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Amerikoniszld Karei
vai Iszsiunsti In Gvina MOSKVA APSIAUBTA5. Anuotos Del Angliszku Kareiviu

PRIE PIETINES AMERIKOS ARTIMOJE 
BRAZILIJOS

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Rooseveltas iszsiunte Amerikoniszkus ka
reivius in Olandiszka Gvina, kad apsau
goti ten esanczias turtingas Aluminum ka
syklas kad jos nesigautu in Vokiszkas rankas 
nes isz ten Amerika aplaiko zoposti Aluminum.

Vokiecziai Pradėjo Apsiaubi- 
net Moskva Isz Dvieju Pusiu;

Eina Smarkus Musziai

Olandiszka—Gvina randasi1’ 
prie Pietines Amerikos artimo
je Brazilijos. Jos sostapyle yra 
Paramaribo, kurioje randasi 
apie 170,000 gyventoju ir yra 
didumo Pennsylvanijos ir New 
Jersey valstijų, sudėjus jas in. 
Viena.

PANIEKINO JOS
PIETUS

Isz Amerikos
VAIKAI ATLOSZE

LAIDOTUVES

Vaikutis Užmusztas
1 New York — Keturi maži 
vaikai Flushinge, atlosze “lai
dotuves” artimoje palicijos 
stoties. Asztuoniu metu Petru
kas Devone buvo “ nebas'znin- 
fcu,” kuri vaikai indejo in dide
li popierini 'baksa, uždengė ir 
trauko ant ulyczios nevos ant 
kapiniu. 'Tame prisiartino di
delis trobas su plytoms kuris 
surikde triuba kad vaikai pra- 
sitrauktu nuo ulyczios. Vaikai 
pabėgo palikdami baksa su 
“nebaszninku.” Varytojas tro- 
ko, manydamas kad baksas yra 
iuszczias, užvažiavo ant jo ir 
sutrynė Petruką ant smert. 
Dabar draugai Petruko ant tik
rųjų turėjo laidotuves.
j

• Už Deszimts Centu 
Gavo 300 Doleriu

• -New York — Dabar Roy 
Staples gailesį netekės trijų 
fezimtu doleriu 'kuriuos nesenei 
iszt rauke isz Įlankos ir paslėpė 
juos maszneleje, senam svete- 
įryje. Jo motere nieko apie tai 
(nežinojo ir pardavė sveteri su 
kitoms senos drapanoms sku- 
durninkui už deszimts centu. 
Norints 'žmogelis pranesze apie 
tai palicijai, kuri jeszkojo sku- 
durninko po visa miestą bet 

- ’lyg sziai dienai da jo nesurado.
IsŽ to yra tokis pamokini

mas’: “Neslėpk nieko priesz sa
vo motere nes ir ji turi dalintis 
su tavo džiaugsmu ir nuliudi- 

» IBiafrkaipo ir turtu nes tokis 
pasielgimas vyro nuolatos isz- 
eiua ant blogo abiem. Staples 
sziadien,gailėti kad taip pasi
elgė 'bet gailestis dingusiu pi
nigu nesuras.

Pirkite Apgynimo . Czedinimo 
Bondus ir Markes.

.■—

Dukrele Nusižudė
Dixon, Md. — ‘ ‘ Tavo iszkep- 

tas s'teikas buvo taip kietas 
kad buvo 'galima ji naudoti ant 
automobiliniu ratu arba lopyt 
cze verykus. ” — Tokiu badu 
paniekino pietus Andrius Jack- 
son, farmeris, kada jo septynio
likos metu dukrele jam paga
mino mesa — steika ant piet, 
kada motina iszvažiavo in mie
stą su reikalais.

Mergina, negalėdama nuken- 
sti tokio paniekinimo, norints 
stengėsi gana tėvui intikti, isz- 
gere truciznos, mirdama in kė
lės valandas vėliaus.

Anglių Kompanija
Parduoda Namus

Hazleton, Pa. —Szimtas me
diniu namu, kurie priguli prie 
Lehigh Valley anglines kompa
nijos, Janesvillej, arti czionais, 
randasi ant pardavimo del tu j u 
kurie juose gyvena. Laikas 
pirkimo yra paskirtas iki 28 
dienos Lapkriczio o po tam 
pardavinės del svetimųjų, isz 
kitur, jeigu kas nori juos pirk
ti. Kitados tasai miestelis atsi
žymėjo isz geru darbu kasyk
lose ir plieno fabrike, kuris ten 
radosi bet sziadien isz priežas
ties blogu laiku, kompanija nu
tarė parduoti savo namus pi
gti, duodama pirmutine proga 
gyventojams kurie dabar juose 
gyvena ir nekurie juose užgi
mė ir da sziadien gyvena tuose 
paežiuose namuose.

MELDE PASZIALPOS

Turėdamas Kisze-
niuose 900 Doleriu

Niagara Falls, N. Y’. — An
tanas Sikora, (58 metu, kuris 
iszro.de labai vargingu žmogum 
ir jautėsi labai silpnu, nuėjo 
in palicijos stoti melsdamas 
prieglaudos ir ko nors paval
gyt nes neturėjo ne centelio 
prie duszios.

Palicija priėmė silpna žmo
geli ir nuvežė in ligonbute o 
kada ten nurėdė ligoni idant 
paguldyt ji in lova, rado jo 
skarmaluose užsirita devynis 
szimtus doleriu.

Moskva — Smarkus musziai 
tęsęsi aplinkinėje Stalinogors- 
ko, 60 myliu nuo Tūlos ir 160 
myliu nuo Moskvos. Taipgi Vo- 
lokolomske eina smarkus mu
sziai kuriuose žuvo daugelis 
kareiviu ant abieju pusiu. Vo
kiecziai likos sulaikyti aplin
kinėje Klin. Vokiecziai prisi
artina vis areziau prie Mosk
vos bet su didėlėms bledems ir 
sunkenybėms.

Vokiecziai paskandino viena 
Angliszka laiva ir kelis tavori- 
nius.

Ant Libijos frunto Vokie
cziai garsina buk paėmė in ne
laisve 5,000 Angliszku karei
viu, viena generolą ir du Ame- 
rikcniszkus kariszkus tyrinė
tojus. Italija prisipažysta kad 
neteko vieno submarine ir ke
liu laivu muszyje su Angliszka 
f lota. Anglijoj ir Berline tru
puti paliovė bombardavimas 
miestu per eroplanus nes nuo 
keliu dienu negirdėt kad vieni 
kitus užklupinetu per orą.

Bevaikei Tures Mokėti 
Taksas

_________
Mcskva — Augszcziausias 

Rusiszkas sūdąs ana diena už
dėjo naujas taksas ant visu be
vaikiu ir nevedusiu ypatų. Tie
ji, kurie turės mokėti taisės 
taksas yra vyrukai turinti nuo 
20 lyg 50 metu ir moteres nuo 
20 lyg 45 metu. Tieji nemokės 
taksu kurie tarnauja kariuo
menėje ir studentai.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

80,000 Kinu Pasirengia Daugiau Kaip 300,000
Prigialbet Rusams Serbu Suszaudyti

f Z..

------------ ---- - -

New York — Atėjo in czio
nais žinia, slaptu budu, isz Ki-j Regeliu, czionais buk 300 tuks- 
nu kad 80,000 Kinu, Komunis-; tanczįu Serbu likos suszaudyti 
tiszku kareiviu,* yra pasirengia per Vokieczius nuo kada Jugo- 
isž keliauti “kui ten Kinuose J slavija likos užimta. Prie tos 
kad prigialbeti Rusijai kovoti skerdynes priguli moteres, vai- 
priesz Vokietija szioje kareje.! - - - - - - - -
Kiniszkas konsulis, sziame 
mieste da neaplaike užtvirti- 
nanezios žinios apie taji pasiu- 
lijima.

London — Dažinota nuo pa-

Rusiszkas Generolas
Užmusztas

Kubyszef, Rusija — Majo- 
as-generolas Ivonas Panfilov,
senas vadas asztunto pulko 
pokštininku ir vienas isz žy
miausiu Rusiszku aficieriu, li
kos užmusztas' laike muszio 
prie Moskvos. Velionis buvo 
senu kariszku kareiviu prie ca
ro per 20 metu, mirdamas nar- 
sunu ant kares lauko už savo 
tėvynė. Paskutinis jo iszsitari- 
mas kėlės dienas priesz mirti 
buvo: “Nors turėsime mirti bet 
neduosime tankams pereiti.”

kai ir vyrai. Isz Ankaros, Tur
kijos, iszsiunsta 15,000 karei
viu in Jugoslavija, pradėti 
nauja skerdyne gyventoju, ku
rie yra prieszingi Vokiecziams. 
Tokios skerdynes atsibuna be
veik kasdiena, daugeliuose kai
muose. Kaimai sziadien yra ap
leisti, nes juose jau nesiranda 
gyventoju kurie likos suszau
dyti su maszinineis karabinais.

-— Keturiu metu Szimukas 
Miller, isz Reno Oklahomos, 
moka grayt 227 szmotelius ant 
ipomietes, ant lupines armoni
kutes.

— Pirmutinis zokoninkas 
kuris pasiliko Popiežium po 
mireziai popiežiaus Benedikto, 
buvo zokoninkas žinomas kai
po Gregorius I, mete 590.

Smarkus Drebėjimas 
Žemes Portugalijoje

Lisbon, Portugalija — Pane- 
delio vakara davėsi jaustis 
smarkus drebėjimas žemes ku
ris sukratė visa aplinkine, isz- 
verte kaminus, suardė visa ko
munikacija ir daugelis žmonių 
net apalpo isz baimes ant uly- 
cziu. Daugelis ugniu kilo mies
te bet ugnaigesiai greitai jas 
užgesino. Bledes gana dideles.

Buvo tai vienas isz smarkiau
siu drebejimu nuo 1755 meto, 
■kada tai drebėjimas užmusze 
apie 60 tukstaneziu žmonių ir 
daug tukstaneziu sužeidė. Dre
bėjimas žemes buvo jaustas ant 
mariu, Azoros ir Madeira salo
se.

Apgintojai Pacifiko Mariu

Ten kur ant Pacifiko mariu randasi Amerikcniszkas laivas ant kurio randasi daug 
ercplanu kurie lekia isz tojo laivo apsaugoti musu Amerikoniszkus pakraszczius. Vie
nas isz eroplanu ka tik apleido laiva ant inspekcijos pakraszcziu persitikrint ar kur ne
siranda Vokiszki submarinai.

Sztai vienas isz Burmiszku darbininku prigialbsti isz- 
imti isz laivo arnotas del Angliszku kareiviu, kurios li
kos prisiunstos in Rangoon. Per Burma turi būti gabenta 
visas maistas ir ginklai del Angliku kurie vėliaus siun- 
czia juos del Kiniecziu. Japonai kerszina sulaikyti visa 
tavora gabenama per Burma.

Baisus Kankinimas Po 25 m. Studentas Apsi-
Vokiszku Padu

London — Allijentu infor
macijos b juras garsina kad 
daugiau kaip 103,000 žmonių 
likos užmuszti, tukstaneziai 
aresztavoti ir patalpinti kalėji
muose ir nelaisviu abazuose, 
daugelis kaimu neteko ne | 
szmotelio mėsos ir likos sude-l 
ginti per Vokieczius kurie juos 
laike prispaudė j e vietose ku
rios likos užimtos per Hitlerį.

Bulgarijoj, ant paliepimo i 
Vokiecziu likos iszskersta ne
mažiau kaip 15,000 žmonių 
szesziuose Grekiszkuose kaime
liuose. Lenku likos iszžudinta 
in du metus, per Vokieczius, 
mažiausia apie 82,000. Vienam 
tik mieste likos suszaudyta 2,- 
000 darbininku kurie šukele 
straika amunicijos dirbtuvėje. 
.. Daugelis buvusiu valdiszku 
profesorių ir Žydu likos su
szaudyti Norvegijoj ir Belgi
joj. Sziintai tėvu jaunu vyru
ku, kurie iszbego in Anglija, li
kos aresztavoti kad nesulaike 
savo vaikus nuo iszbegimo. 
Daugelis buvusiu kareiviu ir 
palicijantu. likos, suszaudyti 
Czekc-Slovakijoj už nepaklus
numą Vokiecziams.

Amerika Iszsiunte In

paeziavo Su 70 m. 
Motere

Fort Worth, Tex. — Dvasisz- 
kas studentas, Reimundas 
Vann, 25 metu amžiaus, nuve
dė prie altoriaus 70 metu am
žiaus Lui Wilkins, Baptistu 
misijonierka su kuria likos su- 
risztas mazgu naoterystes.

■Dvasisakas-studentas bus ne- 
užilgio inszventihtas ant kuni- 
gužio su nuotaka kuri taipgi 
radosi toje paezioje seminari
joj. Jaunikis sake: “Susipaži
nom deszimts menesiu adgal, 
po tam laikui paprasziau savo 
žil-plaukes mylimos kad apsi
vestu su manim. Nusistebėjo 
nuotaka bet sake jog gal tai 
yra valia Dievo ir sutiko ant 
mano praszyimo. Mums nerupi 
kad žmones visaip kalba apie 
musu vinezevone nes žinau kad 
musu meile ir vinezevone buvo 
padaryta danguje( ?).

Jaunikis užbaigė mokslus 
Coiines kolegijoj, Warners, Ok- 
lahomoj, ir universitete Okla
homos ir yra mokytu vyruku. 
Bet ka. jis darys su ta ja bobe
le ateityje, tai nežine.

Už Gyvasties Norėjo
Jai Pamieruot Graba

Anglija Maisto Už
$500,000,000

Washington, D. C. — Puse 
bilijono doleriu vertes maisto 
ir ukiszku produktu likos isz
siunsta in Anglija nuo 29 Apri- ■ 
liaus, szimet. Isz tosios sumos 
in laika paskutiniu szesziu me
nesiu iszsiunsta visokio maisto 
už 300 milijonu doleriu.

— Edita, pati Romano Ser- 
guess isz Wishrod, Irlandijos, 
pagimdė septynis vaikus ant 
syk. Apie ta gimdymą randasi 
metrikai vietinėje 'bažnyczioje 
kurie parodo, kad tas atsitiko 
1542 mete.

— Indijoj randasi 70 mili
jonai žmonių kurie iszpažysta 
Muzulmoniszka tikėjimą.

Georgetown, Mass. — “Ne
paisiau kad mano vyras iszro- 
do kaip septyni griekai ir nu- 
keneziau kantriai kada jis su 
manim pasielginejo kaip su ko
kiu gyvuliu ir praleidinejo ma
no pinigus, paliktus man per 
mano pirma, vyra, bet kada jis 
norėjo paimti miera ant mano 
grabo, tai to man buvo už daug 
ir negalėjau ilgiaus su juom gy
venti. 'Todėl meldžiu pono su
džiaut duoti man persiskyrimą 
nuo jo.”

Taip kalbėjo sude Mrs. Alfa 
Rommel laike teismo. Sudžia 
perskyrė motere nuo nelabo vy
ro su kuriuom ji susipažino per 
apsigarsinima laikrasztyje ir 
apsivedė po pažinties tik vie
nos sanvaites. Moteres pirmu
tinis vyras mirė tik keturi me- 
nesei adgal. ...........

iszro.de


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
Į akiu. Tokia jau motinu dalis |f !su sziadienineis vaikais. ..KdSuirdct i

Vakarai ilgi, žmoneliams
! nuUbodu vakarais sėdėti na-1

Motinos, kurios naktimis dir- mie- Bet kas turi laikraszti ar 
ba o dienomis verkia! į knygeliu tai tam greitai laikas

Kiek sziadien turime pana-J)cSa- Bidesnese apygardose 
sziu motinu? Kiek tos motinos jamnioriiehe atsilanko iii vaka- 
turi pergyventi? Po teisybei,1 ,aneS m°kyklas ir per žiemos 
daugelis isz ju džiaugiasi ge-Pa^a padaro dideli žingsni 
rais vaikais bet kiek ju yra ne-1 mGKS^e- Bet randasi ir tokiu 
laimingu? ' ' apygardų kur prasiskaldo gąl-

“ Nieko negaliu padaryti su'vas ant szokiu arba praleidžia 
savo dukrele, nepareina kar-:^a^ka “pulruimiu akademijo- 
tais lyg vidurnakezio. Kartais se” semdami mokslą keiksmo, 
sugryžta užsigerusi. Kad tai bjaui’iu kalbu ir kazyriavimo. 
butu sūnūs tai pasiguldyczia in ^r negeriau iszsirinkti isz mu- 
lova, sukapoezia rykszte ir pa-'su kataliogo keliolika pūi'kiu 

■pasakėlių ir perskaityti vaka
rais o laikas greitai pereis ir 
turėsi isz to nauda.

baigta bet dvideszimts metu 
dukrele tai kitaip,” — skundė
si viena motina.

“Mano mergaite, kaip iszei- 
na tai nesugryžta už dvieju ar 
trijų dienu. Eina per saliunus, 
Dievas žino in kokias vietas, 
praszau ir geruoju ir piktuoju, 
— nieko negaliu padaryti. Kar
tais negalėdama nukensti jos 
tokio 'gyvenimo, subaru ir ker- 
szinu kad iszvarysiu ja isz na
mu. O ji man tik atsako: “Isz- 
varysi tai pasiskandysiu arba 
nusitrucinsiu. ’ ’

Kad tosios dukreles nors kar
ta gerai insižiuretu in aszaras, 
krintanczias ant motinu riauk- 
szletu veidu, tai dažinotu daug, 
daug...

Tanikei matydavau in bažny- 
czia skulbinanczia jau pagyve
nusia mo'tere jos veidas atrodė 
kaip kankytoja, kuri daug sa
vo gyvenime kenezia ir slepia 
savo kanczias.

“Syki užklausiau tokios mo
tinos: “Kaip jus, misiuke, gy
venate?”

“Mano sūnūs likos paimtas 
in vaiska, tik du turėjau, vie
nas mokinasi o kitas toks ne
sveikas buvo. Sakydavo jis: 
“vis mane in vaiska neims” 
bet kaip iszejo tai iszejo — ne
sugryžta. Naktimi ji sapnuoju. 
Rodos suvargęs, apiplyszes ir 
rodos skundžesi man: “Mamy
te, man taip galva skauda.” 
Alano mielas vaikas! Kaip asz 
bijau, kad nekiltu karas! Jeigu 
nebūtu karo tai da butu tik pu
se bėdos, vaikas sugryžtu ma
tes daugiau svieto. Bet matyt 
jog kitaip negali būti, kad da
bar užėjo visokios nelaimes ant 
svieto... ”

“ Tai gal verkei daugeli kar
tu?...”

“Asz ir dabar verkiu,” — 
tarė senute motina’szluostyda- 
ma aszaras nuo veido.

“Ir meldiesi?... ”
“Vaikeli, kur daugiau szauk- 

siesi jeigu ne prie Dievo? Nak
timi dirbu — nuo szesziu vaka
re, lyg pirmos valandos nak
tyje. Ryte begu in fcažnytele 
ant Misziu. Už viena meldžiuo- 
siu kad mokslas sektųsi, už ki
ta, kad gyvas isz vaisko su- 
gryž’tu ir nereikėtų keliauti in! 

’ kare.' Kalbu ražancziu ir du- i 
sauju: “Dieve, sugražink ji 
sveika ir gyva kad, atsitarna
vęs, vela pas mane in namus' 
sugryžtu! ’ ’

“O gal gimines ir pažystami 
ateina tave suramint, mocziu-1 
te?” i

“Kas ežia užimines savo gal-1 
vas su svetimais rupeseziais. 
Viena sau sėdžiu per dienas na
mie. Ateinu in bažnytėlė, nu
braukiu aszara, kiek nusirami
nu, pareinu namo, vela apsiver
kiu, — tai visa mano palie
ka... ”

Atsisveikinau su ja. Maeziau 
kaip nueidama ji iszsitrauke 
skepetaite ir pridėjo ja sau prie

Kiet-ga'lvis Jonas Lewis tu
rėjo pasiduoti ir klausyti val
džios o ne valdžia jo. Dabar jis 
suprato kas yra didesniu, ar 
Bosas Lewis ar Suv. Valstijos. 
Jis norėjo prieszin'tis visiems 
Amerikos 'gyventojams bet su 
tuomi nepabėgo ir tegul niekas 
nemano kad jam priguli dėka 
nes jis pats savo veido negalė
jo iszgialbet bet vis szauke: 
“'Nepasiduosiu nors truksiu!”

Lewisas tvirtai laikėsi ir tu
rėjo savo valia, ant trumpo lai
ko, nepasiduodamas ir kalbė
damas, ka man apeina progra
mas apsiginklavimo, bile asz 
ant savo pastatysiu.

Bet ana diena permaine jis 
ta savo nuomone arba permai
ne jo nuomone kiti kurie ji ant 
to privertė ir jis paliepė angle- 
kasiams sugryžti prie savo dar
bu, laukdami pakol angline ta
ryba taji klausymą apsvarstys 
užganadinancziai. Sziadien ve
la daugiau kaip 54 tukstancziai 
darbininku su džiaugsmu su- 
gryžo prie darbu.Bet pėr savo 
kieta pakauszi Lewisas buvo 
priežastim iszdirbimo 50 tuks 
tancziu tonu plieno isz kurio 
fabrikai butu -galėja padirbti 
du didelius kariszkus laivus 
arba devynis paprastus laivus, 
tuikstanczius tanku arba mili
jonus kulku.

Tiek tai panesze valdžia per 
neteisinga iszszaukima darbi
ninku -per viena žmogų — Ame
rikos arsziausia nevidoną, — 
John L. Lewis.

Neprigulmystes Tiesos Atmestos

Kongresas permaine tiesas kas kiszasi neprigulmystes 
tiesu priesz kariaujanczius sklypus ir dabar bus apgink
luoti visi tavorinei laivai kurie plaukia in Europa su vi
sokiu tavoru.

MELŽIAMA KARVE
♦K************************

I Adresus Gyvenimo I ISTORIJEapie Ila mai
i ------- ;----------------- iszo iszlins, Al-

Tieji kurie persikrausto in' 
kitas vietas arba iszvažiuoja in

Turėdami sena aprplyšzušia 
maldaknyge, 'prisiunskite ja in 
musu spaustuve o bus ji apda
ryta kaip nauja. Prisiunskite 
sziadien o turėsite ant Kalėdų 
nauja knyga.

Naujas Japoniszkas 
Premieris

Pulkininkas generolas Ri
dėki Tojo, Japoniszkas nau
jas premieris, kalba in savo 
tautieczius per reidio po jo 
iszrinkimui. Per jo iszrinki- 
ma, likos investa naujos tie
sos ir didele permaina Japo
nijoj.

Tekus Frenkelis labai mėgo 
užsiiminėt kupeziavimu galvi- ; 
ju. Valkiojosi ant jomarku su 
niekam netikusiu gyvuliu jog 
nelabai kam galėjo insiulint.

— Ka tai kenkia kad tai ku- 
da tam karve, už tai duoda rie
bu pieną. Uj! žmogeli, kaip jam 
atsiganys tai tu gerai parduo
si! — prisiegavo Tekus.

Karta, radosi ant vieno dide
lio jomarko. Jau dvi karves 
pardavė ir da likosi viena ne
parduota: o buvo ne kam tikus 
karve; maža, suvarginta ir su 
mažu teszmeniu.

— Vyrhai! vyrhuczei! — 
szauke Frenkelis, — tai yra 
karve kokios da ant svieto ne
buvo, mažai ėda o daug pieno 
duoda! Tai yra fain karve ir 
stebuklinga! Maine tam kar
ves paėjo isz Szvedijos o tėvas 
tam karves paėjo isz Ulandi- 
jes! Auf meine munes... Koki 
ji turi teszmeni! uj vaj! To
kiom teszmeni niekas ant svie
to neturėjo! U j! pienas no jam! 
saldus ir ruksztus, ir suris ir 
Smetona ir visi gardumai!

Žmones apstoja tiktai su gal
vom kraipė o nekurie iszsižioja 
žiurėjo.

— Agota! — pasznabždejo 
žmogelis in stovinezia szale pa- 
czia, žiūrėdamas godžiai ant 
karves?

— Gal labai brangi, — atsi
dusus atsake motere. — Pa
klausk ...

— Ar daug praszai, Ickau, 
už tąją karvute ?

— Uj! karvute? — paszauke 
Žydas, — juk tai eiela karve! 
Zakristijonas isz N... davinė
jo 40 rubliu. Ji man paežiam 
kasztuoja 42 rublius.
— Už kiek? — paantrino mu
žikas nulindęs, girdėdamas 
tiek pinigu.

— Kaip brolis broliui kAd 
teisybe pasakyt, tai asz atiduo
siu už 45! Julk asz noriu kiek 
uždirbti; Nu ar ne? — kalbėjo 
Frenkelis in juos.

— Žinau jog be uždarbio ne
gali parduot bet kaip rodos tai 
Tckuti, meluoji.

— Ar as meluoju! Kad as, 
taip sveikas butau...

— Oj pažinsiu asz tave, suk- 
cziau! — atsiliepe balsas isz 
pulko 'žmonių ir sztai pasirodė 
Drotele sziauczius.

— Nu, kas tai yra sukezius?

— paszauke Frenkelis užside
gęs. — Tu vektuok savo kur- 
palus, tu ežia uosi nekiszk.

— Žmones, dievaži, tosios 
karvės nepirkite nuo to smir- 
deliaus!

-— O del ko? — paklausė mu
žikas.

— Del ko? — paklausė mo
tere.

— Tuojaus pasirodys — kal
bėjo Drotele artindamasis prie 
karves.

— Nu, kas pasirodė! kur pa
sirodys! — klykė Žydas užei
damas sziaucziui už akiu.

— Frenkelis, smarve, in sza- 
li nes asz, sziauczius, einu! — 
paszauke storu balsu apgirtis 
Drotele.

— 'Tu žiūrėk savo kurpalu ir 
drotos o ne karvės! —- paszau
ke Žydelis užstodamas karve.

— Frenkeli, szalin smirde- 
li'au, pakol da asz ne piktas, — 
paszauke sziauczius pagriebda
mas Žydui už sprando ir 
nuo žemes pakeles in szali 
mete.

— Gėvalt! razbaininkai!
licija! ir sukosi Frenkelis tarp 
žmonių o rėkė, rodos kas jam 
kaili lupo.

Tuom kart Drotele apžvelgė 
teisingai stovinezia malszei 
karve, paėmė už uodegos leng
vai, patraukė. Ant dideliu dy- 
vu uodega rankoje pasiliko ir 
pakeles augsztyn paszauke:

— Žiūrėkite.
— Žiūrėk, žiūrėk Agota, — 

sznabždejo mužikas paežiai.
— Matau.
— Kas tai yra ?
— Nu-gi uodega.
— Tai ne uodega, — kalba 

su didžiavimu Drotele — tai 
tikras Žydiszkas kaltūnas!

Bijokite Dievo! — atsiliepe 
balsai isz visu szalin.

— O teszmuo!... teszmuo, 
kaip Dieva myliu, isztpustas!

— Agota, — vela pradėjo mu
žikas.

tijo cielu keliu.
Pas burmistrą jau buvo ke-t 

lios panaszios provos su Žy-I 
dais. Kokis tai kaimuoezius nu
tvėrė koki tai Žyduką vagiant kitus miestus ant apsigyveni 
žąsis, tai vela Žydelka atveJe ?n0 ir geidžia kad jiems‘Saule’ 
kuri pardavinėjo padirbta isz 
kalkių Smetona ir da daugiau 
kitokiu provu. Žmonių ir Žydu 
buvo pilna kancelarija.

— Ponas burmistre, didele 
apgavyste ir turiu liudintojus 
— paszauke Drotele inejas in 
kancelarija.

— Na, kas stojosi ?
— Frenkelis, tasai pats smir- 

delis, kuris tai praeita imta &dre^a, o tuom palengvinsite 
mane apsuko, tai vela su pa-i 
dirbta karve pasirodė ant jo-' 
marko!

— Kur jis! duokite szen! — 
paszauke miestiszkas tėvas. 
Drotele pagriebė Teku už barz

dos ir privedė ji artyn. O ežia, 
vyreli, prlsikimszo daugybe 
smirdeliu.

— Ej! palicijante! padary- 
kie davada! — paszauke bur
mistras.

Palieijantas iszgujo visus 
Žydus, tiktai paliko reikalin
gus, Žydą ir Drotele. Surasze 
proto’kula, užlaikė Žydą ir kar
ve. Pribuvo veterinorius (gy
vuliu daktaras), apžiurėjo kar- 

; ve ir taip rado kaip Drotelis 
kalbėjo; uodega pritaisyta, 
teszmeni su ikleginiu pradurta 
ir iszpusta.

Prova nuėjo in suda.
Tokus nuėjo in kalėjimą ant 

ilgesnio laiko nes da ir daugiau 
. latryseziu iszsidave, sėdėjo 
> smirdelius ir mislino apie sa

vo neapsukruma ir kalbėjo:
— Ka tai kenkia kad mane 

. paprasze biški pasėdėt, nes del
to tieji Žydelei taip biedni kad 

. juos ir sziaucziai persekioja.

Chiles Prezidentas 
Atsisakė

n et
nu-

pa-

— Ar girdi?
— Žinoma, girdžiu...
— Tai rakalis pagonas!
— Szuns snukis!
— Pas burmistrą tempkite 

Žydą! — paszauke Drotele,! 
traukdamas karve su savim už' 
saito.

— Pas burmistrą! — paszau
ke žmones. — Ved e karve pir
miausia Drotele o žmones stum
te stūmė Frenkeli ir kas tiktai 
pasiekė tai su kumszczia baniu-

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-

eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno 
nes kitaip negalėsime surast'

I kur tokis žmogus gyveno. To 
į del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys
te kad permainyti Jusu adresa,; ba kaip ir Boįog
paduokite taipgi ir savo sena

Chiles prezidentas, Pedro 
Aguirre Girda, kuris buvo 
prezidentu Chiles per tris 
metus, turėjo atsisakyti nuo 
dinsto ir duoti pirmybe nau
jam prezidentui Geronimo 
Mendez, kuris yra vadu prie- 
szingos partijos.

Icelandijos Valdytojas

Kariszkas sekretorius Knox 
uždėjo kariszka stoti Icelan- 
dijoj kuria valdys admirolas 
James L. Kauffman ir turės 
visa stoti po savo valdžia.
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mums darba ir daug ergelio!

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Skaitykite “Saule”

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidbtūviu, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy CitygAPNORIUg

Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - 5 H coliu plocsii8

Pagerintas ir Padaugintas isz 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie 
na sapna ir kas ateiteje stosis 
Su priedu Planatu ir visoki> 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

TIKTAI 50£ O APLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Ant

“Vieszpatie, Pasilik su
Mumis, nes Artinas /!

Vakaras” / J

KF MALDA KNYGELI

Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Velniszkas Malūnas, 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saule, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi 
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

• Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 

if/ apylinkėje. Bile ko- My 
kiam laike; diena ar 

JL nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio r| 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- |l i 

UI šia mada ir mokslą. || I
Turiu pagialbininke , H 

moterems. Prieinamos jį T 
prekes. esi

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St. 

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Telefonas 532-J

4.1

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslaocziu 
ateities. Su pagelba kr.zirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku. ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali bnti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite' 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose..

i ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da 

linasi palikimą, dėlto labai pi 
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa 
ei j u kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Kli
bina Sulva. Del vyru ir moterų.

Visos TRYS OKp 
KNYGUTES

‘•SAULE’’ 
MAHANOY CITY. PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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GERAS SŪNŪS
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'JONG-JONGUI dar tebesant
mažam vaikeliui, mirė jo

motina, o kada jam sukako de
vyniolika metu, mirė ir jo tė
vas. Tėvas mirdamas, naszlai-
cziui nepaliko jokio turto, isz 
kurio jis butu galėjas gyventi, 
nes jis buvo ’biednas ir ne
turtingas. Tėvui mirus, Tong- 
Jcngo liūdesiui nebuvo galo. 
Jis liūdėjo ne tik del tėvo mir
ties, bet ir del to, kad jis nega
lėjo savo mirusiu tėvu kaip 
reikiant pagerbti, pastatant 
ant ju kapo gražu parniūkia.

Vargszas juk paprastai vi
suomet draugauja, tik su varg- 
szais, todėl jam ir jo draugai 
ne kuo negalėjo padėti. Norint 
gauti reikiamam paminklo sta
tymui pinigu, tebuvo viena isz- 
eitis — tai'parsiduoti save ko
kiam ūkininkui ar vergu pirk
liui. Pagaliau szia iszeiti Tong- 
Jongas ir pasirinko.

Veltui draugai ji stengėsi 
nuo to atkalbėti. Nieko jie ne- 
pesze ir savo pažadėjimais po 
kiek sudeja paskolinti jam pi
nigu. Jis visa laika laikėsi savo 
nusistatymo kad geriau par
duoti savo laisve negu neiszpil- 
dyti szventos sunaus pareigos. 
Būdamas jaunas ir stiprus, jis 
žinojo kiek reikia invertinti sa
vo jėgas ir sugebejima dirbti, 
todėl ir už savo brangia laisve 
jis nutarė reikalauti auksztos 
kainos. Už ja jis turėjo gauti 
tiek pinigu kad už juos galėtu 
pastatyti savo tėvams pamink
lą.

Jis nuėjo vergu turgini, ka
me buvo statomi pardavimui 
vergai arba savo skolų neatsi
lygina skolininkai ir ten ant 
akmens atsisėdo. Ant krutinės 
jis užsidėjo lenta, kurioje buvo 
inraszyta jo kaina ir saidygos, 
kuriomis jis tampa vergu. Bu
vo žmonių, kurie juokėsi isz jo 
skaitydami szi skelbimą arba 
žiurėjo in ji nustebę ir juokėsi 
isz jo meiles Savo tėvams.

Praėjo daug laiko ir Tongas 
jau buvo benustojas vilties su
sirasti sau poną. Bet staiga ant 
gražaus Totorių žirgo prajojo 
miesto burmistras. Kada jis 
pamate Tonga sulaikė savo 
arkli ir perskaitė jo skelbimą. 
Paskui apžiurėjo skelbimo sa
vininką, netrukus padare su 
juo sutarti ir užmokėjo reika
laujama pinigu suma.

Tokiu budu Tongo noras išz- 
sipilde. Gavės piiiigus, tuojau 
pradėjo statyt savo tėvams, pa
gal geriausio dailininko pro- 
pekta, paminklą. Kada pa
minklas buvo jau užbaigtas, 
aplink ji buvo uždegti fakelai 
o Tongas pasimeldė kad tėvu 
kapai butu apsaugoti nuo pik
tųjų dvasiu. Dvasioms, prie ka
po inejimo, paliko keletą pini
gu.

Tongas, invykdines savo, 
kaipo sunaus pareiga, pasida
vė savo pono valiai. Ponas jam 
gyventi paskyrė maža grintele 
kurioje jis pasikabino dvi len
tas su vardais savo tėvu, prie 
kuriu jis kasdiena melsdavo.

Tris kartus pražydo pavasa
ris, tris kartus jis szvente savo 
tėvu miidies-minejimu szven- 
tes, ku^gis’ vadinasi “sju-fan- 
ti” ir tris kartus dare aukas. 
Jau buvo praejas gedėjimo lai
kas ant tėvu kapo. Nors jau se
niai bet Tongas vis’ dar liūdėjo 
savo tėvu. Slinko savaites ir 
menesiai nesuteikdami jam ne 
minutes poilsio bet jis ne kar
ta ne pasiskundė savo likimu ir

neužmirszo pagerbti savo tėvu.
Bet staiga jis susirgo drugio 

liga kuri tuo metu siautė szioj 
apylinkėj. Jo liga buvo labai 
sunki ir draugai, toki pat ver
gai, jau mane kad jis mirs. Li
gos laiku niekas jo nelankė ir 
niekas juo nesirūpino nes jo 
draugai-vergai visa laika buvo 
užimti sunkiais darbais pono 
laukuose. Jie iszeidavo in lau
kus vos saulei patekėjus ir 
gręždavo jau jai nusileidus.

Viena diena, kada Tongas 
nuo didelio karszezio apalpo, 
tuo laiku jis pamate stebuklin
ga moterį, kurios groži negali
ma ne apsakyti. Ji paliete savo 
ranka jo kakta ir nuo to palytė
jimo jam vėla sugryžo jo sąmo
ne. Pabudęs jis tikrai pamate 
ta paczia motere, ji stovėjo ties 
jo lova. Jis pažvelgė in jos akis 
kurios spindėjo lyg briiijantai 
ir nuo kuriu žvilgsnio jis paju
to savyje kažkokia baime. Jis 
neturėjo tiek drąsos kad butu 
galėjas jos paklausti kas ji 
'yra?

Bet ji pati pirma jam prata
rė:

— Atėjau kad tave iszgydyt 
ir tapti tavo žmona. Kelkis ir 
eikime padėkoti dangaus viesz- 
paeziui už jo geruma.

Jos balsas buvo taip žavi
nantis kaip paukszcziu cziulbe- 
jimas, bet jos akyse buvo paste
bima dievisžka galybe kuriai 
Tongas prieszintis negalejo.At- 
sikeles jis pamate kad jo jėgos 
vėla sugryžo. Ji paliepė jam ja 
sekti. Jis jau norėjo jai pasa
kyti kad jis neinstengsias isz- 
maitinti savo žmonos bet ji, 
lyg supratusi jo mintis tarė:

— Asz pati užsidirbsiu sau 
pragyvenimą.

Valandėlei Tongas, atsimi
nęs savo neturtą, labai susigė
do bet kada jis pamate kad ir 
ji blogai apsirengusi ir net ba
sa, nusiramino. Jis dar nespėjo 
ne atsikvėpti kai ji privedė ji 
prie lentų kuriose buvo inra- 
szyti jo tėvu vardai. Ji atsi
klaupė, ka liepe padaryti ir 
jam ir abudu pradėjo melstis. 
Po tam ji padavė jam vynb ku
ri abu iszgere ir tokiu budu jie 
susituokė. Tai buvo nepapras
ta pora.

Tongas visa laika savo žmo-

Kaledojant Pas Dzukus

— Kiek yra Dievu?
— Tai gal bus trys.
— Koki jie esą?
— Ponas Dzievulis, Mat- 

ki Bože ir Szventas Antanas.
— Kuris vyresnis?...
— Na!— Ponas Dzievu

lis! Taki jau senas. Tai, 
rutela, dar asz buvau maža, 
Jis jau buvo ne ponaitis, cik 
jau ponas.

— Na, o kada Dievas 
mirė?...

— Taigi, jau butu ir cze- 
sas, tik ne su saule gyvens.

— O tave, bobut, in laido
tuves paprasze?...

— Vargu bė nueieziau,— 
senatve, rutela, senatve!...

uos nedryso paklausti kas ji to
kia todėl ir negalėdavo atsaky
ti draugams in ju panaszius 
klausymus.

Nors Tongas ir bijodavo jos 
žvilgsnio, bet tai ne kiek ne
kliudė visa siela ja mylėti. Nuo 
to laiko, kada ji tapo jo žmona, 
jam jo darbas pasidarė visisz-

1 kai nebesunkus o jo grintele ir- 
Igi pasikeitė. Sienos buvo apka
lbinėtos paveikslais su invai- 
' riausiais vaizdais.
i Kiekviena karta jam būdavo 
I paruoszti geri valgiai o jo žmo
na per isztisas dienas ausdavo 
gražius kilimus, kokiu jis dar 
nebuvo mates per visa savo gy
venimą. Kilimuose būdavo isz- 
austi invairiausi vaizdai, gy
vuliu paveikslai, debesys ir ki
ta. Kasdien Cija, sziuo vardu ji 
liepe jam save vadinti, iszaus- 
davo po szilkini kilimą — ir jos 
vardas vis labiau garsėjo. Isz 
tolo atvažiuodavo nemaža žmo
nių pasižiūrėti kaip ji dirba o 
kada apie tai sužinojo pirkliai, 
jie siūle jai daugybe pinigu kad 
tik ji parduotu savo audinius ir 
juos paežius iszmokytu szio 
amato. Parduoti ji mielai su
tikdavo bet kada jos praszyda- 
vo iszmokyti juos taip kaip ji 
austi, ji szypsodamosi atsaky
davo :

— Jeigu bueziau atėjusi jus 
mokyti, visvien to padaryti ne- 
instengeziau, nes ne vienas 
žmogus, iszskyrus mane, savo 
rankose neturi tos ypatybes.

Ir isztikruju kada ji dirbda
vo, jos rankos taip greit judė
davo, kaip virpa skraidaneziu 
bieziu sparneliai.

Praėjo metai ir Tonas nepa
žino jokio rupesezio. Jo gražio
ji žmona tikrai laikėsi savo pa
žadėjimo nes ji uždirbdavo ne 
tik sau bet ir jam. Ju turtas 
kas karta vis didėjo ir didėjo.

Viena ryta, kada Tongas jau 
norėjo eiti prie savo kasdieni
nio darbo, Gija liepe jam pasi
likti namie. Tat, pasakius, ji 
atidarė šipinta isz kurios iszeme 
kažkokį raszta ,ir nieko nesa
kydama padavė ji jam. Tongas 
nustebės paėmė szi raszta ir 
pradėjo skaityt. Ir džiaugsmo 
szauksmas iszsiverže isz jo kru
tinės nes sziuo rasztu jis buvo 
iszvaduojamas isz vergijos 
paneziu. Mat, Cija slaptai jo 
ponui sumokėjo reikiamus jam 
iszpirkti pinigus.

— Daugiau tu jau nebeturesi 
pono, —pasakė ji, —dabar tu 
galėsi užsiiminėt kitokiais dar
bais nes asz nupirkau visus 
sziuoS aplinkinius namus, ar- 
bat-žoliu laukus ir miszkus. 
Nuo szios dienos visa tai pri
klauso tau.

Tongas norėjo jai pulti po 
kojomis ir dėkoti bet ji to dary
ti jam neleido.

Tokiu budu Tongas vela at
gavo savo prarasta laisve ii- be 
to, pasidarė turtingu žmog'umi. 
Jo tarnai ji labai mylėjo o gra
žiąja Cija už jos nepaprasta ge
ruma jie net dievino.

Audimu stakles dabar jau 
buvo visiszkai pamestos nes Ci
ja pagimdė sūneli. Tongas, pa
matęs sunu, verke isz džiaugs
mo. Dabar jau jo žmona dėjo 
visas pastangas kad padoriai 
savo sūneli užaugintu. Greitai 
visi sužinojo kad ir sūnūs yra 
nepaprastas, kaip motina. Dar 
jam nebuvo sukakę septyni me
nesiai o jis jau mokėjo visas 
maldas ir žinojo net mokslinin
ku patarles. Kada jis buvo vie
nuolikos menesiu, jau mokėjo 
gražiai raszyti. Apylinkes ku
nigai juo labai stebėjosi ir daž
nai ateidavo, kad iszmegintu

Isztikruju man nubodo poryti, 
Ir pamokinimus jums davinėti, 
Burdingierius pasiutimu gavo, 

Na ir savo bosiene apriejo, 
Abudu nuo guzutes kvailioja, 

Draskosi, pludasi ir aploja. 
Nėsenei bosas su bosiene ant 

baliuko nuėjo, 
Burdingierius ramumo ne

turėjo,
Ir jis ant Kriksztynu nu- 

'blizdino,
Kur jis priimtas buvo. 

Bankietelis linksmai atsibuvo, 
Ba ir czirpikas su armonika 

pribuvo, 
Tai ir be szokiu ir kazoku ne

apsiėjo,
Visi iszsitraukia kaip mulai 

trepsėjo.
Ant galo ir “džiaza” užsimanė 

szokti,
Ir bobeles in szoki imti. 

Vienas sportelis ta bobele norė
jo in pora paimti, 

Burdingierius norėjo ja atimti, 
Mat bosienes gailėjosi, 

Ba buvo labai susimuezijusi. 
Bobelkos vyras tai pamate, 
Isz piktumo net pasikratė, 
Szoko prie pagialbininko, 
Bet anas nebijojo nieko. • 

O kad vienas kito pajiegas 
žinojo,

Bosas nuo paezios atsitraukt 
turėjo, 

Burdingierius peili isz kisze- 
niaus iszsitrauke, 

Žmogelis per duris isz baimes 
laukan isztrauke. 

Prie burdingieriaus priszoko 
kiti vyrai,

Nutvėrė kaip szuni gerai, 
Už ausu, galvos, 
Ir už keteros.

Bobele ji gialbet norėjo, 
Mat didele gailesti turėjo, 

Kad toki gera burdingieriu, 
Tie vilkai laiko kaip szuni, 

Balsei iszsisziepe, 
Nagus kaip kate iszskete, 

Bet kitos moterėles priszoko, 
Aplinkui ja apszoko, 
Ir taip ilgai laike, 

Kol zemski paszauke, 
Tasai su paika inejo, 

Ant kaltininko pažiurėjo, 
Panczius ant ranku uždėjo, 

Burdingierius su juom drauge 
eit turėjo.

Kada namo parėjo tai boselis, 
Kaip kokis avinėlis, 

Apie bobele pradėjo tupinėti, 
Pradėjo visaip ja ramyt.

Bobele akis pastate, 
Ir linksmai paszauke: 

“Tu mane nuo jo atgynei, 
Ir man nieko nepadarysi, 

Ba ant svieto geresnio ne yra, 
Ir niekur nerasi toki szczyra.

Ar girdėjote vyrai, 
Nebūkite ir jus kvailei, 

Kaip tik apsivedate,- 
Patys bobeles iszdykinate!

ta, Tongas savo trobos židiny j 
užkure agni. Jis ta Vakara 
daug kalbėjo apie ateiti ir apie 
savo sunu, kuris užaugės tik
riausiai bus didis mokslininkas 
bet Cija priešingai, labai ma
žai tekalbėjo o tik klausėsi jo 

' kalbos, meiliai in ji žiūrėdama, 
i Tongas jautėsi labai laimingas 
ir ne nepajuto kaip užgeso ug
nele ir praėji naktis.

Staiga Cija atsikėlė, nieko 
nesakydama paėmė savo vyra 
už rankos, kaip per sutuoktu
ves ir privedė ji prie vaiko. 
Szia minute Tongas vela pa
juto ta paczia baime kaip ir ki
tados. Tai buvo žmogus baime 
priesz Dieva.

Nepastebėjas kaip tai invy- 
ko, Tongas atsiklaupė ant keliu 
priesz savo žmona bet pažvel
gęs in ja, jis labai nusigando 
nes Cija pasidarė labai didele 
o apie jos galva buvo lyg saulė
leidžio spinduliai.

— O, mano brangusis! — ta
re ji jam, nepaprastai szvelniu 
balsu, — asz jau turiu su ta
vim skirtis. Asz neesu žmogus 
bet Dievas o dievai žmoniems 
tegali būti tik tam tikra laika. 
Sztai asz palieku tau gražu su-

Žydas Žydą Apgavo

Viena diena du Žydelei ra
dosi kelionėje.

— Mauszki, gal turi ka 
nors gero su savim?

— Taip, turiu, buteli vy
no. O ka tu turi Aronai?

— Sudžiuvusi liežuvi.
.. — Tai gerai, mudu pasi
dalinsime ka turime .

Mauszkus isztrauke vyno 
buteli ir keleivei iszsigere. 
Paskui jis prasze Arono 
kad su savo užkandalu pasi
dalintu su juom.

— Ar asz?
— Žinoma, juk tu man 

sakei, kad turi sudžiuvusi 
liežuvi.

— Bet mano liežuvis da
bar nėra sudžiūvęs,— ramiai 
atsake Aronas.

tai kad tu mylėjai savo tėvus. 
Dabar jau asz turiu gryžti in 
dangų. Asz esu dievaite Cyn- 
ju!

Baigusi sziuos žodžius ji isz- 
nyko jam isz akiu nors durys 
ir langai visi buvo sandariai 
uždaryti.

O sūnelis per miega tik szyp- 
sojos. Lauke užtekjo saulute ir 
dangus rytuose atrodė kaip 
Cynju’os” iszausti gražieji ki
limai. (Galas)

nu kuris tave mylės lygiai taip 
pat kaip ir tu mylėjai savo tė
vus. Žinok jog dangaus Viesz- 
pats mane atsiuntė pas tave už
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vaiko gabumus. Ir kas karta 
laimindami Tonga jie sakyda
vo:

— Tavo sūnūs tai tikriausia 
Dievo dovana ir ženklas kad 
Dievas tave myli. Duok Dieve 
kad gyventum szimta metu.

Karta, tai buvo vienuolikta 
menesi, kada gėlės jau buvo nu
vytusias ir ore buvo labai szal-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...........................................15c

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

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ...............................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu.................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ...............................15c

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

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
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 Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ...............................15e

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. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus... ,25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 40 
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 apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. L00 pus. 25c

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

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

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

No. 165 Asztuonios ^istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu..........25c

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .......................................25c

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..........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .......................................... 15*5
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Žinios Vietines
— Skulkino distrikto drau- 

guve Lietuviu Sodaliecziu, lai
kys savo metini szoki Lapkr., 
27-ta d., Brandonville Country 
kliube. Daugelis žmonių ketina 
atsilankyt isz visu szalių. Ko- 
njitetas susideda isz BeAtrici- 
jęs Vance, Onos Novikiutes, 
Jbannos Rutka, Izabelės Bal- 
ttuszis ir Marijonos Nevuliu- 
tes.

— Panedelyje pripuola pir
ma diena Gruodžio—Decembe- 
rio, paskutinis menesis szio me
to.

—• Gerai žinomas saliunin- 
kas, Petras Pasieka, 40 N. Main 
uly., kuris sirgo kėlės dienas, 
mirė namie, Utarninko diena. 
Prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos. Paliko paczia ir ke
lis suaugusius vaikus. Grabo- 
rius F. Svirkas laidos.

— Panedelyje po piet likos 
mirtinai sužeistas laike darbo 
Maple Hill kasyklose, Petras 
Hudock, 43 metu, ir mirė ant 
rytojaus ligonbuteje Utarnin
ko ryta apie 2:30 vai. ryte. Bu
vo nevedes. Laidotuves atsibus 
isz brolio namo, 85 S. Catawis
sa uly. Graborius L. Traskaus- 
kas laidos.

t Staigai susirgęs laike 
darbo Hillso kasyklose, Utar- 
ininko diena, Juozas Zaveckas, 
607 E. Centre uly., nevedes 
žmogus, likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbute kur in 
kėlės valandas vėliaus mirė. 
Paliko nuliudime savo tėvus ir 
dvi seseres. Graborius L. Tras- 
kauskas užsiėmė laidotuvėms.

— Ant szvencziu miestas 
bus puikei parėdytas ir didele 
eglaite pastatyta vidur-mies- 
tyje per pasirūpinimą musu 
biznierių. Papuoszimus užves 
Florijonas Boczkauskas, elek- 
trikiszkas kontraktorius isz 
miesto. Gal Subatoje darbas 
bus užbaigtas.

SHENANDOAH, PA
— Vietinėje ligonbuteje pa

gimdo patogia dukrele pacziu- 
le Edvardo Strielkaus. Diedu
kas, ponas Strielkus, isz Maha- 
nojaus, nudžiugo savo nauja 
anūkėlė.

— Girdėt kad buvusia su
džia H.Houck serga pavojingai 
uždegimu plaucziu namie. Po
nas Houck yra tėvu Povylo B.

GEE IT’S GOOD

M

is for Victory over.. ♦ ^ktinkln^
į

Girk, . . . ne paniekinėk! Girk savo paezeduma 
su Elelktrikiniu Virimu, . . . geriau naudoti nau

jausia būda virimo, ne kaip senoviszku budu ir 
vargu!

Su Elektrikiniu Peczium, maista gali virti 
ir kepti sultysia, . . . gardumas pasilieka mesoje 
ir neiszdžiusta kaip paprastam pecziuje. Automa- 
tiszkas kontroliavimas szilumos, palengvina darba 
ir virimą arba kepimą!

Pradek czedinti pinigus per naudojama Elektriki- 
nio pecziaus sziadien.

I OO yOU MEAN 
n’S ONLY A . 
POT ROAST Į

Houck, sziadieninio pirminin
ko Bepublikoniszkos partijos, 
musu paviete.

Newark, N. J. — Szv. Jurgio 
draugyste laike savo metini 
auksini jubilejine vakariene, 
Lapkr. 23, 1941; 5:30 vakare, 
ant kurios dalyvavo apie 800 
žmonių. Kalbėtojai buvo isz 
Newarko sekantieji: palicijos 
kamisorius Keenan, sudžia J. 
Untermann, Kun. Kelmelis, A. 
Bujauskas, Dr. J. Kulikauskas 
ir Juozas Kralikauskas, isz 
Kearney, N. J. Advokatas C. 
Paulauskas, isz Elizabeth, taip
gi kalbėjo ir Kun. J. Simonai
tis, kuris pasakė puikia pra
kalba, kuris aiszkino kad per
žiurėjas parapijos knygas Eli- 
zabethe, rado kad Szv. Jurgio 
draugyste isz Newarko aukavo 
pusantro szimto doleriu del 
Elizabetho bažnyczios daugiau 
negu rinkėjai toje parapijoje 
surinko. Kun. Simonaitis pri
žadėjo atlaikyt Szv. Miszias del 
Szv. Jurgio nariu intencijos.

Isz tos draugystes sziadien 
yra gyvi tik szeszi narei kurie 
sutvėrė taja draugyste tarp ku
riu randasi Daukszys, Luko- 
sziunas ir Raudonis bet kitu 
pravardes nedažinojau. Vaka- 
ra vede pirmininkas A. Sugu- 
nas, tvarka vede J. Szretikaus- 
kas ir F. Makreckis, P. Lewis, 
manadžeris ir Gramalauskas.

Moterėles kurios priguli prie 
draugystes Szv. Jurgio, patar
navo sveteliams su vai geis ir 
gerymais prie stalu ir viskas 
nusisekė labai puikei ir visisz- 
kai paredke. Narei turėjo prisi- 
segia auksinius ženklelius ant 
krūtiniu kas iszrode labai in- 
spudingai. Merginu choras isz 
Kearney, N. J., sudainavo pui
kei kėlės dainas.

Svetelei negreitai užmirsz to
jo inspudingo vakarėlio ir kož- 
nas buvo užganadintas pripa
žindami kad tai buvo svetin
gas ir linksmas suėjimas. —

Ten buvęs J. Kralikauskas

Vaikas Suszaude 1,110 
Doleriu

Buffalo, N. Y. — Mikutis Du- 
linski, dvylikos metu, pasiėmęs 
maža karabineli, pastate tabo
kine bleszine ant stulpo bet ne
žinojo kad tai ’buvo tėvo “ban
ka” kurioje tėvas turėjo susi- 
czedines 1,110 doleriu bumasz- 
koins. Tėvas, iszejas laukan

ILL IMPROVE THE 
TASTE AND TENDERNESS 
AND SAVE YOU MONEY

Czedinkite pinigus ir maista, . . . brangias val
andas, ... ir savo pajiegas.

Save Time, Work 
and Money 
. . . Do It 

The 
Electric Way PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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Kur Ten Ant Europinio Frunto

Amunicijos stotis kur ten užpakalyje Vokiszko frunto, Rusijoj. Darbininkai krauna 
eroplanu bombas kurias naudos ant Rusiszku miestu. Augszcziau matome ilgas glitas 
paimtu in nelaisve Rusiszku kareiviu, varomi per Vokieczius in abazus, kurie neszasi 
visa savo turtą ant pecziu. Liūdna ateitis tuju nelaisviu bus pas Vokieczius.

: APGYNIMO Užklausymai Ir *
* BONDU Atsakymai J

KLAUSYMAS:—Kokiu budu asz galiu parodyt savo ■ 
dėkingumą kaipo Amerikon as?

* . !
ATSAKYMAS:—Per pirkimą Apgynimo Czedini- 

mo Bcndus ir Markes—kurias gah pirkti kožnas vyras, 
mctere ir vaikai. Tokiu bud u galime iszreikszti savo isz- 
tikimybia ir užganadinima, kad suszelpeme savo sklypą.

KLAUSYMAS:— Kokios Markes yra parduodamos 
krcmuosia?

ATSAKYMAS:—Konia visi kremai pardavineje Mar
kes po 10 ir 25 centus, kad ap laikyti‘daugiau pirkėju, kad 
dalyvauti apgynime sklypo. Daugelis kromu parduoda 
taipgi Markes po 50 centu, $1 ir $5. Markes galima 
pirkti ant paczto jusu miest e.

PRANESZIMAS — Kas norėtu pirkti Apgynimo Cze- 
dinimo Bondus ir Markes, lai nueina in artimiausia paczta 
arba banka, arba tegul raszo tiesiog in Treasurer of the
United States, Washington, D. C., arba kromuosia.

Insirasze In Raudono Linkėjimai Ant
Kryžiaus Draugove .f ,

pažiūrėti in ka vaikas pyszki- 
na isz karalbinelio, nemažai nu
sistebėjo pamatęs savo banka 
suszaudyta. Bumaszkos buvo 
visos suszaudytos kurias tėvas 
turėjo nuneszt in banka ant ap- 
mainymo. Mikutis gavo nema
žai “szaudymo” ant sėdynes 
taja diena kad net negalėjo sė
dėti per kėlės dienas.

Nesitikėjo Rasti Toki 
Gilinki Senam

Krepszyje
Denver, Colo. — Pegler West

brook, laiszka-neszys, turėjo 
papratima atsilankyti ant me
tines licitacijos (auction sale) 
ant geležinkelio stoties ir ana 
diena vėla nuėjo ant tos licita
cijos kur buvo pardavinėjama 
visoki bagažai pamesti per pa- 
sažierius ant trukiu. Licitato- 
rius pastate sena krepszi ant 
pardavimo ir Westbrook paau
kavo už ji viena doleri. Užmo
kėjas pinigus ir aplaikes kvitą 
kad užmokėjo, nusinesze krep
szi namo peržiureti kas jame 
butu.

Ant rytojaus alėjas pas Imi
tatorių parode jam ka krepszy
je surado — 'buvo tai sena albu
mą su paveikslais, tarp kuriu 
radosi senas valdiszkas bondas 
su kuponais, vertas 20,893 dole
riu.

“Nežinau ka su tuom bondu 
daryti nes bijau kad mane val
džia nepalaikytu už vagi,” — 
kalbėjo jam Westbrook. Lici- 
tatorius užtikrino ji kad bon
das teisingai priguli prie jo ir 
gali malszei indeti ji in banka 
arba nusiunsti valdžiai kad 
jam iszmoketu pinigus.

Žiurkes Padaro Daug 
Bledes

Lincoln, Neb. — Žiurkes 
kasztuoja czionaitiniams far- 
meriams paprastai po 50 dole
riu ant meto. Profesorius Wha
len isz czionaitinio ukiszkoi uni
versiteto apskaitė buk 121,902 
farmeriams koki czionais ran
dasi, žiurkes padaro bledes ant 
daugiau kaip 6,053,100 doleriu 
per meta.

50 STUDENTU 
APIRGO

Nuo Nesveiko Valgia

West Point, N. Y. —- Apie 
penkesdeszimts studentu ka- 
reiviszkoje akademijoj West 
Point, staigai apsirgo valgyda
mi nesveika valgi bet ant giliu
ko nebuvo pavojingu atsitiki
mu.

Moteriszka Skepetaite 
Perskyrė Pora

Pittsburgh — Moteriszka 
skepetaite, kuria motina pa
skolino savo sūnui, buvo nekal
ta priežastis persiskyrimo Ed
mundo Rashell su savo paczia.

Kada Edmundas nuėjo atlan
kyti savo motina, persitikrino 
kad užmirszo isz savo namu 
pasiimti skepetaite. Motina, 
kuri yra naszle, nuo kokio tai 
laiko, neturėjo namie vyrisz- 
kos skepetaites todėl padavė 
sunui viena isz savo moterisz- 
ku.

Sugryžes namo, kada iszsi- 
eme skepetaite isz kiszeniaus, 
jo pati, regėdama moteriszka 
skepetaite, kaišei insiuto nes 
mane kad jos vyras buvo drau
gystėje kokios tai svetimos fla- 
perkos ir neduodama jam pro
ga iszsiaiszkinti ir pasakyti 
teisybe, pasiėmė vaikus, aplei
do narna ir nuo szios dienos ne
žinia kur dingo. Vyras prane- 
sze palicijai apie dingusia mo- 
tere bet da jos nesurado.

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

Bondus ir Markes.

Pana Adele Whitehouse, isz 
Washington, D. C., užraszo 
prezidentą Roosevelta in 
Raudono Kryžiaus Draugu- 
ve kaipo nari laike metinio 
vajaus tosios draugystes. 
Prezidentas priima Raudo
no Kryžiaus spilkute kaipo 
ženklą kad jis yra nariu tos 
drauguves.

Kardinolas Uždraudė
Loszima “Bingo” 

Kanadoje 
r-----

Quobeck, Kanada — Kardi
nolas Villeneuve, isz czionaiti- 
nes diecezijos, paniekino loszi
ma “Bingo” Katalikiszkose 
b a ž n yc zi o s e, a p sz a u k d am as 
kad tai būdas loterijos ir už
draustas visose Katalikiszkose 
bažnycziose Quebeck diecezi
joj- _______

— Lyg vėlybos senatvės, 
vis pamysi ant jaunystes.

—- Žmogus, kada savo klai
das pradeda pataisyti gerai, 
tai huną per vėlai.

Prisiunskite $1, o aplaikyste 
20 Gražiu Linkėjimu su kon- 
vertoms, arba 10 centu už vie
na, 3 už 25c. Nelaukite ilgai!— 
pirkite dabar priesz laika!

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli
nėms apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.'
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios,' • mieg&nczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
----- Viesz. Jėzaus ir

/ ...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz,



“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
j dirbta lekiojimui maszina, prie j Daug Vaiku Gimė I IDENTIFIKACIJOS 
Jvisu virszininku savo zokono,' . «• . , , .
mete 1722, parode savo bandy-1 1942 Mete I p-——
mus karaliui Jonui V-tam ir 
daugybei susirinkusiu žmonių J

szus nasztus. Yra 'bereikalingas

Misiuke Vera Dengler, New 
Yoi’ke, pasirodė nepaprastai 
mielaszirdinga del savo vyro 
duodama jam kaipo dovana 
penkis dolerius su tom iszly- 
gom kad daugiau nepraleis ant 
dienos kaip deszimts centu. — 
Ar-gi ne mielaszirdinga mote
rėlė?

daugybei susirinkusiu žmonių. Washington, D. C. — Sura- 
Pasekmingai perioke jis ga- szo gy ventoju ibjuras apskaitė į 

na dideli plota ir nusileido buk 1941 mete užgimė daug 
lengvai ant žemes kaip pauksz-' Amerikoniszku vaiku, daugiau 
lis. Pavadino ji “oradoru” ar-j ne kaip dvi gentkartes adgal. 
ba lekeneziu žmogum. Vietoje: Tame tai mete užgimė 2,500,-

PROGRAMA BE
VEIK PABAIGTA

į Valdžios identifikacijos pro-

tro-Vengrijos imperijos, nepri-Į ju objektyviu, asz laikau szita
identifikacijos programa kaipo daigtas. Ir atsiminkime, kadvalo registruotis, jeigu isztikro 

jie ne Vokiecziai, Italai arba 
Japonai. Bet, jeigu jie klaidin
gai užsiregistravo kaip Vokie
cziai, Italai arba Japonai kada

svarbia dali Amerikos apsau
gojimo darbo — apsaugoja' 
musu tauta nuo mažo skait- 
liaus blogos valios ateiviu-prie-

“Sena meile nerūdija,” — 
pasako sau Mikolas Benning, 
gyvenantis paviete Berks, 
Pennsylvanijoj ir apsipaeziavo 
ana diena su pana Magdalena 
Sanders su kuria susižadėjo 
apie 50 metu adgal. Sziadien 
jaunikis turi 81 metus o nuota
ka 72 metus. Mikolas tvirtina 
buk jis paeina nuo William 
Penn kuris pirko szmota žemes 
nuo Indijonu. Toji žeme vi
siems sziadien yra žinoma kai
po Pennsylvania.

, .„„j. . . .
apdovanoti ji garbe ir pasinau- 000 vaiku. Bjuras apskaito buk 
doti isz jo iszradimo, tai ji pa- tame tai mete daug nąpilname- 
tiko nelaime. Zokonas ir ka- ežiu porelių apsivedė todėl ir 
ralius ji apkaltino už raganysta gera rugepjute buvo, 
sakydami jog jis su pagialba 
piktos dvasios iszleke in ora. 
Jis likos uždarytas kalėjime 
ant visos gyvasties kuriame ir 
mirė isz vargo ir bado.

Kinczikai žinojo apie lekioji- 
ma ore su maszina kelis tuks- 
taniezius metu da priesz Užgi
mimą Kristaus.

Szposas Ne Szposas

Gal niekas netikėtu kiek 
randasi Amerikoj miestu su 
vienodais vardais. Tūlas laik- 
rasztis suskaite visus miestus 
Suv. Valstijose kurie turi vie
nodus vardus kaip :

Miestu po vardu Springfield 
randasi visose dalyse Ameri
kos 29; po vardu Manchester 
randasi 31; Kingston 27; Rome 
18; Rochester 18; Paris 17; 
Washington 41; Lincoln 25; 
Troy 29 ir po keliolika Union
town, Vienna, Victoria, Water
loo, Wellington, Napoleon, Na
poleon, Nelson, Lafayette, Lee, 
Grant, Blaine, Roosevelt, 
Smithville, Taylorville, Jines- 
boro, Lewistown ir t.t.

Suv. Valstijose taipgi yra 
Tardai miestu beveik isz visos 
Europos kaip: Paris, Venice, 
Berlin, Warsaw, Naple, Beth
lehem, Nazareth, Egypt ir t.t.

Daugėtiems reikalinga yra 
■žinia laike iszemimo ukesiszku 
pppieru, kaip vadinosi laivas 
ant kurie jie atplaukė in Ame
rika. Taja žinia jums parūpins 
redaktorius “Saules” F. Bocz- 
kauskas. Sziadien yra didelis 
pavojus del ateiviu kurie da 
neturi popieru, todėl pasirū
pinkite sau isz laik taja žinia 
kad turėtumėt isz laik ir ne
reikėtų gaiszyti brangaus laiko 
ir laukti ilga laika pakol gali
ma surasti varda laivo.

Po atsedejimui kalėjime vie
nuolika metu už pavogimą be
veik milijoną doleriu, apleido 
murus kalėjimo du broliai Pat
rikas ir Petras Conway. Buvo 
jie nuteisti nuo 30 lyg 60 metu 
bet už gera pasielgimą likos 
paleistas ant parutes.

Tegul vargingas žmogelis 
pavagia bonika pieno del savo 
iszalkusiu vaiku tai ji nubau
džia ant penkių metu kaipo di
džiausia prasižengėli.

Vienas senas kareivis, isz lai
ku Napoleono turėjo nutrauk
tas abi rankas ir abi kojas per 
armotine kulka, tai turėjo pri
taisytas medines rankas ir ko
jas o kada eidavo gult tai tar
naite nuimdavo jas ir padėda
vo ant nakties.

Viena karta priėmė jis nauja 
tarnaite kuri da nežinojo apie 
nelaime savo pono o kada atėjo 
vakare jam patarnauti, tarė jis 
isztiesdamas in ja ranka.

— Te, paimk, isztrauk ja!
Ir medine ranka liko dreban- 

cziose rankose merginos.
Galima sau persistatyt bai

me merginos kada atėjo kaleine 
ant kitos rankos ir abieju kojų.

Pradėjo visa drebėti, stovė
dama priesz medini žmogų — 
kaip ji mistino.

Senas kareivis, matydamas 
jos didele baime o norėdamas 
isz to turėti juoku, atkiszo 
galva ir praszo gražiai:

— O dabar meduke, nutrauk 
man galva...

Na, jau to buvo uždaug; mer
gina klykdama, kiek turėdama 
pajiegu, pabėgo, rodos kad ja 
pikta dvasia vijosi.

grama ateiviams prieszinguju užsiregistravo pagal Ateiviui szu ir apsaugoja dauguma atei- 
tautu jau užbaigta 8 vakarine-j Registracijos Akto isz 1940m., viu kurie visuomi ir viskam 
se valstsijose ir su Vasario 28 abejodami apie savo stovi, de-lyra lojalus.” 

L'mainu Europe-į „ ... ,, ,' Generalinis 1 rokuroras 
spėja žmones kad ateiviai ne
privalo būti persekiojami to
dėl kad jie yra ateiviai ir jis 
pareiszkia kad Federalinis In- 
vestigacijos Biuras ir kiti Tei
singumo Departameilto skyriai 
lyg sziol apsiveike su espiona- 
žo, sabotažo ir penktos kolonos 
problemoms kaip tik jos pasi
rodė ir ant toliaus pasirenge 
taip daryti.

d., baigsis visoje szalyje. Kad Į lei viskokiu per 
ners programa buvo pildoma je, jie turi registruotis — to-1
be jokios betvarkes, apsiverk
dama su beveik vienu milijonu 
žmonių, vistiek reikalinga at
kartoti generaliniu nurodymu 
kelius puniktus ir iszaiszkinti 
kitus, kurie pasirodė darbo be- 
gyje-

Pamainyti patvarkymai pa- 
aiszkina kad tik ateiviai Vo- 
kiszkos, Italiszkos ir Japonisz- 
kos kilmes privalo praszyti 
identifikacijos liudijimu. Atei
viai, kurie užsiregistravo 1940 
m., kaipo Austrai, Korecziai, 
arba pavaldiniai buvusios Aus-

Narsus Kūdikis Marijos

in-

vis tcrandasi daug Amerikie- 
eziu aszies ir aszies okupuotose 
krasztuose. Kam duoti aszies 
s'zalims progos atsilyginti su 
nekaltcliais Amerikiecziais už- 
sienyj.

Moterėles, tik klausykite, po
nia magistrate Jennie Hill, isz 
New Yorko, pasakė poniai De
lia Stuyvesant, 26 metu, kuri 
skunde savo vyra kad lakstė su 
kitom balandėlėm o apie ja vi
sai užmirszo szitaip: “Dauge
li moterių turi pripratimą po 
apsivedimui apsileisti ir pasto
ti sena boba. Tas negerai. Tavo^ 
vyras turi būti visados del ta
vęs mylimu. Kada jis pareina 
namo tai nenori matyti kutva- 
la tik puiku veideli savo pa- 
cziules o jeigu to nematys tai 
ant kitos žiūrės ir pageidaus 
ja. Motere turi laikytis save 
szvarei ir pasidabinet del vyro 
meiles. Todėl duodu tau rodą, 
ei'kie in aptieka, nusipirk kvar- 
bos, lipstiko ir pauderio ir pa
sidabink del savo vyro o jis ta
ve neapleis.”

Jeigu tai butu vyriszkas ma
gistratas tai palieptu poniutei 
Jennie nusipraust su muilu ir 
sėdėti namie o ne pauderiuęti 
savo snukuti. Juk motere, tu
rinti užsiėmimą namie ir gei
džianti szvarei savo nameli už
laikyti, tai nemislys apie bez- 
džionkavima savo veido.

Valdžia ana diena davė ka
reiviams 'kurie randasi ant tar
nystes po visas dalis Amerikos 
ir kituose sklypuose, dykai 
siuntinėjimą laiszku pas gimi
nes, tėvus ir pažystamus. Tai 
yra kareivio didžiauses džiaug
smas kada aplaikineja laiszkus 
isz namu ir gali siuntinėti laisz
kus pas juos.

• BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

0 kad sziadien visas svietas 
yra užimtas lekiojimu eropla- 
nais ir oralaiveis, istorikai pra
dėjo tyrinėt kam priguli garbe 
kuriam pasisekė pirmiausia ir 
pasekmingiausia iszlekti in 
ors. Pasirodė isz senoviszku 
rasztu buk tasai pirmutinis 
žmogus 'buvo kunigas Jėzuitas, 
isz Portugalijos, kunigas Bar- 
thalumas de Gusma, kuris po 
fcęlįu įszbund^^u su savo pa-

Laikraszicziai Amerikoj turi 
stebėtina pasisekimą kaip pa
rodo suraszas ju iszdavimo:

Amerikoj yra iszduodama 
800 visokiu magazinu del fer
meriu, 3,600 del vaiku, 2,950 
dieniniu, 20,000 nauju knygų 
yra iszduodama kas meta, 60 
milijonu laikraszcziu yra spau
domi kas diena, 20 milijonu ki
tokiu laikraszcziu, apie du mi
lijonus tonu popieros sunaudo
ja laikraszcziai kas meta, 80 
milijonai magazinu yra spau
džiami kas menesi, 65 visoki 
magazinai yra spaudžiami kas 
sanvaite ir t.t. O musu Lietu- 
viszki? Nėra ka apie tai ne ra- 
szy t!

Ant. Mažeika, isz Jacobs- 
burg, Ohio, raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raszti “Saule,” ant viso meto, 
be kurio nOgaleczia gyvent nes 
esmių labai pripratęs prie skai
tymo “Saules” kuria skaitau 
daugeli metu. Jau buvau nusi
minęs manydamas kad rei
kės atsiskirti su miela “Saulu
te” musu1 namuose nes jau 
daugiau kaip du metai kaip ne
dirbu ir darbo negaliu gauti, 
esmių jau persenas o del senu 
žmonių (sziadien nesiranda dar
bu, bet su Dievo malonia, pra
dėjau gauti Įpaiszialipa nuo val
džios, nors nedaug bet ge
riau kaip nieko. Duok jum 
Dieve sulaukt kitu metu, lieku 
su gerais velinimais, jusu senas 
skaitytojas.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus ios 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

S. Valantinas, isz Brooklyn, 
N. Y., raszo: Prisiuncziu tamis
toms užmokesti už “Saule,” 
kuria skaitau jau 43 metus ir 
busiu jos skaitytojum lyg galo 
mano gyvenimo. Asz skaitau 
penkis kitus Lietuviszkus laik- 
raszcziuis, bet man “Saule” 
yra smagiausia isz visu, kurio
je randu daug visokiu pamoki
nimu1 
mano 
visi Lietuvei ja u'žsiraszytu.1 
Vėlinu jums sveikatos ir gero I 
pasivedimo.

Politekniszkoj moksiaineje, 
Paryžiuje, garsingiausia moks- 
laine ant svieto, pasirengime j o 
ant užbaigimo mokslo kursu. 
Vienas isz studentu, vaiksz- 
cziodamas po karidorius moks
laines, rado ražaneziu. Ražan- 
czius politekniszkoje moksiai
neje!.. Tai negirdėtas daig
tas!. . Jaunas žmogus nenorėjo 
tikėti savo akinilis. Ar-gi kas 
isz studentu atkalbinėtu ražan
eziu? Buvo tai paniekinimas 
del visos mokslaines ir pasta- 
navijo iszjuokti studentą kuris 
pamote ražaneziu.

Atėjo ant to proga. Po egza
minui, ant kuriu eme dalybas 
pagal senovisZka papratima 
Paryžinis marszalka, studen
tai ant duoto ženklo stojo gil
tose, rodos vaiskas parengtas 
ant musztynes. Isz tosios pro
gos pasinaudojo minėtas jau
nas žmogus, kuris apie radini 
apsakė savo draugams savo 
mieri o iszejas isz glitos, laiky
damas rankoje ražaneziu pa
kabino ji ant artimo medžio. 
Po tam, rodydamas su pirsztu 
ant ražaneziaus su szetoniszka 
szypsena paszauke:

— Prie ko priguli tasai ra
žanezius ?

Bet vos isztare tuosius žo
džius, sztai jaunas žmogus isz- 
ejo isz glitos su atsakymu:

— Tasai ražanezius priguli 
prie manes. Aplaikiau ji nuo 
mano motinos kada važiavau 
in Paryžių d buvau labai susi
rūpinės jog ji pamecziau.

Po tam vėla pradėjo:
— Ponai! prie mano egzami

no aplaikiau garbe nuo jus; 
jeigu randate jog per atkalbeji- 
ma ražaneziaus atnesziu jums 
nužeminimą arba neszlove del 
mokslaines, tai galite savo pa
gyrimo žodžius atimti, veluk 
juos neturėt ne kaip būti tokiu 
niekszu idant sarmatineziausi 
savo tikėjimo kuri mane iszmo- 
kino motinėlė mano.

Žodžiai jaunikaiezio pervere 
szirdis visu ir aplaike plojimą 
ranku savo draugu, — o mar
szalka, paduodamas ranka jau- 
nikaieziui tarė:

kiems asmenims nereikia regis
truotis jeigu Teisingumo De
partamentas jau pataisęs pi
lietybes stovi savo rekorduose. 
Visi toki atsitikimai bus pilnai 
isztyrineti ir kada ateivio tei
singa pilietybe nustatyta re
kordai bus pataisyti.

Diskusuodamas identifikaci
jos programa, Generalinis Pro
kuroras Francis Biddle paaisz- 
kino —kad, “kad nors progra
ma yra nauja ir svarbi dalis 
Amerikos apsaugos darbo,” 
ateiviai prieszinguju tautu ne
bus nei persekiojami nei inta- 
riami. Identifikacijos progra
ma jis sako “apsaugos nuo ne
teisybių ir nuo persekiojimo 
asmenius, (kurie ne savo kalte 
tapo ‘ ateiviai-prieszai. ’ Taipgi, 
paežiu budu, Teisingumo De
partamentas ant tolinus sulai
kys ateivius-prieszus, su blo
gais norais, nuo peržengimo
musu instatymu. Ir del tu dvie-1 kriminacija isz ju padaro vie-

“Noriu pabrėžti,” jis sako, 
“kad persekiojimas ateiviu — 
ekonominis ir socialinis — ga
li būti dvi-pusinis kardas. Te
kis persekiojimas gali lengvai 
pastumti žmones kurie dabar 
lojalus, in penktos kolonos vei
kimus. Su ekonomine diskrimi
nacija lojalu ateiviu, mes ne
teksime tu gabumu, patyrimo 
ir sunkaus ranku darbo, kurie 
su laiku mums bus ’būtinai rei
kalingi. Nuo tu žmonių atima 
pragyvenimą. Ekonomine dis-

“Taipgi atsiminkime ikad 
dauguma taip vadinamu atei- 
viu-prieszu —kaip ir daug isz 
musu tėvu — atvažiavo czion 
del panasziu priežaseziu — ne- 
pasidu'oti persekiojimams; gė
rėtis demokratijos privilegi
joms ir pareigomis; auklėti sa
vo vaikus laisvame pasasulyje. 
Szie žmones yra lojalus savo 
idealams ir lojalus musu val
džios formai. Raginkime ne at- 
stumkime ta lojalisžkuma.. 
Mums rupi ka žmogus veikia, 
ne koks jis.”

Asztuonios valstijos — Cali
fornia, Oregon, Washington, 
Nevada, Arizona, Montana, 
Utah ir Idaho — užbaigė iden
tifikacijos programa. Kitose 
valstijose, szesztadienis, Vasa
rio 28 d., Ims paskutine diena. 
Ateiviai-prieszai, kurie nepa
davė aplikacijas idetifikacijos 
liudijimams in apribota laika, 
bus sunkiai baudžiami, juos 
bus galima suimti ir sulaikyti 
per visa (karo laika.
Dept, of Justice, Washington, D. C.

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

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

ir visokiu žinių. Todėl, 
patarimas yra, kad! T .. ... .... , , .. . . „ . I — Jaunikaiti, pasilik tokiu

nuolatos kokiu esi ir bukie vy
ru apgynime savo tėvynės kai
po pasilikai apgynėju savo ti
kėjimo o niekad nepražūsi.

SZAKINAS NedorM
-------------------- das puikus
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25d.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

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

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: 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 boboš. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ..............................................15c

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

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ......................................... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

50e 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

61 puslapiu ................................. 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; Kožnas daig'tas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant 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. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
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 apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
■didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu.......... 25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie " 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su^paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15°

Adresas:
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Mahanoy City, Penna




