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Isz Amerikos - KARE -
JOHN L. LEWIS

SAKO MINKSZTU
ANGLEKASIAI

f STRAIKUOS

Vokiecziu Kilnojama V-2 Robotu Platforma

Lewis Pareiszkia Kad 
Už Menesio Angleka- 
šiai Iszeis Ant Straiko

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu minksztu anglekasiai da
bar iszeitu ant straiku baisiai 
idaug kariszku fabriku- turėtu 
sustoti ir beveik visa kariszku 
darbu eiga suardytu. Hitleris 
ir Japonas isz to gautu progos 
atsikvėpti, pasilsėti ir susior
ganizuoti. Jie kaip tik to ir no
ri- ©

Sulyg visais musu valdžios 
instatymais, ir musu valdžiai 
pritariant, John L. Lewis jau 
isz anksto pareiszkia kad už 
menesio anglekasiai iszeis ant 
istraiku. Sulyg musu valdžios 
instatymu, pati valdžia turi ne 
tik leisti, bet ir prižiūrėti kad 
yisi anglekasiai balsuotu ar 
iszeiti ant straiku.

Czia tik vienas pavyzdys vi
sokiu tu kvailu instatymu, ku
riuos musu Kongresas mums 
iszperejo. John L. Lewis czia 
pasirodo kur kas gudresnis ir 
apsukresnis už visus musu 
Kongresmonus. Kaip visas szi- 
tas iszeis, dar per anksti pasa
kyti, bet kol kas, John L. Lewis 
yra bosas ne tiktai ant angle- 
kasiu, bet ant viso musu Kon
greso. Kas czia toks syki pasi- 
tycziodamas patarė kad reikė
ju prie musu poteriu dar pri
dėti ir szita maldele: “Atleisk

Czia parodoma artisto insivaizdavimas, apipasakojima 
kaip V-2 leidžiami ju naikinancziam žygini. Szie V-2 Vo- 

kiszku robotu-rakietu, kurios leidžiamos Angliuos 
naikinimui.

ISZ PACIFIKO
MANILA. — Kaip tik Ame- 

rikiecziai insilauže in miestą 
paėmė, jie tuojaus pradėjo gel
bėti žmones kurie buvo Japo
nu nelaisvėn paimti. Pirmuti
niai, kuriuos Amerikos karei
viai perkele per Pasig upe bu
vo vienuolika seserų, vienuo
liu, du kunigai, ir viena Filipi- 
na. Trisdeszimts viena sesele, 
vienuole pasiliko vienuolyne, 
kliosztoryje, kurio sienos jau 
ima griūti.

ponija; 2—Iwo Sala bus gera 
ir patogi vieta mažesniems mu
su bomberiams drožti in To
kyo; 3—Sustabdysime Japo
nus ir j u eroplanus kurie isz 
czia bombarduodavo musu ka
reivius ir eroplanus ant Maria
na salos.

ISZ TURKIJOS

ANKARA TURKIJA. —
Turkija jau seniai turi užriszus 
draguiszkus santykius su Ru

sija, ir nuo pat karo pradžios 
atjautė Alijentus, nors negalė
jo prisidėti, in talka stoti, nes 
buvo per silpna, per maža ir 
per arti prieszo frunto.

Sunku dabar pasakyti kaip 
ir kur Turkija gales Alijen- 
tams padėti. Greicziausia jai 
bus užduota darbas iszczystyti 
ir visiszkai iszvyti ar isznai- 
kinti likusius Vokieczius ant
kaip kuriu ten salų. Ir dabar 
Dardanelles bus atidaryti Ali- 
jentu laivams. Dardanelles yra 
siaura juriu susmauga ar pra
taka tarp Marmora ir Aegean 
mariu. Szita vieta baisiai svar
bi bet kuriam, ar prieszo ar 
Alijentu laivynui, nes tai du
rys ar vartai stacziai in Kon
stantinopoli, Juodas juras ir 
Vidružemiu mares. Czia ir 
Prancūzams ir Anglams ne- 
pasiseke per ana kara prasi- 
muszti.

Turkija, nors dar palaikyda
ma dipliomatinius santykius 
su Vokietija, jau ana rudeni 
davė Hitleriui žinoti kad ji 
prie Alijentu linksta.

Mažai ka Turkija gales Ali- 
jentams padėti dabar, bet szi- 
tas jos žingsnis yra daugiau 
dipliomatinis negu karinis. Da
bar beveik visos pasaulio tau
tos priesz ta Berchtesgadeno 
Buczieri.

Alijentai panasziai pranesze 
ir visoms kitoms nekariaujan- 
czioms tautoms kad jeigu ne
paskelbs Vokiecziams kara, 
neturės nei vietos nei balso 
prie taikos stalo. Likusios tau
tos yra mažos ir vargiai ka ga
lėtu padaryti: kaip tai, Egypt, 
Iceland, Chile, Ecuador, Para
guay, Peru, Uruguay ir Vene
zuela.

— Nieko nesiranda kuris ne 
buvo kartus priesz isznokima.

Amerikoniszki 
Submarinai 

Dingo
Prezidentas Rooseveltas Sugry- 
žo Isz Krimejos Konferencijos; 
6,000 Alijentu Eroplanai Už
puolė Ant Miestu Vokietijoje; 
Amerikos Raudono Kryžiaus 

Vajus Prasidėjo, Aukaukite 
Kiek Galime

ISZ EGIPTOS
Eigiptas paskelbė kara 

priesz Vokieczius. Eigiptos 
Ministeris, kuris paskelbė ta 
kara ir pasirasze, buvo ant 
smerties nuszautas vieno jau
nuolio Eigiptieczio. Bet szita 
nelaime niekuomi nepermaine 
Eigipto nusistatymą kariauti.

ISZ VOKIETIJOS
Hitleris per savo padupczi- 

ka, Herman Esser, vėl kreipia
si in Vokieczius ir ragina vi
sus ginti ligi smerties. Hitleris 
pats pasiteisina kad jis dabar 
negali ir neturi czieso atva
žiuoti in Municha del spycziu

(Tasa Ant 2 Puslapio)

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Generolo D. 
Eisenhowero armija isz vakariu fronto sutesz- 
kino Vokiecziu linija, ir dabar randasi tik keletą 
myliu prie Clogne miesto, o Amerikos 1-ma ar
mija isz tryu pusiu perejo Erft upe prie Modr- 
atho. Vokiecziai turėjo apleist savo vietas isz 
vakariu puses Rhine, nes Lieut. Gen. Courtney 
II. Hodgeso 1-ma armija su tankais ir artilerija
su trenksmu gavosi arti miesto Cologne, ir ma
noma kad tas miestas jau paimtas per Ameriko- 
nius. Apie 6,000 Alijentu eroplanai bombar

Imums musu prasikaltimus kaip 
įneš atleidžiame savo Kongres- 
frnonams. ’’

' NELAIME ANT ■ 
GELEŽINKELIO

Daug Sužeista
' STEUBENVILLE, O. — 
Ketverge anksti ryta, Pennsyl- 
yanijos pasažierinis trūkis 
‘“Saint Louis’’ iszsirito isz be
giu. Daugelis pasažieriu likos 
sužeista. Nelaime atsitiko arti 
tunelio. Trūkis važiavo isz' 
New Yorka.

Raudono Kryžiaus
Vajus Prasidėjo

WASHINGTON, D. C. — 
Raudono Kryžiaus Drauguves 
Vajus prasidėjo po visa Ame-

IWO JIMA SALA, — Ame
rikos Marinai savo krauju ra- 
S£o nauja ir garbinga istorijos 
lapa ant Iwo salos. Baisiai 
daug musu kareiviu marinu 
žuvo czia ir dabar žunsta. Ja
ponai isz pat paskutinuju gi
nasi ir mirszta ar nusižudo, 

'bet nepasiduoda. Rodos, tik 
viena Japona musu Marinai 
paėmė czia in nelaisve, ir ta vi
sai netyczia. Musu bomberiai 
pila savo bombas isz padangių 
musu laivynas, priplaukęs prie 
kranto duoda isz visu savo ka- 
rmoliu, musu Marinai žingsnis 
po žingsnio eina pirmyn, Japo
nas nesitraukia, nepasiduoda 
bet velei mirszta.

Iwo sala mums labai reikalin
ga. U'ž tai musu Marinai taip 
kariauja, taip muszasi, taip 
užsispyrė paiimti, nepaisant 
kiek kasztuos. Japonai kaip 
tik už tai užsispyrė kad ir žūt, 
bet nepasiduot.

Visi Darbuojasi Del Kinijos Laisve

Sztai požeminis arsenalas, kur randasi pietvakariu puse Kinijoje. Paveikslelei pa-
rika. Aukaukite kiek galite ir 
nesigailekite, nes pinigai eina 
ant gero tikslo.

Nuo Iwo salos mes galėsime: 
1—savo bomberius saugoti ir 
prižiūrėti kaip jie lekia in Ja-

rodo kaip visi Kinecziu vyrai, moterys, vaikai ir mergaites, kas dien darbuojasi, kad pri
statyti užtektinai amunicijos, kad sumuszt Japonus. Arsenalas intaisytas su elektriką 

ir visi kambariai yra iszcementuoti.

davo daugybe miestu isz vakariu puse Vokieti
jos. Duesseldorfas, Bitburgas ir Hennepelo 
miestai baisiai sunaikinti. Amerikonai paėmė
apie 23,000 Vokiecziu in nelaisve.

GUAM, ANT PACIFIKO. — Amerikos 
marinai isz tryu divizijų, eina teisog ant Japonus 
isz sziauriu puse Iwo Salos. Su pagelba musu 
eroplanu kurie paleido daug bombų ant Japonus 
isz visu pusiu, daug ju likos užmuszti ir paimta 
in nelaisve, Musu kariszki laivai priplaukė prie 
kranto salos bomdarduoja Japonus.

WASHINGTON. — Prezidentas Roose
veltas ana diena sugryžo isz Rusijos, kuris daly
vavo Krimejos Konferencijos. Ketverge 12:30 
vai., popiet, laike kalba in Kongresą, apie Kon
ferencija ir kitu svarbiu dalyku apie kara.

WASHINGTON, D. C. — | Amerikos Laivynes Valdy- 
Turkija ir Egiptas prisidėjo ba pranesza kad mes netekome 

prie Alijentu, tas parodo kad'du submarinus “ESCOLAR” 
jau 44 Tautu isz viso pasaulio ir “SHARK,’’ kur ten pietų 
dalyvaus Konferencijos, kur puse mariu. Apie 130 musu
atsibus Balandžio (Apr.) 25d., 
San Francisco, Calif.

vyruku dingo su submarinais. 
Isz viso Amerikas jau neteko 
39 submariniu. , <
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Kas Girdėt Augina Ir Maitina Liavukus Savo Rankom Kūdikiai Ant Amerikos Karo Laivo

'kurie

Sztai kudikai gimė Amerikos kariams, kurie apsivedė 
su merginoms Naujoji Zelandijoj.

Mokyti profesoriai 
džiovina sau smegenis apie tai 
kaip gyvena mariniai žvėrys ir 
žuvys, dabar tyrinėja kiek tu
ri paežiu did-žuve (velioriba.)

Tegul turi ir po dvylika, bet 
isztikruju tosios dvylika pa- 
czios did-žuvies nepadaryt u,( 
tiek ergelio vyrui, kiek padu-j 
ro viena sziandienine pacziu’ie 
žmogui. i

1 Taip sau mano kokis L;i J. 
C. Rockwell isz Topeka* Kan
sas, kuris uždirba tiktai tris 
szimtelius ant menesio, p jo pa- 
cziulei tas neužtenk a, nes ji 
spiresi gauti vien tik 'ant paro
du tris trikstanezius doleriu ant s 
meto. , /

Nes nepažinau, 
Diktos ir sutrikusios, 

Tiktai labai aprūkusios. 
To dediene nepaisykie, 

Asz turiu iszteisetie, 
Mat, prie dideles smagumos,

Kas diena visos mirksta, 
Net apie namus iržmirszta.

M a r s;.k i n i u vyrams 
neiszprosija.

B i a u r i a i su si r i a ukszle j a, 
Be knypkucziu, ir sagucziu.

Jeigu žmogelis turi užmokėt
Tai nori'i r smagumu turėti, 

Duszeles pasitaisykite,
Ir ta girtavime meskite!

KAIP SULAIKYTI BONKU 
TRŪKIMĄ

szaltas 
ar nepri- 
vandeny-

Niekuomet nedek 
bonkas, pripildytas 
pildytas, karsztame 
jo.

Nedek sziltas bonkas szalta- 
me vandenyje.

iPerpilnai neprikimsk bon
kas.

Patartina naujas bonkas in
deli in puodą szalto vandenio, 
uždėt puodą ant poeziaus ir po- 
valiai inkaitinti.

Judith Show ir Neil Smith isz San Francisco, Cal., mai
tina savo namuose jaunus liavukus trijų sanvaicziu senumo, 
kuriuos ponia Herman Show paėmė auginti, nes liūte atsi
sakė juos žindyti. Kaip jie gales patys maitintis tai bus 

perduoti in zoo arba gyvuliu vieta.

Naktis nuduoda del pikto 
žmogaus per trumpa, o del ge
ro žmogaus diena per trumpa.

Szvento Kazimiero Akade
mijos mergaites isz Pitts
burgh, Pa., iszbeido labai gražu 
ir patriotinga numeri Vasario 
menesyje. Jos savo žurnalą va
dina “Szvento Kazimiero Aka
demijos Aidai/’ Szitas Vasa
rio, (Feb.) numeris buvo visas 
paskirtas Lietuvos Nepriklau
somybes Szventei. Studentes, 
(matytį su Sesucziu-Mokyto
ju pagelba) trumpai* gražiai ir 
budingai aprasze apie Lietu
vos veikėjus ir raszytojus. Ir 
labai gražiai, 'beveik mokslisz- 
kai pasirinko1 geriausius ir di
džiausius Lietuvos raszytojus. 
Žinoma vietos buvo per mažai 
apie kitus raszytojus paraszyti 
ar kad ir apie tuos paežius pla- 
cziau paraszyti.. Tarp senu ra- 
szytoju pasigendama Antano 
Strazdo, kurio dainose daine
lėse randasi Lietuvio bau
džiauninko siela. Jis, kaip visi 
žinote, prasze ta, giesme, kuria 
kas nedelia Lietuviai Katali
kai gieda priesz suma “ Pulkim 
ant Keliu.” Paskui ir Tumas ir 
Putinas ir Krėvė isz vėlesnių
jų. Bet gal kalda pasitaikys ir 
apie szitus Lietuvos raszytojus 
pasiskaityti isz tokio gražaus 
ir indomaus žurnalo. Sesutėms 
ir studentėms “Valio” už toki 
gražu lietuviszlka dauba.

nes tavo gimines mane nuola
tos griaužė, ir asz negaliu 
jiems atsispirti.

Tada žiurke suprato, jog jo
sios duktė privalo iszteketi 
tiktai už žiurkes, atėjus namo 
atidavė dukrelia jaunai žiur- 
žiai isz artyno kaimo.

Isz tos pasakos galima imti 
labai gera pamokinimą, kad nei 
reike jieszkoti “geresniu” tarp 
svetimu: Lai savas apsiveda su 
savo tautos mergina.

Geriau sėdėti su iszmintingu 
žmogum kalėjime, ne kaip su 
kvailiu rojuje.

pa- 
žu-

Amerike kas metas buna 
pildyta suvirszum 11,000 
dinseziu, daugiausia isz ju pa
pildoma Chicago.

Niekados ne reikia turėti liek 
iszminties, 'kaip kala turi koki 
reikalą su kvailiu.

Mes, Lietuviai, nevieni kurio 
siuntėme visokius protestus ir 
praszymus in Vasbingtona per
nai. Žydai daugiausia laiszku 
ir daugiausia reikalavimu pa
siuntė iii Vasbingtona pernai. 
Ir jie geriausia susiorganizavę, 
tarp ju nėra nei partijų nei 
viens kitam priesztaraujan- 
cziu žmonių. Jie visi vieno nori, 
vieno praszo.

Paskui daug komisijų, komi
tetu ir visokio tikėjimo bažny- 
cziu siuntė laiszkus reikalau
dami kad Amerika prižiuretu 
kad busianti taika butu tikrai 
krikszczioniszka.

Kiti laiszkais reikalavo kad 
Amerika maitintu ir priglaus
tu karo vaikus ir naszJaiczius: 
daug isz ju net prisiuntė 'pini
gu, maisto ir drabužiu.

Graikai ežia Amerikoje 
vieningai ir organizuotai rei
kalavo kad Amerika insi'kisztu 
in ju tautos likimą ir ateiti. Ju 
tarpe buvo daug turtingu, 
augsztu, mokytu ir intakingu 
žmonių, kaip tai redaktorių,
biznierių, milijonierių, raszti-'likta valanda nakti automobi- 
ninku, radijo komentatorių, Hai su merginoms, kurios pra

deda linksmyt vyrius antra 
Lenkai taipgi siuntė savo ar ketvirta valandai nakti. Ba 

reikalavimus. Jie beveik visi kai ketina inneszti skunda in 
reikalavo kad Londono Lenku policija idant apmalsztu ta 
valdžia Imtu pripažinta ir pa-, vieta. ” Nuvažiuosiu apmal- 
kyta. Sziadien galime Szvento szyti taisės naktines laksztin- 
Povilo žodžius pritaikinti gales, nes žinau katros, ba man 
Vashingtonui: “Miestas pasi
darė pilnas sumiszimo. ”

Daejo gandas in ausis mano, 
Buk nedorai apsieini, 
Visus kvailiais vadini,

Sztai labai tinkamas prilygi-' mokytoju ir profesorių, 
nimas del žmonių kurie geidžia 
instoti in luomą moterystes.
Yra tai Japouiszka juasaka isz 
kurios galima imti dideli pa
mokinimą:

Sena žiurke turėjo dukteria, 
kuria norėjo iszleisti už ka to
kio galingiausio. Pirmiause nu
ėjo pas menuli, manydamas, 
kad yra galingiausiu, bet jam 
menulis atsake: debesiai man 
tankiai perszkadi.ua ir jokiu 
budu negaliu juos praszalyt.

Tada žiurke nuėjo pas debe
sį, bet ji atsake: Vejas visa
dos mane iszvaiko ir jam nega- 
liuatsispirt.

Tada nuėjo žiurke pas veja, 
manydama, kad vejas yra ga
lingiausiu, bet vejas tarė: Mū
ras stovi prieszais mane ir asz 
jo ne galiu sugriauti.

Tada nuėjo žiurke pas mūra, 
bet mūras jam atsake: ne esiu

i Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo- 

jney orderi in iszdavysta “Šau
dės,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 

1 bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtrika. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 

i per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

town miesto fabrikai ir dirbtu-' piemenų miestelis vardu Allen- 
ves sumanė ir susimanstino nu-' town toki sumanymą iszsiman- 
statyti skaieziu darbininku ne stino. Reikia kara laimėti, 

! tik kariszkuose darbuose, bet reikia dirbti ir prakaituoti, bet 
. ir visuose fabrikuose, nežiu- Taipgi reikia prižiūrėti kad 
i rint ar jie dirba del karo ar ne. i tinkamiems žmonėms garbe ir 
i Toks sumanymas geras priim-1 geras vardas tektų, ne papras- 
, tinas, nes taip daug vyru bus tiems kokio ten miesto gyven- 
paleista isz darbu ir gales stoti tojams, 
in kariuomenia.

Bet kaip szita žinia pasiekė
Vashingtono žinovus ir moks-'tas plaka, kad szimet bus du 
linezius, tai ten gyva peklis Karo Bonu Vajai: pirmas Ge-'lfc 

į vieszpatavo. Kaip tai gali būti,' gūžio (May) menesyje, antras * 
kad tokis sumanymas neatėjo'rudenyje. Szitie du vajai bus11 
jiems in galva Vashingtone. daug sunkiau vesti negu visi « 
Jau ežia kas nors suklydo, kas pastarieji, nes tie patys žmo--1 
nors neapsižiurejo. Tucz-tuo-' nes kurie pirko bonus ir dabar | 
jaus visi galvocziai savo moks-j turės pirkti. Ir to dar negana.! J 

, liszkas galvas sudėjo kaip ežia Eina gandai kad dabar eina' t
S 
♦ žia už tai kad maisto per ma-' Jie suszauke visus laikraszcziu' szimezius mokėti ar ant ilges- |

- ■ ■ ■ '.......................................................A
j » « i i 4

! ISZ VOKIETIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ar prakalbu, nes jis užimtas 
ant karo frunto.

Vienuolika szimtu Amerikos 
bomberiu vėl bombardavo Ber-1 
lyną. Dabar Amerikiecziai la
kūnai bombarduoja ne vien tik 
Vokiecziu armijas ir kariszkus 
fabrikus ir kariszkas vietas.' 
bet taiko ir in miestus ir trau-1 
kiniu stotis ir taip ardo visa 
Vokiecziu gyvenimą ir baugi
na ir gazdina visus Vokieczius.

Jau dabar Vashingtone pu-

ISZ FRANCUOS
Prancūzai ima nerimauti ir

priesztarauti priesz savo vald-! tokia baisia klaida atitaisyti., pasitarimai mažesnius nuo- 
• — 1 • 1 1  * 1       i . r. r. .. .. 1. z. ...... 1 .. . 1 r. n . . C* H*1 XI m W

Juoku isz saves nedaryk, 
Rūpinkis daugiau apie savo 

vyra, 
Kuris žinoma yra, 

-O žmonys tave paguodos, 
Ir paszialpa visame duos, 

Burna uždaryk, taip padaryk.* * *
New Yorke atsirado 

ka r ai i s zik a gimine, 
Badai Jonas vardu, vaikine, 

Maririkia labai pamylėjo, 
Po tam in svietą iszpiszkejo, 

Ba Mariute pakylydo, 
Ant ledo paslydo, 

Dabar gailesi, 
Plaukus raujesi!* * *

O kad tave nogi a, jau norė
jau sesti in eroplana ir traukt 
in svietą, kad sztai vyrukas at- 
nesze man telegrama, 
ji kaip gavau:

“Sei Baltruviene 
tuo jaus in Filadelfija
szyt viena saluninka, pas kuri 
tankiai atvažiuoje apie vienuo-

žai. Jie laiko demonstracijas ir redaktorius ir raporterius ir nio laiko atmokejimui paleisti' 
yieszai reikalauja kad valdžia jiems insake kad jie savo laik- szitus bonus. Bet dar nieko tik-' 
pertvarkytu visa maisto pa-' raszcziuose paskelbtu, kad ro ar aiszkaus nežinia. Dar ei- 
rietka. Vienas Francuzas kai-' Vashingtonas, o ne koks ten na tik pasitarimai ir pasikalbe- 
betojas aiszkino žmonėms, kad —-______________ įjimai.
taip viskas sunarpliota ir su- 
maiszyta kad maistas turi eiti 
net per asztuonius departmen
ts, asztuonias rankas pakol 
pasiekia badaujanezius. Ir vis
kas baisiai brangu. “Black 

i Market” neteisetinas ir slap-1, 
tas pardavimas ir pirkimas. 
viską baisiai sumaisze ir pre
kes pakele.

’"A - B - GĖLA

i 
!

ISZ GRAIKIJOS

Baisus szalcziai ir dideles 
' viesulos užėjo ant Graikijos. 
Beveik negalima pristatyti 
žmonėms nei drabužiu nei mai- 

' sto, del viesulos, sniego ir pu- 
prįl>uk gu- Vyskupas isz Epirus pra- 
apmal-

talpinu

Vienas Amerikietis kareivis 
gavo proga dalyvauti Szvento 
Tėvo, Popiežiaus audijencijo- 
je; reiszkia gavo proga pama
tyti Popiežių. Jis iszgirdo ar 
dažinojo kad baisiai suriku 
gauti saldainiu (-kendžiu) Ita
lijoje, tai jis sumanė nuneszti 
Szventajam Tėvui maža dova
nele. Jis nuėjo pamatyti Popie
žių ir nunesze jam visa tuziną 
szokoliado saldainiu, kendžiu.

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

gales, nes žinau kat ros, ba man 
ir pavardes visu prisiuntė.* * *

Jus mergaite isz Czikagos 
lukaut, 

Nekurios ketina nuo 
manes gaut, 

Už biaurius pasielgimus, 
Ir neapsiejimus.

O ir toji ka dirba mieste, 
Su koezelu sziur per 

szonus gaus, 
Už taip kiauru darba, 

Kaip ten apie ja 
žmonis kalba. i* * *

Avai! Kas ežia do pleisas 
ar Nufilia ?

Taip, atminei, 
A r moterliu nematei ?

nesza kad daug žmonių mirsz- 
ta nuo szalczio ir bado. Karo 
Sztabas dabar stengiasi prista
tyti maisto ir drabužiu, bet vi
su negali pasiekti. Taipgi yra 
sakoma, kad kairioji partija,' 
E L AS (Tautiszko Iszlaisvini- 
mo Frantas) nedalina maista 
ir drabužius žmonėms lygiai. 
Kita menesi UNRRA paims 
armijos darba ir pristatys mai
sto ir drabužiu. Bet kol kas 
UNRRA dar nieko nepristatė, 
nors daug buvo sakyta, ir dar 
daugiau prižadėta.

ISZ WASHINGTON!)

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 ii 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 4S.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunige 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 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme I.aba Nakt.
Minis tran turas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Tamosziau* 
Vie»zpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios 
Bernardo prie Szv.

Mokslincziai ir politikieriai 
Vashingtone yra baisiai pavy-' 
dus ir rūpestingai stengiasi 

, prižiūrėti kad j u vardai visa-j 
I dos butu ant pirmo lapo ir di-' 
‘dėlėmis literomis. Jeigu koks j 
į patarimas ar sumanymas yra' 
į geras, tai Vashingtono didvy-! 
' riai turi gauti visa garbe. Bet 
kaip ten pasitaikė, kad vienas 
geras sumanymas iszejo ne isz 

į Vashingtono, bet isz Allen-1 
į town, Pennsylvania. Allen-. saulę pub. co. Mahanoy City, p*.

*
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arba pradžia 
SKAITYMO

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

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

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

20 Centai.
Saule, Mabanoy City, Pa.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresu ir miestą ku-Į 
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta.' 
Daugelis praszo idant perinai.-, 
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne-' 
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze' 
laiszka ir kur seniau gyvenoj 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau-' 
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne-' 
aplaikote. “Saules Redyste.

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

i

...ir...
RASZYMO

I g
I
įV
II .. .. I
| MAHANOY CITY, PA. | J

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

ŠAULĮ

SAULE” YRĄ
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy-1 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

f 

i.
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Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

perszkadi.ua
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JJIENA praslinko gana gra
žiai. Dangus buvo visa lai

ka žydras, mėlynas ir juomi 
plauke iszsiskirste mažucziai, 
balti, szil'kiniai debesėliai, tar
si vanago iszgaudytas gulbių 
pulkelis. Bet vakaras vis dėlto 
nustelbia diena, vis gražesnis 
ir invairesnis už diena. Laukia 
jo seni ir jauni, dideli ir maži, 
ponai ir prasti žmoneliai. Lau
kia jo dideli gyvuliai darbinin
kai, laukia ir mažutes pauksz- 
tytes, kurioms dar neatėjo lai
kas iszlekti in sziltuosius 
krasztus padangių keliais. 
Taip, visi, kas tik gyvas, kas 
tik diena dirba, laukia to ra
mintojo vakaro. Visiems ma
lonu atsilsėti po priedanga 
tamsiosios nakties, visiems 
malonu paskęst i užmirszimo 
tylumoje, apie nieką nemany
ti, nieko nematyti, nieko negir
dėti, nebent ‘būti gražiu sapnu 
liūliuojamu.

Lauke vakaro ir kareivis 
Pranas Klikna. Kaip nelaukti 
kad jau visa para sargyboje 
iszstovejo, kad jau akys lėtai 
mirkezioja, nori miego, kojas 
skauda, norisi sziltos sriubos, 
nors arbatos. Rudens vakaras 
vėsus. Su vienu szineliu ir po jo 
mandiera be sziltuju marszki- 
niu, labai prėska, sanariai ima 
virpėti. Bet vis da ne taip szal- 
ta, kaip pereita na'kti, kada bu
vo szalna ir vejas pute smar
kus, o ežia reikia prie Nemuno, 
prie pat vandens ant tilto sar
gyba eiti. v

'Nori Pranas nemanyti apie 
praeita laika ir, pasistatęs 
szautuva szale saves ant žemes 
ir atsirėmęs tilto atloszo, ima 
žvalgytis aplinkui. O suvargu
sios ir pasiilgusios miego akys, 
lėtai kruta, ju žiburėliai kiek 
pritemo, žvilgsnis lyg sutingęs, 
bėginėja nuo vieno daikto prie 
kito.

Tuo tarpu saule jau leidosi, 
ir ant dangaus pasiliko keturi 
raudoni szmorai, kaip ir spin
duliai, skėstai iszdyge isz tos 
vietos, kame saule nusileido; ju 
tarpus aiszkiai skyrė žalsvai 
mėlynas dangaus fonas. Žmo
nes (pasakoja, kad ilgi, net ligi 
zenito nusitiesė raudoni szmo
rai esą ženklas didelio kraujo 
praliejimo; jie priesz pat kara 
ar per kara visuomet pasirodo. 
Nuo to vakaru atspindžio ir 
Nemunas ir medžai, ypacz rytu 
pusėj, ingavo savotiszka raus
va iparva. Vejas buvo kiek 
apstojęs, bet rudenine veša vis 
savaip veike. Pakrancziu med
žiai, sustoję szale kelio, tarsi 
padeda Pranui sergėti, kad 
niekas paszalinis neitu per til
ta ir beria lapus žemen, kas isz| 
tolo butu girdėti jei kas eitu, i 
kad lapai sznabždetu.

Bet sztai lyg tyczia tik’ 
sznap, sznap, ateina kažin kas.! 
Pranas sugniaužia drueziau 
rankoje szautuva ir klausos isz 
kur ir kas ateina. Akys kiek 
szviesiau sužibėjo. Žvalgos. 1 Sztai takucziu, apibirusiu pa-į 
geltusiais lapais, ateina vidu
tinio ūgio žmogelis.

— Kas eina? stoj! —rusisz- 
kai riktelėjo Pranas.

— Asz, asz — kvapa gaudy
damas atsake žmogelis.

— Kas tu toks? — ruseziu 
balsu paklausė Pranas.

— Nagi asz, vietos gyvento- Cj 7 O v
jas. Einu isz miestelio namon 
su vaistais; mano žmona labai 
serga, tai skubinuos, — skun
dėsi, pasakojo žmogelis.

— Negalima! sziurkszcziai 
atkirto sargybinis.

— Na 'kodėl pirma buvo ga
lima, o dabar ne ? — teiravos.

Kanadiecziai kareiviai isz- 
dejo tokia tuoblyczia savo 
užimtoje dalyje Hollandijo
je. Paraszas sako apie pa- 
ruoszima keliona in Berly
ną dideliems būriams gražiu 

trumpu keliu.

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

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

— Diena galima, o vakare ne 
nemanyk, neleisiu!

— Kad mano pati laibai blo
ga, tuoj mirs, kaip-gi — nusi
minė vargszas. — Pati vienai 
liko ir vaikai, tik supraskit. j

— Negalima, neik ne artyn!' 
—- Susimildami.
— Man insakyta. N.esiar- 

tink, szauju! — riktelėjo Pra
nas, trcptelejes koja ir pridėjo 
szautuvu prie peties. ;

— Ne, ne, — nusigandęs be-' 
go tolyn žmogelis.

Ka jis tuomet jaute, but bu- ■ 
ve lengva inspeti isz jo veido, 
bet tam kliudė vakaro prie
blandos.

Ir paežiam Pranui buvo kok
tu taip pasielgus bedoje su ne
laimingu žmogum bet sugaus, 
nepildžius insakyma — pats 
paskui kentėsi. Taip ta valan
da save teisino Pranas.

Ir nusznalbždejes toliau tuo 
paežiu keliu 'žmogelis da karta 
atsigryžo, pažiurėjo in sargy
bini ir, liūdnai nusisukęs, nu
ėjo miestelin pas pažinstamus 
nakvynes praszyti.

Pranas pažvelgė vakaru pu
sėn, kame saldei nusileidus, ir 
raudonieji szmorai pranyko. 
Vakarai geso. Jau saulei leid
žiantis jam pasidarė taip lyg 
ko gailu, szirdi ome sopėti, lyg 
pradėjo imti miegas. Jam ka
žin kodėl prisiminė namie je 
paliktoji žmona su penkiais 
vaikucziais. Po prietikio su tuo 
žmogeliu jam da labiau eme 
vaidentis namiszkiai, žmona.

— Kas ežia man yra ? — ma
ne jis vėl atsirėmęs tilto atlo- 
szo. Ir sziaip ir taip1 galvojo, 
bet atsakymo nesurado, tik ka
žin ka jaute, kažin kas jam 
szirdi sloge, nesmagu darės.

Eme temti. Toli toli vaka
ruose jam pasigirdo armotu 
dundėjimas. Jam rodės, kad la
bai toli. Eme temti, eme aiszlke- 
ti vakaruose gaisrai. Bet ji 
apėmė kažin koks snaudulys, 
kažin koks gedulingas gaile
sys, ir jis, net pats nesijausda
mas, ome pusbalsiu giedoti 
“Angelas Dievo.” Jam gie
dant dares ramiau, jis nejauto 
nei alkio, nei szalczio.

— Na, ka tu, Pranai, jau 
“Angelas Dievo” giedi? — pa
klausė priėjės pakeisti ji nuo 
sargybos Jokūbas Saulius. 
Pranas pakele akis, sustojo' 
giedojęs ir tarsi atsibudo.

— Asz nežinau, asz pats ne-į 
jaueziau, kaip ėmiau giedoti,

kažin kas man pasidarė, taip 
Lyg graudu, — atsake Pranas.

— Na, gali eiti namon, mane 
tavo vieton atsiuntė, tarė to
liau Jokūbas.

— Jau senei brolau asz la
ves laukiu, — atsake Pranas ir 
nudūlino namon savo kuopon, 
kuri buvo miestelyj.

— Vis dėlto asz negerai pa
dariau su tuo žmogeliu, — gal
vojo eidamas miestelin nesma
gus Pranas: — Jis kuone pro
tekiniais bego sukaistais pas 
savo serghnezia paezia, namie- 
je viena su mažais vaikais pa
likta, taip gražiai prasze, kuo
ne maldavo, o asz ji neleidau 
eiti, szovimu grasindamas nu
vijau iszgasdinta, susirūpinu
si. Ne! negerai, negerai pada
riau, negerai! Juk jo pati gali 
numirti per szita nakti vienu 
mažu vaiku akyvaizdoje. O jis 
miestelyje vis vien neužmigs, 
jam miegas nesikisz. Bet ar jis 
eis da gulti kur, jis tikriausia 
suras kur luoteli ir kelsis nak
ty per Nemuną. Da koks rusas 
nuszaus besikelianti nekalta 
žmogų, ir vis tai del manes. A! 
negerai padariau! Juk nieks 
neinate. Asz bueziau galėjas ji 
puikiausiai praleisti prieblan
da; but ne lape nelojus. O kad 
man taip butu atsitikę, kaip 
tada jauseziaus, ka darycziau?

Czia jam lyg nuszvito miglos 
reniuose jo paliktosios szeimy- 
nos paveikslas.

— Eisiu Panemunen, gal ra
siu ji kur besitaikanti keltis, 
nuvesiu pas Jokūbą ir pralei- 
isim. Tamsu, nieks nematys. —

Ir dideliais žingsniais pasu
ko per szileli paupin. Beeida
mas pro vienos pirkeles kiemą, 
pažino ten ta pati, jo nuvyta 
atgal, susirupinusi žmogeli su 
pirkios savininku besiszneku- 
cziuojanti.

— Ar tai tamsta nesenai no
rėjai eiti per tilta, o asz nelei
dau? — prakalbino, jau lietu-j 
viszkai, kareivis Pranas žmo
geli.

— Taip, taip, tai asz pats, i 
Pati sunkiai serga, vaikai vie
ni namie je palikti, merginos 
neturime, tai.

— Gerai gerai, nesirūpink, 
i tamsta, asz dabar tamstai pa
dėsiu pereiti per tilta. Einam, 
— suraminęs pakvietė Pranas, 

į Žmogelis, sudiev pažinsta- 
majam pasakęs, nuėjo su Pra- 
pu.

i — Man nesmagu pasidarė, 
kad asz tamsta nepraleida-u be-j 
doje esant. Sakau kelsis kuri 
per Nemuną, tai da koks rusas 
perszaus nekalta žmogų, — tei
sinos Pranas.

i — Deku, tamstai, deku už 
gera szirdi. Asz taip jau ir bu-j 
,eziau dares: jau tas žmogus,! 
kur asz ant kiemo buvau, žade 
jo nuvilkt in paupį gyvuliu gir-i 
domaji lovi ir perkelti. Kur tu! 
czia žmogus rimsi, kada na
mie ligonis. O, tas karas karas! 
kiek jis turto durnais paleido, 
kiek žmonių isz szio svieto isz- 
vare. Ir mana ja ana nakti ka
reiviai iszgasdino, liga invare 
skundėsi žmogelis.

— Stoj, kto idiot! ? — suszu- 
ko patamsy pas tilta Jokūbas.

— Gana gana maskoliuot, 
atsiliepe Pranas. Sztai atve
džiau žmogų parleisti per tilta, 
skubina pas ligoni, tik susivė
lino isz miestelio. Praleiskim1

Vokiecziu Pasziepimui

Didžiojo Karo Meto Vaizdelis

************************** 
ji. — Jokūbas sutiko.

— Deku, tamstoms 
Matau, ' 
likai. Dieve duok jums sveika
tos, — padėkojęs, galais pirsz- 
tu, kad tiltas nedundetu, nubė
go žmogus namon.

Pranas, pasipasakojęs Jokū
bui, kas buvo atsitikę, ingi'sku
biais žingsniais, kiek smages
nis, nuėjo kuopos stovyklom

* * *
Visur vakaras vienodas. Tik 

toli gražu ne visus jisai rami
na, ne visiems laikinai akis už
merkia, ne visus tik ligi ryto
jaus raudona saulute atsisvei
kina, poilsio neszdama, ne vi
siems ji lemta rytoj vėl iszvys- 
ti. Taip, ne visiems.

Sztai guli prie pat lango, už 
septynesdeszimt varstu nuo jo, 
svetimoje pirkioje Magdalena, 
Prano žmona. Guli ji ne savo, 
bet gretimam sodžiuje ant kal
nelio, nuo kurio matyti ir savi 
namai, ne, jau ne namai, tik na
mu vietele nuklota nuodėgu
liais, anglimis, pelenais, ir ke
lios likusios vysznaites su ap
degusiomis szakutemis. Guli 
ji, blaszkosi mirties skausmoje 
ir tik szaukia: “oi szirdi, szir
di!”

Szale jos sustoję vaikucziai 
didesnieji virksznoja, mažes
nieji, in tuos pasižiurėjo, taip 
pat luputes patempė cziupso

JUOKAI
NEVOS DA JAUNA

— Pasakykite man Onute 
koki norėtum vyra už pati.

— Ka asz galiu žinoti, dė
duli, asz jauna ir apie tai ne
galiu žinoti.
rodosi?

— Na taip, nes kaip tau
— Asz, — asz, — iszrink- 

tau jauna ir bagota, o jeigu 
tokio ne butu, tai imtau la
bai bagota kad ir suvisai se-

' na.

NE PASAKĖ KELIO

Sudžia: — Del ko tu su- 
muszei ta žmogų?

Kaltininkas: — Del to, jog 
tris kartus klausiau apie kė
lė, nieko ne atsake: tai ant 
galo rėžiau per...

S. — Kad jis nebylys.
K. — Tai reikėjo jam ant 

kart pasakyti.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

nustebo, nusiminė. Vyresneji 
dukrele Urszule laiko rankoje 
puodeliuka su suvirintomis žo
lėmis ir rūpestingai klausia:

—- Gal gersi, mamyte, tik 
bus kiek geriau, gal gersi ?

i 'Motina paima puodeliuka, 
bet Urszule ja nepasitiki ir pa
ti ji prilaiko.

Oi, kaip kartu, — tarė ji, bet 
truputi aprimsta. — Duok

deku. obuolio kąsneli.
i

kad savi žmones, kata-Į Mergaite paduoda.
— Matai, mamyte, kad ge

riau, — ramina duktė, — tuoj 
gal visai pereis.

— Mat, szirdies liga, tai vis 
gūsiais daugiausia užeina; kol 
pereina tai sunku, — primena 
sena kaimyne ligoniu karszin- 
toja Ona.

Magdalenai kiek geriau da
rosi, protas blaivėja, skausmas, 

/kiek apmalszta. Ji pradeda 
maustyti. Tik sztai jai vėl aky
se tas (baisus namu degimas. 
Ji, rodos, vėl mato visa tai ko- 
aiszkiausia. Vaizduojąs.

Ji nubunda nuo nežmonisziko 
beldimo langu ir nusigandus 
klausia: “Kas ežia?” Iszgir- 
dus nesuprantamos kalbos žo
džius ir supratus, kad tai Vo- 
kiecziu 
alpsta, 
gasta.

kareiviai, kuone ap- 
Vaikai taip pat iszsi- 
Iszbega visi iszdrika 

lauk, o ten jau szaukia: “Raus
alles raus: bus foijer! —kad 
trauktųsi kiek szonan, nes czia 
jis stato armotas ir triobas už
degsią.

rik-

ran-
per-

— Už ka, už ka ?! — szaukia 
moteriszke ir, inbegus kamba
rin, pradeda mesti pro langus 
pataline. Pakilo vaiku riksmas 
velka kiekvienas lauk ka su
griebęs.

— Greicziau, greieziau, mes 
negalim laukt, tuoj degsim, tai 
pati ir visi liksit! — ragina 
Vokiecziai. Mums reik szau- 
dyt, bus Rus kaput!

Nieko nelaukdama ji sprun
ka pro duris neszina mažiausiu 
kūdikiu, kiti paskui jos. Czia 
pamate ir girdėjo, iszbegus 
kieman, kaip vienas Vokiecziu 
aficieris rėkavo insakydamas 
kareiviui uždegt jos tvartus. 
Kareivis bijojo pasiprieszinti, 
bet da labiau bijojo degti.

— Greicziau! — piktai 
telejo aficieris.

Kareivis drebaneziom 
kom iszsieme degtukus ir 
sižegnojo, mat, pirma karta 
jis gavo toki insakyma, — ir 
pradeda 'braukti. Nedega. Gal 
drėgni? Ne. Ne tuo galu brau
kė: isz baimes nepamatė.

— Katalikas! — žybtelėjo 
Magdalenai galvoje, ir pripuo
lusi in degika eme szau’kti: “O 
Jėzau. Poneli, nedekit! — javai 
nekulti, vaikai maži! Del Dievo 
meiles nedekit!

— Asz negaliu, — nervin- 
gai atsake kareivis ir rankas 
nuleidęs tik lauke, kada ji afi
cieris nuszaus, buvo pasiruo- 
szes sutikti mirties bausme už 
s ziok i pa si p r i es z i n ima.

Tuo tarpu, kaip kareivis 
persižegnojo ir jau pats ryžosi 
nedegti, aficieris kiek su- 
minksztejo ir nusiszypsojes 
tarė: — Jei, tu visai szvaks vy
ras, kad ne tiek negali.

O moteriszke gaikszczioda- 
ma pripuolus vėl in aficieri 
szauke prasze: “Nedekit, ne
dekit! — kaip in Dievą tikit, 
nedekit!

Bet aficieris, vėl kakta su
raukęs, piktai riktelėjo:

— ir pats savo ranka padege. 
Bernukas vos buvo suskubęs 
paleisti isz tvartu gyvulius. 
Namas užsiliepsnojo, ugnis 
greitai bego riedėjo stogu il
gais liepsnos liežuviais, raitosi 
traszkejo nakties tamsumoje. 
Rodosi, kad tie liežuviai — tai 
baisiausios, placzios r.yksztes, 
plakanczios 'žmonija, baud- 
žianezios iszt vilkusi pasauli. 
Moteriszke nieko nebegalojo 
daryti, nieko jai neleido karei
viai gesinti, kad kartais ji pa
ti neliktu ugnyje. Tik ji drebė
jo virpėjo sukniubus ant isz- 
sinesztu patalu, žliumbiaucziu 
vaiku apstota. Szirdis plyszo, 
aszaros temdo akis, vilgė lu
pas. Karczios buvo aszaros. 
Nebemato valandomis ne lieps
nos, tik girdėjo jos traszkeji- 
ma poszikejima.

— Praneli, kad tu žinotum, 
kad tu žinotum, kaip musu na
meliai, kad tu matytum, kas 
ežia dedas! Vaikeliai, naszlai- 
teliai, — sznibžda jos lupos su
traukytus žodžius, mintis. Ir 
beprotes akim žiuri, kaip du
rnai, kaip liepsna eina virszun, 
kaip nuszvieczia visa apylinke, 
kaip visa, nors menka, gerybe 
nyksta durnuose. Aszaros, 
sriuvendamos isz po virszuti- 
niu voku, tarsi isz kokiu szalti- 
niu, aptemdo lėliukės ir rodos 
tamsus debesiu lietaus szmorai 
nori užlieti ta gaisra. Bet jos ne 
gaisra užliejo, tik akiu spindė
jimą pritemdo. Ūžia liepsnoja, 
o netoliese szvysczioja prožek
toriai, griaudžia patrankos.

— Mamyte, ar jau jums gė
riau'? — klausia pasilenkus Ur
szule.

Motina tarsi atsibunda, žiu
ri aplinkui, lyg nustebo, asza- 
ra nusirito iszbalusiu veidu ir 
ji pamanė:

— Taip, tai mano vėl insigi- 
linta.

— Oi negeriau, negeriau. —: 
sudejavo ji vieton atsakymo 
dukrelei, — oi szirdi kažin kas 
slegia, oi sunku, sunku. Prane
li kur tu F

Ji truputi pavertė akis lan
go pusėn. Saule jau leidosi. 
Ties jos namais žybeziojo nedi-

Du Atsižymėjusieji

B ■i i

Corporalas James H. Mills 
apdovanotas už atsižymeji- 
ma Auzio muszioj ir Col. Hu
bert Zemke, atsižymejes la
kūnas nuszove isz oro 20 Vo- 
kiszkiu eroplanu; negryžes 

isz Vokietijos.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ua 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraizczio. PASKUBINKITE ! f i 

dele ugnele: tai jos sudegusiu 
namu liekanos ruseno dege, 
paskutiniai turto szapeliai 
smilko, jai dideli varga skelbe 
ilgiems meteliams. (Szirdi kaip 
peiliai suspaudė, pasidarė blo
ga ir Magdalena jau kente pas
kutine skausmos pastanga. Sau 
le leisdamos! tarsi sake: sudiev 
jau tu rytoj manos nebematysi, 
ne, ne.

Apstoto Magdelenos lova vi
si, kas tik 'buvo gyvas. Jau ji 
tuomet nublanko, nutilo. Dar 
karta kveptelejo, gailiai pa
žiurėjo in vakiuezius, kuriuos 
paliko naszlaicziais, nes tėvas 
kare, negales ju globoti ir pra
dėjo sakyti tyliai: “Jus vaiku- 
cziai,” — ir balsas užgeso. Po 
to kuna užpylė amžinoji ramy
be, szirdis nustojo plakusi, 
akiu vokeliai užslinko ant lė
liukių.

— O, Jėzau, Marija, jau 
mirszta! — suriko Urszule, ir 
kaimyne parklupo prie moti
nos lovos ir gailiai kniuksz- 
cziojo. Paskui jos ir kiti broliu
kai ir sesutes.

Svetimieji, namiszkiai ir 
lankytojai suklaupė tuoj kal
bėjo “Angelas Dievo” už du- 
szia Magdalenos. Saulute jau 
tik ka užlindo už arizonto.

* * *
—Toliaus Bus—

Ant Gavėnios
Graudus verksmai arba pasi- 

budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
arba rauką musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
J ozu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute 75^.
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Kovas - March.
— Raudono Kryžiaus 

iguves vajus prasidėjo, 
kaukite kiek galite.

— Petnyczioje, Szv. 
nos, Ciesorienes; Subatoje, Szv. 
Kunfelgrindos; Nedelioje, Szv. 
Kazimiero; Panedelyje, Szv. 
Vaclovo; Utarninke, Szv. Ko
leto; Seredoje, Szv. Tomo Ak- 
vinieto; Ketverge, Szv. Jono 
nuo Dievo; Petnyczioje Szv. 
Pranciszkos Rom; Sukatoje 40 
Kankiniu.

— Pone Jogiene isz Fila
delfijos svecziavosi pas savo 
gimines ir draugus apylinkėje. 
Taipgi svecziavosi pas Szuke- 
viezius ir Czeseikus, Mahanoy 
City, ir pas Jogius Szenadory- 
je. Pone Jogiene butu dar il
giau pabuvus, ipasisvecziavus 
jeigu nebutu gavus nemalonia 
žinia isz Filadelfijos. Juozas 
Kavaliauskas, žentas pranesze 
kad jo 'brolis parvežtas sužeis
tas isz karo lauko; randasi Flo
ridoje ligonbuteje. Už tai Pone 
Jogiene skubino namo; isz kur 
ji, ir Juozas Kavaliauskas su 
žmona iszvažiavo iii Florida. 
Juozo Kavaliausko brolis pirm 
stojant in tarnystia 'buvo gar
sus beislbolininkas ir geras 
sportininkas. Jis buvo visuose 
sporto rateliuose gerai žino
mas.

— Gerai ’žinomas Joseph 
Kates, nuo 818 E. Centre Uly.,

drau-
Au-

Elc-

^URNALAS The Sign ana ■ 
menesi turėjo szita žinele, 

kuria asz dar būdamas girde-į 
jau bet jau buvau užmirszes:

Viena pasiturintis žmogus 
nusipirko ar gavo kaipo dova
na, kelis szimtus labai ge
ru ir brangiu cigaru. Jis taip 
tuos cigarus saugojo ir sergėjo 
kad net iszeme apdrauda ant 
tu cigaru ant keliu tukstaneziu 
doleriu. Ta kompanija kuri 
paėmė ta apdrauda, apdraudė 
tuos cigarus nuo pavogimo ir 
ugnies. Reiszkia, jeigu tie ci
garai bus pavogti ar sudegs, 
kompanija turės kelis tukstan- 
czius doleriu iszmoketi.

Viskas tvarkoj. Žmogus už
simokėjo už savo aprauda, pa
rėjo namo ir pradėjo rūkyti 
tuos brangius cigarus. Visus 
pelenus nuo tu cigaru jis dėjo 
in Viena vieta ir cziedino. Po 
keliu menesiu, kaip jis jau vi
sus savo tuos cigarus surukę, 
jis pasiuntė laiszka in kompa
nijai, kad cigarai sudege ir da
bar kompanija turi jam užmo
kėti tiek ant kiek jie buvo ap
drausti. Kompanija, dažino- 
jus kaip jie sudege, būtent kad 
jis juos surukę, užsispyrė ne
mokėti. Žmogus nuėjo in teis
mą, pasisamdė gera advokata, 
ir iszgrajino. Kompanija tu
rėjo pilnai atlyginti už sude
gusius ar sudegintus cigarus.

Czia dar ne pabaiga. Kom-

jkyk jam kad asz jam duosiu|pražiopezioeziau, malonėk, Se- 
' deszimts tukstaneziu doleriu j sele, pasakyti, kada jus sziais 
už szita jo smuiką.“ Taip pa- j metais pradėsite ta novena?” 
sakes jis iszeina ir pasako kad Į “Kovo (Mar ) 20 d ir ji te- 
jis sugrysz už kokiu trijų|sis iki Szv. Antano szventes, 
valandų. I Birželio (June) 13 d.”

Nespėjo jis iszeiti, kaip sztaij « Laibai aeziu, Sesele, už šu
tas apdriskęs ubagas jau veli (cjktas hifonnaeijas. Prasida- 

Savininkas czia mato |jnsįn jomis ir su kitais.”

Kovo (Afar.) 20 d., ir ji te-

sztore.
sau gera turga ir ima derintis 
su tuo ubagu. Savininkas norsį kalbėjimui 
nusistebėjo kad toks ubagas. va mįntįs _
tiek norėtu, bet vis-gi jam bus. j 
gražius trys tukstaneziai dole
riu pelno. Nes tas pasiturintis 
žmogus siulino net deszimts 
tukstaneziu, o jeigu dar biski 
pasideres gal dar kelis tukstan-, sį 
ežius daugiau dar uždės.

Senis ubagas iszejo su sep-

Vokiecziu Ožka Tapo Naudinga Amerikonams

Pasibaigus mudviejų pasi- 
, ding'k man in gal- 

Neprasikalsiu 
jei apie tai paraszysiu iii laik- 
raszczius. Žinau gerai, kad 
daug kitataueziu dvasiniu in- 
staigu siuntinėja laiszkus ir 
pas musu lietuvius. Jie ten pri
sideda, tai kodėl neprisidėti' 
prie savųjų bendros maldos?“ 
Taigi, brangus lietuviai, siuns-

tyniais tukstaneziais doleriu ir kime savo aukas ir intencijas 
su savo draugu, su tuo pasitu- pas Seseris Pranciszikietes. Te- 
rineziu žmogumi pasidalino. Qi meldžiasi jos už musu intenci-
muzikos instrumentu savinin
kas užmokėjęs septynis tuks- 
tanezius doleriu už niekam ne
verta smuiką, dar ir sziandien 
laukia to pasiturinezio žmo
gaus sugrįžtant.

Pittsburgh, Pa. — Dievo Ap
vaizdos Kalnas. Gal daugeliui 
nėra'žinomas, kas yra tas Die
vo Apvaizdos Kalnas. Tai bus 
ne pro szali pasakyti, kad czia 
yra tas kalnas nuo kurio kas
dien kyla auksztyn karsztos 
maldos isz lietuviszku szirdžiu 
Szv. Pranciszkaus Seserų prie 
Dievo Apvaizdos, tai praszan- 
czios maloniu žmonijai reika
lingu, tai iszklydusiu sugriži- 
mo in tikrąjį kelia, tai nesi-

jas, o ju turime daug, ypatin
gai sziais laikais. Atminkime 
savo jaunelius ant karo lauko. 
Teapsaugo juos Szv. Antanas 
isz Paduvos.

Jei kam nebutu žinomas Se
serų Pranciszkiecziu antraszas, 
raszykite sziaip, o jusu laisz- 
kas jas tikrai pasieks:

Sisters of St. Francis, Alt. 
Providence, Pittsburgh, 10, Pa.

— Reporteris

ISZ KRYMO
KONFERENCIJOS

Rooseveltas szposus krėtė, 
juokas dare su Stalinu. Jis aisz- 
kino Stalinui kad Amerikoje

kvietkas už pusdyke.

Karo Sutvarkymo Direkto
rius, James F. Byrnes buvo už
klaustas: “Na, kaip tau ta 
Vodka patiko?“ Jis paaiszki- 
no kad tai tik szviežiu javu 
skystimas. Nors jis szita syki 
nesigyrė nei neprisipažino kiek 

j jis to skystimo stikleliu iszme- 
te. Jis dar toliau ir placziau pa- 
aiszkino kad tas szviežiu javu 
skystimas su pipirais: “Tai 
brace gėrimas! ’ ’

MEILE
Ožkute aprūpina Amerikos kareivius su pienu. Karei

viai pasistatė ožka ant savo jeep ir stovi eile j e su puodu
kais, o vienas ja melžia.

likos mirtinai sužeistas, Utar- 
ninfke apie 8:15 vai., ryta, kada 
važiavo su tro’ku prigulinti 
prie Kaier Brewing Co., netoli 
Gilbertono, Kates staigai ap
sirgo ir negalėjo suvaldyti tre
ką, tuom syk trokas gavosi nuo 
kelio ir apsivertė nuo kalnelio. 
Arthur Morgan isz Gilbertono 
pribuvo ant vietos ir nuveža 
žmogeli in Locust Mountain 
ligonlbute, bet buvo jau negy
vas. Velionis 51 metu amžiaus 
paliko paezia, sunu ir dukterc.

Minersville, Pa. — Ana die
na iszeme laisnus ant apsive- 
dimo kareivis Juozas V. Spū
dis, isz Pottsvilles su pana Pet- 
ronella J. Matasavicziute isz 
Alinersvilles.

panija iszmokejo pinigus, bet 
tuoj aus per savo advokatus, 
paszauke ta žmogus in teismą

liaujamo globojimo isztikimie- 
siems, ir amžino atilsio ir am
žinos laimes isz musu tarpo

isz Vashingtono buvo iszleista 
žinia kad nėra jokios tiesos to
je pasakoje kad per ana, Tehe-

Coaldale, Pa. f Marijona 
Raslavicziene, seniausia gy
ventoje sziame miestelyj, per
siskyrė su sziuo pasaulio Utar- 
ninlko ryta, name, 110 W. High 
/Uly., pasingus kelis menesius. 
Velione atvažiavo isz Lietuvos 
in Amerika pas savo vyra ir 
apsigyveno Mahanojuj. Apie 
40 metu adgal apleido ta mies
tą atvažiuodami czionais apsi
gyventi. Po pirmam vyrui va
dinosi Krutuliene. Paliko ve
dusi sunu Kazimera ir septy
nis anukus. Veliones marti po 
tėvais vadinosi Petronėle Ža- 
liute isz Mahanojaus. Taipgi 
paliko seserį ponia Miliauskie
ne Chicagoje. Laidotuves atsi
buvo Sukatos ryta su Miszio- 
mis Szv. Jono bažnyczioje, prie 
kurios prigulėjo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del iaidotuviu, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
S2O W. Centra St.. Mahanoy City

ir kaltino ji su padegejyste, 
kaltino ji kam jis tyczia pade
gė ir sudegino savo nuosavybe. 
Ir kalte buvo dar didesne, kaip 
kompanija prirode kad jis pa
degė savo nuosavybe del ap- 
draudos pinigu. Žmogelis pen
kis sykius daugiau užsimo
kėjo ir dar gavo kelis metus 
kalėjime pasėdėti.

Kitas atsitikimas, kuri jau 
sena, bet vis atsikartoja su 
biski kitoniszkesniu vertimu, 
tai apie du sukeziu, kurie pri
gauna biznierius. Vieni pasa
koja apie smuika-skripka, kiti 
apie žiedą, dar kiti apie žem- 
cziuga ar brangu moteriszka 
kailini arba fur coata. Szita 
syki ta pati atsitikimas grįžta 
pas mus apie smuiką.

Ne taip seniai in viena dideli 
muzikos krautuve, inejo ap
driskęs ir apželes smuikinin
kas. Sako: Kiek man duosi už 
szita smuiką? Jis paklausė 
jauno darbininko tame sztore. 
Vyrukas nežinojo, bet paaisz- 
kino kad ne užilgo ateis savi
ninkas ir jis gales pasakyti. 
Tas apdriskaš sutinka palikti 
smuiką sztore kol savininkas 
ateis, jis pats sakosi eis užkas
ti, nes jau netoli pietus.

Kaip tas skarmalas iszeina 
ir savininkas in sztora ateina, 
sztai ineina gražiai apsirengęs 
žmogus. Jis pamato ta smuiką 
apžiūrinėja, paskambina, pa
traukia stygas ir tyliai sau nu- 
szvilpia. Sako: Kiek tamista 
nori už szita smuiką? Jis pa
klausia savininko. Savinin- 
pasiaiszkina, kad smuiką ne jo 
bet kad jos savininkas tuoj aus 
sugrysz ir tada jis pats pasa
kys kiek ta smuiką yra jam 
verta.

Bet žmogus pirkėjas negali 
laukti, nes jis turi kur kitus 
reikalo. “Kaip szitos skrip- 
kos savininkas sugrisz, pasa-

iszsiskyrusiems, ir dekojan- 
czios už apturėtas malones ir 
iszklausytas maldas.

Pribuvus sziam raporteriui 
in szi kalneli, po tu dideliu įpu- 
gu ir giliu sniegu ir užklausus 
Seselių kas naujo invyko pa
staru laiku ant szio kalnelio, 
viena isz ju maloniai atsake, 
kad atszventusios visas iszkil- 
mingasias szventes ir iszken- 
tusios szalcziausia žiemos dali, 
Seserys ir ju auklėtinės rengia
si prie metines Trylikos Antra
dieniu (Utarniriku) Novenos 
prie Szv. Antano, belaukiant jo 
szventes.

Szv. Antanas isz Paduvos, 
yra pasauliui gerai žinomas 
kaipo galingas stebukladarys, 
kurio stebuklai netik del jo 
tautos arba tos szalies, kurioje 
randasi Paduvos miestas, bet 
siekia visus žmones, kur tik jie 
nesiranda, kurie szaukiasi jo 
ir meldžia jo užtarymo pas 
Aukszcziausiaji.

’“Sesele, o ar Szv. Antanas 
turi daug lietuviu klientu?“ 
asz klausiu.

“Taip Tamsta,“ atsako man 
Sesele, “lietuviams tik reik 
priminti apie Novenos prade- 
jima, o jie atsiliepia gana 
skaitlingai su auka, įpraszyda
rni priskaityti ir ju intencijas 
prie kalbamu maldų. ’ ’

“Koki ‘būda panaudojate 
pasiekti lietuvius visur iszsi- 
blaszkusius, jiems priminti?“

“Labai lengva, laisziku bū
da. Ales laiszkus (pagaminame 
ir ekspedituojame. Czia tai 
musu didžiausias darbas, nes 
daug laiko užima, . gi kaslink 
pristatymo in ju namus, tai 
czia jau Dėde Samas patarnau
ja. Laisžkai jau dabar iszsiun- 
tinejami. ’ ’

“Ar seniai kaip užlaikote 
tas novenas ? ’ ’

“Nemažiau deszimt metu, su 
geromis pasėkomis.“

“‘Gerai, kad ir pats laiko ne-

Meile — laime! žmones sako, 
Kas isz mus tai negirdejo? 
Meile — musu idealas — 
Ja pasiekt visiems rūpėjo.

Bet 'kiek sielvartu isz meiles 
Sziam pasaulyje paeina, 
Kiek nukensti nesmagumu

Vynas ir Vodka plauke, bego 
kaip isz krano. Pusrycziams 
buvo kiekvienam pastatyta 
deszimts visokio dydžio stikle
liu del visokeriopos degtines ir 
sznapsuku. Isz Maskvos Stali
nas į 
ir užkandžiu. Kaip Sovietai tik Tsarams ar karaliams, visi Neapykanta viens kito 
dažinojo kad yra tik trys cit- pradėjo ploti rankomis ir or- Ne tiek yra mums kenksminga, 

jie kestra užtraukė Amerikos him- Kiek kenksminga yra meile, 
The Star-Spanngled Ban- Akla meile neprotinga.

nėr.“ Musu Sekretoriui taip 
patiko ir muzika ir szokiai, kad 
jis pasiuntė maža puokszte, 
bukietą kvietku vienai szoki- 
kei. Kvietkos jam kasztavo 
tiktai penkis szimtus ir sze- 
szis dolerius. Matyti, kad bu- Mažiau jausmo, daugiau proto 
damas sveczias jis gavo tas Bus gyventi visiems miela.

Amerikus valdžios Sekreto
rius Edward R. Stettinius nu
ėjo in teatra pamatyti ir pasi
klausyti kaip Rusai-Sovietai 
moka muzika ir szokius inver- 
tinti. Kaip jis inejo in vieta

pargabeno visokios žuvies kur anais laikais buvo paskirti 11111 s mc^es piisieina!

riniai, lemonai ant stalo, 
tuoj aus pasiuntė eroplana ir^na 
visa medi lemonu parvežė isz 
Georgia ir ji konservatorijoje 
pasodino.

Isz Maskvos ežia atgabeno ir 
rakandus, (furniture) ir tarnus 
ir tarnaites ir barbenus.

Kuri siela surakina, 
Ja vergu savo padaro 
Ir nekarta net be laiko 
In 'kapus ne viena varo.

j Meile turi but protinga 
j Ir netemdint musu siela;

rano Konferencija Stalinas 
Marszalui Timoshenkui su bon- 
ka turėjo duoti per galva kad 
ji sustabdytu plepant. Dar ne- 
dažinojome ar bonka buvo pil
na ar tuszczia.

Amerikos slapta policija 
sergėjo Roosevelta, o Stalino 
slapta policija sergėjo ir seke 
ne tik Stalina bet ir Churchilli 
ir Roosevelta. Vadas Amerikos 
slaptos policijos pamate kad 
Stalino slapta policija taip ge
rai sergsti ir seka, kad vėliau 
jis paliko savo darba ir su vod
ka susipažino.

Stalinas nesziojo gražias, 
naujas uniformas. Yra sakoma 
kad jis jas parsitraukė isz 
Amerikos per savo ambasado
rių, Gromyko.

Rooseveltas ir jo partija ap
sigyveno kambariuose kur Tsa- 
ras Nicholas II gyveno. Stali
nas su savo partija apsigyve
no kambariuose kur kadaise 
Karalaitis Yaussoupoff gyven
davo. Czia Rasputinas buvo 
nudėtas, užmusztas per pietus, 
1917 m.

Rusai neturėjo gana automo
biliu visiems, bet Anglai ir 
Amerikiecziai savo atsivežė 
laivais. Prezidentas Roosevel
tas atsivežė savo szarvuota ir 
ginkluota automobiliu. Anglai 
ir Amerikiecziai savo radio 
stoti atsivežė ir pasistatė.

Amerikiecziai kareiviai ir 
jurininkai užėmė garbes vieta 
prie Prezidento Roosevelto, 
Karaliszki Marinai buvo prie 
Churchillio, o slapta Sovietu 
policija nepaliko Stalino nei 
del vienos minutos.

Delegacijos viena su kita su
sipažino ir susidraugavo. Visi 
valgė, gere, Sovietai visas bi- 
las, visus kasztus užmokėjo.

Iszsirinkite isz sekanc:
50c., o <

Adresavokite: SALI
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50»

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
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt.; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai. Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. . 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucžiu 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. 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 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorius 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25£ ::

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

;io katalogo už $1 verte 
splaikysite knygas pe
<E PUBLISHING CO.,

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
cius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu.............20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katilu ka, 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 Bema- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
ma’uninkas 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; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ........................... ...15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; 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 danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyro; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

5 knygų, prisiuskite tik 
r paczta. ,
Mahanoy City, Pa.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats 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 Ant 
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 .................................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................................. 15o

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 ............ 25a

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 Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

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. 15e

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

Adresas: Jį 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.




