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Sako Japonai Isz Bado Žus
Isz Amerikos
Surinkti Drabužiai 
į Dar Czia Guli

PHILADELPHIA, PA. — 
'Apie penki ar szeszi milijonai 
svaru drabužiu, kurie buvo su
rinkti Karo nukentejusiems, ir 
kuriuos mes patys rinkome ir 
aukojome, dar iki sziol stovi 
czia, Amerikoje. Valdžia taip 
ragino, taip mus skubino taip 
beveik reikalavo kad mes tuos 
Europos varguolius suszelptu- 
me. Mes paklausėme ir aukojo
me, kiek kas galėjo. Dabar 
mums pranesza, kad visi tie 
drabužiai dar guli ten kur mes 
juos sukruoveme.

Klubai, draugystes, mokyk
los, bažnyczios ir visi žmones 
rinko, nesze, davė, ir siuntė 
drabužius. Dabar gauname ži
nias, kad visi tie drabužiai dar 
czia Amerikoje.

Valdžia aiszkinasi, kad ji ne
turi gana darbininku ir neturi 
užtektinai laivu. Apie darbi
ninkus tai gal ir teisybe, bet 
jau apie laivus tai kožnas gali 
suprasti kad jau czia valdžia 
nori mums akis apmuilinti. Vi
si tie laivai kurie parveža ir 
parvežė kareivius isz Europos 
turėjo kaip nors ten nuvažiuo
ti. Daug laivu važiavo tuszti, 
kiti laivai turėjo akmeniu pri
sikrauti del lygsvaros, o drabu
žiu karo nukentejusiems nei 
viens neveže. Tai tau kur tvar
ka!

Senmergių Rojus

FAIRBANKS, ALASKA. — 
Mergaite ar mergina ar kad ir 
senmerge ilgai vienumoje sau 
negyvena kai nuvažiuoja in 
Alaska. Ten yra asztuoni vyrai 
del kiekvienos merginos. Ir vi
si tie vyrai gerus darbus turi ir 
nori apsipaeziuoti, apsiženyti.

Tie, kurie ten gyvena ar gy
veno sako, kad nėra tokios 
merginos kuri negali sau vyra Hungaru miesto Gyor, taip kad

Vyskupo Nužudyto jai J'VT žm°‘!kad jis.gali antJ 1 j j keliu dienu dabar važiuoti na-
Nubausti mo, jeigu jis gali užsimokėti už 

kelione. Mat, tai tau kur pro- 
VATIKANAS, ITALIJA. —1 tas. Dabar nabagas turi savo 

Vatikano laikrasztis pranesza1 pinigais, 
kad jis gavo žinias isz Rusijos 
valdžios kad tie girti kareiviai 
kurie tai sužeidė Vyskupą

greieziausia skolin
tais pinigais vėl grįžti tuo pa
ežiu keliu, kuriuo jis tiktai 
kar atvažiavo.

Kongresmonas Daniel

va-

Dar Mažiau Cukraus

Amerikos B-29
Bomberiai Ardo 

Visa Japonija
Amerikos Ir Anglijos Laivynai 
Daugiau Kariszku Laivu Siun- 
czia In Pacifika Priesz Japo
ną; Trumanas Ir Churchillas 
Vėl Tures Stalinui Nusilenkti; 
Anglija Francuzus Skriaudžia

J. 
isz 

Pennsylvanijos ir protingas 
žmogus dabar parasze laiszka 
in Karo Sekretorių, Henry L. 
Stimson ir reikalauja kad ar
mija liautųsi tokius szposus 
kretus.

Musu kaimynu vaikas par
važiavo isz Europos. Jo laivas 
inplauksin New York uosta: 
reiszkia apie szimtus myliu 
nuo jo namu. Bet ant rytojaus 
jis buvo iszgabentas in koki ten 
Tuskalusa miestą, daugiau 
kaip tūkstantis myliu nuo na
mu. Paskui, už sanvaitia kitos 
jam pasakė kad jis dabar gali 
važiuoti pasisvecziuoti pas sa
vuosius. Ir kaip tik atbulai, 
vaikai kareiviai isz ten yra czia 
atgabenami. Tai isz tikro dur
nas dalykas.

pasirinkti ir už jo iszteketi. Tai' jis neužilgo pasimirė, buvo nu-1 Flood, geras Demokratas 
Alaskoje isz tikro rojus: ten 
yra ir pinigu ir vyru. Ko dau
giau mergelei ar merginai ir 
reikia?

Prasze Eiti Szokti, Ji 
Ne Ėjo; Paszove

bausti.
Kaip jie buvo nubausti laik- 

rasztis nesako. Vyskupas Wil
liam Apor papuolė in Rusu ka
reiviu rankas kai jis norėjo ap
ginti kelias moteris nuo girtu 
kareiviu.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai jauna moteris atsisakė ei
ti szokti su kokiu ten Edward 
Kozak ar Legzak, jis iszsitrau- 
ke revolveri ir paleido keturis 
ar penkis sziuvius in ta moterį 
ir paskui insisedo in automobi
liu ir pabėgo.

Mrs. Jewel Philips 21 meto 
amžiaus moteris su savo drau
ge Mrs. Helen James užėjo in 
saliuna užkasti ir iszsigerti. 
Tenai jaunas vyrukas vis suki
nėjosi. Jis paprasze kad Mrs. 
Philips su juo eitu szokti. Ji at
sisakė. Tai jis iszejo lauk ir pa
lauke pakol jodvi iszejo isz 
karcziamos ir paleido keturias 
ar penkias kulkas in ja. Polici
ja nuveže ja in Episcopal ligon- 
bute ir dabar jieszko to prasi
kaltėlio užpuoliko.

Durnas Dalykas

NEW YORK. — Nepaisant 
kaip ar kur musu biznieriai 
kreipsis ar ka mums politike- 
riai prižadės, negausime dau
giau cukraus negu dabar gau
name. Gausime dar mažiau. Ir 
taip bus ne tik sziais metais bet 
mažiausia per tris metus.

Czia ir vėl ta OPA valdžia 
kalta, bet ne ji viena. Dabar 
jau iszeina in virszu žinios ku
rias valdžia norėjo nuo žmonių 
paslėpti: Cukraus yra ir bus 
daug mažiau negu mes dabar 
žinome ar manstome. Ir czia 
mums rupi ne vien tik cukrus 
del arbatos, kavos ar gardumy
nu. Cukraus reikia del visokiu 
dalyku: Padaryti guma isz al
koholio, paraka padaryti rei
kia cukraus, valgius pagaminti 
reikia cukraus.
.. O to cukraus vis mažiau ir 
mažiau. 1943 metais valdžia 
patarė, beveik insake Cuba 
žmonėms kad jie tik puse tiek 
cukraus pagamintu kiek jie iki 
tol gamino. Musu valdžia visa 
cukru nuo j u nupirko, bet inta
ke kad ateityje tik puse tiek 
ims ir kad jie tik tiek ir paga
mintu. Jie taip ir padare. Da-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Jeigu Sužeistas, 
Nusižudyk

WASHINGTON, D.C. — 
Kongresmonas Daniel J. Flood 
iszkele gera pareikalavima ir 
gražiai armijai davė patarima 
kad armijos didžiūnai biski 
daugiau razumo isz kur nors 
gautu, ar nors pasiskolintu.

Sztai koks durnas dalykas: 
Sužeistas kareivis parvažiuoja 
isz Europos. Jis gyvena, saky
sime New York ar Philadelphi- 
joje, ar kad ir bile kur Naujoj 
Anglijoj ar Pennsylvanijos mai 
nuošė. Jis parvažiuoja kur nors 
czia ant Atlanto kranto ir ran
dasi maž-daug apie szimta my
liu nuo savo namu.

Jeigu armijos sztabas nors 
kiek proto turėtu, - paleistu ta 
vaika kareivi namo pas savuo
sius nors ant dienos kitos. Bet 
kur czia tau! Ji tuojau iszgabe- 
na kur ten in Vestus in Vaka
rus, kokia tūkstanti myliu nuo 
jo namu. Ir tos kvailystes dar 
negana. Nespėja tas sužeistas 
kareivis tenai nuvažiuoti, kai

Anglija Prancūzus 
Skriaudžia

CAIRO, EGYPT. — Dar San 
Francisco Konferencija nebu
vo užsibaigus, Anglijos diplio
matai Cairo mieste ir paeziame 
Londone nutarė parduoti ar 
iszmainyti Francuzijos drau
gyste ir gera valia del Arabu 
pagelbos Rytuose.

Kai Anglijai reikeje stoti 
Francuzams in pagelba priesz
sukilusius Arabus, ji atbulai, riauti ir pavergti.

ne tiktai ka nestojo savo kai
mynui in pagelba bet dar Ara
bams padėjo ir juos kušino ir 
siundė priesz Franci jos karei
vius.

Toks iszdavikiszkas pasiel
gimas bus paežiai Anglijai ne 
in sveikata. Jeigu Francuzai 
turi atsisakyti ir pasitraukti 
isz Syrijos ir Lebanon, tai pa
tiems Anglams bus per karszta 
Transjordanijoje, Iraq, Egypte 
ir Palestinoje.

Arabai niekados nebuvo nei 
nebus Anglijos draugai, jie 
greieziausia kreipsis prie Rusi
jos jeigu tik kils koks reikalas.

Czia Anglijos dipliomatai at
stumdami savo kaimynus 
Francuzus ir užtardami už 
Arabus tik padeda Rusijai dar 
geriau ir giliau inlysti in Euro
pa ir daugiau žmonijos užka-

WASHINGTON, D. C. — Eina gandai 
kad kai kurie augsztose vietose Diplioma
tai labai nepatenkinti kad ateinantis trijų 
Tuzu Susirinkimas bus laikomas Berlyne. 
Jie sako kad jau laikas ir Stalinui savo 
kiszkas biski pakrutinti ir atvažiuoti pas 
mus. Rooseveltas ir Churchillis važiavo 
in Teheraną ir in Yaltos Konferencijas, o 
Stalinas sau pypke cziulpc ir uz pecziaus 
sau namie betupėjo. Matyti kad ir szita 
syki musu Prezidentas su Churchilliu ve! 
turės Stalinui nusilenkti ir pas ji, kaip 
vaikai pas tęva nuvažiuoti. Szitoks nusi
lenkimas tam Stalinui kaip tik ir Patinka.

LUZON, PACIFIKE. — 
“Tie, kurie bus sužeisti, ser
gantieji ir tie kurie jau netinka 
stoti in karo lauka, turi patys 
nusižudyti. Kiekvienoje kom
panijoje bus paskirtas karinin
kas,oficierius, kuris prižiuręs 
ii patikrins szitus garbingus 
nusižudymus.”

Szitokie insakymai buvo vi
siems Japonams paduoti. Ame- 
rikiecziai rado szita insakyma 
ant žuvusio Japono kareivio. 
Jie taipgi rado paveikslu ir ki
ti, kurie savo akimis mate to
kias savižudystes po prisieka 
sako kad taip ir yra.

O jeigu sužeistas ar sergan
tis Japonas dar nenori pas sa
vo Abraomą keliauti, nenori 
nusižudyti, tai karininkai, ofi
cieriai jam padeda garbingai 
isz szios žemes iszkeliauti ir jie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Skaitykite “Saule”
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

853 Jauni Karininkai Isz West Point

Sziais metais iszeina isz Amerikos garbingos ir didingos kariszkos Akademijos 853 
jauni oficieriai, karininkai, kurie gavo savo sparnus. Reiszkia jie dabar lakūnai, gali ero- 
planais pas Japonus važiuoti. Tarp szitu jaunu karininku yra ir Cadet W. D. Clark kuris 
priėmė savo sparnus ir garbes laipsnius nuo savo tėvo Generolo Mark W. Clark.

MANILA. — Australijos Septintoji Di
vizija užkariavo Borneo Salos pakrantes. Aus
tralijos kariuomenes paėmė Balikpapan ir dabar 
eina staeziai ant dvieju dideliu vietų kur bus 
eroplanams patogu nusileisti ir priesz Japonus.

GUAM. — Apie 600 Amerikos bomberiu 
vėl apdaužė ir baisius gaisrus uždege in ir apie 
Honshu Salos ir Maruzen aliejaus sandelius. Isz 
czia Japonai gaudavo daug savo aliejaus ir ga
zolino. Ta paezia diena kiti eroplanai užpuolė 
Japonu laivyną ir nuskaiidino ar apdaužė 32 lai
vus. In dvi sanvaites Japonai neteko 305 laivus.

Bomberiai be jokios paliovos, be jokio su
stojimo bombarduoja Japonus diena ir nakti. 
Iii viena para Amerikos bomberiai net tris sy
kius bombardavo Japonus, ant miestus: Shimo- 
tsu, Akashi, Chiba, Shimizu ir Kofii.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
Į daugiau nie'ko, kaip persimai- 
) rymas piktos dvasios in numi- 
heli, idant arzint gyvuosius.

Dievas ir duszia netiktai sn-

Danijos Atstovai Priimti Konferencijoje
apie szeszi stiklai.

Nors taip paprasta ir reika
linga gerti vandeni, vienok yra 
daug kurie užtektinai negeria. 
Tokie žmones yra prate mažai

tinka su mokslu, bet, tiesiog sa j gerti, ir nors jie kenezia galvos 
kant yra pamatu filozofijos. skaudėjimus ir skilvio nemali- 

į Žmogus su neingaleta pajėga1 mus jie nemano, kad stoka van- 
Dabar isz lėto ]Pesz^0 teorijos, kuri .apsiaubi-'dens yra visa priežastis.

Kai Vokiecziai pasidavė ir 
kai visos Naciu armijos suiro, 
baisus sumiszimas .pakilo viso-j 
je Europoje. 7" 
wavT.jYw.rnai™ mnfvt; Tinv!netu ir iszdestinetu netiktai j 

pasirodinus,

je Europoje, 
mažu-ipamažu jau matyti nor 
foiski tvar'kos. Apie keturi mili
jonai Vokiecziu kareiviu grįžt n 
namo, grįžta isz visu Europos 
krasztu.

Vokiecziai iszlkeliavo visa 
pasauli užkariauti, savo krasz- 
to varda in padanges iszkelti. ,
savo žmonėms aukso, sidabro ,ba orizonla, kuriame talpius j 
ir visokio turto pargabenti. Jie|viskas> aPie ka maustome ir ka 
grįžta kaip muse kandę, kaip' jaueziamo, ant tiek be Dievo n 
žeme pardavė: sumuszti, paže- duszios> ™rints 8vietas iszma- 
minti, alkani, basi, be pergales, 
be grobio, be gero vardo ir be 1 
vilties; grįžta in Sudegusius 
miestus, sugriautus namus, isz- ’ 
naikintus sodžius, iszardytus 
laukus ir iszskirstytas szeimy-Į 
pas. In dvylika metu tie 'karei
viai visa Europa kraujuose pa
skandino ir savo kraszta sunai
kino.

Jiems dabar jau nerupi nei 
garbe nei pergale; jiems szian- 
dien reikia maisto, duonos. Ka
reiviai dabar koja po kojos vel
ka namo, jiems reikia maisto ir 
jie gaus to maisto nepaisant ar 
tai dranga, ar priesza jie ap
vogs.

Po pirmo karo, Alijantai vi- 
siszkai nuginklavo visus Vo- 
kieczius kareivius ir iszkrapsz- 
te visus ginklus isz visu Vo'kie- 
cziu. Dabar daug Vokiecziu ka
reiviu, net visos divizijos dar 
laikosi savo ginklus. Pilnos di
vizijos dabar grįžta in Balka
nus, in Austrija, in Czekoslo- 
vakija ir in kitus krasztus su 
visais savo ginklais.

Raszytojai ir koresponden
tai pasakoja kad Prūsas įkąri- 
nimkas toks pats pasipūtės po
nas dabar koks ir buvo pir
miau. Szimtai tu'kstancziu Vo
kiecziu kareiviu grįžta su pil
nais maistais ir vežimais, ir 
niekas ju neperkrato, neprižiu- 
rieja.

Szitoks neapsižiūrėjimas ir 
nieko nepaisysimas eina mums 
ne in sveikata. Tie Naciai ir 
Prusai neužilgo vėl ims kelti

pasirodinus, taip vadinamus szeszis stiklus vandens kas- 
medegisz'kus, bet, ir musu diJ dien, pradek tai]) daryti tuo- 

jszia; jokios visokius tikrumus; jaus. (Jerk viena ar du stiklus 
troszkimus ir viltis. Sztai, ant iszryto priesz valgant, patarti- 
kiek Dievas, duszia ir svietas'na szilta. Tas prirengs skilvi 

# • l

! dvasinis atidarinėja priesz prie darbo. Kitus keturis gerk 
'niurni nauja, o platu aprega ar (dienos begyje. Jie prigelbes ne 

tik skilvi ir žarnas iszplauti, 
bet aksfins kepenis, inkstus ir 
skūra prie sveiko veikimo.

Kartais esti pakeltas kiaušy

Gerk viena ar du stiklus

ningas, norints savo paredkia, mas ar patartina gerti vandeni 
nesakoma 

priesz toki paiproti, jei nėra 
valgio burnoj geriant; kitaip 
yra palinkimas nuplauti valgi 
su vandenin taip kad jis nėra 
užtektinai sukramtomas.

In vandens gorima reikia 
žiūrėti kaip in 
paprotį

stojesi del musu maiszatia ir ! valgant, 
pragaras. Nieko tame sumi- 
szime nesuprantame ir vargina 
savo esylbia.

Vyrai ant moterių visaip isz- 
randa, bet motere da geresnius 
budus suranda; iszmintingiau- 
sia apkvailina ir gana!

KODĖL REIKIA
VANDENI GERT

stiklus.
Kad būti 

suskaityti.v

gėrimą
geros sveikatos 

ir reikia pasisteng- 
iszigerti po szeszis

tikru, reikia juos

Galvos skaudėjimas ir skil
vio nemalimas paprastai yra 
isz priežasties mažai vandens 
gėrimo, ir szeszi stiklai ant die
nos yra mažiausiai reikalauja
ma kad sveikata palaikius. .

“Gerk szeszis stiklus van
dens kasdien,’’ yra patariama. 
“Tai gydytojo paliepimas.’’
Ne ligoniui, bet sveikam žmo-j les gauti daugiau cukraus, 
gui.

iSzis patarimas yra tiek pa
prastas ir pigus kad dauguma 
jo neinvertina. Tiems kurie yra. 
sveiki ir nori tokiais likti, už
tektinai vandens kasdien yra 
neatbūtinai reikalinga. “Už
tektinai” yra apie szeszi stik
lai. Ir kodėl, paklausi, reikia 
tiek daug vandens kasdien?

Yra daug
miausiai vanduo suminksztma ^oves gamintis del žiemos, 
maista kuri valgome, padary-^ Mums daug daugiau reikia, bet 
damas ji lengviau suvirinamu mažiau turime.
ir sugeriamu. Jis taip susimai- 
szo su virinamais skystmais,

Dar Mažiau Cukraus
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bar musu valdžia kad ir reika
lauja, daugiau negauna, nes 
Cuba žmones paklausė Ameri- 

j kos valdžios ir daugiau nega
mino. Dabar ims mažiausia 

j tris metus pakol Amerika ga-

I Mes paprastai suvartuojame 
apie 8,000,000 tonu cukraus per^ 
metus, o dabar galime gauti tik 

, apie 5,000,000 tonu. In puse me- 
i tu, mes jau su vartų oj ome dau
giau negu puse tu penkių mili
jonu tonu pirmoje sziu metu 
puseje. Dabar mums lieka ma
žiau negu puse to cukraus ka-

I da mums reikia daug daugiau 
pnežascziu. Pir- ( ^aį įma visokius vaisius ir dar-

VISZTINYCZIOS ŽTU ,Laktos turi būti toli nuo lan
gu, kad neprileidus szalczio. 
Reikia duoti nuo 8 i'ki 10 coliu 
tupejimo vietos kiekvienai 
visztai. Visos laktos turi būti 
vienodo augsztumo. Niekuo
met nereikia viena lakta padė
ti augszcziau kitos, nes visos 
visztos mėgins ant ankszcziau- 
sios nutūpti ir peszis kad kitas 
nustumt.

Turi būti viena gūžta ketu
rioms visztoms. Gūžtos turi bū
ti nors 1G coliu ploczio ir tiek 
pat ilgio ir nuo 12 iki 16 coliu 
augszczio.

Dažnai malevojant visztin.y- 
czias daug ])rigelbsti iszvaiz- 

Iszbaltinant

Visztinyczios turi gauti; 
daug saules ir tyro oro kad už
laikius visztas sveikomis, ir tu
ri būti joms užtektinai vietos. 
Visztinyczia turi būti atsukta 
in pietus, nes tuomi gauno dau
giausiai saules. Kur visztos ga
li būti ant tyro oro visa diena 
reikia joms paskirti po 27b De
das kiekvienai visztai, bet 
mieste, kur visztos turi visa lai
ka gyventi visztinycziosia rei
kia joms duoti po keturias ar 
lenkias pėdas. Visztinyczia 
kurioje telpa 25 visztos turi bū
ti 10 pėdu ilgio, 7 pėdu ploczio,

i ir G pėdu 2 coliu augsztumo Jai ir szvarumui. 
prieszaky, o 4 pėdu augsztumo kalkėmis beveik pigiausiai ai- 
užpakaly. Kur žiemos nėra la- sieina. —C.
bai szaltos gerai indeti Įauga ir j 
dengti ji dratu o ne st iklu.

Jei visztinyzia stovi ant 
szlapios ar drėgnos žemes, gali 
būti pavojinga visztoms. Grin
dis gali būti paprasta žeme,! 
lentos ar cementas. Jei papras
ta žeme reikia kasmet iszgran-

Szitie Danijos atstovai atvažiavo in San Francisco ir bu
vo priimti ir pripažinti. Danija dabar yra Penkiosdeszimta 
tauta Konferencijoje. Axel C. F. Sporon-Fedler, (isz deszi- 
nes) pasitiko atstovus. Žiūrint isz kaires, stovi Henrick De | dyt ir szviežiu smileziu pripilti. 
Kauffman, Ministeris in Washingtona, Profesorius Erik 
Husfeldt ir Profesorius Hartvig Frisch.

Niekai Žentelis

A. — Na kai, ar džiaugiesi 
isz savo žento?

B. — Geras vyras, tiktai 
kazyruoti ne moka.

A. — Tai turi džiaugtis isz

to.
B. — Tai ve, ne moka o 

vienok kazyruoje.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondu? 

ir Markes

Jei grindys isz lentų, turi butij 
8 ar 10 coliu nuo žemes, kad lei
dus orui cirkuliuoti. Cementi
nes grindys geriausia, nes il
giau laiko ir patogiau valyti. 
Tokios grindys turi būti pri
dengtos sziaudais ar pieta v i- 
noms nuo 3 iki G coliu storumo 
ir kada tos palieka labai drėg
nomis ar per daug sutersztos, 
turi būti pamainytos szvie-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,, . . 50c i

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

“S aule’’dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

SKATTYKl’I “SAULE" PLATTNKIT

JUOKAI

Geras Priliginimas
Mužikas — Tai daugelis 

ponas grafas kasdiena to
kius storus cigarus rūkote?

Grafas: — Taip, mano 
žmogeli. Tai yra paprastu 
daigtu ne galiu he to apsieiti.

Mužikas: — Taip, tai asz 
žinau! Suvis kaip asz.

Gra. — Ar ir tu rukai ciga
rus?

Muž. — Cigaru ne rukau, 
nes kožna diena pasigeriu.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. j
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaide! ota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

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 ^alenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoma. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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 .................................................. 15e

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 Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................ 15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyie; Prigautas vagis. 
00 puslapiu ............................15c

No. 160 Keturiolika istorijų *p._ 
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. 25o

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

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

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........... ......................15c

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 

| ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; 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 ..........................................153

No, 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 153

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

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

No. 102 
oūnaliszka

No. 103 
pirmutines

! imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

No. 112 Trys 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 apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant7 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 žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ..................................15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė uustyniu; Peleniute: Du brolei 
Varerutis ir Skuputis. 60 pus...15c

O gal kas paklaustu: Kodėl 
, t .. ... v. . musu valdžia uždraudė Cubakad jie pasiekia maziausais ,1 i žmonėms daugiau cukraus ga-

, minti ir mums parduoti? Val- 
i džia turėjo tik paskirta skai- 
; ežiu laivu vežti szita cukru isz 
i Cuba in Amerika. Tuo tarpu į 

”1 Vokiecziai baisiai daug musu 
laivu ežia skandino. Už tai 
Amerikos valdžia iszrokavo 
kiek laivu ji gali paskirti vežti 
cukru. Ji tik tiek cukraus už-l 
siprasze ir, bijodama, kad jei-1 
gu bus daugiau cukraus tai Cu
ba žmones kitoms tautoms par
duos ar patys Amerikiecziai ki- iszmatas,1 . , . . A ,’į tus laivus pasiuns to cukraus.

I Už tai valdžia staeziai uždrau- 
; de Cuba žmonėms daugiau cuk 
raus gaminti. Dabar valdžia 
turi ir per daug laivu, dabar 

į jau Vokiecziai neskandina mu-Į 
su laivu, nes galėtume dusyk ar, 

I tris syk tiek cukraus parsiga-; 
. kenti, tik beda kad nėra isz kur ( 
jo parsigabenti, nes pati val
džia sumažino sau cukraus.

j Dar ir gamta prisidėjo, in tai -' 
j ka musu valdžiai atėjo. Cuba 
j szalis vis gauna daug lietaus’ 
per praeitus du menesius.; 
Sziais metais per tuos du mene
siu visai nelijo, reiszkia, viskas 
iszdžuvo. Už tai ir sziandien ir 
rytoj, ir sziais metais ir atei- 
naneziais metais mes gausime 
vis mažiau ir mažiau cukraus.

visolkius sumiszimus ir ims po'maisto daleles. Jis susimaiszo 
senovei sau straksėti ir valdy- su kraujam ir palaiko pieveles’ 
ti. Prancūzai ir Sovietai jau drėgnomis. Pagelbsti reguliuo-' 
dabar gyvu kailiu jauezia Na- ti kūno sziluma iszskirstyda- i 
ciu ir Prusa kietsprandiszka1 mas ja po invairias kūno dalis į 

užsispyrima.
Jau beveik laikas kad Ame- kaitų iszvaro. 

rikiecziai, Sovietai ir Anglai sias jis tuomi, __
padarytu kolekta ir priverstu' deda prie iszvarymo lauk ne
visus Vokieezius visus savo reikalingu maisto daliu, 
ginklus paaukoti. Bet toks Į Maistas, kuris esti kūne viri- 
darbas, tokia kolekta dabar namas kad palaikius ji sziltu ir 
jau bus labai sunku padaryti/ pridavus jam tvirtybes dirbti 
nes Vokiecziai jau grįžta namo judėti, gamina 
ir ten namie savo ginklus paka- taip-pat kaip anglis pelenus 
voja, paslepia.

ir nereikalaujama sziluma pra- 
Gale, svarbia u- 
kad daug prisi

Taip-gi yra nuolatinis celeliu 
nusidėvėjimas. Szi nudėvėta 
pereina in krauja, kuris ja per-London žmonis pradėjo labai 

tikėt in dvasias mirusiu, o žmo- duoda skurai, plaucziam lu
stams ir žarnams, ir tie turi jos 
nusiskatyti. Gėrimas daug 
vandens pagelbsti tiems orga
nams veikti, ir neleidžia kūnai 
nuodu prisirinkti.

Reikia atminti, kad kiekvie
na pievele ir kiekvienas orga
nas, net dantys, turi vandens. 
Fatinai, kūnas susideda isz 
dvieju-treczdaliu vandens, ir 
szia proporcija reikia palaiky
ti. Kasdiena kūnas netenka 
dvieju ir puses 'kvortų vandens 
ir tas turi būti dapildoma, jei 
norima kad jis tinkamai savo 
darba dirbtu. Dalis yra maisto 
dapildoma, ir nedateklui reikia 
dapildyti vandeniu, kuris bus, r "

uis mokyti, kurie buvo laikomi 
už sveikaproezius, visai neteko 
proto, nes taip drucziai intike- 
jo dvasias. Apie dvasias kal
ba kaip apie geriausius kaimy
nus. Nekurie taip geidžia pa
matyti dvasias, jog net lai'k- 
raszcziuosia pajiesz'ko namu 
kuriuosia dvasios vaidinasi.

Senas generolas nutraukė pa
veikslą dvasios savo mirusios 
motinos. Žinoma, dvasios pa
sirodinėja tiktai tiems, kurie 
yra susipažinia su slaptybėms 
iszszaukimo juju, tai yra, per 
Spiritualizmą.

Bet nekurie yra tosios nuo- 
mpnęsj jog Spiritualizmas tąį^ Skaitykite “Saule”

Pas Skvajera
Sk va j eras: —Žmogau, 

dos iszrodai ant inteligento 
ir szviesaus žmogaus, o taip 
baisiai sumuszia savo pa- 
czia?

Kaltininkas: — Ar ponas 
sudžia pažinai mano paczia?

S. — Ka asz galiu pažinti?
Kai. — Tai veluk tylėti, ba 

mano boba ir paežiam vel
niui insipyktu.

Dūmojimai

ro-

— Jeigu karalius Salamo- 
nas geide iszmokti žvėrių 
kalba, tai tam nėra ko stebė
tis, nes žmogelis turėjo net 
tūkstanti paežiu, tai žinoma, 
jog žmoniszka kalba jam da- 
kako.

— Meile yra vienokia, — 
nes karalei ir praszcziokelei 
mylisi taip pat.

— Tikra meile panaszi in 
velnius, apie kuriuos kožnas 
pasakoja, bet niekad j u ne
matė.

— Daugelis jaunikaieziu 
isz meiles suėstu savo myli
mas, o kada apsiveda su ja, 
tai gailesį, jog priesz veseilia 
josios nesuede.

— Niekas lyg sziolei da 
neisztyrinejo kaip meile pra
sideda ir kaip baigėsi.

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

Praversta links-

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: 25* ::
pirk] te Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Adresas

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna.
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(Tasa) Vyro Darbas
Kita Vakara Vincas klausi

nėjo apie Lenku fronto invy- 
kius, pradedamas:

— O su Lenkais ar teko arti 
matytis? —pradėjo Vincas,

— Patekus man isz N. szta- 
bo in N. pulko N. kuopos rasz- 
tininkus, kol mus batalionas 
ilsėjosi po mus.ziu su Bolszevi- 
kais viskas 'buvo ramiai. Dir
bau rasztineje be jokio pavo
jaus, kaip ir tu laike pamoku. 

‘Bet, kai Bolszevikai, gerai ne- 
bepamenu kuriuo laiku tas bu
vo, artinosi prie Vilniaus, kas
kart atstumdami Lenkus, ir 
mus vadovybe pasiuntė ar
džiau Vilniaus, kad užėmus 
Bolszevikams Vilnių, neleisti 
jiems tenai insigaleti. Kai mes 
drauge su Bolszevikais užėmė
me Vilnių, tuokart tarp musu 
ir Bolszeviku vadovybių buvo 
pasiraszyta taika. Kariuome
nes laikėsi viena nuo kitos kaip 
galima atokiau. Bet nors vado
vybes buvo insakiusios abiem 
kariuomenėm, neužkabineti 
vieni kitu ir neagituoti, 'bet ne
žiūrint in tai Bolszevikai prie 
visu progų agitavo musu ka
reivius. Jie ragino mesti musu 
kariuomene ir stoti in armija. 
Bet musiszkiai, matydami Bol-

Moterys užima visus vy- 
riszkus darbus. Dabar net ir 
leda vežioja ir neszioja mo
terys. Czia matome Ponia 
Ada Mansell kuri užėmė v y 
ro darba ir dabar nesza leda 
tiems kurie nori. Ji dirba 
Pittsburgo mieste.

ekanezio dausi greit atgal. Perbėgdamas Supratau, kad Lenku artileri- 
| vakaro. Jis norėjo žinoti ka^ pamaeziau, kad pafrontėj 
jaute ir mate jo brolis Lenku sas kareiviu pulkelis apstojęs į.
fronte, bekovojant musu ka-jsu katiliukais virtuve ir belau- 
riuomenei su Lenkais Seinų j kia pietų.

tapielinkeje. Viena vakara užsi- 
' rūke abudu ir atsigulė. Vincas 
' matydamas gera brolio upa pa
klausė:

— Stasy, papasakok ka pa- 
j tyrei Lenku fronte?

— Tu vis su savo pasakoji- 
jmais! Na, gerai. O apie ka ir 
kur sustojau ana vakara?

— Kad jusu pulkas sugryžo 
isz Vilniaus Kaunan, o Kaune

5 valandėlė pasilsėjus buvo isz- 
I siustas Lenku frontą Seinų
apielinken, — tose Vincas.

— Aha, atsimenu, tarė Sta
sys. Taigi musu N., pulkas ga
vo insakyma žygiuoti Lenku 
fronto linkui. Bara jis užėmė 
Seinų apielinkeje už Beržiniu-! 
ku miestelio. Kad suprasti visa! 
tai kodėl taip invyko, reikia at-l\ 
siminti, kad tuo laiku Lenkams 
labai blogai sekesi kariauti su 
Bolszevikais. Norėdami Len-į 
kai užeiti Bolszeviku frontą isz- 
užpakalio, jie priversti buvo 
traukti su kariuomene per Lie
tuva ir su visom jėgom pulti 
juos isz kairiojo szono. Musu 
vadovybe insitikinusi Lenku 
imperializmu, nenorėjo leisti 
Lenkams ne pėdos inlysti in 
musu kraszta, ir kaip jau sa
kiau užtraukė priesz juos fron
tą.

— 'kai kuri laika kovojom, 
viena gražu ryta asz iszigirdau 
kad eme pasiutusiai szaudyti. 
Gal žingeidumo, ar ntsargumo 
vedamas asz iszejau su pora ki
tu rasztininku pažvelgti kaip 
einasi kova. Gi žiuriu eilese pa
sidarė judėjimas. Asz supratęs, 
kad mums jau nebegerai, lei-

j Vincas tik lauke s 
Jis norėjo vi- ja, ja pastebėjus taiko ir palie

piau kuogreicziausia 
isz czia atgal prie

Vos tik pavažiavo ir;kariuomene. Man ir-gi teko 
: szu-Mam muszyj dalyvauti. Nemi-

— Turbut jau laikraszcziuo- mas aszarojo, nes nežinojo ar
se skaitei kai]) mes 

važiuoti | ties 
gurgoles Lenku

sukuleme beleinta jam bus gryžti pas sa-
Szirvintais-Giedraicziais

generolo
viszkius — numylėtus. Apie 11 

Želikovskio valanda ryto juodu jau buvo 
stotyj ir žiurėjo in perbėganti, 
užilsusi, nuo Kretingos trauki-

. Jis buvo atsargoje, vuoros.
i-! Tuo tarpu granatos kartas nuo kareiviai iszsiskirste tuoj: 

karto sproginėjo apie virtuve. ■ szu-szu — pofff! — armotos’ nedarnas baisiu to muszio pa-'ui, po valandėlės abudu broliu 
szo vinys nukirto kaip tik ton sekiniu asz noriu tau priminti j su aszaromis atsisveikino i. 
vieton kur stovėjo virtuve.

TARADAIKA

viku gaujas sugryžau — atra
dau saviszkius. Dulke — pa- 

I maniau in ten buvusia musu 
szeviku tvarka ir laisve, ne ma-( kariuomene — bet visgi ta pati 

dulke laikėsi priesz tuos pa
ežius dar nesenai — galvojau.

— Tikrai kaip galėjo Lietu
vos kariuomene laižytis priesz 
tuos skėrius? — paklausė Vin
cas.

— Czia tai paikas atsaky
mas. Mat Lietuviams isz pra
džių padėjo ir 
kai Bolszevikai 
visa vasaros 
žmones insitikino kas do lais
ves neszejai “raudonieji,” nes 
žiauriau už Vokiecziu oku
pantus plesze ir alino užimtą
sias žemes. Tada žmones patys, 
kaip savanoriai, stojo prieszais 
juos ir pagaliau iszgrudo isz 
savo žemes.

— Taip ir buvo, — patvirti
no Vincas.

Z

— Palauk, asz dar nebaigiau 
apie Vilnių. Nors mus Vilniaus 
gyventojai priėmė barstydami 
po kojų gėlės ir aszarodami isz 
džiaugsmo, bet neilgai mums 
ten tebuvo lemta būti. Nebepa- 
menu, rodos, treczia diena ga
vome isz vadovybes insakyma 
apleisti Vilnių. Ka ir padarė
me. Traukinys tarp Vilniaus ir 
Kauno buvo tada pagadintas, o 
mums grėsė isz Lenku puses 
pavojus. Žygiuodami Kauno 
linkui dažnai susidurdavome 
su klaidžiojancziais Lenku rai
teliu būriais ir juos nuginkluo
davome. Gryžtant mus perse
kiojo kaip inmanydami Lenku 
partizanai, kuriems mes nlio- 
szirdžiai visuomet atsilyginda
vome.

Sugryžes Kaunan musu ba
talionas vėl gavo szie'k tiek at
silsėti. Bet, deja, neilgai. Greit 
gavo musu pulkas vėl insaky
ma trauktis Lenku frontą Sei
nų linkui. Apie nuotikius, in- 
vykusius Lenku fronte asz pa
pasakosiu tau kita syki, o da
bar laikas sapnuoti.

— Asz galeeziau klausyti to
kiu pergyvenimu iki pat ryto, 
—gėrėjosi Vincas.

— Migkiva, — pabaigė abu
du.

nyti nemane to daryti. Asz-gi 
patekės pirma karta savo tik- 
rojon sostinei!, nors ir labai 
keistu laiku, užmaniau eiti jos 
apžiūrėti. Einu, einu. Didžiąją 
gatve, paskiau pasukau kiton 
reikia gryžti atgal, — neberan
du savo dalies stovyklos. O 
“tovariszcziu” visur pilna: 
pestija, gurgole, raitija, artile
rija betvarkiai susimaisze ii 
sudaro toki keista vaizda, kad 
negali besusivokti ar czia regu 
liare kariuomene, ar ginkluotu 
valstiecziu minia. Pirma eida
mas asz taip gerai ju nepaste
bėjau, nes labiau indomavausi 
Vilniumi, bet gryždamas ir 
jieszkodamas saviszkiu pri
verstas buvau daugiau stebėtis 
kariuomenes stovyklomis. Kal
tais praeinant Bolszeviku ka
reiviai taip smalsiai in mane 
žiurėjo, o pamate mano rubus, 
tiesiog laižėsi. Kiti einant pro 
szali sakydavo: —“Tovariszcz 
suima j pagonu” — drauge nu
siimk pelines.

Pagaliau klaidžiojęs ir prisi
žiūrėjęs in beskaitlines Bolsze-

i
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arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col. 
Tiktai, 10c.
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Vokiecziai. O 
užėmė beveik 

rytu Lietuva,

❖

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* 
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. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniai* atlaidai*.
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. ūž Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Minis trantura*.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

h

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

Nei blogo raszyti, 
eripedia visi gražiai 

užsilauke. 
Mat, nuo viso blogo susilaikė.

Juk Lietuviai geri, 
Peikti ju negali,

Kaip nori, tai buna geri, 
0 kaip užmirszta, tai jau veli, 

Po teisybai, jau po truputi 
susivaldo, 

Jau ir gaivu tiek po pėdai 
neskaldo.

* * *
Kanadoje neseniai buvau, 

Ten puiku susirinkimą 
užtikau, 

Ant kurio ir mane užprasze, 
Ba man laiszka parasze.

Buvo ten girti, 
Ir tvirti,

Da tokio susirinkimo 
neregėjau,

Nei tokiu plovoniu niekad 
negirdėjau, 

Kokios lenais buvo
Nes visokiu ten pribuvo.

Jeigu negalite sueja puikiai 
pasilinksmint, 

Tai veluk gėdos tautiecziams 
nedarykit, 

Ba isz tokiu susirinkimu maža 
nauda, 

Žiūrint ant tokiu pasielgimu 
net szirdi skauda;

Geriau apsimalszykit, 
Gedos nedarykit.

* * *
Delavarijoje jau antai,

Ir inteligentai,
Su guminiais branktais ant 

kaklu,
Ėmėsi vieni kitus už plauku.

Ir pcilukus iszsitrauke, 
s Per gerkles pertrauke.

Tai vyrueziai ne kas, 
Tiktai tikras progresas.

* * *
Viena mistake privertė 

vaikina kazyruoti, 
Ir paskui vaikineliui reikėjo 

dejuoti,
Ir da nutempė pas vaita, 

Tai imti ne szi ne ta.
Vaitas pareikalavo 'beitos, 

Teismas eis in suda ant 
pagalios, 

Geriau neviliok bobele vaikinu, 
Nekazyruok isz pinigu.
Matai, kiek tai ergeliu 

pasidarai,
O da vaikinui baimes invarai, 
Geriau užsiimk darbu naminiu, 
O ne kazyriavimu su vaikinu. 
O tas dėjosi dideliam mieste, 

Kur gyvena toji katuke.

Saule Pub. Co., Mahanoy City]

Tai Bent Tarnaite

Virėja inpuola inirszus in 
pakaju pono:

— Pono pati mane iszko- 
liojo! Toje valandoje apleidu 
tarnysta! Ar eini ponas su 
manim?

atsisveikino ir 
viena juokinga muszio momen-l Stasys vėl sėdėjo vagone szvel- 

iiaus ilgesio svajonių liuliuoja- 
Tik viena mintis, kad jis 

teberado sveikus ii- gyvus savo 
tevuczius ir broliukus, ta min
tis, kaskart ir gaivingasis bal
zamas, atgaivindavo jo szirdi, 
pratusia ilgėtis, kentėti ir 
vargti.

— Staseli, tu iszigelbejai ka- ta. Kai prasidėjo szaudymg.;
Lenku raiteliu keturi eskadro-J mas. 

liūs! — nustebės suszuko Vin-.nai, netikėtai musu pėstininku 
cas. ’užklupti, eme gintis. Kad pa-

— Be abejones jei nebueziau I sėkmingiau 
paskubinęs, ga’ 
nys butu juos visus isztaszkes,
— pastebėjo Stasys ir tose kal
ba toliau.

— Kai parbėgau in rasztine, 
radau jau gurgole pasirengu
sia ir susitvarkiusia važiuoti. 
Greitu laiku parlėkė apdulkė
jusiu raiteliu pulkelis ir parne- 
sze insakyma trauktis kuogrei- 
cziausia atgal. Važiuoti mums 
buvo labai nepatogu, nes kelias 
ėjo per tyrlaukius in ilga nesta- 
czia auksztuma. Lenkai, būda
mi netoliau 2-3-ju varstu, szau
de in mus kaip inmanydami. 
Bet, aeziu Dievui, nors kiekvie
na minute posz'kejo ir sprogi
nėjo mums siuneziamos ju gra
natos, nuostolio mažai tepada
rė, mat musu vienas szarvuotas 
automobilis/sulaikė kuri laika 
Lenku desziniojo sparno verži
mosi, kuris norėjo mus apeiti. 
Nežiūrint tu keblumu mums 
pasisekė tvarkingai atsitrauk
ti.

— O kad ne szarvuotas auto
mobilis visa gurgole butu pa
tekusi Lenku belaisvei!! — ne
ramiai suszuko Vincas.

— Nors ir ne visa, bet dalis 
butu patekus, —pastebėjo Sta
sys.

— Tik, gaila, kad važiuo
jant musu gurgolei per Berži
ninku miesteli, — tese toliau 
pasakojima Stasys, — sulužo 
vieno ginklu vežimo ratas. 
Lenkai netoli jau szauke: “Pa
mes davaites! Panic ostaveie!”
— tai vežimą ir paliko Len
kams su visais ginklais. Veži
kas papiauste sztrangus užszo- 
ko ant vieno arklio ir nulėkė 
drauge su gurgole. Pagaliau 
mes sustojome gana toli nuo 
fronto ir nebejausdami pavo
jaus galėjome ramiai pasilsėti. 
Kiek vėliau sužinojome, kad ir 
szia vieta Lenkai puolė tirsz- 
cziausiomis pajėgomis. Per ta
tai jiems pasisekė sziek tiek 
mus inveikti. Reikia pažymėti, 
kad musiszkiai nebutu pritru
kę szoviniu, galbus ilgiau butu 
Lenkus sulaikė.

— O kad musiszkiai nebutu 
pritrukę szoviniu, gal visai bu
tu atlaike Lenkus? — Užklauso 
Vincas.

— Ne, broliuk, tada vistiek 
nebūtume mes ju atlaike. Jie 
puolė in mus su penkiomis di
vizijomis pėstininku, 2 divizi
jom raiteliu, o musu nedaugiau 
buvo už dvi divizijas iszviso. 
Na, tai matai., szikarta raus 
Lenkai inveike. Kita syki pa
pasakosiu musu laimejima, 
užbaigė Stasys.

reiviu pulkeli, virtuve ir ari

gynusis jie'nusėdo 
ai armotos szovi-!nuo arkliu ir suriszo juos užpa

kaly vienos daubos krumelyj. 
Patys užtiesė mus grandine. 
Kai]) tik prasidėjo szis szaudy- 
inas pasigirdo orlaiviu zirzi
mas. Neilgai trukus jie jau 
skraidė virsz kovojaneziu. Dar Io kelione po svietą ir liudymas 

dumpf! apie Jezu Kristų. Per paczta
— sprogo keletas nu- 20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa. >

Istorija -apie Amžina Žydą.

valandėlė praleidus 
dumpf!
mestu isz orlaiviu granata 
bombų visai arti Lenku raite
liu surisztuju arkliu. Arkliai 
iszsigande bombų treksmo, su
traukė kamanas ir pasileido 
betvarkiai bėgioti ir maiszytis 
po muszio lauka.

— Cha! cha! cha! Tai ir ge
rai, — saldžiai nusikvatojo 
Vincas.

— Ir tokiu budu j u puseje 
pasidarė didele betvarke. Vie
ni Lenkai bego savo arkliu 
gaudyti, kiti dar szaude, bet 
taip nevykusiai, o dar kiti slė
pės nuo tu “didžiųjų pauksz- 
cziu,” kurie galėjo ir ju gran
dine užpulti. Betvarke daug 
jau amžinai užmigdo, o dar 
daugiau in musu rankas atida
vė.

— Buvo girdelis, kad ir pat
sai Želigovskis beveik7 pateko 
in musiszkiu rankas?

— Kalbėjo buk musiszkiai 
ji sziuvom palydėję, bet gerai 
nežinodamas tvirtinti negaliu, 
— rimtai atsake Stasys.

— Oho, kad ji butu sueziupe, 
ar nudeje! — džiūgavo Vincas.

— Kad musu kareiviai butu 
pažine, gal ir butu nuszove. Ge
ra paukszti dviem kulkom 
szauna, — juokėsi Stasys.

— Ar velnias ji isz ten beisz- 
nesze, kad butu ant vietos nu
deje ?

— Vist ik szi muszi mes pil
nai laimėjome. Musziu lauke ta 
liudijo Lenku lavonu krūvos. 
Žinoma, ir musiszkiu nevienas 
užmigo amžinu miegu. «-

Czia Stasys prisiminė, kad 
sziam muszyj žuvo vienas jo 
geras draugas, giliai atsiduso 
ir skausmingai prasznabždejo 
Vincui:

— Vincuti, gana apie tas 
baisenybes bekalbėti, szi vaka
ru asz nebenoriu apie jas bepa
sakoti. Kita syki paklausk — 
vėl papasakosiu.

Czia Stasys visai pertrauke 
Įjasakojima apie tolimesne to 
muszio eiga, padaręs bendra 
iszvada, pasipasakojo, kaip jis 
isz N., pulko'N., kuopos raszti- 
nes, persikėle in N., pulkio ūkio 
dalies rasztine, kaip dabar ge
rai ten jaueziasi, beveik lais-

— I via u už gimnazistą — ji.

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 markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes- post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

Vos sekant i vakara juodu su
ėjo miegama jin ir atsigulė, 
Vincas neužmirszo paklausti:

— Stasiuk, vakar vakara 
žadėjai dar ka nors isz savo pa
tyrimu papasakoti?

— Nepameluosiu, ka žadė
jau ir iszpildysiu, — atsake 
Stasys ir pradėjo pasakoti:

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikra.zczio. PASKUBINKITE 1 1 J

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

Paskiau (klausinėjo Vinco 
apie mokyklos gyvenimą, apie 
mokslo draugus su kuriais kar
tu jis buvo instojes Lietuvos 
savanoriu armijon tarnauti.

❖ •:
Kaip sapnas prabėgo Stasiui 

Gaigalui tos dvi sanvaitines 
atostogos ir kaip sekantis ry
tas iszauszo 30-toji diena, kuo
met Stasys atsisveikinęs su sa
vo tėveliais, sesute ir broliu 
Jurgiuku, vėl gryžo Vinco ly
dimas tuo paežiu keliu in Skuo
do stoti. Namiszkiai visi paliko 
beverkia, Stasys irgi važiuoda-

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- Į 
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. g JI

Saule Publishing Co., I
Mahanoy City, Pa. |

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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— Sziomis dienomis lanko
si namie ant urlapo Seržantas 
Edvardas J. P. Boczkauskas 
isz Kearney, Nebraska, sunns 
Vik. L. Boczkausku, nuo 33-3 
W. Mahanoy Avė. Seržantas 
Edvardas yra specialistas ant 
apginkluotoju eroplanu. Jo 
brolis Pfc. Leonas randasi 
Anglijoje prie medikaliszkam 
korpuse.

t Jonas Krukas, nuo 938 E. 
Pine uly., senas gyventojas 
mieste, sirgdamas ilga laika, 
mirė Petnyczios vakara 9:45 
vai., namie. Ginies Lietuvoje, 
velionis pribuvo in Amerika 
37 m., adgal in Szenandori, pas
kui atsikraustė in Mahanojuje. 
Velonis kitados laike saliuna. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko savo paezia 
Barbora, 2 sunu ir 3 dukterys: 
Stanislova, mieste, A Yodiene, 
Elizabeth, N. J., W. Novickiene 
Frackville, kareivi Pfc. Joną, 
Fort Sill, Okla., Teresa namie. 
Viena anuka Povilą ir 3 seserys 
A. Ardukoniene ir P. Supienie- 
ne, Shenandoah, ir A. Gayso- 
niene Hartford, Conn. Grabe
lius L. Traskauskas laidos.

1 — Edward King, 50 metu 
amžiaus, nuo 34 W. Pine Uly., 
likos užmusztas Subatos ryta, 
laike darbo Mahanoy City ka
syklose. Velionis paliko broli ir 
seseri mieste.

Rose Marie Chostner asztuoniu metu mergaite isz St. 
Louis apsupta laiszkais ir sveikinimais. Ji gavo daugiau ne
gu 8,000 laiszku ir pasveikinimu kai ji parasze trumpa gro- 
mata in Smiling Ed McConnell, kuris per radija kalba, ir 
prasze jo kad ji gautu nors viena pasveikinimo laiszkuti 
del savo gimtadienio. Ji gavo ne viena, bet visa vežimą 
laiszku.

SHENANDOAH, PA
—• Susivienijimo Lietuviu 

Amerikoje 23 Kp., Metinis Pik
nikas atsibus Nedėliojo, Liepos 
(July) 15-ta diena, Firemen’s 
Grove, Brandonville. Vieta 
graži, yra visi patogumai. Ga
lėsime gerti, valgyti, szokti ir 
linksmas dainas dainuoti. Tu
rėsimo progos pasimatyti su 
savo kaimynais ir draugais ir 
pakvėpuoti tyru oru. Kurie 
atsilankysite busite pilnai pa
tenkinti, nes S. L. A., 23 Kp., 
piknikai visuomet būna sma
gus, linksmi ir gražus. Pra
džia 10 vai. ryte. Visi atsilan
kykite. Komitetas. PADĖKA, 
Dėkojame visiems S. L. A. pir
mo apskriezio nariams ir vieti
niams ir apielinkes Lietuviams 
kurie nepatingėjo atsilankyti 
in S. L. A. pirmo apskriezio 
Pikniką, kuris atsibuvo Birže
lio 17-ta diena Firemen’s Gro
ve, Brandonville, Pa. Svecziu 
buvo ir isz (kitur. Teko matyti 
Wilkes-Bariecziu ir kitu. Die
vulis geras davė gražia diena, 
tai visi gražiai pasivaiszine, 
iszvykome namo. Visiems dar 
karta aeziu. Komitetas.

tie pinigai skiriami skola su
mažinti. Parapijiecziai biz
nieriai ir darbo žmones rengia, 
dirba ir aukoja visoms pra
mogoms. Kaip tik už tai vis
ikas ežia 'kaip ant sviesto eina. 
Gerk. Kunigas Klevinskas kle
bonas labai gražiai ir trankin- 
gai visus parapijos parengimui 
ir reikalus tvarko ir jam in tal
ka mielu noru stoja visi para- 
įpijiecziai geriausio pasiseki
mo visuose darbuose ir linkė
jimu del parapijos Auksinio 
Jubiliejaus!

Mount Carmel, Pa. f Vikto
ras Barikieta, 27 motu amžiaus, 
mirė pareita Utarninka sirgo 
trumpa laika. Velionis paliko 
tęva Vinca, Szenandoryje; bro
lius: Petra ir Juozą, Szenando
ryje, Vaitiekų ir Domininką, ir 
viena sesery A. Florioiene, 
Brooklyn, N. Y. Laidotuves at
sibuvo Sukatoje, su bažnyti
nėms apiegomis, ir palaidotas 
Szv. Jurgio parapijos kapuose.

Minersville, Pa. —Sziais me
tais Minersviliecziams labai 
gerai ir gražiai pasisekė Meti
nis Parapijos Piknikas, per tre- 
ežia ir ketvirta Liepos (July). 
Svecziu ir draugu suvažiavo 
isz arti ir toli. Parapijiecziai 
gražiai dirba su savo klebonu 
ir stengiasi sziais Jubiliejaus 
metais kuo daugiausia skolos 
atmokėti, kad paskui visiems 
butu geriau ir lengviau. Szi-Į 
met sueina penkios-deszimtys ■ 
metai kai parapija gyvuoja.! 
Per sziuos Jubiliejaus metus j 
iparapiecziai rengia dar kelias, 
kitas pramogas kaip tai Kar- 
nivala, B a z a r a, ir Para
pijos Jubiliejaus Vakariene. 
Piknikas buvo toks pasekmin
gas, kad gryno pelno uždirbo 
(Jaugiau negu $1,500.00. Xisij

Freeland, Pa. f Gerai žino
mas senas gyventojas Ratilas 
Jcnuleviczia nuo UGI Ridge 
Uly., mirė Pctnyczioje, 2:35 
vai., popiet Hazleton ligonbu
teje po operacija. Velionis gi
męs Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu adgal, apie 
23 metai adgal velionis gyveno 
Mahanoy City. Diibo prie Eck
ley, Jeddo-Highland kasyklo
se. Prigulėjo prie Szv. Antano 
parapijos ir prie Szv. Vardo 
draugyjos Freelande. Paliko 
savo paezia, tris sūnūs, savo 
motina ir sesery Agota Neve- 
rauskiene, Mahanojuje. Laido
tuves atsibus Utarnirike, su 
apiegomis Szv. Antano bažny- 
czioje 9 vai., ryte ir kūnas bus 
palaidotas Szv. Juozapo para
pijos kapuose Mahanojuje.

Jeigu Sužeistas, 
Nusižudyk

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
jam galva nukerta, nuszauna 
ar nutrucina.

Vienas suimtas Japonas ofi- 
cierius prisipažino, kad jeigu 
kareiviai patys nenusižudė tai 
oficieriai ta darba gerai ir gra
žiai atliko. Vienoje ligonbuteje 
buvo apie szimtas dvideszimts 
sužeistu Japonu kareiviu. Vie
na gražu ryta oficierius atėjo ir 
pasakė visiems kareiviams pa
sirengti garbingai mirti. Pas
kui jis insake pakiszti po ligon- 
bute kelias dūlio lazdeles ir 
viena sprogstanezia bomba. Li- 
gonbute in padanges isznesze 
ir visus sužeistus kareivius pas 
ju protėvius nunesze. Szitas 
žvieriszkas apsiejimas atsitiko 
ant Luzon salos.

Philippinu salose buvo apie 
82,012 Japonai sužeisti. Beveik 
visi patys nusižudė. Tie kurie 
nenorėjo nusižudyti, norėjo 
dar pagyventi buvo savo ofi- 
cieriu nužudyti.

Isz tokio žvieriszkumo su sa- 
vaisiais galime suprasti koks 
baisus karas siauezia ten Paci- 
fike, ir galime dabar žinoti kad 
ten yra ne tik sunku, bet ir bai
su priesz tokius žvieriszkus 
žmones kariauti, kurie net sa
vuosius žudo.

Buna vasara, žmones,eina in 
maudykles, maudosi, žaidžia, J 
linksminasi — žodžiu sakant, 
ežia sukuria nauja gyvenimą, ! 
nauja uipa ir tt.

Kiek ežia medžiagos feljeto
nams! O vis tik, prisieina pa
žymėti, apie maudyklių gyve
nimą feljetonu mažai raszoma.

Na pamėginkime raszyti.
Visu pirma reikia sudaryti 

japystovos, arba, anot profesio
nalu raszytoju, fonas. Gerai, 
sudarom foną: smiltynas, gi
lus dangus, žinoma, beribe ju
ra, isztinsus in toli, iki hori
zonto, oszianczios 'bangos, na, 
na, ir kas da ežia ineitu dau
giau? Puszys? taip, puszys. Ga
lima 'butu pridėti menuli, bet 
tuomet prisieitu paszalinti 
saule. Geriausia palikti taip 
yra, nes au ir taip visi meninin
kai skundžiasi, kad sunku nu
statyti szviesa veikiantiems 
asmenims nuzviesti.

Aipystovos inrengtos. Seka 
veikiantieji asmenys. Ja pava
dinsime Morta, ji — Baltruku. 
Kol kas užteks, o jei vėliau pa
sisuks kiti asmenys — kriiksz- 
tysime vardais.

Ir taip, musu romano didvy
riai jau pristatyti. Dabar pri
versime Mortute gulti in smė
li. Maža to: jinai gali svaingai 
žiūrėti in jura, klausytis ryt- 
niingo bangu oszimo. Taip. Tik 
ne amžinai jai ežia rymoti žiū
rėti toliu ir klausytis. Kad ne
nusibostu, tai papraszysim 
Baltruką įprieti prie jos ir “už
degti” jos lai'ba, balta kaklei 
“karsztu pabueziavinių,” su 
kuo jis, be abejo sutiks.

Sztai jis visa tai atliko. Nors 
jinai puikiausia mate, kad jis 
artinasi, puikiausia žinojo, kad 
ja paibucziuos, vis tik, del felje- 
toninio mandagumo, prisiena 
suszukti: ai man, jus mane taip

iszgazdinot! Ka jus darote?
Tuomet Baltrukas sėda sza - 

lip jos, meilinasi ir kalba, ir 
kalba.

Palaukit, ka jis galėtu tokio < 
sakyti? A-a! Sztai ka:

— Asz jus neapsakomai my- ! 
Ii u!

Tuomet Mortute liuosai pa
sisuka in ji ir taip pat saiko:

— Asz jus irgi neapsakomai 
myliu!

Vadinasi, jis myli ja, o ji my
li ji ir anų, turėkit omeny, ne
apsakomai myli. Labai gerai, 
bet kas toliau? Gal taip ir baig
ti? Mylisi?! Tai tesimyli in 
sveikata.

Ne! Negalima taip palikti 
smiltyse be jokios globos. Bet 
kalgi su jais daryti? O, žinau, 
žinau!

—Kodėl jus vakar neatėjote 
pasimatyti, asz jus laukiau pas 
(puszi kežo kairėj? — bet pa
klausė Mortute Baltruko ir jos 
balsely suvirpo liūdesio ir nu
sivylimo stygele.

— Asz? Asz negalėjau.
— Kodėl jus negalėjot?
— 'Negalėjau ir gana.
— Bet kodėl jus negalėjot?
— Negalėjau.
Kad neiszeitu nuobodžiai, 

neiplikas užbaigsime, nors ju 
buvo daug daugiau pasakyta, 
negu ežia suraszem.

— Tai jus man nepasakysi
te, kodėl vakar neatėjote pasi
matyti, kai asz jus laukiau pas 
puszi beržo kairėj ? — pakarto 
jo Mortute savo klausima ir 
ant jos gražiu (būtinai gražiu) 
akeliu pasirodo aszaros, net 
stambios aszaros.

—-Ne, negaliu pasakyti! Asz 
negalėjau, nieku budu negalė
jau — atsikirto Baltrukas ir 
ant jo gražiu akiu nepasirodo 
aszaru.

Tuomet Mortute pasisuko in 
ji savo gražiais peeziais ir., ir., 
nuėjo.

Tuomet Baltrus irgi nuėjo. ] 
Jinai, ana, eina, o jis paskui 

ji eina, o jis paskui. Abudu ei
na. Taip abudu eina. Ji pirma, 
o jis paskui. Kur jeidu eina? 
Indoinu? Prieikit ir pasiklaus- 
kit.

—.......................................................

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszau'kite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B2O W. Centra St., Mahanoy City

Japonams Daug
Kasztavo

Szitas submarinas, povan
deninis laivas nuskandino 
daugiau negu 4,500,000 tonu 
Japonu laivu ir kariszko ta- 
voro ir maisto. Submarine 
vardas yra “Pare! e” ir i o 
Komandorius W. M. McGory 
stovi ant virszaus ir apžiūri
nėja kad viskas butu tvar
koj. Submarinas “Parche” 
su savo drąsuoliais jūrei
viais sugrįžo in Pearl Har
bor ir drąsiai ir garbingai 
iszkele savo vieliava.

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

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

STALINAS IN
TURKIJA ŽIURI

ISZ TURKIJOS. — Rusija 
su Turkais nesutinka ir ginezy- 
jasi. Dabar jau matyti kad 
krasztas, kuris visai nekariavo 
turi už kara užmokėti ar nors 
prisidėti.

Turkai visai nekariavo, in 
kara nestojo, o vistiek Stalinas 
dabar reikalauja kad Turkija 
Rusijai ne tik nusileistu,, bet ir 
atiduotu keletą miestu ir uostu 
ir pavėlintu Rusijos laivams 
laisvai plaukti per Turkijos 
vandenius.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

and that’s just what you can do in this mighty 7th War Loan
'v

Į) U ! could fire those 

1 mighty ack-ack guns, 
you’d give ’em 
BOTH 
BARRELS!

t 
%,

Up to this time last year there had been two 
war loans. This year, the 7th War Loan must raise almost 
as much as two loans last year. That’s why you are asked:

* Buy twice as many Bonds in this mighty 7th War Loan!

TH!
MIGHTY

WAR LOAN

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima ■
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
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:. 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 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 N r. 36 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racioną vimo 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, ko'žnas 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: Kuponai B6, B7, 
C6, 07, geri iki ateinanezio 
praneszimo.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszaia 
$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 medūzos 
paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrąnkiu 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 ir 
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 35c, Dzian Bambos spyeziai 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 papucziku 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- 

Įsulio, 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,




