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Pattono Tankai Prie Mainz
Isz Amerikos
Musu Valstijos
Panesza Daug Bledes
WASHINGTON, D. C. — 

Nuo visokiu nelaimiu, ligų ir 
mircziu Suvien. Valstijos nu- 
kenczia pinigiszkai ant keletą 
bilijonu doleriu kas metas, tai 
yra tiek pinigo netenka žmo
nes, kaip virsz minėta. Isz prie
žasties mircziu žmones aplaike 
bledes ant trijų bilijonu dole
riu.

Mergina Nužudyta
CAMPBELL, MISS. — Arti 

czionais likos surasta baisiai 
subjaurinta kuna merginos 
apie 23 metu amžiaus. Palici- 
ja sako kad mergina likos už- 

. smaugta ir kūnas subjaurintas. 
Netoli nuo vietos likos suras
tas vyriszka skrybėlė. Palicija 
tyrinėja žudinsta.

Philippiniu Miestas Dega

VOKIECZIU
GENEROLAS Laku-
JS^_|nai' Užpuol
Dabar, gandu žinių, naujie-; @ w ® ® ®

nu ir pasakų, kaip pavasaryje; IW/B "H % ■ 1
grybu. Eina gandai isz pat Ka-!IL U. > 1J
ro Frunto, kad Generolas Kari __________ _ ___ _ ____________
von Rundstedt jau Vokiecziui 
praszalintas. Kiti gandai eina! 
kad jis sužeistas. Kas ten jam 
atsitiko gal mes niekados neda- ■ 
žinosime, bet tiek jau žinome/ 
kad Generolas Walther von;
Model jo 
užėmė.

Beveik 
Generolu 
Karo Sztabas paskelbė, kad Ge- ; 
nerolas Rommel buvo mirtinai 
sužeistas ant karo lauko. Da
bar eina gandai kad patys Na
ciai ji nudėjo. Generolas Rom
mel buvo tikras Nacis ir Naciu 
mokslo ir propagandos vaisius., ]jjoje piktinasi ir raszo priesz

Ant

Amerikos 7ta Armija Prie Sa
aros Užtvankio; Vokiecziu Ero- 

veta ir karo StOtlS PriC WindkagCU
taip pat atsitiko su; ® 1H& f J
Rommel._ Vokiecziu,,'jT OfOlfOSJ /CllŠOI 1 Q&UI&

Porto; Japonija Bombarduota

Vyras Sugryžo;
Pacziule Pabėgo 

’ MCKEESPORT, PA. — Su- 
gryžinejo namo St. Lęšio isz ki
to miesto, kada dagirdo kad 
straikas ketina užsibaigte, nes 
per straiko buvo iszvažiaves 
ant uždarbio. Džiaugėsi kad 
pamatys savo szeimynelia ku
ris ne mate per koki tai laika. 
Bet kada atėjo namo, nerado 
paezios nei vaiku. Pati pabėgo 
su kitu, su vaikais ir pinigus. 
Lęšio tuoj aus pranesze apie 
viską in palicija, idant pabėgė
lius sujieszkoti.

Paveikslas parodo kaip Japonai padege Manilos miesi , 
Philippinuose, miestas randasi griuvėsiuose. Generolas 
MacArthuras pranesza beveik visas miestas paimtas per 
Amerikos Mariniu. Daug Japonu likos užmuszta.

Hitleris Rengiasi Prie
Paskutiniu Musziu

Daug Kiausziniu
Magazynuosia

WASHINGTON, D. C. —
Pagal apskaityma ukystes De
partamento, tai randasi de- 
szimts kartus daugiau kiauszi
niu ne kaip praeita meta. Viso 
apskaityta, kad magazynai tu
ri 800,000 dėžių kiausziniu.

LONDON. — Tarp visu tu 
gandu apie sukilimus ir revo
liucijas paežio j e Vokietijoje, 
Hitleris dabar rengiasi prie pa
skutiniu musziu, kurie parodys 
kaip ilgai dar jis gali kariauti 
ir kiek Vokietijos jis dar gali 
isznaikinti pirm negu jis pats 
gala gaus. Pasirengti szitiems 
paskutinėms musziams, Hitle
ris iszlindo isz kanapių, kur jis 
nuo Liepos (July) menesio 
slapstėsi ar kur jis buvo pa
stumtas, kaip jo paties genero
lai norėjo ji nužudyti. Jis da
bar ir prakalbas pyszkina ir'jo pavargusioms ir nukamuo

toms armijoms? Isz kur dabar 
gali laukti ar tikėtis pagelbos? 
Kaip Fredrikas Didysis buvo 
isz visu pusiu apsiaustas, jis Į 
savo armijas greitai isz vieno 
frunto in kita siuntė ir taip vi-1 
sus prieszus sulaikė iki jo prie-!

Himmleris negali taip Vokie- 
czius patraukti kaip Hitleris. 
Hitleris neturi sau lygaus vi
soje Vokietijoje, jis Naciams 
sziandien baisiai reikalingas.

Bet jau per vėlu. Nei Hitle
ris, nei Naciai negali ir negales 
iszsisukti. Amerikieežiai jau 
ana puse Reino (Rhine) upes, 
Amerikiecziai ir Anglai Vokie
tijos padangėse. Rusu armija 
prie Kuestrino, perženge per 
Oder upe ir eina tiesok in Ber
lyną.

Kas dabar lieka Hitleriui ir

Senuke Mirė, Turėjo
102 Metus

NEW YORK. — Mrs. A. 
Turner, viena isz seniausiu 
moterių mirė praeita Petny- 
czia, turėdama 102 metu am
žiaus. Senuke gimė Anglijoj. 
Keli meta dagai rado prieglau
da name del senu žmonių. Pali
ko du sunu, 10 anuku, ir 22 
pra-anuku.

Visokios Ligos
Platinasi

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ame
rikos kares skyrius pranesza, kad 3-czia ir 7-ta 
armija beveik užėmė Vokiecziu Saaros užtvan- 

; kio; 3-czia armija inejo in Reinos miestą Bingen 
, -ci„J17 myliu nuo Mainz, kiti perejo Nahe upe. oaisiob | M ~

cathoiie 3-czia armija paėmė Mcrzig miestą, o 7-ta armi- 
aZVomos klncXr Len^m6; & isz sziaurrycziu puse perejo Vokiecziu linija

LONDON, ANGLIJA. — 
; Katalikiszki Įaikraszcziai Ang-

Generolas Kari von Rundstedt 
neapkentė Naciu ir niekados 
jiems nepatiko, nes jis kai
po Prūsas niekados nepripaži 
Naciu. Hitleris ir jo vadai ta 
gerai žinojo, bet visgi prisibijo
jo Generolą von Rundstedt už
kabinti, nes jis jiems buvo bai
siai reikalingas. Dar kiti gan
dai eina, kad Generolas Kari 
no Naciu. Hitleris ir jo vadai ta 
von Rundstedt buvo vadas vi
su tu karininku, kurie pernai 
sukilo ir norėjo Hitlerį užmusz- 
ti su bomba. Gal po karo dau
giau dažinosime, gal niekados 
nedažinosime kaip ten buvo, ir 
kas ten atsitiko.

Vaitos nutarimus kaslink Len
kijos. Jie sako, kad toks iszda- 
vikiszkas pasielgimas yra prie- 
szingas Atlanto Cziarteriui. 
“Po penkių metu 
skriaudos, ’ ’ raszo

dabar insakoma pripažinti ir 
priimti valdžia, kuri yra per
dėm Komunistiszka ir kuri jau

prie Saarbruecken. Amerikos 1-ma armija isz- 
tiese savo linija per Reinos (Rhine) upe prie su-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

iszleidžia visokias apskelbimai, 
grasina, prižada, keikia ir mel
džiasi, viską daro ka tik iszma 
no, kad tik Vokiecziai nepasi
duotu, kad tik jo neapleistu,— 
neiszduotu!

Naciai-Vokiecziai Hitlerį da
bar vėl stumia in pryszaki del,szai PatVs tarP saves pradėjo 
dvieju priežaseziu, del dvieju, pesztis. Hitleris jau tokios ar-j 
tikslu. Jie vėl stato Hitlerį in 
pirma vieta, kad jie galėtu vi
sa kalte del visu skerdynių, 
žmogžudyseziu ir szunybiu 
mesti ant jo, ir patys nusimaz
goti rankas ir sakyti kad jie 
nekalti. Kitas priežastis, tai 
yra suvienyti visus Nacius ir 
Vokieczius. Nepaisant ir ne- liepsnele, 
žiūrint kaip baisiai Hitlerio 
armijas sumusze, kaip jis pats 
apsiszauke, Hitleris vis 
Vokiecziu vadas ir gana.

mijos neturi, Hitleris jau nega-; 
Ii siunsti savo armijas kur jis' 
nori, nes Amerikos eroplanai 
ne tik padangėse bet net virszu1 
galvos. Jo paskutine viltis bu-į 
v o kad Alijentai ims tarp saves 
pesztis. Vaitos Konferencijaį 
užgesino tos paskutines vilties

WASHINGTON, D. C. —
Pagal Sveikatos Skyriaus tai 
sklype daugelis serga su Dip- 
terija, uždegimas plaucziu irIetis, tai Naciu geriausia pro- 
kitos ligos. 1 paganda. Nei Goebbelis nei

dar
Hit

Szimtai tukstaneziai Vokie- 
cziu kareiviu yra Italijoje ir į 
Vengrijoje. Sunku buvo su-į 
prasti, kodėl Hitleris szitas ar-' 
mijas nepasiszauke namo savo

(Tasa Ant 2 Puslapio)

penktu kartu suskaido Lenki- najjQfl0 Ludendorffo tilo prie Memageno mies- 
ja.” i • t j j

 to. Dabar Amerikonai baigė taisyt Ludendor- 
ffa tilta, kur likos sunaikintas per Vokieczius. 
Amerikos 1-ma armija smarkiai eina isz sziauriu 
puse, kad paimt Dollenberg miestą. Vokiecziu 
eroplaniu stotis prie Windhagen paimtas ir pe
rėjo Wied upe prie Hoenningeno.

ja.

LONDON. — Moskva prane- 
sza, kad Vokiszka valdyba isz- 
dave raportą, kad visus Koe- 
nigsbergo gyventojus kaip tai 
vaikai, moterys ir senokius nu- 
szaut, priežastis: ligos ir ba
das.

Prezidentas Roose veltas Tarėsi Su Karaliais

Prez. Rposeveltas kalbasi su Egipto karalium Farouk, 
ant Suvien. Vals., kariszko laivo. Dalyvavo ir Haile Selais- 
se I, isz Ethiopijos. Prez. Rooie veltas juos sutiko gryžtant 
isz Vaitos Konferencijos,

LONDON, ANGLIJA. — Po trylika die
niu muszio Rusai paėmė Vokiecziu Baltijos Lai
vyno Kolbergo Porto,. Nauji musziai eina ant 
375 myliu rytu puse frunto. Rusai paėmė mies
tus: Stettin, Gdynia ir Danziga.

2,009 Amerikos didžiausi eroplanai užpuolė 
ant Berlyno, sunaikino kariszku iszdirbyscziu ir 
geležinkeliu centrą. Daug Vokiecziu eroplaniu 
auszauti laike orino muszio. Amerikos lakūnai 
sako kad 20 tukstaneziu tonu bombų numesta 
ant Berlyno ir miestai kur randasi tarpe Leipszig 
iki Dresden likos baisiai bombarduoti.

ISZ PACIFIKO, GUAM. — Apie 1,400 
Amerikos eroplanai vela užpuolė ant Japonijos, 
2,500 tonu bombų likos numesta ant Nagoya 
miestą. Admirolas C. W. Nimitz pranesza kad 
musu lakūnai bombardavo Kyushu. Shikoku ir 

[Honshu Salai bombarduoti, ir Nagoya miestą.J
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*1 O R 1f"| A S* 1-k-ristusas. Profesoris Roerich į J
iszdejo isz senoviszko raszto) 

, lieku r i uos punktus tarp kuriu
raszo: “Issa, pasiautai apleido

vams ir ganykloms. Apart-to, p A D T ĄT I C 
dar lieka 470,000,000 akru že-i V J\ A IV I IN 1 D

Konferencijos'mes tinkamos vienti’k ganyk-'
J S i

Maustyk apie viską ka kalbi, ’ 
bet nekalbėk apie viską ka J 
manstini, o apsisaugosi nelai
miu. j

iszkeliaupamas su 
z Jeruzalimo ke

liaudamas iu Indijes, idant pa- 
į žint geriau Dievo žodi ir moky- 
'tis liesas didžiojo Buddo. Tssa

Ar norėtumėt dagy vent lyg uzhaigus U metus, sugryzo ad- 
tukstanezio metu? Nesikarsz- Sal pas savo tėvus.“ 
cziuokit už daug, nes-Matuzeli-! Tibete galima užtikti dauge- 
nis laikas neužilgio prisiartins, 1 i paveikslu Kristuso ir Jojo 
bet mes isz jo nepasinaudosime -dotinos laikanti Kūdiki ant 
ir turėsime būti užganadyti isz rail'ka. 
tebyrio gyvesezio.

Profesoris W. Frye sako, buk 
septintam szimtmetyje žmonis 1 
gyveno paprastai lyg 21 meto. 
Mete 1824 dagyvendavo lyg 35 
metu, o paskutiniam szimtme-, 
tyje gyvena, lyg 55 metu. 
. Pagal taji skaitlį ir prailgi
nimu žmoniszko gyvasezio, tai 
ateinaneziam szimtmetije žmo
nis dagyvens lyg 85 metu, o Ivg

Liberijoj, Afrika, galima sau 
nusipirkti gera ir drūta paeziu- 
le už 60 doleriu arba už dvi 
karves. Pigios pacziules, bet ja 

' užlaikymas kasztuoja daug I
daugiau.

Duriu ir langu sietus 
sudėti anksti Pavasario

Yra trys budai atsigynimui 
2624 metui žmogaus gyvastis auo mušiu namuose; neinsilei- 

džiant ju visai, su sietu pagel- 
ba; vartojant mušiu popiera ir 
nuodus, kad panaikinus tas ku

loms, ir apie .270,000,000 akru 
drėgnos žemes tinkamos tik gi
rioms.

Hitleris Rengiasi Prie
Paskutiniu Musziu

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

'■ kraszta ginti. Bet gal tas Hit 
leris ne toks kaip mes manome. 
Greicziausia jis tas armijas lai-’ 
ko tuose Italijos ir Vengrijos 
kalnuose, kad jis galėtu in ten 
pasitraukti, ir kaipo žmogžu- i 
dys tuose kalnuose pasikavoti.

ropoję in vykdo baisius atsilie
pimus szioje szalyje — ne del- 

PASAULIS to kad toks nepilnas nuspren- 
-------- dimas pavojun iszstato pasau- 

Po ta antraszte, Dr. Marga- Imi nusprendimą kuris liečia 
ret Mead, gerai žinoma antro- visus amerikieczius, ir visus 
poligiste, Associate Curator of kitus žmones — bet dėlto kad 
Anthropologyat the American sujudina senoviszlkus lenkty- 
Museum of Natural History, įdavimus musu pasitikėjimas 
veilkimos raszes, tautybes ir sukratytas. Jeigu nariai komi- 
nauju paproeziu ir nusistaty- teto, bonu vajaus, mokyklos ta
rnu dalykus kurie yra rei'kalin- 

' gi žmonoms gyventi 
i naujame pasaulyje.
' atsakys užklausymus, adresuo- 
, kite Dr. Mead, Common Coun
cil for American Unity, 222 
Fourth Ave. New York City.

Platesni Isztikimai
Reikalingi

rybos, pradeda ginezytis apie 
sutikime reikalu kuri turi iszriszti, todėl 

Dr. Mead kad jie priklauso prie kokios 
religijines tautines arba kito-1 
kios linijos, balsuodami kaip 
“•bloc’ai,“ ne kaip iszti'kimi pi- 
liecziai mes pradedame abejo

ti. 1
Kuo daugiau mes tikime kad 

czia Amerikoje buvo 
nepaisei i senus 

i iszkelimas sziu

laike.

prasiilgins lyg 1015 metu.
Žiaunai tvirtina, buk tuks- 

iant-metinis žmogus gyvens 
ant žemes, nes žmogiszka veis-įiaos insigauna; panaikinant vi
le pasigerina, o mokslas prail-(sas .)u veisinimos vietas.

Entomologijos (Mokslo apie
Biuras randantis

Jungtiniu Valstybių Agrikul
tūros Departamente, yra daug 

vra! sykiu iszaiszkines kodėl pa

gins jo metus taip, jog susi
jauks žilos senatvės. lyg tuks- vabalus) 
tanezio metu.

Ibn Saudi, Arabu karalius 
atsilankęs ant Amerikos ka- 
riszko laivo pasimatyti su 
Prezidentu Rooseveltu kuris 
sustojo prie Great Bitter 
Lake, Egiptijoj, gryždamas 
adgal isz Vaitos konferenci
jos.

gal ima' 
nesutikimus, 

nesutikimu
įl-'mus iszgazdina. Su kiekvienu . I - *]su kiekvienu

stangu suglausti senesnius, ir atsakymu vieno ameri.kieczio

Suv. Valstijų istorija yra 
ga istorija vyru ir moterų pa-' nepasitikėjimu,

APIE SENELE :

Britiszkojė Columbia
puikiausios ir didžiausios gir-■prasta muse yra tokia pavojin
gos ant svieto. Užima jos 200.ga viesznia.
milijonu akeriu žemes ir isz- 
duoda 30 milijonu medžiu kas 
metas.

Suvien. Valstybes
Galėtu Maitinti Daug

Daugiau Gyventoju

Suvien. Amlstybes turtingos 
dideliais žemes plotais ir galė
tu iszmaitinti 300,000,000 gy
ventoju, beveik nesiremiant 
ant didesnes dalies invežimo 
valgiu ir kitokiu reikmenų,

VOKIECZIAI
PRASZOSI TAIKOS kartais siauresnius isztikimus,1 dirbti su kitu amerikiecziu --I . 

i in platesnius lojalumus. Dau-'kad priklauso prie nekurtos1 
'gumas žmoniu atvyko in szia grupes — pasitikėjimas in ge- 
szali isz senesniu szaliu kur lo-1 resni pasauli tapsta silpnesnis, 
jalumai tik apėmė kaimeli ar-'Kad taip daroma Amerike ne- 
ba kloni, kur tikyba iszprende reiszkia kad galima visur taip 
žmogaus gyvenimą, kur ne kai-' daryti. Bet jeigu negalima 
pa _ platesnėj prasmėj — bet -Amerikoje tai kur galima — 
akcento skirtumai daug ka' yra klausimas kuri daugelis 
reiszke. Gyvenimas Suv. Vai- amerikiecziu isz'kels. 
stijose privertė mus visus pri
imti daug daugiau žmoniu ir 
daug invairiu rusziu žmoniu 

į kaipo pilieczius vienos szalies, 
' kurie pasiryžę ginti vienodus 
tobulybes laisves ir demokrati-

Nūejau asz karta in kepyk- 
įla. Nusipirkęs duonos, norėjau 
jau iszeiti, bet tuom tarpu in 
vidų inejo sulinkusi senele, ku
rios veidas buvo panaszus in 
suvytusi obuolį, o plaukai, — 
pilki, kaip pelenai. Žiūrint in 
jos drabužius iszrode, kad ja 
nesenai apdraskė szunes, — 
taip ji buvo apdriskus. Asz, 
valandėlei apsistojau ir nuste
bės žiurėjau in ja. Mano galvo
je bujojo mintis, kad jai daug 
geriau butu gulėti grabe, negu 
gyventi tokiame skurde.

-—Ko nori, boba?—sziurksz- 
eziai paklausė ja Žydas

— Duok man ta bulkele, ka 
ant lango stovi, — paprasze ji 
keistu, lyg isz požemio iszsi- 
veržusiu 'balsu, ir spausdama 
prie krutinės ranka, sunkiai 
atsikosėjo.

Žydas padavė jai bulka.
— Kiek ? — paklausė Sene

Kiekvienas mo
kykla lankantis vaikas supran
ta kad szis gyvūnas veisiasi 
meszlyne ir puvaneziose iszma- 
tose, ir jai insigauna in namus

Profesoris Cummings, kuris visa ta neszvaruma nesza ant 
jieszkojo senu užlieku Meksike maisto, perduodamas jam pa
savo raparte skelbia, buk arty- vojingus ligų mikrobus, ir kad kaip 'kad sziadien yra daroma, 

namas sietais apsaugotas, grei
tai darinėjamos durys yra di
dele pagelba apsisaugojimui 
nuo ligos.

Geros szeimininkes užduotis 
yra anksti sudėti sietus in lan
gus ir duris, ir i 
galima ankstyvas muses, 
jos dgr negauna progos veisi-'į 
nimui. Individual© muse pade-', laipsnyje, 
da nuo 120 iki 159 kiauszinuku I Prie szios iszvados prieita 
vienu sykiu, 
deda po tiek nuo dvieju iki ke-

moję Crniciulco, surado griu
vėsius, kurie turi 52 pėdu aug- 
szczio, 412 pėdu aplinkui, pa
statyti tūkstanti metu priesz 
pastatyma Egipcijoniszku pi- 
ramidu. Tie jei griuvėsiai stovi 
ant griuvėsiu kurie turi arti 
asztuonis tukstanezius metu se
numo kur stovėjo didelis mies
tas. Koki tada gyventojiai ja
me gy veno, tai da neisztyrine- 
ta.

ša ko Suvien. Valstybių Agri
kultūros Departamento eks
pertai, kurie risza dalykams 
kaip sunaudoti atliekamus že
mes plotus. Bet tiks didelis gy
ventoju skaiezius turėtu priim- 

užniuszti kiek Į ti kitokias gyvenimui sąlygas, 
Ikol'ir turėtu pa
' ‘ ' produktus daug augsztcsmame

STOCKHOLM, SZVEDIJA.
Eina gandai kad Vokiecziai 

jau praszosi taikos. Vokiecziu 
valdžia, per viena Szvedijos 
biznierių pasiulino Anglijos 
pasiuntiniams derintis apie 
taika ir paliaubas. Anglijos pa- 
siuntenybe szaltai ir griežtai 
atsake, kad nieko panaszaus 
negali būti. (Anglijos valdžia 
tuojaus pareiszke kad ji nieko 
apie tai nežino.) ’ i

Szitoks Vokiecziu pasielgi
mas yra velnio gudrybes pro
paganda Alijentus supjudinti,' ^os" Praeitais metu gal dau- 
kad jie viens kitam nepasitikę- Siau žmonių užmirszo savo se-

i nūs siaurus isztikimumus negu
‘ . Teisybe,

kad Amerikiecziai turėjo ge- 
™—m patyrimą pasaulyje 
skaitytis su žmonėmis kaipo

i žmones, ne kaip nariai tautiniu

giriu

ir per vasara pa-,isztyrinejimus gyvenimo saly- 
vakafinese Europos szaly-A

Kožna motina yra tosios turiu sykiu. Szie kiauszinukai se. Ypaez Vokietijoj ir Britani- 
nuomones, kad josios dukrele iszsiperi 24 valandų dienu, ir joj. Visi daiktai isztyrinejimui

. ........................   1 “ > laiko nuo trijų* yra isz prieszkariniu laiku. Ži- 
iki szesziu dienu. Praėjus nuo noma nepatariama Suvien. 

'dvieju ir puses iki dvideszim- į Valstybėms nužengti prie Eu- 
Gal Kasztas Szventas turės'ties dienu nauja muse jau deda ropiniu gyvenimo sąlygų. Im- 

. Kitaip sakant, ant pavyzdžiu Europos suma
numą sunaudoti atliekamas že-

turės didesni gili ūki isztekeda- miegojimo 
ma, ne 'kaip ji turėjo.

A

būti pertaisytas isz priežasties kiauszinukus.
atradimo senoviszku rasztu Ti- nauja mušiu veisle vidurvasa- ’
bete/ “uždraustam sklype,“, ry prasideda įmo kas 11 iki 14 nies, parodoma kokius 
kuris parodo nekuriuos užra- dienu.
szus i^z gyvenimo Kristus©,-
apie kuri rasztas szventas nie- sigauna in namus, ar tai duris .auga nczius
•ko neraszo kur Jisai dingo tu-’ darinejant ar per plyszius. Visi miant ant valgymu isz kitu sza- 
redamas 12 metu lyg 29 metu! valgiai turi būti gerai uždeng- liti.
.Jojo amžiaus. i j ti, kad muses negalėtu ju pa- Butu reikalinga padaryti di-

Tasai rasztas parodo, 'bule siekti. Iszdeliojant musėms deles atmainas kad iszmaitinus 
Kristusas, kuris dingo isz kup-* nuodus kaikuriose vietose na- ©00,000,000 gyventoju. Keiktu 
ežiu karavano, kada turėjo 12‘muose daug pagelbės isznaiki- daug mažiau valgyti mėsos,' 
motu ir nesugryžo adgal in Pa- niiPąi tu kurios netikėtai insi- kad neleidus gyvuliams visai 
lestina pakol turėjo 29 metus J gavo. Pasekmingas musėms iszn\kti. Ino paežiu syk reik- 
praleisdamas tuos metus skly- nuodas tai isumaiszymas trijų tu daug daugiau vartoti val-< 
pe Tibete, mokydamasis tiesas majų szaukszfuku komerciji- gius gaunamus isz žemes, i ra j 
Gautamo Buddos ir mokinimu nio formalino su pus'kyorte pie- departamento ekonomistu ap-. 

no ar pasaldinto vandens. -rokuota, kad žemos produktai.
Yra aisz'ku isz /nužiurejimoi turėtu būti padauginti ant 50 j 

’ ~ . nuoszimcziu, ir tas pat turėtu'
tai ir musėms nuodai butu no- kilti padaroma su gyvuliais.' 
reikalingi jei vietos‘kur muses Patyrimai nekuriose Europos J 
veisiasi butu 
szvariai užlaikomos.

tu. . ................
Tie, kurie žino, sako kad Vo- kada Įsztorųoje. 

kiecziai ir in Amerikieczius jau Ki 
kreipiasi ir taikos praszosi, bet nausia 
musu valdžia sako kad ji nieko 
apie tai nežino.

Svenska Dagbladet, Szvedi-’ 8raPiu arba tikybiniu grupiu, 
jos laikrasztis Stockholm mies-' 
te, pranesza, kad Naciu (Vokie-! 
ežiu) vadai ginezyjosi per kiau
ra nakti su Hitleriu, Berchtes- j 
gaden tvirtove pakol ji intiki- 
no kad jau reikia praszytis tai- 

įkos. Laikraszcziai toliau aisz- 
kino, kad Naciai, praszydami 
taikos, prižada visus užkariau
tus krasztus apleisti ir sugrap 
žinti, jeigu Alijentai paliks Na-‘ 
cius ramybėje ir leis jiems Vo
kietija valdyti.

Negalima szitas žinias pa- 
1 tvirtinti ar patikrinti, bet vis- 
i gi tai ženklas kad Vokiecziams : 
į jau riestai.

' nius Suvien. Valstybes turės i.
Keletas mušiu praprastai in- imti kad pavalgydinus nuolat 

gyventojus nesire-

A

JUOKAI

TEISINA

kiausziniu, 
ir pradėjo

1 arba politiniu partijų.
Į Amerikoje žmones, kurie bu-
. vo prieszai Europoje gyvena 

laczioje ulyezioje, nes jie rado
• J kad tikrai mėgsta ta pati mais-
• ta, supranta viens kito kalba 

arba gyvenimo budus. Jie var
toja tuos paežius atvekarius,

i dirba viename fabrike, lanko 
į tas paezias krautuves ir teat- 
! rus. Kartais negalėdami isztar- 
;ti vieno kito pravardes. Pietų 
arba vakaru akcentas dingsta, 
kada žmones persikelia isz vie
nos vietos in kita. Žmogaus 
drabužiai, jo darbas neinrodo 
jo tautybe, jo tikėjimą arba jo 
gimimo vieta.

Kad taip yra, ir taip turi bū
ti yra svarbu, ne tik Amerike, 
bet pasaulyje. Kiekviena karta 
mes matome žmones invairiu 
kilmių Graikiai apsieidami ka, 
po paprasti Amerikos pilie- 
cziai, stovėdami eilese piliecziu 
balsavimo vietose arba mokyk-

man davei

Budistu.
Taji senoviszka raszta sura

do atitolintam kliosztoryje ant visu mušiu paproeziu, kad sie- 
Himalaju kalnu per daktaru 
Mikola Roericha, placziai pa
garsėjusi mokslincziu ir tyri-) 
neloju senoviszku rasztu.

Dr. Roerich yra tosios nuo
mones, kad Lamos dvasiszkieji 
g uodo jo Kristusa su dideliu! 
paguodone. Tyrinėtojai tikę ji-! 
mo, dabar stengėsi atidengti 
dideli panaszuma tarp Budiz
mo o Krikszczionizmo, — apie 
kuri jau buvo daug raszoma.

Kristusas yra žinomas del 
Lamos dvasiszkuju kaipo SzvJ

Piktas žmogus yra arszesnis 
kada nuduoda szventuoju.

LU “Saule 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes. \

Atbėgo in sztora motere ir 
atnesze tuziną 
padėjo ant baro 
rugoti:

— Kokius tu
kiauszinius, visi pagede!

Sztorninkas: — Ne turi ko 
pykt, nes dabar ne tiktai 
žmones pagede, bet gyvuliai, 
visztos, ir kiausziniai page
de!

lose iszgauti racijonavimo kny- 
gute, marszuojant kartu kovo
je, prižiūrėdami viens kito kū
dikius, laukdami traukiniu, 
mes tikrai galime tikėti kas ga- 

Amerike

Kiekvienas amerikietis turi 
rimtai svarstyti szi padėti — 
reikalingumą gyventi viename 
pasaulyje.

Ka sdien iriais kontakt ai s
kiekvienoje organ izaci jo je,
darbe, musu aktai gali sustip
rinti pasitikėjimą kad žmones 
gali žiūrėti in visus kaipo in 
narius vieno pasaulio, kaipo 
pilieczius vienos szalies.

Pesimistas, cinikas, pavargęs 
žiūrės ar “jis balsavo su jo gru
pes nariais,“ “ar visi nariai 
tos bažnyežios vienaip balsa
vo,“ “ar jie balsavo pagal ra
siniu linijų,“ “ar jie apleido 
susirinkimo vieta del valdžios 
nusistatymo kaslink rubežiu 
Europoje.“ “Ar jie dalyvaus 
kokiame komitete kadangi da
lykai Europoje nėra aiszkus?“ 
“ar galime veikti su žmonėms 
isz pietų,“ ir t.t.

Paprastuose laikuose, balsa
vimas grupėse, ginezios apie 
Europos padėti, diskriminaci
ja del rasiniu priežaszcziu, mus 
pavojun iszstato, veda prie ne- 

1 sutikimu apylinkėj, mieste ar
ba net draugystėse. Sziadien 
pavojun iszstato pasauli nes 

| jeigu didžiuma amerikiecziu 
netikės kad galima gyventi 
viename pasaulyje — nebus 
galima. Kada Amerikietis vei
kia kaipo amerikietis, kaipo 
žmogus, nepaisant tos grupes 
prie kurios jis priklauso, jis 
tik patikrina fakta kad yra ga
lima gyventi viename pasauly- 

■'t

— Dvideszimt penki centai.
— Aik jau, tu už tokia ma

žyte bulkele ir tiek daug pra- 
szai, derėjosi senele ir, iszvy- 
niojusi isz pajuodusios nosines 
suglamžytu centu pundeli, pa
davė Žydui, kurs, suskaites pi
nigus, tarė:

— Ui, kur dar penkiolika 
centu? Czia ne visi pinigai: 
bulka kasztuoja dvideszimt 
penkis centus.

— Asz neturiu daugiau, už 
tokia maža bulkele.

— Tu neturi pinigu — asz 
neturiu kulkos, — pertrauke 
jos kalba Žydas ir gražinda
mas jai pinigus, norėjo atimti 
bulka.

— Palauk, Žyde! Ka tu da
rai, — suszukau asz didžiai su
sijudinęs ir užmokėjau Žydui 
penkiolika centu.

Žydo akys nuszvito tarytum 
jis buvo aukso maisza pamėtės 

' griebe mano ranka, norėdama 
ir vėl netikėtai surado. Senele 

’ ja pabueziuoti, bet asz pasi
trankiau in szali, pajutęs bega
line geda.

Kas del to kaltas ?

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

7 I

limas daiktas netik 
į bet visur.

Kada mes matome 
uos rases ir tautybes 

gyvena nczius,

Istorija apie “AMŽINA ŽY- 
!dA.“ Jo kelione po svietą h 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
j Saule, Mahanoy City, Pa.

naikinamos ar szalyse, parodo kad tai galimas 
' daigias.

Apart žemes ant akiu dabar- 
k tiniu laiku, Suvien. Valstybėse 

dar yra 600,000,000 akru, ku-' 
riuos butu galima sunaudoti,' 

dabar $4.00 nors didesne ju dalis yra ne
produktinga ir daug kainuota 
kad padarius tokia. Vienok da- ‘ 
lis szios žemes turėtu būti lai- ’’ 
koma ganyklomis, ir reiktu u 
tinkamai paskirstyti žeme ja-

kie'kvie-1 
žmones! .

tutikime gyvena nczius, tada 
įmes galime geriaus atsakyti 
j izolaicijonistu senus ginezus1 
■kad “tie žmones Europoje ne
sutiko ir niekad nesutiks. Kam 
Amerikiecziams aukoti gyvv-! 
bes beviltiszkam reikalui.“

Bet musu pasitikėjimas puo-
■ la ir balsas tapsta silpnesnis, 
į kada matome kad Amerikie-- 
J ežiai laiko savo vietinius, tau- 

Pirkite Apgynima tinęs ir tikybines grupes svar- 
Czedinimo Bondus besnias už szali arba pasauli.

ir Markes. ! Jeigu rubežiaus ginezios Eu-

GAL IR TEISYBE

— Ar žinai tu ka? Jeigu 
Ona pabėgtu nuo vyro su ki
tu kokiu tai josios vyras ga
la sau pasidarytu.

— Ne tikėk in tai! Da ne 
vienas vyras nuo džiaugsmo 
sau galo nepasidarė.

Mama — Juozuk, ar tu pa
ėmei nuo stalo sidabrini pi
nigą?

Juozuks—Taip mama, asz.
Mama —Kur ji dejei vai

keli? — dabok, nepamesk.
Juozuks — Užkasiau dar

želyje in žeme.
Mama — Kodėl vaikeli 

taip padarei?
Juozuks — O-gi mamute 

užaugs vasara daugiaus. >

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Marke*.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. i
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. javo ir skubiai trauke isz lovos i Jonas pasirenge ji eme bėga-' 
Bet supratęs, kad 

d'žiu: griuvo rūsio lubos, isz
pilnas kietai inmigusius vaikuczius. line laime.

piktai mur-
■alejo atbus- dar blogiau, nusivilko szvarka 

ir greitai per 
cziupo laukan.

gjZIADIEN vakare
kaimas paplūdo karino-'O vaikai rangėsi, 

mens. Nuvargę Rusu kareiviai mejo ir niekaip neg 
sunkiai žingsniavo
kaimo ulycziai. Kaip kurie už-^ 
sukdavo kieman vandens arba vaikus in glebi ir vargais ne- 
pieno atsigerti, kaip kurie 
pavalgyti užsimanydavo. O jei na sueziupo bernidkas
kas nenoromis duodavo, tuojau ir vaikai bematant buvo rusy-Jne. 
sula rik d a v o a t s ak y mo:

— Ka? Gal Vokiecziams 
taupai? Palauk! Nuvargę 
reiviai, nuvargę karininkai jo-l 
kios tvarkos nebuvo.

Sodžiuje neramu. Lojo szu- 
nes, kudakojo gaudamos visz- 
tos. Gvventojai bijojo gulti, i 
Bet apie muszi kol kas jokiu 
žinių dar nesigirdėjo. Tik ge
rokai sutemus vienas vaikie- 
czas uždusęs perbėgo ir papa
sakojo :

— Norėjau nueit in Meldi
mus. Iszejau ant kalnelio, su
sigūždamas, kad pmaate nenu- 
szautu, slenku tolyn. Tik 
“stop!” kaž kas suriko. Žiuriu 
Rusas! Taip sznairiai in mane 
pažiurėjo ir tuoj liepe gryžti 
atgal, grasino nuszausias. Mat, 
szetonai saugo ir neiszleidžia 
nei žingsnio Meldimuose, turi 
but, Vokiecziai. Į

Senieji nuvarė mažuosius 
miego, o patys pasibande budė
ti: neramu migti, kaip aplinkui 
kareiviu knibždėti knibžda. O 
czia dar kaip kas grasino, bu
siąs muszis, gal būti gaisras, ir 
daug visokiu baisenybių pripa
sakojo. Bėgti, bėgti reikia, vie
nas buvo patarimas.

— Kur ibeiszbegsim, — de
javo verkszlendamos moterys. 
— Teesie Szventa Tavo valia, 
Vieszpatie. Kaip bus taip. Su
temo. O naktis tokia graži, to
kia szilta ir tvli! Vakaruosev
dar žiburiuoja paskutinieje 
saulėlydžiai, o isz upelio kila 
balkszvas rūkas. Aplinkui ne 
girdėti jokio balso, tik karei
viu žvangėjimas. O tame szna- 
rejime kaip kada iszgirsti ka 
nors piktai susikeikiant, o kaip 
kada ir sudejuojant.

Retkarcziais pievuose, pa
kluonėse suczirszka griežle, 
bet lyg ko iszgazdinta, vėl greit 
nutyla.

Gal but ir neszaudys. Kaip 
kurie, labiau po dienos vargu 
pailsę, nuėjo jau ir gulti. Teli
ko tik moterys ir jaunesnieji. 
Tik staiga tolumoje pasigirdo 
szuvis. Tartum elektros sroves 
paliesti, sujudėjo visi kareiviai. 
Žaibo greitumu buvo pabaigta 
viskas tvarkyti ir daržuose, 
kluonuose dyko apkasai.

Pirmajam szuviui atsiliepe 
antras, treczias, ketvirtas ir 
dąugiau. Netrukus pasigirdo 
labai smarkus szaudymai ir 
verkianezios salves. Galu gale 
truputi aptilo. Bet kažkur tolu
moje sutratėjo szuviai. Isz 
pradžių vienas paskui antras.

— Vokiecziai, Vokiecziai 
jau arti! — girdėjosi balsai.

— Bus muszis, gal degs. O, 
.susimylėk, didis Dieve!

Moterys dejavo, veik ir ne 
žinojo kas daryti.

Szpudiene, greit nusiszluosz- 
cziusi aszaras, puolė in troba ir 
laiptais užsirito ant aukszto. 
Ten miegojo du jos vaikucziai.

— Apsaugok, Dieve didis! 
Taip szaudo, taip szaudo! Vie
nas tik szvino gabalėlis per sto
gą ir, —■ o Dieve! moteriszke de-

dulkina ti. Matydama nieko neipadary- 
motina

5'kvle iszszoko

ANKSTYVAS
PAUKSZTELIS

— Kelkis Juozai grei- 
cziau, tavo dede numirė!

— A, jis tai jau per czesa 
buvo ankstyvas pauksztelis!

ŽYDISZKAI

— Joniuk! Kur tu? Tik pa- 
Jei mirsim taiir galais nuvilko žemen. Czia vie-! žiūrėk, nebegl

, kita ji,' visi krūvoj, — dejavo Szipudie-'

iszliauže, kur beklausys! 
susznarejo mažosios vyszr 
i, — tik ir tegirdejo. j 

Staigai — tra-ta-ta. — hunu 
smoge szuvis in Szpudu tro-

Įje. ■ x
Rūsys buvo iszkastas vysz-( lux 

/]ęa_ nyne. Senis Szpudas, gaspado-1 nele
Irio vyresnis brolis, iszkase ji 

‘ * bloga i vai a n da i ” u že j u s. 
į Szpudienc jau isz vakaro, jaus
dama pavoju nugabeno in rusi 
pataliniu, duonos, sviesto, me

ilaus ir kitu skanėstu.
— Jei labai smarkiai 

dys tai nors kelias 
galėsim pratupėti, 
Szpudiene. | jau nutilo, tik ore žviegė

O dabar szaude. Ir szaude bei tavai ir 
galo, be kraszto. Vokiecziai 
tarszkino szuvovydžiais, Ru
sai dar smarkiau ir baisiau at
sakinėjo szautuvais. Visur kre-l 
te sziurpas.

Rusiu, be vaiku, sulindo dar, 
Szpudas, senis ir jaunas, moti
na, dvi mergaites ir bernas. 
Aloters balsu kalbėjo poterius, 

j senis Szipudas tyliai meldėsi, o 
| nubudę vaikai bailiai verkszle- 
no. Tik vienas bernas nudavė 
nieko nebijąs, nors smarkiai 
sugriovus, mergaite aiszkiai 
pajusdavo, kaip ir jam sudre
bėdavo kojos.

— Teesie Tavo Szventas va- 
taip ir že-' 

meldėsi

— O Vieszpatie!
Bet neteko baigti maldos žo

džiu: griuvo rūsio lubos, isz- 
szau-jvirto sienos ir viską su žeme su-

valandasj maisze.
raminosi! Dar kažkas sukliko, bet tuo- 

e szau- • 
szuvovaidžiai, plesz-' 

kejo kaitroje iszdžiuve trobe
siai. Netoli krista armotos' 
szuviai.

! Szaude, szaude, be galo, be 
į kraszto. Treczioj dienoj viesz- 
' keliu slinko žmonių būrelis gie-
I # B 'j

klodami laidotuvių giesmes.
Tai užmusztieji senis Szpu- 

das, motina ir vienas vaikutis. 
Tik vienam nutraukta ranka, 
koja, iszlupta akis, baisu žiu- i
reti.

Kelioms dienoms praslinkus 
per kaima pravažiavo dvira-! 
ežiais, du Vokiecziu kareiviai. ■ 

įvažiuodami bailiai žvelgė iir 
' juodus degėsius.
Į Kaime nebuvo nei vieno svei
ko namo. — GALAS

didėjo.
- sužeis- 
arkliai, 

galvijai. Demes

kates 
taip

' darbo. Kaimas yra puiki vai- 
| kams vieta. Bet turi savo vei- 

DARBAS PAVASARI kalas vaiku auklėjimui lygiai 
taip pat kaip ir miestas. —C.

VAIKU

IR VASARA
t®" Neužmirszkite Guodotini Skai- 

Vasara *y*°fa*’ atlygint su prenumerata už 
, , . iaikraszti “Saule” kurie apie tai už- 

Cl< \ <11. OT;rszo jr prasze idant nesulaikyti 
ilges- Uikraszczio. PASKUBINKITE 1 i I

In Filadelfija nupleszkejau 
Tu saliuna pasilsėt užėjau, 

Žmogeli sėdint užtikau, 
Nuliūdęs buvo, tuo pažinau.

Prie manes prisiartino, * 
Savo vargus pradėjo kalbėti,

Verkti ir stenėti;
Kad jo Mariuke po velniu 

iszdume,
Visa turtą su savim paėmė,

— Tetele! del ko 
naktimis ant stogu 
kniaukė ir urzgė?

— Todėl kad kates yra di
deli ponai ir iena ne mėgsta, 
nieko veikti, tiktai miegoti.

* * *
Atsilsėjus po Nedeliai truputi, 
Iszgirdau telefono skambuti, 
Fraszant viena džentelmona, 
Kad pributau in Beijonia,

Ir in fenais tuojaus vali, 
Pasirodė kad jisai ne taip 

baisus, 
Nes .yyrukas doras ir drąsus, 
Pasikalbėjom kėlės valandas, 

Džiaugėsi isz manes, 
Kad pribuvau ir su 

juom suėjau.
Vyrukas su girtuokliais

Mama — Mariute, pamu- 
vyk svinge, matai beibute 
verkia.

Mariute —Mama, dabar tu 
eik svingyt, nes beibute la
bai dortina, ir stinkina.

(Ka ežia paisyti, bile lietu- 
viszkai.)

ISZTARK SZITUOS ŽOD
ŽIUS GREITAI

lia, kaip danguose, 
meje, ne ukeziodama 
Szpudienc.

O szaudymasis vis 
Kaip kur suvaitodavo 
tas kareivis, žvingavo 
bliovė avys, baube
Szuviai zvimbė ore ir insmigo 
in trobesiu sienas arba 
stogu skrido tolyn.

Tik greitai kažkur tolumoje 
sugriovė. Armotos! Sugriovė 
viena karta, kita ir tuo laiku, 
rodos, aptildavo szautuvu szu
viai.

Didžiule szuvis insmigo in 
vienos daržines stogą ir in 
trumpa laika dangum iszkilo 
liepsnos liežuviai.

Gaisras! O, gaisras! — ir gy
ventojuose kilo pamina.

— Joniuk! —maldavo Szpu- 
diene berną, — žiūrėk, gal jau 
mes degam. Nebijok, Joniuk, 
tik galva trupueziuka iszkiszk.

vi r s z

arba pradžia 
SKAITYMO

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

MAHANOY CITY, PA.
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■ Ant ju noru in pekliszkas 
urvas ne ėjo.

l’ž tai kerszino Taradaika, 
Kad padarysim tau baika. 
Bet tamistėliai, asz pirma* 

’iszsznipineju,
Ar naujiena teisingai sudedu, 

Tada talpinu ir iszbaru,
Bet užteisybe, Ginu nekaltybe.

Teko mari daugeli kartu 
matyti, 

rudos L’ gerai ta ji dalyką apsvarstyti 
. . iiszim-

geroje girioje, 
ir gerdami gi

ria, gera gira, gera gira.
Gerve giryce giresi gera gi

ra girioje gėrusi.
iSzi szilkszna, ta szikszna, 

szikszna sziksznele, sziksznisz- 
kai iszdirbta.

Geltonasis gaidys, garsiai 
giada girininko gardelyje.

-Seszios žąsis, szeszios kasės, 
su szesziais žasycziais.

Prūdas, tame prūde bliudas, 
tame kliudė pluta pluduruoja.

Geri vyrai, «/ z

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Arbatos demes turi 
medžiagos kuri lengvai 
ta nuo materijos jeigu iszimta' 
kuomet deme szviežia, bet la-^ 
bai sunku iszimti jeigu pasilie
ka ant kiek laiko.

Gal dubinę rugsztis arbatoj 
laiko demes materijoj. Jeigu 
arbata su pienu arba Smetona 
tai lengva demes iszimti nes 
pieno baltymas neduoda arba
tai taip stipriai apsistoti.

Iszimti arbatos demes reikia 
vartoti borakso su karsztu vau-’ 
deniu. Jeigu demes ant med
vilnių ar drobiniu drabužiu ir 
tik keliu dienu senumo, tai pa-, 
merk in boraksaota vandeni 
(puse szauksztuko arba viena 
pilna maža szauksztuka horak- 
so vienam puodukui vandens) i 
ir iszplauk karsztame vande
nyje. Galima vartoti stipraus 
muilo demes iszimti, dedant 
puse colio muilo kiekvienam 
puodukui vandens. Reikia vi
rinti materija sziltame vande-. 
nyje. Dvieju arba trijų sanvai- 
cziu senumo demes lengvai ir, 
pasekmingai iszimtos jeigu 
randasi ant baltos skalbiamos 
materijos kuri gali būti virinta 
m u i lu o t am e v a nden y j e.

Kitas geras būdas iszimti Kaipo gera vyra negabbini 
arbatos demes yra dėti citrinos 
skystimo ant demes ir iszka- 
binti ant saules ant dienos ar
ba dvieju.

Kaip gyvena nekurios 
poreles tarp saves,

pasenės.

paeziule jauna, 
Toji neušilgia muses nosyje 

gauna, 
Vyras pradeda visaip panietki- 

net,

' iszjuokinet.
Noriais jisai užganadyje 

jai visame, 
Bet ja pasisziauszimas 

apėmė, 
Ant senio visai headboja, 

Prieszais ji kovoja.
Po visas vietas bambiliais 

trankosi,
Per dienas ant jo kramtosi, 
Neduoda nei gero žodelio. 

Nei paglostyti savo veidelio.
Sunkiai uždirbtus pinigus 

isz leidineja,
Kitiems save kaip beždžione 

persistatineja, 
O kaip pinigu neduoda, 
Kita rodą sau duoda.

Jeigu tau, jo turtas geras, 
O vyras buvo tau nepersenas, 
Del ko ji dabar nepaguodoji,

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.

ir

Daugumai žmonių 
reiszkia labai daug 
M teste gy venaneziam, 
irius pasilinksminimui vaka
rus po sunkios darbo dienos, 
arba odinimus mažu darželiu; 
iszvažiavimus in laukus. Mies- 

] to vaikui, reikia ilgu atostogų 
ir daugiau nieko nedaryti kaip 
žaisti.

Bet daugumai vaiku gyve- 
naneziu kaimuose ir priemies- 
cziuose mokyklos ‘baigiasi ank- 
szcziau nei miestuose. Ir tie 
vaikai nevisuomet gali atosto
gomis pasidžiaugti. Kaimai,- 
kurie turi ilgiausias atostogas 
tai tokie, kur darbas skaitomas 
vaikams daug reikalingesnis j 
nei mokslas, ir žaidimo verte 
nesuprantama.

Nekuriose vietose, kur auga 
vata mokykla tęsiasi tiktai 
tris menesius. Ir per ta laika 
mokykla labai netaisyklingai 
lankoma isz priežasties buvimo 
daug darbo ant ukiu. Didesne 
dalis vaiku gyvenaneziu tuose 
vietose yra toli užsilikę moks
le.

Vaiku darbas vatos laukuo
se prasideda pavasari — apie 
vasari, — tada vaikai deszim- 
ties ar dvylikos metu senumo, 
ir kartais mergaites, atimami, 
isz mokyklų. Nors tėvai sziu 
vaiku ir nujauezia, kad vai
kams dirbti negerai, bet jie re
miasi ant jų pageltos, nes ne- 
iszsigali samdyti darbininku.

Vietose, kur auga ikviecziai 
mokyklos laikas ilgiau užsitę
sia, kartais asztuonis mene
sius. Bet ir czia vaikai netenka 
menesio ar daugiau mokinimos 
laiko. Ir tai ne isz priežasties, 
kad turi dirbti, —blogai keliai 
blogas oras ir liga yra svarbios 
priežastis, — bet tokioje vieto
je, kur staigios pusnis padaro 
negalima matyti kur eiti, ir 
kur tirpstantis sniegas žiemai 
baigiantis paverezia laukus ir 
kelius in ežerus, ten yra dides
nis reikalingumas lankyti mo
kyklas atėjus gražiam sziltam 
orui. Bet kaip tik pradeda ke
liai ir laukai apdžiūti, praside
da žemes arimas, ir tai, papras
tai, pavedama vaikams daryti. 
Jis nereikalauja didelio suma
numo ir mokslo, bet yra sunkus 
ir pavojingas.

Po arimo seka akėjimas ir 
sodinimas ir prie sziu darbu 
vaiku pagelba panaudojama. 
Ir taip ukiu darbas taip užima 
visas vasaros dienas ir atima 

i vaikus isz mokyklų kol žeme.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondua 

ir Markes.

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

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

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

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 czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti cleszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

‘ ‘ Saules ’ ’ Redy ste. g

Ant Gavėnios
Graudus verksmai arba pasi- 

budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus lOį1. Laiszkas 
arba muka 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 
Jezu Kristų 20$!. Maldų Vaini
kėlis knygute 75$!.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. <

Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. | U'ZSZala ir nebegalima ailt joS

Szv. 
prie 
pri« 
Szv.

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Viesvpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

I *

Saldyk visame jo gyvenimą

Jeigu paguodones nuo jo geidi, 
Kamyk ji visame, 

Bukie su juom namie!

Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme I.aba Nakt.
Ministranturas.

bedirbti. Nors miestuose yra 
instatymas, kuris gina suriku 
darba vaikams neturineziams, 
16 metu, bet nekreipiama dome 
visai in tuos vaikus, kurie dir
ba ant ukiu, net tokie jauni 
kaip 8 metu. Dauguma ju su
žeidžiama vartojant ukiu in- 
rankius arba prižiūrint gyvu
lius.

Ties, yra daug naudos vai
kams dirbantiems ukese, nes 
jie fiziniai tvirtėja ir gauna ty- 

I ro oro. Ir nėra jokio klausymo, 
kad jiems priduoda daug 
džiaugsmo isztrukti isz užda
ryti kambariu ir susidurti su 
žeme. — Bet ilga, karszta va
sara reiszkia nepertraukiama 
darba iki Lapkriczio. Kada ne
užaugusio vaiko darbas yra 

. naudojamas vientik uždarbui,• . . . io ne jo iszsivystimui ir inokini-

KALENDORIAI J
1945 M. 5

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

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

Adresas: *į
SAULE PUBLISHING CO., J

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. £
U

PUIKI ISTORIJA ‘

— Didžiausios girios pasau- 
leje randasi dabartiniam laike 
Kanadoje.

— Angliszkosia abazuosia giu ar drauge “Saule” tai tu- surenka daugiau kaip 20 mili- 
randasi apie 6,000 moteriszku res didžiausia linsmybia per vi- jonu tonu kornu.
kukarku. 'sus metus. j Pirkie U. S. Bonus Sziadien! įipui, jis negauna labai tinkamo j

Jeigu užraszysite savo drau- — Kožna meta Suv. Valst.

kukarku.

Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.
Mahanoy City, Pa-



£'SXULK”'mahanoy city, Pi

Žinios Vietines
— Pavasaris prasidės Utar- 

n iiuke 6:38 valanda vakare.
— Nedelioje apie 6:08 vai., 

vakare, paleista ugninis signo-

GENYS MARGAS
KELI menesiai priesz tai ka- ryti. Sumanyta, padaryta.

Jie ta Kariszka laiva stateda Japonai užpuolė mus Pa- 
cifikos salose, Japonu valdžia sulyg visu planu ir reikalą vi

las isz dėžutės 1-8, bet pasiro- susiderėjo su Szokotijos fabri- mu, kuriuos buvo Japonas nu- 
kaiskais del szesziu dideliu ka-' statės. Bet jie viską atbulai da- 

jie tik
He kad ugnies nebuvo.

— Ponas P.'Urbonas, saliu- riszku laivu, kuriuos Szkotai re: kur reikia svorio,
įlinkas nuo 626 W. Mahanoy prižadėjo pastatyti ir Japo-j plona kevala — lukszta, o kur 
Avė., 'gydosi Locust Mt. ligon- J 
buteje. '

— Ponia Ed. Vosiliene, su- 1 
nūs Povyluikas ir josios swaine 
panele Dorota isz Nanticoke, 
[pa., ana diena lankosi pas 
fponstva V. Svirskius, 516 W. 
South uly., prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija, 
užmokėte už ponios Elz. Vosi- 
lienes prenumerata už laikrasz- 
ti “'Saule,” nes ponia Vosilie- 
jie yra musu sena skaitytoja. 
’Acziu už atsilankyma. Ponios 
J£d. Vosilienes vyras randasi 
"Marianos ligonbuteje, nes ji
sai likos sužeistas kares frunto 
ant Iwo Jimos Salos.

— Daugelis žmonių daly
vavo atpusikuose Szv. Juozapo 
'dienoje musu patrono parapi
jos.

t Vincas. Baublys, nuo 600
Railroad Uly., staigai mirė 

{Subatos ryta 11:45 vai. Velio
nis buvo naszlys, jo pati mirė 
szesziolika metu adgal. Buvo 
ant kurdo pas M. Svirskus. Gi
męs Lietuvoje. Paliko du sū
nūs, Bernarda ir Vinca, mieste; 
viena seserį B. Girinaitiene, 
Frackville, broli Blada, Kana
doje, ir viena anūke. Laidotu
ves atsibus Seredoje, su apie- 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 9 vai., kūnas bus palaidotas 
parapijos kapuose. L. Tras- 
kauslkas Laidos.

nams pasiunsti. Visas biznis reikia kad butu lengva del l’yg- 
buvo greitai ir gražiai atliktas; svaros, jie sunkiausi plieną ir 
Japonai net isz kalno, isz anks- geleži dėjo. Kaip reikėjo pa
to už pirma kariszka laiva už
mokėjo, net pirma negu Szko- lygmala, butene ta vieta iki 
tai pradėjo dirbti. Czia rodos kur laivas turi būti po vande- 
geras biznis. Szkotams kaip tik niu del lygsvaros, tai jie daug 
tokio darba ir reikėjo, nes daug žemiau pabrėžė, paženklino, 
ju žmonių buvo be darbo, nes Žodžiu, jie taip viską sunarpa- 
niekas kariszku laivu nenorė
jo.

Szkotai su mielu noru pradė
jo statyti ir dar nepabaige nei 
pirmo jau skaitė ir rokavo kiek 
bus pelno ir visiems darbo sta
tant tuos kitus penkis.

Kaip tenai atsitiko,

brėžti, paženklinti vandens

Apdovanotas
Garbes Ženklą , v >

iszlaipinimu Leyte Saloje, P.I., 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vyrai insteige “ beach-head 
canteens” duoti musu vyrams 
kavos ir kitu valgiu.

PADEDA JŪREIVIAMS

1943 m., ligoniniu laivams 
užsienyje.

PIRMA PAGELBA 
VAIKAMS

ir BUCZEVIMAS TAI LIGA

Milwaukee apskrityje, AVis-
------ cousin valstijoje, kaimu mo- 

Kada jiė sngryžo in Anglija ■ ky'klu vaikai moka aipie pirma 
po “D-Day” veikimu Franci-'pagelba nuo apskrieziu policis- 

Kryžius tu. Szerifo ofisas raportuoja!
priežiūra nupuolimą nelaimingu atsitiki-, 

mu tarpe mokiniu. Visi 53 mo- 
torcyklio oficiariai szerifo ofi
se yra Raudonojo Kryžiaus 
pirmos pagelbos mokytojai.

D-Day”. 
joj, Amerikos Raud. 
inteike medikaline 
jūreiviams 33 tautu.

PAGELBA BELAISVIAMS

RAUDONOJO KRYŽIAUS
LIGONINIU DARBININKAI

— Ar žinai ka, asz girdė
jau, jog buezevimas labai ne 
sveikas.

— Asz pirma karta tai 
girdžiu! Del ko?

— Viena karta pabueze- 
vau duktere buezeriaus, tai 
kaip josios tėvas nužvelgė, 
tai taip mane pataisė, jog 
per dvi nedeles stenėjau.

— Pamieruok ceiki du kart 
, pakol pradėsi kirpti.

— Spitzberge, saule szvie- 
czia tiktai per 4 menesius.

Raud. Kryžius turi net 1,600!

Tanptautinis Raud. Kryžiaus 
Komitetas daboja gerove karo 
belaisviu visu szaliu, kurios 
užtvirtino patvarkymu kuris 
padengia szia karo jiegos faze.
Komiteto delegatai laikinai ligoniniu darbininku užsienyje, 
anko belaisvius iszrinktais at-, jįe parūpina medikale priežiu- 
stovais priyacziai, apsipažina ra niusu sužeistiems ir duoda 
su fiziniais ir dvasiniais reika-! 
ais ir reikalauja tinkama prie
žiūra.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Shenandoah, Pa. t Gerai pa
tinstama del daugelio, sena 
miesto gyventoja, Jeva, pati 
Juozo Kegolio, nuo 821 W. Coal 
Uly., mirė Ketverge, 3:30 vai., 
popiet, po dvieju sanvaieziu li
gos. Velione gimė Lietuvoje 
ir pergyveno Amerikoj dauge
li metu. Velione prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos ir keliu 
(bažnytinių drauguviu, taipgi 
prie Susivien. Liet'. Am. Pali
ko savo vyra, dukteres: W. Po- 
savagiene, mieste; Al. Kegolie- 
ne, iShen. Hghts., A Senavitie- 
ne, Arlington, Va., L. Pekaitie- 
ne, Kingman, Ariz., ir Jeva na
mie; sunu Jurgi prie armijos, 
Oikla., taipgi po vaikus: Alberta 
ir Karola mieste; Juozą ir S. 
Mickluviene, Merchantville, N. 
J., ir deszimas arnikų. Laidos 
JJtarninko ryta 8:30 vai., su a- 
piegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, kūnas bus palaidotas 
Szv. Marijos kapuose.

liuojo, sumaisze ir kojomis 
augsztyn apvertė, kad beveik 
reikėjo stebuklo kad tas laivas 
isz Szkotijos uosto iszplauktu 
neapsivertes.

Geriausi Szkotijos jurinin
kai buvo paskirti ta laiva nu-

kad gabenti in Japonija. Tie juri- 
viens, kits biznierius pradėjo ninkai per mares ta laiva gabe- 
putas plakti, pradėjo visokios 
sznekos kilti, kad czia ne vis
kas gerai. Szkotijos biznieriai 
dasiklausinejo ir dažinojo kad 
Japonai savotiszkai toki bizni 
varo, kad jie ir kitus panasziai 
prigavo. Japonai už viena lai
va užmoka, užsipraszo penkis 
ar kad ir visa tuziną daugiau, 
bet ima tiktai viena. Kaip ta 
pirmutini gauna, jie labai gra
žiai atsipraszo kad jiems dau
giau nereikia, kad jie neturi 
daugiau pinigu ir nenori dau
giau laivu. Paskui jie ta viena 
kariszka laiva parsigabena, 
gražiai, szmotas po szmoto isz- 
ardo ir pasimokina kaip ji pa
statyti, ir patys savo stato, o 
savo draugams ir kito krasztoį jos ir lauke, 
biznieriams szpyga parodo. 
Tai paprastas Japono biznis.

Kaip Szkotai ta dažinojo, jie 
tuojaus susiszauke visus biz
nierius ir gudragalvius pasi
tarti kas czia daryti. Jiems ne
užsimoka tik viena kariszka 
laiva statyti ir paskui susi
laukti savo biznyje kompetici- 
jos, konkurencijos isz tautos 
kuri gali daug pigiau savo biz
ni vesti ir kitiems parduoti. 
Na, jie mitingavo ir szneku- 
cziavosi per dvi sanvaites ir 
galu gale sumanė ka reikia da-

no kaip boba pintine kiauszi- 
niu per leda nesza. Už kokio 
menesio, Szkotijos specialistai 
jurininkai sugrįžo atgal ir val
džiai pranesze kad laivas Ja
ponams perduotas ir viskas 
tvarkoj.

O Japonai, kaip ir buvo ma
nyta, už keliu dienu pasiuntė 
gražu laiszka, padekavojo už 
toki gražu ir galinga kariszka 
laiva, bet atsipraszydami pasi- 
aiszkino kad jau tu kitu penkių 
kariszku laivu nereikes, nes 
jiems dabar trumpa pinigu. To 
vieno užteks. Acziu.

Szkotijos biznieriai ir juri
ninkai nieko nesake, tik savo 
liuikas, pypkes cziulpe, szypso-

O Japonai tuojaus iszarde ta 
kariszka laiva ir sekdami visa 
to laivo plana, szmotas po 
szmoto sau pasistatė visa tuzi
ną tokiu geru ir per visa svietą 
iszgarsejusiu Szkotijos Karisz- 
ku laivu.

Dabar, kaip Szkotijos biznie
rius ar jurininkas ar kad ir 
prastas darbo žmogelis skaito 
kaip ir kiek Japonu didžiųjų 
laivu pluduriuoja ant mariu 
dugno, jis galva moksliszkai 
pakrato, nusiszypsoja ir sau 
savo pypke cziulpia.

Lt. Generolas Alexander 
Patch Amerikos komandie- 
rius 7-tos armijos apdovano
tas garbes ženklą per Pran
cūzui Gen. Charles de Gaulle, 
Alsace, Francijoje.

CZIELAS KRAUJAS

RAUDONOJO
KRYŽIAUS VAJUS

Raudonojo Kryžiaus Kraujo 
Aukotoju Tarnyba dabar pri
stato cziela krauja ginkluo
toms jėgoms apart plazmos. 
Kraujas pasiustas in karo vie
tas kur vartojamas užvaduoti 
plazmos perliejimus.

patarimu apie valdžios pa
rūpimoms ir Raudonojo Kry
žiaus aptarnavimu kada gryž- 
ta namon. Raud. Kryžiaus me- 
dikaliai pa'kietai karo belais
viams gali aprūpinti 100 vyru 
per menesi.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KLIUBOMOBILIAI

SKAITYMO MEDŽIAGA

! Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

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

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pavasaris Niekados 
Nepasivelina

NEI Hitleris, nei Japonas, 
nei visas szitas nelemtas ka

ras negali sustabdyti Pavasario 
atėjima. Pirma Pavasario die
na mums iszausz Kovo (Mar.) 
20 — 6:30 vai. vakare. Pavasa
ris paliuosuos ne tik inszaluse 
žeme, bet ir musu insikasusias 
armijas. Tamsiausia žiema už
leis savo vieta, gražiam ir 
linksmam Pavasariui.

Pavasaris mums primena 
kad gyvenimas dar vis eina

Lost Creek, Pa. f Praeita 
Ketverga, Antanas Selickas 
mirė Filadelfijos ligonbuteje, 
srfgidamas ilga laika. Gimęs 
Lietuvoje, pergyveno czionais pirmyn, kad gyvastis visados 
34 metus.

; Girardvillej. Dirbo prie boile-! žmogaus prieszus.
Kitados gyveno' nugali netik gamtos, bet ir 

, urn ai avinėj, uiroo prie uoiie-| «uivgauo Vieversiai
riu Hammond kasyklose, ’bet ir dagilėliai jau cziulbia-ulbia 
pareita Spalio menesio turėjo 
apleist dar'ba, isz priežasties 
paliegimo. Buvo kareiviu Pir
mutinėje Svietineje Karoję. 
■Paliko paezia Antoinette, tris 
dukteres: Adelia, Philadelphia 
Jzabelia ir Marijona namie; 
taipgi sunu Juozą. Laidotu
ves atsibus Utarninke su apie- 
gomis Szv. Vincento bažnycz- 
ioje 9 valanda ryta. Kūnas bus 
palaidotas Szv. Marijos kapuo
se Shenandori. A. J. Vilinskas 
laidos.

ir skelbia kad Pavasaris netoli; 
vaiku riksmas ir klyksejimas 
sako kad Pavasaris jau ežia. 
Moterėles namus valo, ūkinin
kai, (farmeriai) žeme aria, vai
kai beisbole metinėj a, vyrai 
žuvauti rengiasi, jauniemsiems 
szirdis plaka vis karszcziau. Ir 
kodėl ne? Ar ežia ne Pavasaris.

Pavasaris taipgi laikas 
kraustyti ir kraustytis. Pava
saris tai laikas medžius perso
dinti, laikas mergaitėms dary
ti darželiuose lyseles ir sodinti

WASHINGTON,
Kraujo plazma, 

bandažai, 'kariams kliubai—tik 
keli daiktai'kuriuos jusuipagel- 
ba (pristatė musu kovojantiems 
vyrams kada remote Raudono
jo Kryžiaus Karo Fondą. Rau
donasis Kryžius parūpina viso
kiu pasilinksminimu sveikiems 
ir sužeistiems, teikia pagel'ba 
szeimynoms musu vyru tarny
boje ir padeda veteranams 
gyržti in buvusi gyvenimą.

Taipgi jis turi gerai iszvys- 
tyta programa karo belais
viams pagal kuria maisto pa
kol medi kaliniai reikmenys, 
knygos, sporto inrengimai ir 
kiti daiktai pasiekia Suv. Tau
tu armijų vyrus prieszo suim
tus. Priesz szio svarbus darbo 
prisideda YMCA ir kitos in
steigos.

Remkite Raudonojo Kry
žiaus Karo Fonda. Aukokite 
dabar — duokite daugiau!

gėlėlės, laikas sodininkui apge
nėti medelius ir rožių krūme
lius, laikas ir Jonukui ir Ony
tei suriszti ar atnaujint meiles 
prisiekas.

Su Kovo (Mar.) 21 Pava
sario diena iszauszta ir ežia, 
iažitas vaikiukas nepralei
džia progos Pavasario pirma 
diena pasinaudoti. Jeigu vi
siems pasiseks kaip szitam 
piprukui, tai visi mes eisime 
žuvauti.

D. C. — 
cirurgiszki

CIVILIAMS KARO 
PASZALPA

Amerikos Raudonasis Kry
žius parūpino daugiau negu už 
$110,000,000 karo ipaszalpes ci
viliams užsienyje nuo pradžios 
karo 1939 m. Valdžia pristatė 
dali suvartotu pinigu, liekamus 
pristatė invairios insteigos ir 
Amerikos Raudonasis Kryžius.

ELEKTRINES LEMPUTES

Raudonasis Kryžius iszsiun- 
te 2,500 elektros lempueziu oru 
ir 7,500 laivu Italijon kariu 
kliubam. Ir 100 mažucziu pianu 

(Raudonojo Kryžiaus ligoniniu 
po ii s i o ka m ba r i a ms.

KELIONĖMS PAKIBTAI

Raudonasis Kryžius kelio
nėms pa'kietus parūpina su
žeistiems vyrams, kurie gabe
nami isz Europos in ligonines 
namie. Pakeliai turi laikrasz- 
cziu, saldainiu ir visokius rei
kalingu reikmenų.

BEACH-HEAD
CANTEENS”

Trims valandoms po pirmu

Amerikos Raud. Kryžius isz- 
siunte 2,832,826 knygas ir žur
nalus nuo Liepos (July) 1d.,

Amerikos Raudonasis Kry
žius turi 200 kliubomobilius. 
Isz tu, 39 yra cinemobiliai (kra
tantiems paveikslams) kurie' 
pristato kintamuosius paveiks
lus ir muzika musu kovojan
tiems vyrams frontuose.

Laidoja kūnas namirelia. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

404 
50c 
kri-
35c 
isz 

isz-

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio,
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: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .......................................15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke? Tj5.oszis: 
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.

No.
45 puslapiu.................... 15c

126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Try? 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

SKAITYKIT
“0 A ITT T?”

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

:: 25* ::
Pirkite Apgynimo Czedinimo

Bondus ir Markes.

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- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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 isrorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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 isztyre; Prigautas vagia. 
60 puslapiu ................................. 15c

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 kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie 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. 25o

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

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 ........................................ 25«

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

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. 15o

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

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.




