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Japonai Bėga; Viską Degina
Isz Amerikos

Iszmauke Deszimts 
Alaus, Paskui Nuszove 

Jūreivi

BRIDGEPORT, CONN. — 
Jauna, karszto kraujo gražuo
le, oficieriaus žmona, ana su
katos vakara iszmauke apie de- 
szimts stiklu alaus, paskui nu
ėjo in savo draugu ir kaimynu 
namus ir su revolveriu ant 
smert nuszove jūreivi Seaman 
Albert A. Kovacs. Jūreivis bu
vo atėjės pas savo drauge, kuri 
mažuczius prižiūrėjo tenai.

Žmogžude, Mrs. Imogene 
Stevens prisipažinsta kad ji 
jūreivi nuszove,. bet teisinasi 
kad jis ja užpuolė ir ji turėjo 
apsiginti.

Policija pastate $50,000 kau
cija. Dar iki sziol ji nesurado 
gana pinigu del kaucijos, bet 
jos draugai stengiasi surinkti 
gana pinigu ja isz kalėjimo isz- 
leisti.

Praszo Nepriklausomybes, Okinawa
Ant Amerikos laivo 133 žuvo ir 
190 buvo sužeisti. Bet laivai 
iszliko ir savomis jiegomis dar 
galėjo parszlubuoti namo. Ja
ponai ant laivu žvieriszkai už
puolė ir Japonu lakūnai su sa
vo eroplanais ne tiek taikė in 
eroplanus su savo karabinais 
ar bombomis bet savo eropla
nus taip taikė in musu laivus j 
kad eroplanas trenke in laiva 
ir susprogo, užmuszdamas Ja
poną lakuna ir uždegdamas 
laiva. Japonai pražuvo savo 
eroplanuose, bet daug bledies 
padare Amerikiecziams ir 
Anglams.

MAITINSIME
VOKIECZIUS

Vokiecziai Negali
Iszsimaitinti

Australiecziai 
Ant Balikpapan

Japonai Subadino 154 Ameri- 
kieczius Ir Anglus; Amerikie
cziai Suardė Ir Uždege Japonu 
Aliejaus Sandelius; Trys Vo
kiecziai Pakarti; Moterys Ir 

Merginos Perka Daugiau 
Cigaretu Negu Vyrai

Sugrižo Bernelis

NEW YORK, — Kai musu 
kareiviai paliko savo namus ir 
darbus ir iszkeliavo in vaiska 
ir in tolimus krasztus, tie kurie 
liko namie gražiai ir szventai 
prižadėjo kad kai tie kareiviai 
sugrisz jie ras savo darbus ir 
gales isz pirmos dienos stoti in 
darba. Darbdaviai po prisieka 
prižadėjo kad visi darbininkai 
kareiviai gaus atgal savo pa
liktus darbus. Valdžia net in- 
vede insakyma kad darbdavį s 
turi priimti atgal darbininką 
kuris stojo in vaiska.

Tokie pasižadėjimai, toks 
Kongreso insakyma'*. labai gra
žiai skambėjo, bet dabar pasi
rodo kad tai buvo tik gražiu 
žodžiu tuszczias maiszas.

Dabar jau grižta tie karei
viai ir neranda tu savo paliktu 
darbu. Kad darbdavis ir norė
tu priimti atgal kareivi kuris 
pirm karo jam dirbo, unijos in- 
sikisza ir sako kad negalima 
kareivio priimti in darba jeigu' 
reikia unijos nari darbininku 
paszalinti isz darbo kad butu 
galima kareivi priimti. Kaip 
gražiai mes parodome savo dė
kingumą, tiems kurie ant karo 
lauko stojo ir vargo už mus. 
Kareivis paleistas isz vaisko 
atsiranda be darbo.

Nuvargę, nuskurę, nususe, szitie Okinawa salos gyven
tojai, seniūnai atvaizduoja pavergtos ir nualintos žmonijos 
likimą. Virszuj, Okinawa Salos seneliai dyvinasi kad Ame- 
rikiecziai neketina juos visus nužudyti. Kai jie tik ima su
prasti kad Amerikiecziai juos visus neiszžudys jie tuojaus 

praszo cigaretu. Apaczioj po tiesei: motina su savo kūdikiu, 
atvaizduoja pranaszauja nauja gadyne ir skaistu rytoju ant 
Okinawa salos. Tas 70 metu senelis ketina vesti ir valdyti 
laisvus Okinawa salos gyventojus.

mergaites pirko net 227,010,- 
000,000 cigaretu.

Bet szitokios žinios mums 
tik puse klausimo iszrisza. Mes 
dar nežinome ar tos merginos 
ir moterėles paczios tuos visus 
cigaretus ir suruko, ar gal jos 
savo vyrams tuos cigaretus 
perka. Bet visgi dabar žinome 
kodėl mes vyrai negalime rasti 
sau cigaretu.

Neprastas Biznis, Ar
Kaip Turteli Susikrauti

Japonai Apdaužė 
Laivus “Australia”

Ir “Nashville”
WASHINGTON, D. C. — 

Anglu didelis kariszkas laivas 
“Australia” ir Amerikiecziu 
laivas “Nashville” buvo labai 
apdaužyti kai Japonu savižu
džiai eroplanai užpuolė ir pa
leido daug sprogstancziu bom
bų ant juju. Ant Anglijos laivo 
74 žuvo ir 152 buvo sužeisti.

ISZ VOKIETIJOS. — Ali- 
jentu nusistatymas kad Vokie- 
cziai turi patys save iszsimai- 
tinti ir negali laukti nei tikėtis 
jokios pagelbos isz Amerikos, 
gal neužilgo bus permainytas. 
Anglijos ir Amerikos pasiunti
niai iszvažinejo po visa Vokie
tija ir sako kad Vokiecziai jo
kiu budu negali save per szia 
žiema iszsimaitinti. Jeigu Ali- 
jentai neateis in pagelba bai
sus badas siaus skersai iszilgai.

Amerikos ir Anglijo? komi
sijos padavė praszyma kad bu
tu Vokiecziams tuojaus pa- 
siunsta apie 1,500,000 tonu 
kvieiziu ar kitokio maisto. Ir 
dabar jau neklausimas ar mes 
Vokieczius szelpsime ar ne, da
bar tik klausimas kaip greitai 
mes galėsime ta maista jiems 
pristatyti.

Bombardavo Japonu
Aliejaus Sandelius

GUAM, PACIFIKE. —
Apie penkios deszimts Ameri
kos bomberiu suardė ir uždege 
Japonu didžiausius aliejaus ir 
gazolino sandelius, netoli nuo 

l Jokkaichi miesto. Czia Japonai 
turi daugiausia aliejaus ir ga
zolino del savo eroplanu ir 
bomberiu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Tuo paežiu sykiu kiti bom- 
beriai isz Mariana salos ir pesz- 
tukai eroplanai isz Iwo Jima 
salos iszleke priesz Japonus 
ant Nagoya miesto, kur randa
si dideli kariszku ginklu fabri
kai. Szitie bomberiai nusileido 
visai žemai ir pasirinko kur 
bombas paleisti. Japonai visai 
silpnai pasiprieszino. Tik keli 
Japonu eroplanai pakilo Ame- 
rikiecziams kelia pastoti.

MANILA. — Australijos Devinta Divi
zija, (apie 15,000 kareiviu ir karininku) už
kariavo dali Borneo Salos. Japonai isz Borneo 
traukiasi, bet viską naikina ir degina. 300 
aliejaus szuliniu dabar kaip prragaras dega. 
Patys Japonai juos uždege, nes nenori kad 
tas aliejus pataptu in Alijentu rankas. Ant 
Borneo Salos randasi in visa svietą didžiausi 
ir geriausi aliejaus szuliniai. Japonu Lai
vynui szitas 
bar Japonai 
ketina tuos 
aliejų patys

CHUNGKING, KINAI. — Vienas Ko- i 
ėjos gyventojas, kuris buvo Japonu pri
verstas kariauti, pabėgo isz Japonu armi

aliejus baisiai reikalingas. Da
ta aliejaus neteko, Alijentai 

gaisrus užgesinti ir paskui ta 
naudoti.

jos ir dabar baisius dalykus pasakoja. Jis:

Kur Tie Cigaretai Eina?

NEW YORK. — “N. Y. T.” 
laikrasztis jau iszriszo ta taip 
painu ir sunku klausima kodėl 
mes vyrai negalime gauti pirk
ti cigaretu. Amerikietes mote
rys ir merginos kas metai per
ka beveik du syk tiek cigaretu 
negu vyrai. Pernai moterys ir

WASHINGTON, D. C. —
A.a. Prezidento Roosevelto sū
nūs Elliot Roosevelt pasiskoli-- 
no $200,000 pradėti bizni in ko
kias ten radijo stotis. Paskui 
už kiek laiko jis paskelbė kad 
bizni szuo ant uodegos nunesze 
ir dabar jis be biznio ir be pini
gu. Kompanija, kuri jam tuos 
pinigus paskolino, visai nei ne- 
užpyko kai jis prisipažino kad 
jis dabar negali atmokėti jiems 
ta skola. Jis jiems sugražino 
$8,000 ir viskas gerai. $200,000 
skola atmokėti su $8,000 tai 
neprastas biznis. Net tas netei
singas užvaizdą Evangelijoje, 
Szventame Raszte tokio biznio 
nemokėjo: Jis sake, vietoj 
szimto statiniu aliejaus raszyk 
penkios deszimtys. O czia vie
toj $200,000 gana $8,000.

Amerikiecziai V aido Austrija

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Amerikos Septintos Armijos szimtas treczia Divizija marszuoja per Brennero miestą. 
Szitas miestas visai mažai nukentejo nuo karo, ir tik vienas kitas namas buvo sugriautas. 
Tas paraszas sako: “Tu dabar ineini in Austrija per malone Amerikos Armijos.”

sako: Japonai privertė Korėjos kareivius ant 
smert subadyti 154 ligotus, serganezius Ameri- 
kieczius ir Anglus, kurie buvo nelaisvėje. Jis 
sako: Kad Japonu oficierius insake visus Ame- 
rikieczius ir Anglus pririszti prie kryžių ir pa- 
paskui privertė Korėjos kareivius juoss ant 
smert subadyti. Kareiviai buvo visai naujokai 
ir durtuvai drebėjo ju rankose. Jie ant sykio 
nenudure pririsztus prie kryžių nelaisvius, bet 
turėjo kelis sykius durti. Kai kurie nelaisviei 
per penkias adynas kentėjo ir merdėjo pakol pa
simirė. Japonas oficierius sake: “Jus szunys 
Amerikiecziai esate krikszczionys, tai jums da
bar garbe ir laime mirti kaip tas jusu Kristus mi
re; ant kryžiaus. Ir kaip Kristus in treczia die
na prisikėlė isz numirusiu, taip ir jus prisikelšite.
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Kas Girdei
1 belia, idant apgauti dievaiezius 
kad jie manytu kad su skrybe
lia randasi ir jo galva, o mie- 

; ganti. dievaieziai to nesupras.
— ‘Kiek tai tarp musu randasi
“Declaration ™1OII^U’ ^ur'e laiko Petnyczias 
’ (Amerikos nelaimingas dienas, ypatin-

Szis-Tas apie 
of Independence 
N epriklausOmy bes Paskelbi
mas). Thomas Jefferson’as ku
ris in asztuoniolika dienu pa- 
rasze “Amerikos Nepriklauso
mybes Paskelbimą,buvo tik 
dvideszimts-triju metu 
žiaus. . „
kuris pasirasze ant to Paskel-‘ ^eJ° . puiigus in 
j . i . . -j • j 1 nTYia lime: rlirvcm ttimmo buvo septynios deszimts 
vieno meto amžiaus.

gai jeigu Petnyczia pripuola 13 
diena.—'Kvailiu ant svieto rie
stokas!

Ban koše New Yorke randasi 
įdaugv'be bankiniu rokundu,

Benjamin Franklin’as ^ai ^ia 'ra žmonių ka pa- 
l bankas, bet 

apie juos dingo visa žinia ir ne- 
žine kur jie randasi. Pinigai 

Visi pasirasze ir užtvirtino žmonių bankuosia ilgai 
----- - ■ -s nesirastu, jeigu bankas apgar-

sytu ju pravardes. Daug vyru 
1 yra padeja in bankas pinigus 
i slaptai, nežinant savo mote-į 
'rims kurioms likusieji! pinigai;
labai prisiduotu.

Nuostabus Burtininkes Atsivertimas----------- *----------—
statyk mane ant kelio, kuris V. Jezu, 
veda prie Jėzaus.”

Garbinkime begalini Jėzaus, 
Szirdies geruma, kuri pažade-, 
jima duota Szvencz. Szirdies! 
garbintojams, iszpilde szi va-i 
kara tame mažame pasaulio' 
kampely, pasigailėdama tos ne 
laimingosios ir labai apleistos 
žmogystes.” Suteikiau jai su

ja “Teve musu” ir “Sveika 
Marija” jos kalboje.

“Acziu! Dabar jau eisiu pas
— tarė senele.

Rytojaus diena 
ramiai atsiskyrė su sziuo 
šauliu.

Vargdienis
| Bakūže surukus, sukrypus,
i Languose matyt skarmalai, 

Nokkomu ]^į(?vu]iy koksai visur skurdas 
pa--j

GALAS-------

Knudsen Apleidžia 
Armija

ta Paskelbimą net penkiomis 
dienomis priesz tai kada Jurgis, 
Washington’as pranesze žmo-, 
nemis.

Nepriklausomybes Paskelbi- 
ma isz tikro tik du 
John Hancock ir 
Thompson. Paskui, 
dienu penkios deszimts ipenki 
kiti pasirasze perraszyta ir pa
gražinta ir pertaisyta Nepri
klausomybes Paskelbimą.

Laisves Varpas, 'kuris dabar 
randasi Philadelphijoje, ne-j 
pradėjo skambinti, zvanyti iki 

' Liepos asztuntos dienos, ketu
riomis dienomis po Nepriklau- 

i somylbes paskelbimo.
Ta sena jau pageltonavus po- 

piera kuria žmonėms rodo ir 
saiko, kad sztai ežia tas Nepri
klausomybes Paskelbimo do
kumentas, nėra originalas. Ta 
popiera, tas dokumentas ar pa- 
siraszymas kuri sziandien 
Amerikiecziai taip brangina, 
yra tik kopija tikro pasiraszy- 
mo. Ta kopija buvo visu dele
gatu pasiraszyta Rugpjuczio 2, 
1776.

žmones.
Charles

už keliu

ti ka vyrucziai, ar del jus gražu, 
Jeigu nuo bobų gaunate lazdų ?

Badai tas 'buvo valstijoj
• Pennsylvanijoj, 

Tarp mažo Lietuviu skaitlio. 
Penki girtuokliai vos paėjo, 
Na ir in viena vieta ate ja, 
Paszvinkia ir susi volo ja, 

Moteres netrukus susitarė, 
Szluotas visos nusitvėrė.

Kaip pradėjo per guoges pert, 
Girtuokiai baku didžiu staugt, 

Vos nebaigai isztruko, 
Net pagirios iszruko,

Apie narna daugybe žmonių 
stovėjo, 

Kaip ant dyvu žiurėjo. 
Gerai, kad nepasisuko 

palicijantai, 
O but labai szvakai, 

Ba tiejei butu nu'beldia, 
Ir po kelis dolerius nubaudia.

Ten yra geros moteraites,

rūpinasi apie 
namo, didesni 
saves ir savo 
stubele susidė

Giliausia vieta mariuose ant 
svieto randasi penkisdeszimts 
myliu nuo pakraszczio Japoni
jos ant Pacifiko mariu. Gilu
ma yra taip' gili, jog mieros ne
pasiek© daugno ant 32,644 pė
du. Lyg sziam laikui giliausia 
vieta buvo žinoma prie Philip- 
piniu, Ikur sumieruota 32,113 
pėdu. Ant Atlantiiko mariu gi
liaus© vieta turi 27,922 pėdu, 
artimoje Haiti Salų. Kas tosia 
gilumosia randasi ir koki 
tvėrimai tenais gyvena, 
taipgi neisztyrineta.

šil

tai

clo-

Tiktai kad per daug 
nekalbėtu,

Ir kitu neapjuodinetu, 
Ba nesenei mano kūma 

pasakojo, 
5fc * «

Ir ant ju rūgo jo, 
O kada apie tai jai pasakiau, 

Kaip apie musztynia girdėjau, 
Tai tuo atsileido, 

Ir, pro ausi paleido.
* * *

Viena mergina jauniki atsivijo, 
Ir da du palici jautus turėjo,

Vaikinas nesitikėjo,

jMETpLI Pelikano ežero Sar- 
I k a c z e v a n o apielinkeje, 
Sziaurineje Amerikoje, merde- 

'jo mažoje trobelėje szimto me
tu amžiaus Indi jone, tarp vieti- 

,niu gyventoju pragarsėjusi 
i burtininke. Ji buvo nesenai 
priėmusi Methodistu tikėjimą, 
bet savo amato nepametė.

Jos seseriete, Katalike, suži- sąlygą krikszta, Paskutini Pa- 
nojusi apie savo giminaites tepimą, uždėjau szkaplieri aut ’ I T • lsunkia liga, atėjo jos aplanky- kaklo, o Szvencz. Jėzaus Szir- 
ti. Į dies paveikslėli padėjau an

Pamacziusi, kad teta baigia krutinės.
jau savo dienas, prasze gimi-’ Ant rytojaus buvo sekina
mu kuogreieziausiai paszaukH dienis. Laiveliai pilni IndijonuI . ' . . ! jj'kataliku kunigą, idant pri- protestonu plauke ežeru in pro-, 
rengtu senele prie geros inir- testonu kirkuže kurioje pri-į 
ties. Gimines kreipėsi in artima czeris atlieka savo pamaldas., 

būrys pasuko. 
Kaip tiktai!prie musu kranto ir apsistojo.' 

Tai senos Indijonkos szeimyna 
gabeno dar gyva senele laive
lyje, kaip grabe. Dori tie žmo
nes iszsižadejo savo kunigužio 
pamaldų, norėdami patenkinti 
savo mirsztanczios bobutes 
troszkima, nes ji dar panorėjo 
su manimi pasimatyti. Atnesze 
semite laivelyje prie musu na
mu, padėjo ant žolinelio, Indi
jonu būrys ja apsupo. Paszauk- 
tas tuojaus nuėjau. Senele vos 
buvo gy va.

“Nossisim,” mano anūke, 
tarė, pasimelsk dar už mane, 
kol mirsiu, ir persižegnojo dre- 
banezia ranka. Sukalbėjau su

Mažiaus© penki 'bilijonai 
leriu yra paslėpti per turezius 
ant kuriu nemoka jokiu taksu. 
■Czionais Suvien. Valstijose 
yra mažiaus© szimta žmonių, 
kuriu ineiga daeina suvirszum 
milijoną doleriu, bet paduota 
tiktai 70 žmonys, per ka apie 
penki bilijonai yra nepaduoda
mi per Amerilkoniszikus milijo
nierius. Bet nuo žmogaus ku
ris uždirba ant meto daugiau 
kaip tris tuikstanezius doleriu, 
tai valdžia pareika^uja taksu 
iki paskutiniam centui.

Jeigu paimsime žodi “ Kul
tūra,” kuri laikome kaipo 
žingsnis apszvietimo, iszvaiz- 
dos, mandagiszkos 'kalbos susi
pažinimas su literatūra, poezi
ja, dailės, tai tojo daugiau ra
sime Lietuvoje ir kituosią Eu
ropiniuose miestuose. Czion 
Amerike paprastas žmogus yra 
daugiau “nemokytu,” ma
žiau susipažinęs su literatūra 
ir dailia, jam užtenka laik- 
rasztis (kuri kožnas skaito, tik 
ne musu Lietuviai), bet už tai 
daugiau jisai 
smagumą savo 
smagumą del 
szeimyneles; jo
da isz keliolika kambariu, o ne 
vieno kaip tai Lietuvoje kur, 
net ir taip prasiminia “inteli
gentai” gyvena vienam kam-' 
bari. Czionaitinis darbininkas 
turi šluboje keliolika miegkam 
bariu, maudinyczia, valgomąjį 
kambari ir pakaju (fruntinia) 
divonus, vandeni namie, forta- 
pijona viktarolia ir radijo kai
po szvaru kiemą. O Lietuvoje? Ba baimes iii bažnyczia nuėjo, 
Vienoje vietoje paprasžia szil-j Kada iszejo isz Lažnyczios, 
to vandenio del nusiprasimo, Papuolė in nagus isznetyczios, 
tai ūkininkas net akis iszverte 
ant tokio pareikalavimo. Di- I 
džiausią kultūra del kūno ir 
sveikatos turime ežionais 
Amerike! Jeigu prilyginsime 
Lietuviszka kultūra dvasios, 
Amerikoniszka kultūra kūno, 
tai mes czionais praaugsztina- 
me visas kitas tautas. Sugryž- 
tanti isz Ameriko musu tautie 
ežiai turi gera proga tenais 
darbuotis. Gali tenais 
kyti savo tautieczius labai' l
naudingu dalyku, kurie butu 
naudingi sveikatai, o vela mo
kytis nuo savo tautiecziu taip 
vadinamos Europiszkos kultū
ros, kuri Amerike mažai at- 
nesztu naudos, nes czionais vi
si lygus, visi ukecziai szjo lais
vo sklypo ir nelaižo ranku nei 
czelbatu poniutėms ir virsziiiin- 
kams!

misija, kur gyveno tėvai misio-Į Vienas laiveliu 
nieriai Obliatai.
sužinojau, — raszo tėvas Do
naldas, — pasiskubinau tusz- 
cziu laiveliu perplaukti užtaka 
ir nuėjau in trioba kurioje bu
vo ligone. Koks reginys! Pavy- 
dalas mažkain žmogų pana- 
■szus, gulėjo ant žemes skudu
rais pridengtas. Balti supinti 
plaukai kybojo ant veido; akys 
buvo užmerktos: senele buvo 
akla. Vaikai, anūkai ir įpraanu- 
kai visi Protestonai stovėjo ap
link. Atsiklaupiau prie to kū
no, kursai labiaus in lavona bu
vo panaszus; “Nokkomu” bo
bute — sakau — (kad sužadi
nus Indijonu prielankumą, bal
tieji turi 'kalbėti in juos, kaip 
in gimines); Nokkomu, tai asz 
žmogus, kuris katalikiszkai 
meldžiuosi, sužinojau, kad ser
gi, todėl ateinu tave aplankyti, 
paguosti, nes tavęs gailiuosi. 
Norecziau taip pat prirengti 
tave prie pasimatymo su Ga
linga Dvasia, kuri tave, Nok
komu, neužilga paszauks pas 
save.”

“Duok man ramybes, eik v 7

iszmo-

KITAIP MANSTO

Iszalke, iszblyszke vaikai. 
Vargdienis ar darbo nedirba'? 
Ar jo nesutrinti delnai ?
Delko tad už triūsa tik badas 
Ir sunkasi kryžius — vargai7 
Jisai su gaidžiais anksti kelias 

| Ir gula kas diena vėlai.
Delko jo likimas nuskriaustas? 
Delko keliais eina žemai ?
Kur gal susirast jis pagelbos? 
Kada jis auszrine iszvys ?
Ir vietoj vargdienio bakūžes 
Palocius vaikams intaisvs?

Leitenantas Generolas W. 
S. Knudsen, kuris neseniai 
gavo augszcsiausias atsižy- 
mejimo dovanas, atsisakė ir 
apleido Armija ir dabar vi
sai nieko bendra nei su vais
ku nei su armija.

“Saule” dabar $4.00 
melams in suvienytose Vaisti. 

: lose, $5 kitose Vieszpatystese.

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai marikiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne

— Kone du kart tiek pajie- 
gu reike ant sulaikymo ekspre
sinio trūkio ne kaip ji pradėti.

— Surinktos szaszlavos nuo'priims tokes post-kartes ir
ulycziu Italijoj, buna parduo- laiszkus nuo paczto!
damos ant licitacijos del to, ka
tras daugiau užmoka. Skaitykite “Saule

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., !

Didžiausais lengvatikais ant 
svieto yra gyventojai Tibet, 
kuris randasi Azijoj tarp Mon
golijos, Kinu ir Turkestano. 
Trbetiecziai daro viską pagal 
gilukningas ir negilukningas 
dienas: pas juos Utarninkai, 
Seredos ir Nedėlios yra giluik- 
ningos dienos, kaipo dienos 9, 
13, 19 ir 29 k o ž n o me
nesio yra gilukningos. Jeigu 
Tibietietis kur keliauna arba 
pradeda koki darba, tai pir- 
miause iszrenka gilulkninga 
diena. Bet tankiai apgauna 
savo dievaiezius. Jeigu jau 
yra laibai svarbu iszikeliauti 
dienoje nelaiminoje, tai pir- 
giiause $krv-

— Ne privalote turėti 
kiaulinyczios arti stubos, tai 
labai ne sveika!

— E, ponuleli, tai tokia 
žmonių pasaka! Jau tas 
tvartelis apie 20 metu, o man 
neviena kiaule ne pastipo!

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St.} MAHANOY, CITY, PĄ,

Mergina vėl pasigailėjo, 
Kasztus užmokėjo,

Pati apsiėmė jo nepaleisti, 
Kur in saugia vieta nuvesti. 
Mat, merginos szirdis greitai, 

atsileidžia,
Kad ir jaunikis ja apleidžia, 
O gal neužilgio sueis in pora.

Ir ves yvenima dora.
Jau tai nedyvai,

* * *
Kur buna paleistuvai vyrai, 

Kaip tai atsitiko vietoje 
vienoje,

Szesztas girtuokliu gyvuoje. 
Toki nežino, kas tai szventa 

diena,
O in bažnyczia suvis ne eina. 
Vienas kaip nuo trpu smuko, 
Badai sau sprandą nusisuko, 

Tegul dabar vaitoja,
Ba tai Dievas koroja, 

Taip 'bus su kožnu girtuokliu, 
Jeigu tikėjimą laiko ant juoku, 

* * *
C) kokiu czion motinu yra 

kvailu,
Jeigu nevaktuoja savo 

dukrelių,
Pavėlina bambliais trankytis, 

Kas miela naktis.
'Suvis mamytes nedboja, 
Jeigu in kur su vyrukais 

važiuoja,
Turbūt velniu jieszkoti, 

Ba savo mieste negali gauti.
Dukterėles nosis riesta,

O ka mamele prasta, 
Per mandruma nepaeina, 

Nepažysta kitu kaip praeina.
Ir da pravardžiuoja, 
Visaip kitas aploja.
maizia nepasislėps yla, 
Daugiau nesakysiu,

Ant, kito karto pasiliksiu.

O,

sau I ■7
“Bet tu greitai mirsi, o jei 

asz nesimelsiu už tave, eisi in 
ugni, in pragara.”

“Asz tavo maldų nereikalau
ju. A nglikas mane apkrikszti- 
jo ir to gana eik sau, isz kur 
atėjai.”

Tuomet atsiliepe vyresnysis 
sūnūs, protestonas: “Mano 
mama, pati gerai žinai, kad ne
pildai tikėjimo, kaip reikiant, 
o tas, kuris dabar atėjo, turi 
geresni tikėjimą,kaip musu; jo 
malda apvalys tave nuo nuodė
mių.”

“Tylėk ir palik mane ramy
bėje!”

Padėjau savo paszvesta ra- 
žaneziu ant jos galvos. Sena 
Indijonka, kaip pasiutusi, nu
tvėrė ji nerviniu judėjimu ir 
mete ant žemes toli nuo saves. 
“'Palikite ja,” — tariau, tuo 
tarpu velnias vieszipatauja jos 
szirdyje, bet pasitikėkime Die
vo gailestingumu. Jėzus yra 
Visagalis. Sztai Szvencz. Szir- 
dies paveikslėlis, padekite ji 
ant jos galvos gal iki rytojaus 

1 atmainys savo intužima. »
nas Dievas tegali ja 
Jei manes reikalaus, 
kite man.”

Iszejau. Kuomet 
; prie laivelio, girdžiu 
jlyje szaukiant: “C 
gryszk’’

Vie- 
atversti. 
pranesz-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

NO. 102 
minaliszka

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi 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- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis: 
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.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir .Skuputis. 60 pus.. .15c

Popierinei apdarai. 50c
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz-

Su pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

artinaus!
užpaka- 

j r y s z k, 
rėkia seneles sūnūs.

Motina dabar nori tave maty
ti.”

Sugryžau. “Ar mane szauki
Nokkomu?” — tariau.

“O taip, taip; asz esu pikta; 
asz daug blogo padariau, nu- 
blauk mano nuodėmės, asz ne- Pirkite Apgynimo Czedinimc 
apkeneziu piktos dvasios, pa- Bondus ir Markes.

SKAITYKIT
■ “SAULE”

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

:: ::

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras 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 daigias 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

nka apveizdos; Nenuėjusia 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................?0c

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 ..........................................16c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyro; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 16c

Mahanoy City, Pa. ’
No. 160 Keturiolika istorijų ap>_ 

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. 25a

No. 161 Keturios istorijos apie Anį 
prapulties kranto; Mistrag ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25d

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

No. 164 Septynos istorijoa 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................................. 15d

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi® 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieša; 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 paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; 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®

Nq. 173 Tris istorijos, apie Talinu-* 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15®

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrafl 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 
rtai;
Preke

Kelota Juoku ir Paveikslo,
..........................  .1H

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Vede Kara Ant Okinawa Salos

<1

Nestoka Anglis

>•< 
le'ii

I/O

Jimmy Hayhurst, 8 metu 
isz Fairmont, West Virginia, 
rado būda kaip anglies savo 
tėveliams parūpinti, nepai
sant visu straiku. Czia jis su 
savo sesute ir jos drauge ka
sa angli prie pat kelio ir veža 
su mažu vežimuku namo del 
žiemos.

nors

JSZBANDYK savo laime!
Taip buvo iszspausdinta 

storomis raidėmis žaliame la
pely, kuris buvo indetas in 
laikraszti ir tokiu budu surado 
kelia patekti veik in kiekvie
nus miestelio namus.

Tokias keliais ir kepeja 
Vaizgira szis lapelis buvo ap- 
lankes./Kuomet kepėjas bepus- 
rycziaujant vartė tik ka gauta’ 
laikraszti, žalio popierb kąs
niukas iszjpuole ties jo kojomis, 
kuri jo žmona skubiai pakele. 
Visu moteriszku smalsumu, la
bai atydžiai ji perskaito szi la
peli. Tai buvo skelbimas (rek
lama) labdaringos Raudonojo 
Kryžiaus loterejos isz Kauno. 
Kelis kartus perskaiezius ir su
žinojus dalvka,- Vaizgiros žmo
na padavė lapuka savo vyrui 
lygiai taip .kaip Jeva rojuj pa
sielgė su obuoliu.

— Dirstelk, Alotiej, kas do 
pasakiszki iszloszimai: 500,000 
100,000, 75,000 50,000, 30,000 o 
be to dar daugelis mažesniu 
nuo 20,000 iki 5,000. Na 
taip mums pamėginus 
karta paimti bilietą ?

— Žiūrėk kas galvon užėjo 
senei; ar dar ko neprasimany
tum? — murmėjo kepėjas be- 
krapsztydamas pypke. Su tai]) 
iszloszimais tai yra tik moniji- 
mas pinigo ir suktybe daugiau 
nieko. Jie tik czia ant popiero 
stovi, bet inkiszcniu niekad ne
pakliūva. Popiera krauti, ji vi
sa prisiima; galima joje spauz- 
dinti ka nori ir kas nori.

— Na, jau jei ne tiesa butu 
tai tik gi nebutu laikraszty pa- 
raszyta, sziaip samprotavo 
Vaizgiros žmona.

Susiraukė vyras žvilgterėjo 
in savo žmona ir aiszkino.

— Laikrasztyje ir buna dau
gelis apgaudingu dalyku, be to 
czia yra visai ne laikrasztyje 
tik ant žalio popieraus skurliu
ko. Tai yra žydu prasimany
mas, kad piliecziu pinigai su
plauktu žydams in kiszeniu.

— Bet-gi galima vienok ir 
iszloszti.

— Kas iszlosze ? Tik tie pa
tys žydai, kurie visa dalyka sa
vo rankose turi, o sziaip žmo
nes labai retas kuris iszloszia.

—0 gi nesenei naszle Abram- 
ezikiene iszlosze.

— Daug ji ten iszlosze.
— Deszimts tukstaneziu litu.
— Tai negalimas daiktas.
— Taip tikrai deszimts tuks-

i

I

ir

arba pradžia 
SKAITYMO

tancziu. -Asz pati macziau tuos 
pinigus. Tuomet asz pamaniau 
sau: toki priedą butu gera ir 
mums sunaudoti.

— Suprantama asz neniekin- 
cziau taip dalyko jei butu tik
rai žinoma, jog szis tas iszlo- 
sziama.

— Kad niekad nemėgina tai 
ir neiszloszia nieko; tik drą
siem pasaulis priklauso. Asz 
manycziau mums reikėtų pa
bandyti.

— Ir pinigus pro langa isz- 
mesti.

— Visai ne, ka mes bilietui 
nusipirkti iszleisime, tai nc- 
reszkia dar pro langa iszmesti; 

• asz nujaucziu, jog mes iszlo- 
szim.

Ir kas gal i moteriszkes užsi
spyrimui ir iszkalbumui isz- 
t vert i. Jau Adomas rojuj to ne
galėjo; dėlto ncmeskim akme
niu in mus garbinga kepeja 
Vaizgira, jei jis savo moteres 
užgaidoms netvere prieszintis. 
Kad jis ir pasiliko prie savo 
nuomones, jog su visom loteri
jom aisžki suktybe, bet szvento 
ramumo ir meiles delei atsisa- 
ko nuo savo senu pažiūru ir da
vė reikalinga pinigu suma bi
lietui nusipirkti.

Po keletos dienu pilnas vil- 
cziu lapelis jau buvo ju ranko
se. Buvo tai labai didelis nume
ris ir prie to dar neporinis, ku
ris sulyg tos srities žinovu vi
suomet laimingesnis yra negu 
kad porinis.

Atėjo ir loszimu diena. Vie
nok szi karta -ju bilietas liko 
neiszloszes. Žuvo numeris, nors 
jis ir neporinis buvo. Apsiyyle 
savo lukescziais Vaizgiriene, o 
vyras tik bare ir- murmėjo del 
be naudos iszmestu pinigu.

Loterijos instaiga nekreipė 
domes in savo klientu piktus 
nepasitenkinimo rugojim us, 
bet skelbe vėl antrus loszimus. 
Kiekvienas pirma ėmusis, ga
lėjo vėl dalyvauti loterijos lo- 
szimuose antros klases savo se
nu bilieto numeriu, tik reikėjo

A. a. Leitenantas Generolai Simon Bolivar Buckner Jr., 
Amerikos Deszimtos Armijos Komandorius, sztai, ežia po 
kairei stovi ant augszto kalno ant Okinawa Salos ir seka 
savo kareivius, kurie artinasi prie Naha, Okinawa salos 
sostines. Generolas Simon Bolivar Buckner Jr. žuvo ant ka
ro lauko pergales iszvakarese. Prie jo stovi Major General 
Lemuel C. Shepherd, Szesztos Marinu Divizijos komando
rius, ir Brigados Generolas William P. Clement.

nepatenkinta.
— Kas jau karta “A” iszta- 

re turi ir “B” isztarti. Mes ne
privalėtum szi karta atsisaky
ti. Juo toliau loszimai eina, tuo 

Butudidesni iszloszimai seka, 
visaijkvaila jeigu mes dabar 
imtum ir atsisakytum toliau 
loszti. O jeigu kartais kliutu,| 
taip ji sau galvojo.

Vaizgira. nusileido savo žmo
nai ir sumokėjo dar karta. An
tru kart vos tik be trupueziuko 
liko neiszlosze. Tik kaip ant 
plauko visa laime kabojo. Nu
meris 179354 iszlosze, o ju bu
vo 1793'55.

— Žiūrėk tik tu, kaip arti 
laimes mes esame, sake ALaizgi- 
riene. Kitu traukiniu jau tikrai 
mes iszlosztume.

Dar karta ryžosi kepėjas ir 
isz gilumos savo pinigines isz- 
traukes pinigą sumokėjo tre- 
cziam kartui.

Bet szi karta laime nuėjo vi
sai kitais keliais. Nei ju, nei 
szalia kiti artimi numeriai ne
iszlosze. Laime skyrė net tuks- 
taneziai. Isztverminga žmona 
tais nenusisekimais nenusimi
nė.

patenkinti tavo moteriszkas 
užgeidas. Sakau tau dar karta 
jau penktu kart nemėginsime 
savo laimes.

Bet jo žmona, nežiūrint skau- 
' dans patyrimo, buvo kitos nuo
mones.

— Penktus, paskutinius ir 
; didžiausius loszimus mes pra- 
Ileisime! Jeigu mes dabar isz
losztume tai visas savo iszlai- 
das padengtume. Penkis szim
tus tukstaneziu iszloszti, klau
syk Alotiej.

—■ Nekalbėk man daugiau 
apie tai; užtenka man jauto; 
asz nieko bendra nenoriu turė
ti su tuo.

— Kaip? Tu nori penktus 
'traukimus, svarbiausius isz vi
su praleisti ir taip lengvai mu
su laime niekais paversti. O jei
gu mus bilieto numeris iszlo
szia svarbiausia loszimu suma, 
ka tada ?

— Hm, tas žinoma butu ma
lonu, bet geriau jau mes laiky- 

jkim savo pinigus kiszenej ir 
Į palikim kitiems kvailiams to- 
| liau loszti. Ales nieko neiszlo- 
szim.

— O kas žino ? Asz dabar 
tvirtai insitikinus, jog szi kart 
iszloszimai mums priklauso.

— O asz matau jau isz anks
to, jog mes ir szi karta praki-

— Dar mes privalome ket
virtiems loszimams paimti, sa
ke ji. Tik isztverme pasiekiama 
tikslo.

Bet iszldszimo ji nepažieke.jszim- Liau’kis su tuo; sene- Tai
Nors ketvirtu kart laime 'buvopia 1)<?1 kvaila. Geiiau susilai- 
vel arti priėjus, bet ir ’dabar K'ti nuo nuostoliu negu kad to- 
nusisirke pro tiek vilcziu padė
jusi vargsza kepeja. Numeris 
179356 iszlosze, bet ne 179355 
kur buvo sukrauta visa Vaiz-jTaip arti tikslo

1!
1 t

...ir...
RASZYMO

i

girų viltis. Nusiminęs kepėjas 
suglamžė savo laimes lukescziu 
lapeli ir užkeikė pirmu kart sa
vo gyvenime.

— Turbut užkeiktas koks 
mus tas numeris, kalbėjo žmo
na, nes paprastai negalimas 
daiktas tiek kartu neiszloszti.

— Žinoma juo slepias vel-

liau mus garbingai uždirbta 
skatiką niekais leisti.

— Ne, asz nenoriu liautis, 
ar asz turiu 

praleisti iszloszima? Niekuo
met, asz imu bilietą ir penktai 
loszimu klasei.

— C) asz tau sakau, motin, tu 
to nedaryk.

isznaujo nusiunsti pinigai. Szi nias, smarkiai rėkė Vaizgira, ir

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

* MAHANOY CITY, PA.
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Vaizgirai jau paskutine bnl-’nc visa naktį. O kiek aszaru bu- 
kaite sziandien iszkepe. Alės, vo iszlieta. Ju upeliai tekėjo 
dabar esame turtingi žmones ir per veidą vaigszes žmonos.

bus dirbti. Ales' Bet po audrai buvo giedra.
I Kita ryta Vaizgirene atnesze 
savo vyrui nauja laikraszczio 
numeri ir džiaugsmingai rode 
stambiomis raidėmis paraszyta 
skelbimą. Ten buvo ’paraškyta: 

Al įtaisymas: ‘1 Vakaryksz- 
cziam musu laikraszczio nuipe- 

' ry pateko spaudos 'klaida. Rau- 
r>. , . . , • 'donoįo Kryžiaus loterijos lo-— Ziurek szia, czia stovi . d ,

, , , ,, • szimuose reikia skaityti iszlo-oda ant balto: numeris . •
v- . . .. . , szusi 500,000 numeril/93oo iszlosze penkis szimtus’ 
es' i , . ... , . -i (355, bet 7735o.i tukstaneziu litu tai yra -vemj 
c!’ milijonas! Ales turtingi, sene;Į žiuick, mielas 

mes turtingi! Eik atneszk tuoj nie" n<'iszIosze esame, 
szen loterejo bilietą.

V a i z g i r i e n e s veidas i s zb a I o 
kai drobe.

— Bilietą, prabilo ji, koki 
bilietą manai tu ?

— Kaip? Kai]) gali tūtai]) 
kvailai dar klausti. Labdarin- 

sedejo g0S Raudonojo Kryžiaus lote- 
smulkes rejos bilietą. Numeris 179355, 

kuris mums tiek daug pinigo 
kainova.

— Ales neturime jokio bilie
to dabar. Asz....

— Ka ? Asz gi tau pinigu da
viau jam nusipirkti.

— Tas taip, bet tuomet asz 
macziau, kaip nenoriai tu ta 
darei tai ir pamaniau sau: pa- 

I galiau 'bus daug iszmintingiau 
i jei už tos pinigus nupirksiu sa- 
! vo vyrui nauja žiemai palta. 
Sztai jis.

Storas Ikepejas insiutes pylir 
ežiu pradėjo taip szelsti, kolio- 
tis ir keikti jog ji atlydoje ir 
daug tikeje_ pasipelnyti kaimy- 

| nai spruko kas sau pro duris. 
Vargszei žmonai už savo netai
ku taupumą teko iszkesti visa 
vyro pylkezio perkūnija, kurios 
žaibai ir griausmai szelo kuo

Vaizgira negalėjo pa'kensti 
tokio jo namuose vieszpatavu- 
sio ūpo. Jis negalėjo kas vaka
ras klausyti žmonos pamokslu, 
tai-gi nutarė visam tam pada
ryti gala — susitaikinti. Susi- 
'taikinimo sąlygą buvo pinigu 
suma suteikta penkta karta lo
terijos bilietui nusipiikti. Pri
slėgta szirdimi, kopėjas sumo
kėjo gana daug pinigu in ran
kas

! jo daugiau niekad jau nebeini-i 
ti. Ir vėl vieszpatavo taika ir j 
ramybe Vaizgiru namuose. Vy-* 
ras kepo ramiai savo balkaiti 
ir szvilpe sau priprasta daim 
o žmona triūse virtuvėj ir ga
mino visa su tokiu uolumu, 
kaip ji tai darydavo per 15 
metu. Apie loterija ir laimėji
mus daugiau nekalbėta.

Atėjo ir penktos klases lota
rėjos loszimai.

Buvo vakario]).
AIo tie jus V a izgi ra 

szalia savo kaimyno 
savininko. Prie ju dar prisidė
jo ir kriauezius Andrius Paliu- 
ras. Szis trijų būrelis ramiai 
sau prie stiklelio sznekuczia- 
vos. Tuo kart staiga inejo laisz- 
kaneszys ir padavė tik ka isze- 
jusi dar ryt dienai laikraszczio 
numeri. Paskutiniam laikrasz
czio puslapy j buvo praneszi- 
mas: “Penktos klases loszi- 
muose 500,000 iszloszimas teko j į 
numeriui 179355.”

i 

Vaizgirai sumirgėjo akyse;! 
jis vos nesukniubo beskaityda
mas. Atsigavęs isz to džiaugs
mo, jis paszoko nuo kėdės, me
te savo stikleli in siena tokiu 
smarkumu, jog szuke vos nesu-! 
žeide kiaueziaus Paliūne rau
donos nosies, ir puolė in glėbi 
smukles savininkui kartoda
mas lyg girtas: “iszloszta, isz- 
loszta didžiausias iszloszi
mas. ’ ’

— Isztikro'? — paklausė abu
du kaimynu vienu ypu ir stvė
rėsi žiūrėti su ypatingu dome
siu in laikraszti paraszyto pra- 
neszimo.

— Ar tikrai Tamsta turi ta 
numeri nusipirkęs, ponas Vaiz
gira ?

— Taip, taip, tai yra tas 
pats numeris, asz ji jau atmin
tinai žinau. Insitikrinimui asz 
dar turiu ta numeri nuo ketvir
tos loszimu klases, žiūrėkite 
sztai.

— Tikrai tai yra tas pats nu
meris, kuris laikraszty j stovi. 
Numeris 179355, ir tuo yra isz
loszta 500,000 litu!

Reikia pasakyti, Tamsta 
Vaizgira, esi laimes pauksztis. 
Turėti taip gera užsiėmimą, o 
prie to dar toki iszloszima. 
Tamsta vienu kartu staiga tur
tuoliu tapai Sveikiname.

Ir abudu nusilenke garbin
gai priesz naujai pakepta tur
tuoli, lyg tuo norėdami iszreik- 
ti ar ir jiems netektu nors maža 
dalele didelio iszloszimo.

— Jums beabejo ilgi sziek 
tiek teks, prabilo linksmam 
upe Vaizgira. Alano sene nieko 
dar nežino apie tai. Ka ji darys 
kai sužinos musu didele laime. 
Ji turi dar sziandien surengti 
iszkilminga vakariene, o asz 
statau deszimts bonku geriau
sio vyno. Tūkstantis litu man 
sziandien nieko nereiszkia.

Kaimynai sužavėti pažadais 
lydėjo poną ATaizgira namo. 
Smukles savininkas džiaugės 
pažadėtu vynu, o kriauezius 
tik seile rijo.

—- Kas ežia do laime patikę, 
klausė Vaizgiriene, pamaeziusi I

iszemes vyra.
— Kas do laime ? Džiaugkis 

sene*ir, linksminkis su manom,

nereikalinga 
iszloszem.

— Ales, isz, isz, loszem, vos 
isztare kopėjo žmona ir nuste
bus žiurėjo in savo vyra.

— Tai]) mes iszloszem, pa
kartojo jis ir tuo tarpu isztrau- 
kes isz kišzenio laikraszti isz-

savo žmonos, kuri prižade- tiesėjai po nosia.

ne 179,-

Alotiej, 
prabilo 

karczia szypsena veide Vaiz- 
girdiene. Džiaukis, kad už tai 
nors palta turi žiemai.

— Velnias ir tas klaidas da
ro, piktai bumptclejo kopėjas. 
Tai mat .kaip tai yra. Pirma 
tenka pyktis del daug iszleisto 
pinigo, kuri loterijos bilietas 
kainuoja, paskiau lukuriuok, 
nekantrauk sanvaitems, toliau 
džiaugiesi isz proto, nes manai 
iszloszes ir pagaliau vėl siunti 
pykcziu, kad jokio ’bilieto nesą.

— O galop reikia džiaugtis 
jog klaidos butą ir už tuos pi
nigus nupirkta gražus paltas ? 
Ar ne tiesa, mano mielasi džiu
gino ji žmona ir juokdamosi 
pridūrė užmirszkime mes ta 
visa kvaila istorija ir bukime 
vėl pasitenkinę. Jei gera už
baiga tai visa gerai!

— Na del manes, sumurmėjo 
kepėjas. Tegul jis skradžiais! 
Bet asz tau sakau, motin, kad 
mes daugiau nebantytum savo 
laimes loterejoj.

— Daugiau jau asz neim- 
cziau kad ir visa Kauna ar ka
raliaus ramus už kelis skatikus 
butu galima iszloszti.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele :: Skaitykite “Saule”

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

Saule, Mahanoy City, Pa. j

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

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

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paikiaus 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 Laba Nakt. 
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

u

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy-| 

venima. ant viso me- 
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; j 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ’'

Szv. Sakramento 
Tamosziau*, 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Szv. 
prie 
pria 
Szv.

Ginczas buvo gana smarkus. 
Pirmu kart, laimingo ir ra
maus ju dvieju gyvenimo iszti- 
ko kova. Kita ryta kaimynai 
žinojo, jog ramus Vaizgirai 
viens kitam in plaukus buvo 
sukibė.

Keletą dienu, iki sziol ra
miuose namuose, vieszpatavo 
audra. Žmona pasiputusi triū
se virtuvėje, o vyras 
isz peczians bulkaites eidavo in

karta bilietu kainos buvo kiek 
didesnes, bet iszloszimu sumos 
irgi nemažos.

Vaizgira ne žinoti apie tai 
nenore jč, jis norėjo tik tuojau 
gražinti jiems prisiunsta bilie
tą, kad apsisaugojus nuo'bėrei-1 jau mums daug į ‘ 
kalingu iszlaidu, bet jo antroji vo. Asz negaliu leisti sau visai 
mylimoji puse tuo buvo labai nuo koto nusmukti vien kad kainivne smukle.i

mus kvailus sugaudo, kad mos 
savo karcziai uždirbta skatiku 
žydui in maszna supiltum. Da
bar asz tau sakau, reikia liau- 

neduosiu to- 
kuris ir taip 
pinigu kaina-

tis. Ne skatiko 
, kiems menams,

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Ubagai Surenka Daug 
Pinigu Per Diena

DIDIS GENEROLAS
, MIRĖ

Pasiraszymas Ant Amerikos Konstitucijos

Žinios Vietines

NEW YORK.— Labdariu- t^NTVIT 'TITCAfAC 
gos Drauguves czionais pra-i 16 LENKI TEISMAS 
nesza kiek ubagai surenka per 
diena auku nuo žmonių. Uba
gai kožna diena surenka po 
szeszis-deszimts tukstaneziu 
doleriu, o nekurie ubaigai su
renka net po penkis-deszimts 
doleriu per diena.

BAIGTAS
Kaip Paprastas

Kareivis

ISZ OKINAWA. — Genero- 
las Simon Bolivar Buckner vi-

Nereikalauja Mirties
Bausmes; 3 Iszteisinti; sados buvo ant karo fronto su'

'savo kareiviais. Jis nei viena 
MOSKVA, RUSIJA. — So- kareivi niekados nesiuntė ten 

'vietų sudno teismas paskelbia ^ur pats neejo. jįs įsz tikro ve-j 
kad tu 16 Lenku delegatu klau- savo kareivius. Kareiviai

F f . p . symas baigtas ir nei vienas isz atsimena kad Generolas Buck-1 
rrancuzai rCSZHSl ju nebus nubaustas mirties ner niekados nesake “Eik pir- 

;bausme, nes Sovietai aiszkina myn,” bet vis sake “Eikime” 
.............. ~l kad visi tie Lenkai buvo tik ki- arba “Sekite manimi.” Tie ku- 

Amerikieczm Armijos Po nijaitu pasiuntiniai jie paaiszkina, rie buvo arti prie Generolo

Amerikiecziai Ir

PARYŽIUS, FKANCIJA.

— Liepos — July.
— Karszcziai.
— Isz priežasties, kad 4-ta 

diena Liepos (July) pripuola 
Su v. Valstijos tautiszka szven- 
te, kaipo Nepriklausomybes 
Diena,” redakcija ir spaustuve 
“Saules” ateinanczia Sereda 
bus uždaryta visa diena. Taigi 
ir mes geidžiame apvaiksztine- 
ti ta Laisves Diena, po kuria 
sziandien gyvename ir esame 
dėkingi.

—* Kaip girdėt tai kasyklos 
nedirbs Seredoje, Liepos 4-ta 
diena.

—■ Ponas S. Czerniauskas 
isz Szenandoro lankėsi su rei
kalais, taipgi atlankė ir redak
cija “Saules,” nes ponas Czer
niauskas yra musu senas skai
tytojas. Acziu už atsilankymu.

—• Gerai žinomas senas biz
nierius Patrick Tolau, 83 metu 
amžiaus, nuo 212-14 E. Centre 
uly., mirė pareita Sereda, sirg
damas trumpa laika.

— Nedėlios nakti apie 11:- 
10 vai., pasidaro ugnis szape 
pas A. Baniulio ant E. South 
Uly., isz kokios priežasties 
prasidėjo ugnis nežinoma.

gerai apsiginklavus budėjo ir 
tvarka su atprovintais karabi
nais užlaikė prie saliunu ir 
kliubiu Montmartre apylinkė
je. Czia buvo daug vagyscziu ir 
pesztyniu tarp Amerikiecziu ir 
Francuzu.

Dvi kompanijos Amerikie
cziu armijos policijantu ir dvi 
Francuzu divizijos apstojo vi
sas ulyczias ir gavo insakyma 
sustabdyti visas pesztynes.

Per ana sanvaitia desietkas 
Amerikiecziu pakliuvo in raz- 
baininku rankas ir buvo api- 
pleszti ir apdaužyti. Amerikie
cziai kareiviai dabar nori at- 
kerszyti.

Visos szitos pesztynes ir ne
susipratimai pakilo isz Fran
cuzu valdžios numuszti Ameri
kiecziu pinigu preke, verte. Ne 
tik Prancūzai biznieriai; bet ir 
pati valdžia lupa Amerikie- 
czius kiek tik gali.

Pažinsta Eroplanus

SHENANDOAH, PA

— Jonas Navitskas, nuo 
618 E. Centre Uly., ana diena 
likos sužeistas laike darbo sa-

kad jau dabar praėjo pavojus Buckner niekados negalėjo su- 
Rusijai nuo Vokiecziu ir Lenku 
ta i už tai Sovietai nereikalau
ja mirties bausmes.

Czia matyti gražiausi szpo- 
sai, beveik monai, visam svie
tui akis apmuilinti. Sovietai 
labai greitai ir gražiai butu vi
sus tuos Lenkus nudeje, bet jie 
pamate kad visas svietas seka 
j u žingsnius ir suprato kad ne
būtu nei Rusijai nei jiems in 
sveikata pasmerkti tuos Len
kus. Už tai jie dabar taip isz- 
kilmingai parodo savo miela- 
szirdinguma.

prasti kada jis rado laiko iszsi- 
miegoti ar pasilsėti.

Jis ant Okinawa salos buvo 
ant pat karo fronto kai musu 
kareiviai baigė Japonus isz- 
muszti. Jis czia, ant karo fron
to ir žuvo. Jis krito kaip tuks- 
taneziai kareiviu krito ir krin
ta.

Likimo jau taip skirta kad 
jam neteko sulaukti tos perga 
les ant Okinawa salos del ku
rios jis tiek daug darbo ir pra
kaito buvo paaukojęs. Dabar, 
tik kelios dienos po jo mirties 
ir Japonai visiszkai sumuszti. 
To Generolas Buckner norėjo, 
tam jis dirbo. Jo kareiviai pra
dėta darba pabaigė.

Generolas Buckner vede sa
vo Deszimta Armija nuo pir
mutinio užpuolimo iki visos sa
los užkariavimo. Okinawa sala 
yra mums baisiai reikalinga. 
Japonai žinojo kad ta sala 
mums reikalinga ir jiems pavo
jinga. Už tai jie taip žvierisz- 
kai muszesi, nepasidavė. Gene
rolas Buckner žinojo kad ta sa
la Amerikiecziu rankose pa
lengvins musu lakūnams ir nuo; 

kurie žino apie ka jie'mirties iszgelbes szimtus tuks
taneziu amerikiecziu kareiviu 
ir visa kara sutrumpins. Už tai 
jis su visomis jiegomis puolė 
ant Japonu ir sutriuszkino ju 
tvirtoves, suardė j u armijas ir 
iszskirste ar iszžude 85,000 ka
riuomenes. Priesz savo mirti

KITAS KARAS 
VAIKUCZIAMS

Generolas Patton’as 
Vėl Prasiszoko

LONDON, ANGLIJA — 
Armijos laikrasztis “Stars and 
Stripes” iszbara savo augszta 
generolą ir pataria jam dau
giau rūpintis savo kareiviais ir 
karo eiga, paliki prakalbas, 
pranaszystes ir taikos derybas. 
tiems, ‘ .
szneka ir ka jie daro.

Vienas Kapitonas parasze 
Generolui Patton atvira laisz- 
ka ir patarė kad jis sulaikytu 
savo liežuvi nors iki San Fran
cisco Konferencija savo darba 
atliks.

Mat visas szitas ermydelis Rs prižadėjo savo kareiviams 
sukilo kai Generolas Patton ^ad jie in dvi dienas in szmote- 
parvažiavo isz karo fronto ir ^us sukapuos likusias Japonu

Amerikos Suvienytu Valstijų Konstitucija yra ir szian- 
dien gerbiama nes ji aiszkiausiai ir geriausiai iszreiszkia 
laisvu žmonių norą save valdytis ir užtikrinti dar negimu
sioms kartoms laisve ir nepriklausomybe.

Amerikos Konstitucijos pasiraszymo diena yra szven- 
cziama Rugsėjo, (Sept.) 17, nes szitoje dienoje 1787 metuo
se pirmieji Amerikos piliecziai, patriotai, vadai pasirasze 
ant szitos Konstitucijos kur ir sziandien užtikrino mums 
laisve ir lygias teises.

Szita Szalis Yra Laisva Ir Nepriplminga

Richard Henry Lee pirmiausia reikalavo ir visam svie
tui pranesze kad Suvienytos Valstijos yra laisvos, ir po 
teisybei turi būti ir laisvos ir neprigulmingos. Szitoks nu
sistatymas buvo priimtas ir paskelbtas Liepos (July) 4, 
1776.

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima ,
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
E2, F2, G2, H2, J2 geros 
iki Birželio 30 d. Ženkleliai: 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki 
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki 
Birželio 30 d. Ženkleliai: T2, 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug- 
piuezio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 36 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5 
(1943-44m., szildymo laiko) ir 
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45 
m., szildymo laiko) geri iki 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.

Gazolinas: A-15 kuponai bai
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
ponai B6, B7j C6, C7, geri iki 
ateinanezio praneszinio.

Skaitykite “Saule”
SANDELIS KNYGŲ 

IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, celuloidos-virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais, 
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir 
Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio 
lietuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoiki kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksezionybes arba iszganymas 
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata 
ligoniams knygele apraszio apie 350 
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; PAparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo irvo garadžie. Gydosi namie.,

— Szenandoro Centralisz- 
ika Darbininku Unija nutarė 
nedirbt Seredoje, Liepos 4-ta 
diena.

t Alex. Cziupas, nuo 209 E. 
Centre uly., mirė Subatos ryta, 
Locust Mt. ligonbuteje. Gimęs 
Lietuvoje, pribuvo in Amerika 
daug metu adgal. Dirbo prie 
Knickerbocker kasyklose. Pa
liko dvi seserys: I. Adomaitie
ne ir A. Szevulskiene mieste. 
Taipgi szeszis po-vaikus isz 
Frack vilios. Laidotuves atsi
bus Utarninke, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 vai., 
ryte, kuna palaidos parapijos 
kapuose. D. Snyderis laidos.

Minersville, Pa. J Laidotu
ves a. a. And. Zanio, 44 metu 
amžiaus, atsibuvo Subatos ry
ta 9 vai., su apiegomis Szv. 
Pranciszikaus 'bažnyczioje, ir 
palaidotas parapijos kapuose. 
Velionis mire Chester ligonbu
teje kuris ten gydosi per dvi 
sanvaites. Paliko penkis se
serys ir tris brolius. Graborius 
Wm. R. Tuson laidojo.

Szitas, trijų metu vaikiu
kas, Roger Michael Golden, 
isz South River, N. J., labai 
gerai pažinsta eroplanus. Vi
si, net ir seni eroplanu staty
tojai ir lakūnai dyvinasi. Ji
sai pažinsta ir gali atskirti 
net 121 eroplana. Jis tik pa
žiūri in dangų ir pasako koks 
ten eroplanas, kur ir kaip pa
darytas kokio dydžio, svorio 
ir ar jis Amerikos, Anglijos, 
Japonijos ar Vokietijos. 
Sunku tikėti kad jis tiek žino 
ir moka, bet tie kurie ji pa
žinsta sako ir prisiekia kad 
taip yra ir gana.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S2O W. Centra St., Mahanoy City

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes dęl jos Ąpgyinimo,

buvo pakviestas pasakyti kelis 
žodžius vaikucziams, kurie mo
kinasi tikėjimo. Jis kalbėda
mas in juos jiems pasakė kad 
jie, tie maži vaikucziai tai yra 
kareiviai ir slauges, nurses ki
to ateinanezio karo.

Kareiviai dabar nori žinoti: 
“Del ko, po velniais jie dabar 
kariauja. Ar prirengti savo 
brolius ir vaikus del kito ka
ro?”

Generolas Patton yra labai 
geras generolas, bet visai pras • 
tas politikierius ir dar prastes
nis kalbėtojas; jis moka kaip 
ant karo fronto dirbti ir kaip 
kara vesti, bet visai nemoka 
kaip namie su žmonėmis apsi
eiti. Jis kaip tik parvažiavo 
tuoj aus pradėjo jau apie kita 
kara plepėti ir visus gazdinti. 
Generolas Patton garbingai at
liko savo darba ant karo lauko, 
nors skaudu pasakyti kad apie 
30,000 Amerikiecziu kareiviu 
krito, žuvo po jo komanda, va
dovyste.

Visiems butu geriau ir pa
ežiam Generolui butu in svei
kata, jei jis dirbtu savo darba 
ir paliktu kitus dalykus ki
tiems. Mes ji gerbiame ir gerb
sime kaipo gera generolą, bet 
negalime nutylėti kai jis kisza- 
si kur jam ne tik nereikia bet 
staeziai netinka.

divizijas.
Generolas Buckner sutvarkė 

Amerikos tvirtoves Alaskoje, 
kur Japonas ketino pirmiausia 
pulti, paskui jis Japonus iszgu- 
jo, isz vi j o isz Aleutian Salų. Jis 
pažino Japonus ir j u žvierisz- 
kumus ir žinojo kaip su jais ap
sidirbti. Jo darbas jo prakai
tas ir jo vadovyste dabar davė 
Amerikiecziams Okinawa sa
las isz kur Amerikos bomberiai 
ir eroplanai dabar gali lengvai 
pulti ir muszti Japonus paezio- 
je sostinėje, Tokyo. Okinawa 
salos krautynes pasiliks kaipo 
jo didžiausia pergale, ir ten 
Amerikiecziai kareiviai ilgai ji 
atsimins ir labai jo pasiges, nes 
jis vede kareivius kaip geras 
generolas ir mirė kaip papras
tas kareivis.

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Svetaine
Nepriklausomybes

:: JUOKAI ::

Per keturis menesius jie 
slaptai derinosi ir tarėsi pa
kol visi sutiko pasiraszyti 
ant Amerikos Konstitucijos, 
Rugsėjo (Sept.) 17, 1787. Bet 
Valstija Rhode Island nepa- 
sirasze ant tos Konstitucijos 
iki Gegužio (May) 29, 1790.

— Ka Jonai veiktum ra
džas dvideszimts tukstaneziu 
doleriu?

— Nugi per visa savo gy- 
vaste nieko ne veiktau.

NEŽINO

Sudžia: — Kaip vadiniesi?
— Nežinau, ponia.
— Sztai buvo taip, ponas 

sūdžiau, asz esmių isz dvynu, 
ba užgimem d vie j e ir ant 
krikszto aplaikeme varda 
Jonas ir Petras, nes kaip ne- 
sze mudu isz bažnyczios, bu
vo didelis szaltis ir vienas isz 
mudviejų suszalom, tai asz 
nežinau, ar asz suszalau ar 
mano brolis, del to nežinau, 
ar asz Jonas ar Petras.

SUDIA

— Apskunstas prisipaži
no jog du kartus nakti j e insi- 
lauže, in tvarta viena nakti 
pavogė dvi žąsis, o antra 
nakti atnesze adgal. Asz 
manstu, jog savžine tave 
kankino?—kalbėjo sudžia in 
vagi.

— Ponas sūdžiau, atne- 
szau adgal ba buvo kudos 
kaip szakos, tai butau lau
kias kol bus riebesnes.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien|

kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3 

[tuzinai už $1; Prova Detroito katali- 
'ku lietuviu su socialistais už dalinimą 
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
lais 3.5c, Dzian Bambos spycziai ir pa
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficie- 
rus ir Kareivis. Tak vese visokobla- 
gharodija 15c; Dainų knyga apie 107 
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas 
Savizrolas su paveikslais juokingi 
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko 
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
jas vyrams ir moterims apie lyties da
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
veikslais $2.50; Laime ir Planetų isz- 
dejimai raszant paikutes 25c; Saules 
ir Planetų kelias su paveikslais saules, 
žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip 
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu 
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Ko- 
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS,
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,




