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Japonijos Mie s t ai De g a
Isz Amerikos
TIKRAS TVANAS

250 Szeimynu Turėjo 
Iszsikraustyti Isz Namu

CHESTER, PA. — Chester 
miestas ir apylinkes buvo van
deniu apsemto skai upe iszkilo 
virsz krantu ir iszsiliejo in 
krasztus. Apie 250 szeimynu 
iszsikraustyti ir iszsineszdinti 
isz savo namu. Ne tik skiepai 
buvo apsempti, bet net ir pir
mas namu augsztas buvo pilnas 
vandenio. Bledes padaryta už 
kelis milijonus doleriu.

Vienas žmogus turėjo apleis
ti savo automobiliu ir inlipo in 
medi, kai upe vandenys ji ant 
kelio pasivijo. Nabagas isztu- 
pejo tame medyje pustreczios 
adynos, pakol galėjo isz medžio 
iszlipti.

Kiaules, parsziukai, galvijai 
ir visztos prigėrė. Ūkininkių 
farmeriu javai buvo sunaikin
ti. Viskas ant lauko puna. Sa
ko kad tamietes, bulves, kuo
pusiai žirniai ir kitos daržoves 
jau dabar supuvo.

Ir dar nematyti to lietaus pa
baigos, sako kad dar daugiau 
bus lietaus. Liepos (July) me- 
nesis buvo lytingiausias, szla- 
piausias in kokia trisdeszimts 
metu.

Isz 90,000 Svaru
Sviesto, Padare Muilo

CINCINNATI, O. — Viena 
mėsos kompanija pranesza kad 
ji nuo valdžios nusipirko 90,- 
000 svaru sviesto ana sanvaite 
ir isz to sviesto padare 135,000 
svarus muilo.

Kompanija aiszkina kad

Bado Pavojus
Vokietijoje

NEW YORK. (LAIC) — 
New York Times žinomas ko 
respondentas Drew Middleton 
pranesze kad maisto perspek
tyvos vakaru Vokietijoje atei- 
nancziai žiemai yra labai men
kos, ir tai nepaisant, kad ka- 
riszka užimante valdžia daro 
viską, kad atgaivintu ukiuso 
Svarbiausia priežastis — Hit
lerio vadovaujamoj Vokietijoj 
per 12 metu perdaug intensy
viai praktikuotas žemes ūkis, 
del ko žeme liko visiszkai nua
linta, o mineraliniu traszu — 
dabar didele stoka.

Priminsime, kad karui besi
baigiant Vokietija liko suskal
dyta in 4 užimantis vietas 
(Amerikiecziu, Anglu, Prancū
zu ir Rusu). Rusu užimanta 
vieta (zona) normaliai produ
kavo daugiau puses pagrindi
niu žemes ūkio gaminiu.

Amerikiecziams ir Anglams 
atiteko tirszcziau apgyventos 
pramoningos, bet dirbama že
me neturtingos sritys. Isz Rusu 
vietos žemes produktu gauti 
nesitikima. Viena — Rusai sa
vo vietoje tvarkosi visiszkai 
savrankiszkai, be atodairos in 
kitus, antra, Vokietijoje rasti 
iszteklia, reikalingi badaujan- 
czios Rusijos mitybai, treczia, 
prie inprasto Rusams adminis
tracinio netvarko, vargiai ar 
Vokiszkasai ūkis pavyks jiems 
sutvarkyti.

Belieka pasirinkimas isz 
dvieju: Amerikiecziams su 
Anglais produktu importas isz 
Amerikos ar badas. Atsižvel
giant in vakaru Vokietijoje at
siradusi didesni musu tautie- 
czu kieki, szis klausimas mums 
Amerikos Lietuviams yra ypa
tingai būtinai.

Roosevelta Prisiminus
sviestas jau nebuvo tinkamas 
valgyti, nes buvo pasenės ir 
sugedės.

Laikraszcziai kelios sanvai- 
tes atgal pradėjo valdžiai pri- 
kaiszioti kad valdžia daug 
sviesto turi ir laiko, tai valdžia 
piktai užsigynė ir sake kad 
sviesto visur trumpa ir trūks
ta. Dabar, kai kompanija 
Vieszai paskelbė kiek ji suge
dusio sviesto isz valdžios nusi
pirko, tai valdžia tyli iir nieko 
nesako.

Armija dabar daug mažiau 
sviesto vartuoja. Armijos 
Sztabas taipgi sako, kad, dabar 
armija perka sviesto isz Den
mark ir Hollandijos.

Reiszkia dabar turėtu ir 
mums būti nors biski daugiau 
sviesto, bet valdžia pranesza 
kad ji nesumažins “pointus” 
ant svieto nepaisant kad ir 
daug daugiau sviesto bus bu- 
ęzernenese. i

A. a. Prezidento Roosevel- 
to žmona ir Gen. Dwight D. 
Eisenhower stovi prie Roo- 
sevelto kapo ir pagerbia Pre
zidentą kuris mums szita 
pergale prirengė ir del ku
rios jis savo gyvastį paauko
jo. Generolas Eisenhower 
prie kapo pareiszke kad 
“puse tos pergales jau ingy- 
vendinta.”

Jie Daužo Japonu Laivus Ir Miestus
.i

Daugiau negu 1,000 Admirolo Halsey (viduryje) bombe- 
riu pradėjo szita didžiausia užpuolimą ant Japonijos mies
tu irjaivu. Po kairei, stovi Vice-Admirolas John S. McCain, 
ir po deszinei Rear Admiral Gerald Bogan, kurie labai daug 
prisidėjo prie Japonijos naikinimo. Jie visi trys randasi ant 
vieno tu laivu, nuo kuriu musu eroplanai pasikelia ir lekia 
priesz Japonus.

TRYS METAI KAI 
JAPONAI GINASI

JU LAIVYNAS RANDASI MARIU DUGNO

Japonai Nesitikėjo Kad Amerika Gales 
Ant Dvieju Fruntu Ir Dvieju 

Maariu Kariauti

ISZ PACIFIKO. — Jau trys 
metai prabėgo kai Japonai gi
nasi ir stengiasi pasilaikyti 
tuos krasztus ir tas salas ku
rias jie in szeszis menesius už
kariavo.

Trys metai atgal Japonai tu
rėjo viena isz didžiausiu ir ga
lingiausiu Laivynu ant svieto! 
Vien tik Anglijos Laivynas bu
vo didesnis. Japonai viską 
puikia iszrokavo.

Placzios Pacifiko mares su
darė gera tvirtove isz Rytu pu
ses. Atitinkamas salas jie ap
ginklavo ir in tvirtoves paver
tė. Tarp Indijos ir Burmos 
baisiai augszti kalnai stiebėsi 
in padanges. Kiniecziai juos 
negazdino, jie Kinieczius gai
niojo ir stumdė kur tik ir kada 
tik jie užsimanė.

Užkariauti krasztai buvo 
turtingi ir vaisingi. Dabar Ja
ponai kramto juoda duona ir 
sriebia žiupsneli szaltu ryžiu 
savo sugriautuose namuose. 
Japonu galingas Laivynas, 
priesz kuri vien tik Anglija ga
lėjo pasirodyti, dabar ant ma
riu dugno.

Japonu eroplanu ir bomberiu 
armija taip sudaužė ir sunaiki
no, kad dabar jie negali pakilti 
in padanges ir savo sostine ap
ginti nuo Amerikos bomberiu. 
Amerikos eroplanai ir bombe-

,1

Japonai Musu Ka
reivius Stato Ant

Karo runto
AmerikaTuri 8,000Bomberiu, 
Visi Gatavi Priesz Japonus Ke
liauti; Daug Japonu Kareiviu 
Likos Azijoje Ir Pagelbos Ne
gali Duoti Del Savo Kraszto

riai lekia kur tik jie nori ir joks 
Japonas nedrysta užkibinti.

Prekybiniai laivai, su ku
riais Japonai tikėjosi parsivež
ti tavoro ir maisto, dabar su j u 
kariszkais laivais ant mariu 
dugno.

Pats Japonu krasztas per
skeltas pusiau. Daugiau negu 
puse milijono geriausiu karei
viu nukirsta nuo tėvynės ir pa
likti salose, kur Amerikiecziai 
gali juos iszžudyti kada tik no- 
rj. Dideles Japonu armijos ir 
visos divizijos likos Azijoje, 
kur jos jau jokios pagelbos ne
gali duoti savo krasztui.

Kaip Vokiecziai, taip ir Ja
ponai viską losze ant vienos 
kazyros: Ju greitumas ir prie- 
szo neprisirengimas. Jeigu ne
pasiseks greitai kara laimėti 
ir užbaigti, tai dar yra vilties 
kad per ilga kara prieszas pa
ils ir jam insipyks ir taip Japo
nas vis pasilaikys savo grobi. 
Kaip Vokiecziai, taip ir Japo
nai apsiriko.

Japonai niekad ^nesitikėjo, 
nei nesusapnavo kad Ameri
kiecziai gales ant dvieju frun
tu, ant dvieju mariu kariauti, 
kad jie gales su viena kumszti- 
mi Hitlerį sumuszti ir su kita 
Japonui reižti. Jie nesitikėjo 
ir visai netikėjo kad tokius bai- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Japonams Trumpa Ir 
Trūksta

ISZ MANCHURIA. — Japo- 
nams taip dabar pritruko gele
žies ir plieno, kad jie patys ar
do savo geležinkelius del plie
no. Amerikos bomberiai, laivai 
ir submarinai taip sudaužė Ja
pono laivus ir taip apsupo visa 
kraszta kad dabar visko ten 
trumpa ir trūksta. Korea salos 
gyventojai jau keletą kartu pa
kilo ir reikalavo daugiau mais
to, daugiau ryžiu, daugiau duo
nos. Shanghai, mieste visi 
vieszbucziai, hoteliai ir viso
kios maszinos yra sudrasko
mos ir iszardomos del plieno ir 
geležies.

Gali Szauti Kad Ir 
Už Kampo

Kapitonas Sharpe, Londo
ne peržiūri ir pasimokina ir 
kitiems rodo Vokiecziu slap
ta ginklą: karabina kuris ga
li pataikyti in priesza kuris 
pasikavoja už muro ar už 
medžio. Kiek Kapitonas ma
to ir supranta tai szitas gink
las ne tiek tikslus kiek bai
sus. Jis iszgazdina priesza 
bet retai kada pataiko.

»
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Skaitykite “Saule”

ISZ PACIFIKO. — Japonai dabar sta
to ant karo frunto visus Amerikieczius, ku
riuos jie paėmė in nelaisve.. Jie taip daro, kad 
apsaugotu nuo Amerikiecziu kareiviu, nes da
bar Amerikiecziai negali szauti in Japonus pirm 
negu nemiszaus savo brolius ir draugus. Japo
nai slapstosi už Amerikiecziu belaisviu. Japo
nu radijas pranesza, kad: “Dabar Amerikiecziai 
Amerikieczius ims szaudyti.” Matyti kad Ja
ponams dabar isz tikro galas! Kai Japonai sta
to musu kareivius belaisvius ant karo lauko, 
nes Japonus belaisvius geriausiuose koteliuose, 
vieszbucziuose apgyvendinam ir kaip gerus ir 
garbingus sveczius vaisziname ir lepiname. 
Karo Sztabas isz toli partraukė genis ir garsius 
kukorius, valgiu gamintojus, kad jie tiems Ja
ponams belaisviams gerai ir gardžiai visus val
gius prirengtu. “Mes Japonus lapiname ant 
ranku nesziojam, o Japonai Amerikieczius ant 
karo lauko stato!” . .

ISZ WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Karo Sztabas ir pati valdžia jau kelis sykius per
spėjo Japonus, kad: “Jie liautui ir nustoti kan
kinti Amerikieczius belaisvius!” Bet, Japonai 
visai neklauso ir savo daro ir gana. Japonai 
dabar Amerikieczius belaisvius paskirsto po 
tuos kariszkus fabrikus ant kuriu jie žino kad 
Amerikos bomberiai pils sprogstanezias bom
bas. Jie taip daro ir isz anksto Amerikiecziams 
pasako, nes jie mansto, kad už tai bomberiai ap
lenks tuos fabrikus. Bet, Karo Sztabas prane
sza Japonams, kad bomberiai vis tiek važiuos ir 
tuos fabrikus bombarduos. Už Amerikie
czius kuri panevalia yra instumti in. tuos 
fabrikus, “Japonai atsakys!”
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negu kad niekam nepasitikėti. priesz pusantrų metu, o ju mo-| Dabar Bertalan insimaisze pati di 

------------------ jteryste buvo gaszlumo rysziupį&Įgo^.
Kai tik karas Europoje užsi- labai retai sutinkamos porosI . 

baigs, valdžia buvo prižadėjus, žmonių meiles, kurie užpakalyj kadangi 
į kad žmonos tu kareiviu, kurie saves nemato svieto.
dabar ant ilgiau pasiliks Vo-į 

kai Anglams jau galas in akis'kieti joje, gales pas savo vyrus 
gnmszojo, Churcliillis kaip važiuti. Ir valdžia ketino net ailį saVo gyvasties. Paežiu geru !
koks pranaszas iszkilo ir savo ir už kelione užmokėti. Dabar, laiku ji isz’gelbeta bet nuo to 
kraszta iszgelbejo. Dabar, kai viskas atszaukta. Kareiviu1 savo užmanymo jokiu budu ne-1 
viskas tvarkoj, kai vėl saulute žmonos kad ir savo kasztais ne- norėjo atsikratyti.
szyeiczia ant viso kraszto, Ang- gali pas savo vyrus važiuoti. > — Kam asz turiu ilgiau gy- 
li'kai savo kraszto iszganytoja Gal kaip tik už tai valdžia da ^venti? — kam? — antrino nuo- 
in szali pastūmė; jam szpyga bar pavėlina kareiviams susi- latos.

Ta paezia diena isz Buda- 
peszto atvažiavo Bertalano su- 

------- ------ lIlug jsz pirmosios moterystes.' 
Tyla, gera byla, bet drąsą Turėjo jis septyniolika metu ir j 

j sostapilej mokinosi pirklystės 
i amato. Kada prisiartino prie 

Nenori važiuoti namo! Kai senganezios pamotes (moeze-

Kas Girdėt
bijai pavojus grėsė

nežino, kad asz esu gy
vas. Eik pas ja i

1 —Perprąszau žemiausiai bot prie to priruoszk, 
.------ įgi ankszcziau, ar vėliau gautu staigaus susijudinimo.
į turėjau czionai ateiti, velyJ Kada jau pakaktinai iszsi- 

Ant rytojaus ponia Bertalan cziau jau dabar czionai pasilik- verke ir pasikalbėjo, iszsirenge 
..... _ papilde savžudyste pasikėsino tp 1 ~

kaip t aziuti. Ii valdžia ketino net savo gv vasties. Paežiu geru i Senis pasižiurėjo ant jo leng
va tiki sz kai.

— Tai tau tas patiktu?! Na, lauke priemenėje.
‘ bet taip lengvai neeinasi. Turi 
dar trisdeszimts metu tarnys
tes ir turi ja atbūti tenai žemai.

Prisiartino *prie Bertalano ir 
padėjo jam ant akiu szilta, ran
ka.

Bertalan neteko sąmones.
* * *

idant ji .ne

in Bertalano namušt
Geras prietclius inejo pirmu-i 

Kinis, kad tuo tarpu jis pats

parode. draugauti ir susineszti su Vo-į
Tai labai sena pasaka. Var- kietaitemis.

goję žmogus kad ir sziaudo! , 
stveriasi, bet paskui ir geriau-j 
sius savo draugus pamirszta. daug tai bylai gali padėti. 
Kristus deszimts raupuotujn1 
iszgyde, o tik vienas sugryžo j 
Jam aeziu pasakyti, 
vo svetimas.

Ir tas 1)11- pabėgėliai isz Italijos ežia at- kos) lovos, naujas szaltinis asz- barzdos vandenyj

Tik didvyris gali su 
armija žengti pirmyn.

maža

važiavo, bebėgdami isz savo aru iszplauke jai isz akiu. Vai- 
-kraszto, isz savo tėvynės, jie kinas jai szirdingai pradėjo 
visi sake ir prižadėjo kad jie J verkti, kadangi tęva labai my- 
grisz in savo kraszta kai karas lejo. ' ' ’ ‘ ~ 
užsibaigs.

Roslykle:

Bažnytini* 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.

h

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 

i kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno.

Kongresmenai, kurie nori va- 
žinoti sau in Europa pasivaži
nėti ir pasižiūrėti, dabar turi 
už savo kelione patys užsimo
kėti. Taip Prezidentas Tru- 
manas nustatė, taip ir turėtu 
būti.

Pirmiau, kai tik koks kon- 
gresmonelis užsimanydavo, jis 
sau in kita pasaulio (kraszta isz- 
pyszkindavo, ir mes namie be
tupėdami jam už visa jo kelio
ne užmokėdavome!

Abelnai Bertalanai buvo 
žinomi isz to, kad vede protisz- 

Dabar tie Italijonai paraga-^ka szeimynoje sugyvenimą ir 
vo Amerikos laisves ir nenori prie saves lakai daug buvo pri- 
grižti! Valdžia dabar nežino risze.
ka su jais daryti: ‘ ‘ Ar jiems pa
vėlinti ežia pasilikti ir apsigy
venti, ar panevalia juos iszva- 
ryti!

Tegu tas meta pirmutini ak
meni, kuris gali greieziausia 
nesztis.

Kai pats ant ■ saves pyksti, 
tai dar nereiszkia kad tu turi 
visiems kitiems insipykti.

Tinkamas Kvėpavimas. Mes 
kvėpuojame gyventi arba ki
taip sakant, mes gyvename 
kvėpuoti. Musu gyvastis prigu
li nuo szviežio oro, kuri inima- 
me in kuna per kvėpavimo pa
prasta būda. Svarbiausias da
lykas sveikatai, netik tinkama 
orą kvėpuoti, bet tinkamai ji 
inkvepti. Daugelis žmonių kvė
pavimo reikalu yra tinginiai. 
Todėl, jog taip lengva inkvepti 
ore jie pa pranta netinkamai 
kvėpuoti. Tas ju kvėpavimas 
nenesza nauja ora in plaucziu 
visas dalis, ypatingai in plau
cziu virszu. Nes gerai supran
tame, jog nevartotos dalys 
plaucziu lengvai inima ir laiko 
ligų gemalus. Gilus kvėpavi
mas tikrai inima gera ir szvie- 
žia orą, ir reikia vartoti uosi, 
gerkle, krutinę ir plauczius. 
Tinkamas kvėpavimas turėtu 
prasidėti nuo žmogaus sudėji
mo ir reikėtų vartoti krutino ir 
kakla. Nėra reikalinga save 
iszsipusti idant lengvai kvė
puoti ir syki priprastos visuo
met reikia inkepti per uosi. Jei
gu ta negalima lengvai pada
ryti, reikia pasitarti su geru 
gydytoju. Burna ne del kvėpa
vimo.

Prisikėlimas

Bertalano namuose buvo dar 
dvi esybes, netikėta namu gal
vos smertis pagimdė neapsako
mus szirdies skausmus. Misz- 
ko, senas Bertalano sargas ir 
“Hektor,” kiemo szuva. Misz- 
ko pas ji tarnavo jau penkioli
ka metu ir rado savo pone ne
tiktai duondavi, bet tikra gera- 
deja ir 'globėja, 
dienose pasirodė, 
Bertalan nedovanojo savo at-j 
žvilgais žmonių nevertu 
Miszko apveikė savo poną, kai
po tikra tęva.

* * *

— Linksma naujiena, brau-' 
gi prietelka! — atsiliepe Fargo 
dar nuo slenksczio žengdamas.

Bertalan?! — suszuko mote
riszke.

— Atėjo žinia apie ji! I
— Gyvas ?! Pribuvo ?! J is • v I

czionai yra!
Kada atsigaivino isz apalpi- Puolėsi prie duriu ir tuojaus 

rao, iszgirdo vilniu oszima ir atsirado vyro gebyj. Ir verku, 
pamate, kad atsiranda sulyg ir juokėsi mamomis. Atėjo su- 

. j ir pririszta nūs. Atbėgo Miszko, inpuole 
virve prie plaukianczio balkio, szuva, kaip padūkęs. Visi tu- 
Ant jo 'buvo tik vienas dangus,‘rejo ka nors pasakoti ir klausi- 
takiai žvaigždėmis apse 
Pradėjo szaukti pagelbos, 
balso niekas negirdejo.

Jau auszo. Netrukus užteke- bandė jokio valgio, 
jo saule ir apszviete mariu van- pusiaunaktyj visi nuėjo gulti, 
denio platyybes. Iszalkes ir isz- liet kas ežia gi tokiame atsitiki- 
troszkes plauke Bertalan, in me galėtu užmerkti akis? 
kur ji nesze vilnys.

Tas traukėsi dvi dienas ir 
dvi naktis. Pagalios perstojo 
szaukti pagelbos ir apie tai jau 
nei nemanstojo.

Treczia diena iszryto, jam' 
alkysye pasirodė kokis tai mil- 
žiniszkas szeszelis. Iszgirdo 

Tose sunkiose žmonių balsus ir pajuto, kad 
. kad ponas tvirtos rankos ji traukia isz 

j vandenio, iszrengia ir trina? 
to. Kažin kas jam in lupas pyle 

karszta, tvirta geryma. Berta-! 
lan dasižinojo kad jis yra ant 
žuvininku dideles valties isz

į Ponas Bertalan miegojo kie- ^•01Jnandij°s-

Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. JeįgU prisilUlSlte SClia ir naU-
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is. neti, vieni kitiems net nedavė 
jo kalbėtis. Po tam susėdo prie 

j vakarienes, niekas nei nepa- 
Pagalios

* *
DAUGIAU—

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* 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. 
Minis tranturas.

ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt iiygreicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FOyiCTORY.

STATES

BONDS
AND

Saule Pub. Co., Mahanoy City Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Vieni turi daug, kiti dar dau
giau;

Vieni turi mažai, kiti dar 
mažiau;

Vieni biedni, kiti dar biod- 
nesni;

Vieni turtingi, kiti linksmi.

Kai politikieriai per anuos 
rinkimus prakalbas sake, tai 
žmones kartais juos kiauszin- 
iais sveikino. Dabar kai vėl 
bus rinkimai, tai niekas kiau- 
sziniais jau nesveikins. Jie per 
brangus ir sunku gauti. Kiau- 
sziniu brangumas- greieziausia 
bus labai svarbus klausimas 
per ateinanezius rinkimus.

Geriau liktis suvedžiuotam,

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o atlaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. i

Kapitonas sake, jog dabar 
randasi ant Islandijos vande
niu, o veltis 
kadangi netrukus 
ant silkių žulklavimas. Pasive-

VVVVVVVVVVVVV tai, kada garlaivis ėjo ant dug-
; no. Ant trumpos valandėlės isz- 1 d 

£IEPOS treczia diena, anks- budo, o tada ji apėmė didi bai-1 
rytmetį susimusze me. Radosi tuojaus tarp debe-
pacztinis garlaivis siu ir jaute nežiūrint galvos nu-i 

; lavimas reiksztu netekti 
tuoniu arba deszimts tukstan- 
cziu franku.

Bertalan taigi turėjo iszbuti 
pusantro menesio su žuvinin
kais. Dvideszimts pirma Rug- 
piuezio susitiko su mažu gar-

tyva 
Amerikos 
“Vancouver” su Roterdamą silpnėjimo, kad jis artinasi 
žegliniu laivu, vežianeziu me- prie amžinasties vartų.
džius Amerikonas permusze. ]
maža Hollanda ant dvieju lygiu jegamastis su pazMl'stamu jam 
daliu, bet patsai blogai iszejo 
tame susitikime. Ant syk nebu
vo galima, patirti, kas atsitiko, 
gana, (kad po penkių minutu 
gulėjo jau ant szono, toliau po 
dvideszimts minutu nulindo 
ant dugno, kaip kirvis. Tas at
sitiko deszimts myliu tolumoj 
nuo mariu žibintu vos prie Cape 
Lizard.

Laike to laivu susimuszimo 
pirmos klesos kajutoj miegojo 
teisingu miegu vienas Vengras 
vardu Bertalan. Jis jau neisz- 
budo net iki anam svietui. Na
bagėlis gryžo isz pirmos savo 
keliones mariomis. Paėjo isz 
Szentmiklos, o važiavo isz Cin
cinnati,’kur nėkuri laika viesz- 
ejo su paveldėjimo reikalais.

Priėmė ji tenai senas, plikas

* * *

veidu, Bertalan suprato, jog 
turi jo pasipraszj’ti, kad leistu 
ineiti vidun.

— Kaip vadiniesi? — pa
klausė senas jegamastis.

Bertalan pasakė savo pra
varde. Senis pasižiurėjo in 
knyga. Isz pradžios knyga var
tė abejojamai bet tuojaus eme 
trukti jam kantrybes. Mato
mai, nerado, 'ko jieszkojo. Per 
tai murmėjo kaskartas vis gar
siau, o inbauginti vaikai balto
se suknelėse nesziojo jam kas
kartas vis naujesnes knygas. 
Peržiurėjo ir tas pagalios su
davė smarkiai delnu in atvira 
knyga ir ruseziai suszuko:

— Ko tu ežia tikrai nori? Isz 
kur tu czionai atsiradai? 
tu nenumirei?!

—Dovanokite, sudejavo Ber
talan. Neatėjau czionai savo 
valia. Pats nežinau, kokiu 'bu-

jo, septinta valanda vakare jis 
o • 4 • ' jau buvo ant Szetmiklos gele-Senas jegamastis ant gerųjų d &

, žinkelio stoties.
* * *

Ne ėjo ant syk namo, bet pir
miausia atjieszkojo savo prie- 

Netrukus pasirodė vartuose teliaus. Ponas Forgo, kuris 
gyveno 

kada jo

turi sku'binties, 
vrasideda

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
asz- i ^ua apraszymas, didele knyga, 

I puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103

pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 

No. 104
j valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

laiviu “Hudson” isz Amerikos bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

404 
50c 
kri- 
35c 
isz

1SZ-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,

kuris gryžo isz tolimos kelio
nes, nes, nuo sziaurinio Berta- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
lana ir nugabeno in New Yor- 
ka. Tenai pribuvo pradžioje 
Rugsėjo.

Pirma Bertalano mintia bu
vo, žinoma, orejimas telegra
fuoti namo ir praneszti apie i 
savo nelaimes ir stebuklingai 
iszsigelbejima, bet greitai sau 
kitaip sumanstejo. Szeimyna jii

i laiko jau seniai už numirusi, liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
Ijei dabar staiga dasižino, kad 
j jis gyvas, gali atsitikti bent ko- 
‘kia nelaime. Ir linksmybe ga- 
les užmuszti. Taigi tame rei’ka- 

| ]e nieko nedare, pasistorojoj 
sau pinigu ir nukeliavo u.L 
Hamburgo.

Dvideszimts ketvirto Rugse- Stebuklingas

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 

į puslapiu, ........................................15c
I" No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

i bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
j Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

Namie, Szentmiklose, pirma
sis -dasižinojo apie Bertalano 
smerti jo prietelius, ne.koksai du ežia atsiradau, 
ponas FoFgo. Buvo tai žmogus 
nepaprastai doras ir jausmin- jau neteko (kantrybes, (
gas, o su na’baszniirku riszo jij — Paszaukti man ežia tuo-1 
rysziai tikrojo prieteliszkumo.! jaus Zammaelo, pasakė palie-' 
Žinia apie ta nelaiminga atsiti-! pianeziu balsu, 
kima ji taip daug pereme, bet j ' 
galėjo jis ant kojų pastovet. Ji- liūdnas jaunikaitis apsirengęs kaipo senas jaunikis 
sai turėjo už savo priderys-te juodais rūbais. Ant peties ture- vienas, rengėsi taigi 
tuo jaus apie ta atsitikima pra- jo dalge. namuose ant negerio atsistojo,
neszti likusiai po nabaszniiikui j — Ka tu vėl per niekus pa
jauna! paežiai, likusiai naszlei. dirbai? — suriko senis. Kaip tu 
Norėjo jai praneszti kuo atsar
giausia, bet ponia Bertalan isz- 
skaite viską isz jo veido ir par
virto apalpus. Reikėjo ja pa
guldyti lovon ir paszaukti dak
taras.

Biedna moteriszke buvo an
tra Bertalano pati; iszejo už jo isztare.

galėjai atsiunsti man ant 
sprando ta žmogų? Ar nematai, 
sztai ežia?— kad jis turi gy
venti dar trisdeszimts metu?

Zammael nuleido akis.
— Nesuprantu isztikro, kaip apsikabino, 

asz taip galėjau suklystie! — — Taip,

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: Tj<oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
kas Isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
! zerkolas; Sidabrinis 

I grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

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

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

1 No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustyniu: Peleniute: Du brnlei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

Bertalano nabaszninkas. Po
nui Foi^’o iszkrito isz ranku 
surdotas, o jis pats turėjo atsi
remti in siena. Pagailos iszste- 
ne jo:

— Bertalan?! Tu?!
Bertalan t nujaus prietemai

SKAITYKIT
“SAITE”

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

:: 25* ::

užėjau pas tave, kadangi mano Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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
mus prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz va]enczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

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

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 ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Pasakų; 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 j

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaut; Klara; Nuspręsta
sis; A *71 keik užlaiko moteres paslaptį.’ 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz'ūlpikas; 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 isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ............  15c

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie . 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltai; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in izviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .........,........................  25®

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

j ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu......... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolii iaz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Fiemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimieczia Aimana- 
vyinai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ............................................

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Neteko Kantrybes
JEIGU tu, Jonuk, nesikelsi, 

asz tau neduosiu nei kąsne
lio duonos, — grūmojo motina.

Bet. tas grūmojimas nedare 
ant berniuko jokios intakes. 
Jis kaip akmuo krito miegoti 
kovodamas, kad jo nekliudytu, 
kaip sapnuotojas kovoja 
sapna. Jis sngmauže kuin.- 
ir sposmadin.ai rankomis su
mojavo ore. Tas už-imojima^ 
buvo mieriji.irts molinai, bet 
ji iszvenge sn ug'.o pagriebda
ma ji už ranku ir smarkiai su- 
kratydania.

— Nekliudyk manes, suvai
tojo jisai.

Jo skaudus balsas pakilę- isz 
gilaus miego, suskambėjo jaus
mingai ir nyko, giliai paskes- 
dams neaiszkiame skundo vai
tojime, negarsiame verksme. 
Tai buvo bestialis vaitojimas, 
lyg kankinamos sielos szauks- 
mas, pilnas protesto ir skaus
mo.

Bet ji nepaisė. Ji buvo ne
linksmomis akimis, pavargusiu 
veidu moteriszke, jau pripra
tus prie tos pareigos, kuria ji 
kartoja kasdiena savo gyveni
mo. Ji pagriebė antklodes ir 
norėjo nutraukti jas žemyn, 
bet berniukas beviltiszkai insi- 
kabines laikėsi. Ir ant pat 
kraszto lovos jis laikėsi insisu- 
kes. Tada ji bandė nutrauk- 

, ti ji ant žemes. Berniukas prie- 
szinosi. Ji tvirtai insikibo ir 
trauke. Ji buvo tvirtesne. Ber
niukas pasidavė.

Kada jis kabojo ant lovos 
briaunos, rodės juk puls staezia 
galva ant grindų. Bet jis atsi
peikėjo, atsitaite ir kiek paka
bo jes pasistojo ant grindų. O 
motina pagriebusi ji už pecziu 
pakratė. Ir vėl jis sumojo 
kumszczia; szi karta su dar di
desne spėka ir taikaneziai. Jo 
akys atsimerke. Ji paleido ji. 
Jis jau nubudo.

— Gerai, — sumurmėjo jis.
Ji pasiėmė žibury ir skubiai 

iszejo pro duris, palikdama 
berniuką tamsoj.

— Tu gausi bausti, — pasa
kė jam atsigryžus eidama lauk.

Tamsos jis nepaisė. Kuomet 
apsivilko, jis nuėjo virtuvėn. 
Jo eisena buvo persunki del to
kio laibo berniuko. Jis sunkiai 
vilko savo ilgas plonas kojas. 
Pasitraukė iszlužusiu dugnu 
kede prie stalo.

— Jonuk, suszuko garsiai 
motina.

Jis greit atsikėlė nuo kėdės 
ir netaręs žodžio nuėjo nusi
prausti veidą. Indą buvo ne- 
szvari ir riebaluota. Isz skyles 
ėjo koks dvokiantis kvapas. 
Bet jis visa tai nepatemijo,! vos. 
kad indą dvokia, tai jam ro
dės gamtiszku, kaip gamtisz- 
ku, kad muilas apskretęs ir 
sunku padaryti putu. O paga
lios, jis nei nesistenge padaryti 
muilą putuojąncziu. Keliais 
pilstelejimais szalto vandens 
jis atliko savo prederme. Dari- rymasi. 
tu neplovė. Net nebuvo mates j 
dantų szeipetelio savo gyveni-( 
me ir nežinojo, 
žmones, ko užsiima tokiais ne- 
iszmaningais dalykais, kaip 
dantų plovimas.

— Jau rodos pats turėtum rae^ nemėgo, 
žinoti, be paliepimo, kad reikia alkanai žiūrejes in ja. 
nors karta iii diena nusiprausti ---------------------------
burna, aiszkino motina.

Ji laikydama, vienoj rankoj. metams in Suvienytose Valsti- 
įšutrukusi antvožą kita ranka jose( $5 kitose Vieszpatystese.

Beis-Bolininkas
Be Kojos

iszmetinejo, buvo pilnas kan
trybes, — kantrybes, karezios 
kai]) ta mokykla, kurioje jis 
iszmoko jos. Pabaigęs kava ap- 
siszluoste rankove'burna ir ke-į. . iles eiti.

— Luktelk, —skubiai prabi
lo motina. Manau, jog bakane- 
Jis dar gali tau duoti riekute, 
plona riekute.

Jos pasielgime buvo lyg ko-^ 
kis monas. Ji atriekė riekele, 
bet sykiu su bakaueliu inde jo 
ja dežen, o vietoj to padavė ( 
jam savo riekute. Ji mane, jog 
apgavo berniuką, bet jis pate-. 
myjo jos gudrumą — jis mate,' 
jog jam savo duona atiduoda ir j 
pati liekasi alkana, bet jis be-i 
sarmatos paėmė duona. Jis 
inanstavo jog motina ir taip ne-

dytis pilka szviesa. Tai tiek 
dienos jis teinate, ir atsisukęs 
pecziais in ja pradėjo dauba.

Jis stojo vienon daugelio ma-

TARADAIKA £

Nekurie berniukai, nenuim-l ISTORIJE apie Ha isz ma- 
aukszcziau aruodo pilno mažu1 darni mažu szeivu joms pasi-' icwiiw® ai
szeivu, sukosi labai greit dide- baigus, 
les szeivos. įgadindami maszinerija

Nuo mažu szeivu jis vynio-’ i
jo siulus ant dideles szeivos. 
Darbas buvo visai paprastas. 
Viskas, ko ežia reikėjo,! tai 
greitumas. Mažosios szeivos {sius, 
greit nutusztedavo, taip pat ir 
didžiosios, dykauti nebuvo ka- kas, kodėl tu taip nedarai 
da.

Jis dirbo meclianiszkai. Ka
da maža szeiva nusivyniodavo, greitumu, tas pagyrimas*todėl 

I jo nei kiek nedžiugino. Buvo

szinu ilgu linijų. Prieszais ji

ga ndavo padykauti, 
l ir eik

vodami laika. Dėlto buvo pri
žiūrėtojas, kad nuo to apsaugo
ti. Jis pagavo Jonuko kaimyną 
ir gerai apdaužė jam antau-

— Žiūrėk, kaip dirba Jonu-

riiszesziai reke pr: žiu reto jas.
Jonuko szeivos sukosi vi

leitenantas Bert Shepard, 
kuris buvo su savo eroplanu 
paszautas kai jis jau trisde- 
szimts-ketvirta syki važiavo 
priesz Vokieczius ir neteko 
vienos kojos, dabar beis-bole 
loszia, grajina ir parodo kad 
sukolieczytiems ar losziems 
yra vietos ne tik darbuose 
bet net ir sportuose.

pyle kava in du puodukus. Jis 
neatsiliepe nieko, nes tai 
reiksztu gineza, tarpe ju, o per
kalbėti motinos jis netikėjo, 
nes tame ji buvo kieta kaip uo
la. Praustis burna viena karta 
kasdien jis turėjo verstinai. Jis 
szluostesi apsivėlusiu, skylėtu, 
drėgnu ir murzinu raiikszluosz- 
cziu, nuo kurio ant veido pasili
ko pakulos, sutos.

— Kaip asz noriu, kad mes 
areziau gyventume, sėsdamos 
kalbėjo motina. Asz kiek galė
dama bandau kaip nors tai at
siekti. Tu tai pats žinai. Bet do
leriu pigesne ranka ju reiszkia 
dideli taupumą, o ir vietos ežia 
yra daugiau. Tu pats žinai.

Jis vargiai klausė jos kalbos. 
Jis jau pirmiau daug kartu yra 
girdėjęs tai. Jos manstymo 
apemis buvo siauras ir ji visuo
met kartojo ta pati, kad jiems 
taip toli nuo dirbtuves prisiei
na gyventi.

— Sutaupymas dolerio reisz
kia daugiau maisto, — pastebė
jo jis reikszmingai. Ir patylė
jęs pridūrė: Asz geri aus 
vaikszcziocziau peszczias in 
darba bile tik gauti daugiau 
maisto.

Jis valgė skubiai, pusiau su- 
kramtydamas duona, užsiger
damas kava. Karszta net yra 
skystimą jie vadino kava. Jo
nukas ir mane, jog tai buvo ka
va — gera kava. Tai ir buvo be
ne vienatine jo gyvenine užsi- 
likus suklydimas. Savo gyveni- 
ine jis nebuvo gėrės tikros ka-

amaeziusi, jog jis kramto 
sausa duona iszpyle jam savo 
kava.

— Kaž-kodel man sziandien 
lyg ir nesinori valgyti, — aisz- 
kinosi ji.

Pasigirdus toli fabriko szvil- 
puko balsui jiedu paszoko eiti. 
Ji pažiurėjo in laikrodi ant len
tynos. Buvo dar 
penkių. Fabriku 
tik pradėjo keltis 
apsisuko kakla 
galvos užsidėjo nudėvėta skry
bėlė, sena ir isztižusia.

— Alės jau turime eiti, — ji 
sake, gesindama žiburia ir už
dą rydama 'kamina.

Jis iszejo ir leidosi trepais 
žemyn. Buvo szalta. Jonukas 
vos pagautas lauko oro pradė
jo drebėti. Žvaigždes dar nenu
balo danguose, o miestas buvo 
paskendęs tamsoj. Bet Jonukas 
su motina skubino eiti in dar
bu. Ju kojų muskulai rodos nei 
neinstenge statyti kojas ant že
mes, tiesjai ir tvirtai.

Po penkiolikos tyliu minu- 
cziu motina pasisuko in deszi- 
ne.

— Nepasiveluok, — persef- 
gejo jinai berniuką eidama to
liau1 ir nykdama tamsoje.

Jis neatsiliepe ir be atadai- 
ros ėjo. Dirbtuvių sritys! visur 
atsidarinejo durys. Ir tuojau 
jis buvo vienas didžiosios žmo
nių minios, einanezios tamsoje. 
Jam inejus per dirbtuves duris 
szvilpukas vėl sustaugė. Jis pa
žiurėjo in rytus. Virsz namu 
stogu, ant dangaus pradėjo ro-

tik puse po 
pasaulis* dar 
isz miego. Ji 
šzaliku, aut

Vienas pargabeno isztoliumos 
pacziule,

Labai džiaugėsi turėdamas 
dusziule, 

Bot ne ilgai džiaugesmas buvo, 
Pacziule in keletą menesius 

pražuvo, 
Pagriebė nuo vyro daug 

doleriu'ku, 
Iszdume su prielaidiniu po 

velniu.
Jok tai vyrucziai paprasta
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jis kairiaja ranka sustabdyda-Į
vo didžiąją szeiva ir vienlaik, i kada tai tokie laikai, bet tai se- 
galu nykszczio, prispausdavo

; galus 'besi'baigiancziu siūlu. 
Taipgi, deszinaja ranka, jis pa
gaudavo liuesus galus siulu 
nuo mažu szeivu. Ir taip, abio- 
mis rankomis, jis dirbo labai 
vikriai ir greit. O kada jis risz- 
davo audėjo mazga, tai tik su
mirgėdavo rankos. Jam nebuvo 
jokio keblumo suriszti ta maz
gą. Jis karta, gyras, jog galis 
suriszti tai miegodamas. Ir dėl
to; jis dažnai per sapna riszda- 
vo tokius mazgus vienas pas
kui kita per ilgus amžius.

----------------- 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.

Neužmirszkite Guodotini Skai> 
tytojai, atsilygint su prenumerata ua 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

PASKUBINKITE 1 ! 1

Ne viena padaro tokia klasta, 
Del savo vyro, kaip in ezion 

pribuna, 
Ant tokios tik užsiausti 

perkūną!* * *
Tai ne juokas, isztikro 

stebuklas.
Moterėlei vyrukas davė in 

kaili, 
Ir nuėjo teismą pas skvajeri, 

Ta negirdėtas daigias, 
Kad toks teismas šildytu 

skvajeris, 
Arba ka dvyrukas ant tiek 

nusikaltu, 
Kad moterėlei kaili iszbelstu, 

Juk sziandien visikas ant 
svieto mainosi, 

Visaip ant jo dedasi.* * *
Apylinkėje nauja angį i joje, 
Pas kėlės, atsilankė garnys 

mergeles, 
Dovaneles paliko, 

Del keliu net ant sykio. 
Kokio sztamo tosios dovanos, 

Tai gal niekas apie tai 
nedažinos, 

Vieni sako, kad tai nuo augliu, 
Kiti sako kad tai nuo žyduku, 

Vis tas pats isz kur, 
Bile dovana, ir gana.

O ko laukt tu bambiliene 
kvailuke, 

Jeigu duoda imk durniuke, 
Lai žydiszka veisle Dievas tau

laimina,
Juk garnys turi tojo tavoro 

gana.
Taigi jus naktines bambilines O y U

szirdeles,
Da aptieks kėlės, 

Juk ten a is tokiu mergų.
Yra keli tuzinai,

Ir tai apmokusui,
Ir apszarmojusiu, 

Kone su žilais,
Ant galvo plaukais,

Tai vis szirdeles grybas, jeigu 
ne rudmėsė,

Tai vis grybas ir lepsze.* * *
New Yorke merginu daug yra, 

O szirdeles trauke guzule 
ir byra, 

kada guzute gerai iszgeria, 
Tai da ir iii kita sali ima 

nutraukė.
Turi isz ten isz vary t, . 

Ir durys uždaryt.
Žinoma da guzutes ant 'kelio 

painia,
O kaip namo pareina isztrauke, 

Nei nesusirau'ke.
Pradeda riaugset abiem galais, 

Jog net persiima narna 
smardalais.

O mergeles kaip tai negražu, 
Ypatingai del merginu, biauru, 

Apsivalote drabužius, 
Jog net reike mes in ugni, 

Nes grinezioje laikyt negali.
Jeigu da apie tai iszgirsiu, 
Tai net vardus apgarsysiu.

o

Prio duonos dar buvo ir ma
žas kąsnelis szaltos kiaulienos. 
Motina pripyb’ jam dar viena 
puoduką kavos. Kuomet jis 
baigė valgyti duona, pradėjo 
dairytis ar dar gaus daugiau. 
Ji pertrauke jo klausianti dai-

— Nagi, nebūk jau tokis be
sotis, Jonuk. Tu jau gavai sa- 

jog yra tokie'vo dali. Tavo broliukai ir sese-1 
les juk yra mažesni už tave.

Jis nieko in tai neatsake 
{'Kalbėti daug jis, tiesa, niekuo-’ 

Taipgi liovėsi ir 
Jis ne-

Kaip Indijos Moteres Rengiasi

Indijos moterų “drese” sukne yra isz vieho szmoto materijos, arba audeklo kuris sie
kia nuo liemenio ligi žemes ir suriszamas su szniuru. Jis yra apie szesziu ar devynių mas
to ilgumo ir moteris apsivelka su juo keletą kartu apsisukdama kaip ežia paveiksluose ma-

niai, labai seniai. Ir jo nejaus
iąs veidas neparodo jokio pasi
tenkinimo, kuomet jis girdėjo 
statant ji geriausiu pavyzdžiu. 
Jis 'buvo geriausias dailinin
kas. Ir jis pats tai žinojo. Jam 
tai buvo visai paprasta ir ja a 
nieko nereiszke. Isz geriausio 
darbininko jis tapo geriausia 
maszina. Jei kas blogo atsitiko 
su darbu, tai nebuvo jo nei ma
szinos 'kalte, o blogos medžia
gos. Klaidu jis nedarydavo.

Ir nėra ko stebėtis. Juk nebu
vo tokio laiko, kad jis ne'butu 
prie maszinu. Maszinerija jau 
veik iiiaugus jame, jis užaugo 
prie maszinu. Dvylika atgal 
szitoj dirbtuvėj prie maszinu 
atsitiko nemažo sujudimo. Jo
nuko motina ežia nualpo. Jie 
isztiese ja ant grindų, tarpe 
tarsz’kancziu maszinu. Pora 
apyseniu moterių paszaukta 
nuo maszinu prie jos. Virszi- 
ninkas pagelbėjo joms. Ir po 
keliolikos minueziu tame kam
baryj buvo viena siela daugiau 
negu po duris inejo. Tai buvo 
Jonukas ginies tarpe maszinu 
ūžimo, ir pirmu kvapo patrau
kimu ingeres szilto ir drėgno 
oro, pilno dulkiu. Pirma diena 
jam prisiėjo kosėti, kad iszvyti 
tas dulkes isz plaucziu; ir del 
tos paezios priežasties jis nuo 
to laiko visuomet kosėjo.

Szale Jonuko dirbantis val
kas sznipsejo, verke. Jo veide i
matėsi didele neapykanta už- 
veizdai, žiurineziam in ji krei
va. akia isz tolo; bet visos szei
vos sukosi kaip reikia. Vaikas 
piktai suriko in prieszais ji be- 
sisukanezias szeivas, bet jo bal
sas neskrido tolinus už puses 
tuzino pėdu, nes maszinu dun
dėjimas kaip siena sulaikė ji.

Jonukas nei nepastebejo vi
sa. tai. Jis jau apsipratęs su tuo. 
Be to, bile ko atsikartojimas 
padaro tai nuobodu, o szita 
ypatinga invyki Jonukas jau 
yra mates pirmiaus daugeli 
kartu. Jam rodės, jog prieszin- 
tis užveizdai taip neiszmanin- 
ga, kaip neiszmaninga tyczio- 
tis isz maszinos. Maszinos pa
daryta daryti tam tikra judėji
mą ir atlikti tam tikras parei
gas. Tas pats ir su užveizda.

Bet apie 11 valanda dirbtu
vėje pasidarė didelis sujudi
mas pasklydo po visa dirbtuvėj 
Vien-kbjis berniukas, ka dirbo 
szale Jonuko, pasirito smarkiai 
grindimis in tolokai stovinti 
tuszczia szeivu vežimėli. Ir ja-' 
me jis dingo, visas ir su kriu
kiais. Dirbtuves vyriausias už- 
veizdetojas ėjo su jaunu vyru
ku peržiurinedamas. Jis buvo 
gražiai apsirėdęs, dėvėjo krak-' 
molinta krutinę marszkinius - - 
ponas, sulyg Jonuko vyru kil- 
mybos, taipgi sykiu ėjo “da- 
žiuretojus. ”
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“Saule” dabar $4.U0

— Szeszioliktam szimtmeti- 
je žmogus ilgiaus negyveno 
kaip lyg 18 — 20 metu.

— Dideli nuliūdimai yra ne- 
bylais.
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SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA’

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |
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Žinios Vietines
* ■— Utarninike pripuola Szv. 
Kajetono; Seredoje Szv. Ciria- 
cuso; Ketverge Szv. Jono Gyd.

t Senas gyventojas Stanis
lovas Lesczinskas, kuris įgyve
no po Nr. 536 W. Mahanoy avė. 
mirė staigai namie, praeita Ke- 
tverga, 11:15 vai., ryta. Velio
nis gimė Lietuvoje. Paliko dvi 
dukterys: Stasia ir F. Bisliop- 
ieile, slauge, prie Locust Moun
tain ligonbuteje, taipgi viena 
broli Lietuvoje. Laidotuves at
sibuvo Panedeli, su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 val
anda ryte, kūnas palandotas 
parapijos kapuose.

— Ponia Helena Kundro- 
tiene ('Conrad), nuo 420 W. 
Pine uly., aplaike telegrama, 
ikad josios sūnūs jurininkas 
GM2/c Edvardas R. Conrad, 
dingo Pacifike. Edvardas gi
mė Mahanoy City, turėjo 28 me
tu amžiaus. Baigės Mahanoy 
City High School mokslą. Pa
liko savo motina, du brolius 
Petra ir Liudvika mieste ir se
serys W. Szukevicziene mieste 
ir F. Angeliene New Yorke. 
Edvardas prigulėjo prie Szv. 
jjuozapo parapijos.

t Sirgdamas per koki tai 
laika, gerai žinomas Ignas 
Pangonis mirė Ketverge, 8:15 
[valanda vakare, pas savo bro
lėną 'Vincą Pangoni, 615 W. 
Mahanoy avė., Velionis gimė 
[Lietuvoje, atvyko in czionas 51 

. metu adgal. Buvo anglekasis, 
Jbet apie 17 metu adgal prasi- 
iszalino nuo darbo. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko viena broli Kazimiera 
mieste, taipgi keletą broleniu 
ir seserycziu. Laidotuves atsi
bus Utarninike, su apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 va
landa ryte ir kuna palaidos pa
rapijos kapuose.

Shenandoah, Pa. J Jonas 
Buczinskas, nuo 230 E. Centre 
uly., likos pavojingai sužeistas 
in kojas laike darbo, ant penk
tos levelio, Maple Hill kasyklo
se. Buczinskas randasi Potts
ville ligonbuteje.

Girardville, Pa. f Jesala- 
vicziu 'kūdikėlis, dukrele pons- 
tvos Al. Jesalavicziu, nuo N. 
Second uly., mirė tuo jaus po 
gimimo Ashland ligonbuteje 
Seredoje. Kūnelis palaidotas 
Ketverge, Szv. Vincento para
pijos kapuose. Vilinskas lai
dojo.
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Akyvi Trupinėki

— Windsoro ir Buckingham 
palociuosia Anglijoj randasi 
pirmutiniam 250 laikrodžiu, o 
antram 162.

— Kada Europoje žmonis 
nesziojo kailius tai Kinuosia 
žmonys buvo augsztai mokyti, 
o kada Europiecziai pradėjo 
naudoti visokius įnagius tai 
Kiniecziai naudojo puikiau
sius instrumentus su kurias 
dirbo puikiausius iszdirbimus.

Laidoja hunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokioms 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
020 W. Centra St.. Mahanoy City

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Japonu Savižudystes Bomba

Amerikiecziai jau dabar žino ir gerai pažinsta Japonu savižudystes bomberius, nes 
jie keletą tu bomberiu sucziupo pirm negu jie susprogo. Japonai szita bomba vadina “Ba
ka.” Tai reiszkia “Kvailys.” Ir isz tikro tik kvailiai tokias savižudystes bombas vežtu 
ar jose važiuotu. Czia matome viena tu bombų kurios susprogsta ir pati lakuna in szmote- 
lius susprogdina.

TRYS METAI KAI j 
JAPONAI GINASI

sius kalnus ginklu ir kariszku 
pabūklu Amerika gali in toki 
trumpa laika susikrauti.

Japonai manstejo kad tos 
placzios mares visados bus 
jiems kaip gera ir stipri tvir
tove. Mes ir-gi taip kalbėjo
me taip ir maustame pakol Ja
ponai patys pasimokino to ko! 
jie mus iszmokino: Kad mares, 
kad ir placziausios nesudaro 
nei sienos nei tvirtoves.

Dabar Japonai mato kad jie 
klaida padare, kad jie nagus 
apsidegino, bet jau pervelii! 
Dabar Japonai gali tik gintis. 
Apie atsikirtima ar pergale Ja
ponams jau visai nėra nei 
sznektos. Tas kuris ginasi vi
sados būva ar ankscziau ar vė
liau nugalėtas, nes tas kuris už
puola gali pasirinkti kur jis 
puls ir kada jis puls ant prie- 
szo. Tas kuris ginasi, turi nuo
latos budėti ir visa savo krasz- 
ta sergėti, nes jis nežino nei 
vietos, nei valandos kada ant jo 
prieszas užpuls.

Jeigu Japonai už dienos ki
tos nepasiduos, tai paskui jau 
nebus nei reikalo paimti jos 
miestus ar kad ir paczia sosti
ne Tokyo, nes viskas bus su že
me ir pelenais sumaiszyta!

Kai Romiecziai kariavo su 
Kartagos miesto kareiviais, jie 
pirmiau turėjo paimti miestą 
pirm negu galėjo ji sunaikinti, 
su žeme sulyginti. Bet dabar 
Amerikiecziai pirmiau Japoni
jos kraszta sunaikins, in pele
nus pavers, su žeme sumaiszys 
ir paskui paims!

Laukia Dienos

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus kareivis, Ser
geant Joseph A. Lowe isz At
lanta, Ga., kuris dirbo prie 
bomberiu ant Okinawa Salos 
dabar laukia tos dienos kada 
jis vėl kaip žmogus gales gy
venti. Jo amžius dabar jam 
duoda proga palikti vaiska 
ir važiuoti namo. Jis dabar 
czia inlindes in saugia vieta 
kad likimas ar Japonu koks 
bomberis jam ta laisves die
na nesugadintu.

Rusu Kalbos Mokymas 
Lietuvoje Privalomas

NEW YORK. (LAIC) — 
Tam tikslui Lietuvoje iszleista 
60,000 Rusu kalbos vadovėliu.

Skaitykite “Saule”

ARTIMO MEILES
KILNUMAS
SZAUKIA!

„ BROOKLYN, N. Y. — Yra 
Amerikoje žmonių, kurie szal- 
pos reikalingumą nukenteju- 
siems pilnai supranta. Papras
tais pasakymas, kad szalpa 
pradedama namie, nesulaiko 
nuo jos iszpletimo svetur.

Amerikiecziu szalpa szian- 
dien pasiekia platųjį pasauli. 
Filosofas Calton yra pasakęs: 
“Jei szalpa butu vykdoma vi
sam pasauly, žemej 'butu rojus, 
o pragaras butu tik pasaka.” 
Pasauli sziandien szelpia tik 
Amerika, nelaimėn patekusius 
Lietuvius szelpia tik Amerikie
cziai, Lietuviu ir nelietuviu kil
mes. Nelaimingieji todėl ir lau
kia szalpos isz musu.

PAGELBOS REIKSZME
Amerikiecziai Lietuviai isz- 

tieesia pagelbos ranka ken- 
cziantiesiems nuo karo bro
liams ir sesutėms. Bet ne visi ir 
ne visur. Daug kur savanoriai 
darbuotojai renka drabužius, 
juos paruoszia, renka ir patai
so avalyne ir siunczia in BALF 
sandeli, 101 Grand St., Brook- 
lyn, 11, N. Y., isz‘kurio jusu do
vanos, kaip koki geros valios 
ambasadoriai, siuneziamos ka
ro parbloksztiesiems, po visa 
Europa iszblaszkytiems Lietu

Keturi Brangus Versziukai

Czia labai brangus versziukai kurie gimė sykiu ir kurie 
dabar yra beveik už auksa brangesni nes pareina isz “Bajo- 
riszkos” gimines.

viams. Kad ir maža musu pa- 
gelba, bet ji sustiprina skurs- 
tanczius net ir dvasioj; jie gau
na naujos energijos gyventi ir 
kurti savo tautos ateiti. Musu 
augancziosios organizacijos rė
mėjai jaucziasi patenkinti, ir 
turi pagrindo taip jaustis, nes 
atlieka didesni darba, negu jis 
jiems atrodo.

PROTO MILŽINAI APIE 
ARTIMO MEILE

Uoliesiems BALF darbuoto
jams ir rėmėjams pateiksime 
proto milžinu nuomones apie 
szalpa. Tos mintys gal duos 
naujo inkvepimo sunku darba 
dirbantiesiems, nes kitu gelbė
jimas juos iszkelia aukszcziau 
ju paežiu.

Thoreau sako: “Szalpai su
prasti, jai dirbti, turi būti geni
jum, kaip ir visikam kitam tin
kamai atlikti.”

Child sako, “kad beturezio 
gelbejims davėjui suteikia tur
tingumą. Gavės pagelba isz ki
tu, žmogus pajunta pats sau 
pasi gelbėti,” — tvirtina Dan- 
borne.

“Szalpai dosnumas yra tiky
bos pažiba ir tobulybe” — sa
ko Addison. Kur nėra dosnu
mo, ten nėra krikszczionybes, ” 
— raszo Calton.

“Gailėti vargstanezio — 
žmoniszka; jam pagelbeti — 
dieviszka,” tvirtina Horace 
Mann.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., Ware
house, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

Narys ir Presos Komisijos Na
rys — Kun. M. F. Daumantas.

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
. Q2, R2, S, T2, U2, geros iki
Bugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2, 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: Y2, 
Z2, Al, BĮ, 01, 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, Nr. 1, 2, 3, 4 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus Kuponai 1 ir 2, 
3, 4, ir 5 (1944-45 m., szildymo 
m., szildymo laiko) geri iki 
laiko) geri iki Gruodžio 31 d.

Gazolinas: Kuponai B6, B7, 
C6, C7, geri iki ateinanezio 
praneszimo.

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

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

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, apraszi<jĮ 
lietuviu gyvenimą Chicagos stockyan- 
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 visoki 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 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 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- 
suilio, 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:

LIETUVIU 31 DIENA

Rugp. - Aug. 15 Diena

Kaip jau ankscziau esu ra- 
szes apie Lietuviu diena kuri 
szimet invyks Lakewood, Pa., 
Rugpiuczio-Aug. 15 d., dabar 
tik pasitenkinsiu paraszyti 
apie programa kuri invyks toj 
dienoj. Szimet Szv. Miszios bus 
laikomos 11-ta valanda Pavili- 
jone. Szv. Miszias laikys Kun. 
Jurgis Degutis, Szv. Petro ir 
Povilo Parapijos Vikaras, Ta
maqua, Pa. Pritaikinta pa
mokslą tai iszkilmej pasakys 
Szv. Liudviko Parapijos Kle
bonas, Maizevdlc, Pa. Szv. Mi
szios bus laikoms tai intencijai, 
kad Lietuva taptų laisva ir Ne
priklausoma ir kad visi musu 
kareiviai kovojantieji už laisve 
ir taika grižtu gyvi ir sveiki. 
Laike Szv. Misziu Szv. Vincen
to Parapijos Choras, Girard
ville, Pa., po vadovybe Profes- 
soriaus L. Šorio gieduos pritai
kintas Lietuviszkas giesmes. 
Laike Szv. Misziu bus renkama 
kolekta del Lietuvąicziu Sese
lių 3 Vienuolynu.

Vakare 7 vai., tame paeziame 
pavilijone invyks graži ir in
valid programa, kuria prirengė 
Lietuviu Dienos Komitetas po 
vadovybe tos Dienos Pirminin
ko Kun. J. Szukevicziaus, Szv. 
Petro ir Povilo Parapijos Kle
bono, Tamaqua, Pa. Szi pro
grama bus dedikuota garbei ir 
paminėjimui musu Jaunimui 
kariaujaneziui ir žuvusiam 
sziam kare už laisve ir taika.

Malda atkalbės Kun. J. Szu- 
keviezius, Pirmininkas.

Inzadai S. V. Vėliavai ir hm 
nas—pritars Bobelio Orkes
trą,

Perstatymas Dienos progra
mos Vedejo — Kun. J. Szukevi- 
czius.

Solo — Loreta Kavaliaus
kaite; Akompanuos — Irena 
Kavaliauskaite isz Philadel- 
phijos.

Kalba — Senatorius Harold 
G. Watkins, Pennsylvanijos 
Valstybes Senato Sekretorius, 
Harrisburg, Pa.

Solo — Loreta Kavaliaus
kaite.

Kalba — p. Vincas Kvietkus 
S.L.R.K. Sekretorius dalyva
vęs San Francisco Konferenci
joj.

Lietuviszki Szokiai — 8 Lie
tuvaites isz Philadelphijos, ku
rios yra dalyvavusios Muzikos 
Akademijos ir Robinhood Dell, 
Philadelphia.

Malda — Kun. P. Czesna, 
Lietuviu Dienos Garbes Pirmi
ninkas, Szv. Juozapo Parapijos 
Klebonas, Mahanoy City, Pa.

Lietuvos Imnas — Visa Pub
lika, pritars Bobelio Orkestrą.

9 vai. vakare, Lietuviu Die
nos Pasilinksminimas pavilijo
ne. Grosz Jolly Jack Bobelio 
Orkestrą.

Lietuviu Dienos Komitetas 
j skaitlingai kvieczia visus Lie- 
į tuvius skaitlingai vykti in Lie- 
■ tuviu Diena ir dalyvauti pa
maldose, programoj ir kitose 
Lietuviu Dienos surengtose 

I pramogose, nes visas szios die
nos pelnas eis 3-ms Lietuvisz- 
kiems Vienuolynams. Bukime 
gerais Lietuviais ir remkime 
Lietuviszkas instaigas.

“Malda priveda prie Dievo 
puSiaukelej, pasninkas priveda 
prie Dievo namu; aukojimas 
nelaimingajam inleidžia pas 
pati Dieva, ’ ’ — paraszyta Ko
rane.

“Nėra tokio beturezio, kuris 
negalėtu kitam duoti. Duodami 
laimime, nes jaueziames tur
tingesniais,” — sako Simms.

“Kai mirsiu, gedineziaus, 
jei p ai ik czia u užtektinai turto 
pastatyti man parniūkia, jei 
liktu mano draugu, kuriems 
reikia pagelbos. Norecziau būti 
laimingas, galėdamas gyvas 
matyti, kaip draugai mano 
jiems teikiamąja pagelba. pasi
džiaugia,” — raszo Pope.

“Savo prieszui — geriausia 
atleisti; oponentą — pakęsti; 
draugui atiduoti szirdi; kūdi
kiui — gera pavyzdi, tėveliams 
— savo gražu pasielgimu, ku
riuo jie didžiuotųsi, o visiems 
kitiems pagelba ir suszelpi- 
ma,” — savo rasztuose pažymi 
Balfour.

“Kai kas padaro gera, netu
ri geradario pamirszti, 'bet kai 
pats padarai gero — neturi pri
siminti,” —- sako Charron.

“Szalpai davė jieszka pasi- 
! skelbimo, nustoja davė szalpai, 
bet yra davė pasiskelbimui, ”— 
raszo Hutton.

DIDELE PAGELBA IR 
VILTIS ATECZIAI

Pasimokykim isz proto mil
žinu, ju paklausykim, busim 
laimingi, padarysim kitus lai
mingais, atliksime tikybine, 
patrijotine ir artimo pareiga, 
pagelbesim nelaimėj vargstan
tiesiems broliams ir seselems. 
Jie isz mus.tie'k mažai reikalau
ja, o jiems mes galime tiek 
daug duoti. Musu maža pagel
ba jiems bus didele parama.

Dabar jie isz mus laukia dra
bužiu ir apsiavimo, muilo ir 
maisto, paguodos ir vilties. Tas 
viskas, toji maža dovanele, 
jiems pailgins amžių, duos vil
ties iszgyventi sunkumus ir su
sikurti ateiti.

Musu pareiga, da'bot, kad ne
laimingosios karo aukos, Lie
tuviai ir Lietuves, neturėtu 
sunkiai kentėti. Isz visos szir- 
lies stenkimės duoti, kas būti
nai kare nukente j tįsiems, isz- 
blaszkytiems Lietuviams rei
kalinga ir tai, ka galime paau
koti.

Malonėk i te patys aukoti ir 
kitus paraginti duoti drabu
žius ir apsiavima ir siusti in:

M. ŽUKAIT1S,
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,Lietuviu Dienos Komiteto
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