegos:l karda. 

kardas ir dvasia. O dvasia du ir krinta.
Kas kardu kyla, kar-

when you count up and realize what 
a high score you’ve got. You feel you 
deserve a rest, too.

But the war isn’t over yet. And 
until it is, I’ll make a bargain with 
you: You keep on buying, and I’ll 
keep on fighting till the last Jap drops!

87 times I've gone out—and come 
back.

When your score gets that high, 
they usually let you quit for a while.

But sometimes that isn’t possible. 
You just have to keep on going— 
perhaps till your number is up.

Out here, you get to understand 
those things. There’s no question of 
quitting—no matter how much you’ve 
done.

Back home, it’s the same way about 
buying War Bonds. You feel good

The 6th War Loan is on. And it’s 
every American’s duty to invest in at 
least one extra $100 War Bond. If 
you haven’t bought yours yet, do it 
today! r

Buy*gt least one extra $100 War Bond Today! *

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU5

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

ili tarnyste Sausio 11 d. 1944m. visados nugalėjo ir nugalės


