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Isz Amerikos
ANGLIŲ KASYKLOS 

DIRBS GERAI

Per Tris Menesius
Harrisburg, Pa. — Isz prie- 

gastsies stokos kitu szilumos 
materijolu kaip aliejaus ir ka- 
rasino, Angline Kamisija pa
liepė visom anglinėm kasyk
lom dirbti per tris menesius 
be paliovos po 5 dienas ant 
eanvaites ir kad iszkastu po 
milijoną tonu anglių per san- 
vaite. Valdžia pataria kad vi
si žmones pasirūpintu sau už
tektinai anglių ant ateinan- 
czios žiemos nes vėliaus val
džia naudos visus vagonus ant 
gabenimo kariszku innagiu ir 
t.t., o gabenimas anglių bus 
sulaikytas todėl visi lai sau pa
sirūpina užtektinai anglių isz 
laik.

Baisus Darbas Nelabos 
Moczekos

. Gostown, Ky. — Pati James 
JKerr, kada jos vyro nesirado 
ttiamie, kuris dirbo ant savo 
Jfarmos, nužudė savo du po-su- 
jndlius perkirsdama kožnam 
jgalva su kirviu ir kad užslėp
eisavo kruvina darba, uždege 
’narna. Ant giliuko artimi far- 
knerei paimatia liepsna greitai 
(atvažiavo su automobiliais ir 
liepsna užgesino, surasdami 
jnužudytus vaikus. Nelaba 
jmobzeka likos tuojaus nuvež
ta in (pavieto kalėjimą. Del ko 
Jji papilde ta ja žudinsta tai pa
ti negali duoti aiszkaus iszsi- 
jaiszkinimo.
t.

Dvynukas Užgimė In
14 Dienu Paskui

Sesute 
r -----

Pueblo, Colo. — In keturio
lika dienu po pagimdymu mer
gaites, Mrs. Delia Gilbert ap
dovanojo savo prisiegeli drutu 
ir sveiku šuneliu. Pasivelines 
dvynukas ir motina yra sveiki. 
Subelis svėrė septynis svarus, 
tnorints jo sesute gimė pirmiau 
(keturiolika dienu greicziau, 
(bet svėrė tris svarus mažiau. 
Toki ipasivelinia gimdymai 
dvynuku nelankei atsitinka.

ISZKASE SAVO
KAIMYNUI DUOBE

Po Tam Ji Nuszove

Glenmore, W. Va. — Ežio
mis dienomis, netoli nuo czio- 
nais atsibuvo seskantis atsiti
kimas : Artimam kaimelyje 
Pardus gyveno tūlas Peter 
Durkin ir kaž ko susipyko su 
savo kaimynu Sanders. Ilgai 
negalvodamas, iszkase duobe, 
pakvietė ji prie jos, įkalbėda
mas jog kasa szulini ir kada 
tasai stojo prie jos, nuszove ji 
ir užkasė toje duobėje. Po tam 
Durkin užsirakino savo grin- 
czeleje ir save nusiszove.

Motere Rūkydavo 
Pypke Lovoje

Westbrook, Mass. — Mrs. 
Bertha Maher, 47 metu am
žiaus motere, likos paszaukta 
priesz suda ant iszsiteisinimo 
ant užmetinejimo. jos vyro ku
ris jesziko nuo jos persiskyri
mo. Vyras užmetime  ja savo 
paežiai buk einant gult ji ru
ko lovoje pypke, taip pat ir 
pribudus ryte taip daro. Vy
ras daugeli kartu turėjo kel
tis nakiczia ir užgesinti degan- 
czia lova ir yra dideliam pa
vojuje idant kada nesudegtu 
abudu ant smert todėl nori in 
(laika nuo jos persiskirt.

Pagimdė Trynukus
Tris Kartus

Winterburn, Pa. — Pati 
Konrado Burden sziomis die
nomis apdovanojo savo vyra 
trecziu kartu trynukais. Mo
tere turi vos 40 metu o nuo 
laiko isztekejimo, susilaukė 
14 vaiku isz kuriu szeszi yra 
gyvi. Burden’iene isztekejo 
turėdama 14 metu o in meta 
laiko susilaukė dvynuku. Mo
tete turi net trylika broliu.

Būdavo toki laikai kad jei
gu motere pagimdydavo try
nukus tai visas svietas isz to 
stebėjosi bet sziadien tanikei 
taip atsitinka ir nėra jo*kio 
dyvo.

Pati Mete Deganczia 
Lempa Ant Vyro

7,000 NORVEGU 
ARESZTAVOTI

Tarp Tu 2,000
Dvasiszkuju

London — Daugiau kaip 7,- 
000 Norvegu likos aresztavoti 
už visokius politikiszkus pra
sižengimus priesz Vokieczius 
tarp kuriu radosi 2,000 viso
kiu dvasiszkuju ir profesorių 
in laika paskutiniu szesziu 
sanvaieziu.

Rusai Nuszove 322 
Vokiszkus Eroplanus 

In Sanvaite

Moskva — In laika vienos 
sanvaites Rusai nuszove 322 
Vokiszkus eroplanus arba nuo 
11 d. Kovo net 1,203 eropla
nus. Ant žieminio franto už- 
musze 9,000 Vokiecziu ir su
naikino 76, tankas ir daug 
amunicijos. Tame paeziame 
laike Rusai neteko 240 eropla- 
nu.

Submarinai Vela Pa
skandino Kelis

Laivus

Charleston, S. C. — Vokisz- 
kas submarinas ana diena pa
skandino dideli Angliszka ta- 
vorini laiva artimoje czionais 
isz kurio iszgialbeta 290 žmo
nių tarp kuriu radosi 37 mo- 
teres ir 24 maži vaikai. Be
veik visi likos iszgialbeti.

In laika dvieju praėjusiu 
sanvaieziu submarinai pa
skandino 8 Amerikoniszkus ir 
svetimu tautu laivus prie 
Amerikos pakraszczįu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

DEVYNI LAIVAI i a •> • __PASKANDYTI Allld*lkOOEI.I BOITl"

bardavo Japonus
ko pakraszcziu Vokiszki sub
marinai paskandino devynis 
laivus. Visi laivorei ant giliu
ko likos iszgialbeti tik keli 
pražuvo. Iszgialbeti likos at
vežti in Amerikoniszkas pri- 
stovas.

Mussolini Pradeda
Nustoti Proto

London — Telegramai pra- 
nesza isz Italijos buk Mussoli
ni taip persieme kare ir nepa
sisekimais kad yra nervisz- 
kam padėjime ir pradeda nu
stoti proto isz rupesties. Kada 
reporterei laikraszcziu su 
jucm kalbėjo tai Mussolini 
pradėjo nerviszkai juoktis ir 
verkti. Daktarai sako kad Mu
ssolini taip pasiliko nerviszku 
kad daugiau negali valdyti 
sklypo ir valdiszsku veikalu
kurie szįadien randasi bai
siam padėjime.

ARKIVYSKUPAS
ARESZTAVOTAS

Su Juo Buvęs Kunigas 
Užmusztas; Vokiecziai

Sako: Nelaimingas 
Invykis

New York, N. Y. — Britu 
Reidio . Kompanija pranesza, 
kad kai kuriuose užimtuose 
Europos krasztuose Vokie- 
cziarns ramybes neduoda tu 
krasztu patrijotai.

Taipgi pranesza kad Vokie
cziai aresztavojo Vilniaus, Lie
tuvoje, arkivyskupą, ir po to 
netrukus sunkiai ’ sužeistas 
Kauno arkivyskupas Skvirec
kas, o su juo kartu buvęs kuni
gas užmusztas. Vokiecziai sa
ko, kad tai esąs paprastas ne
laimingas invykis.

Sudaužė 8 Japoniszkus Laivus 
Ir Daug Eroplanu In Dvi Die
nas; Badai Amerika Iszszauks Jr

Kare Priesz Francija
Vokiecziai Suszaude

25 Prancūzus

Vichy, Francija — Vokie
cziai suszaude 25 Francuzus I
už visokius prasižengimus o 
viena motere likos nubausta 
kalėjimu. Kaltininkai buvo 
kaltinami už daryma bombų 
ir dinamitavima valdiszku na
mu.

Italai Neteko 21,000 
Kareiviu Kovo 

Mėnesyj

Rymas — Kariszka valdyba 
apgarsino buk Kovo menesy
je Italai .neteko 21,000 karei
viu, laivoriu ir lekioto  j u, su
žeista 3,000 o 17,271 dingo ne- 
žine kur.

Amerika Dirbs 3,300 
Eroplanu Kas Menesi

Sulphur Springs, Tex. — 
Kongresmenas Rayborn iszsi- 
tare buk Amerika pradės da
bar dirbti po 3,300 eroplanu 
kas menesi ir siuns juos ant 
visu svietiniu kariszku fran
tu. Sziadien randasi Ameriko- 
niszku kareiviu daugiau viso
se szalyse ne kaip generolas 
'Pershingas turėjo laike pir-' 
mos Svietines Kares.

Jauni Vyrukai Mokinasi Laivorystes

MANILA, FILIPINAI — Per dvi dienas 
Amerikoniszki eroplanai bombardavo Japo- 
niszkas pozicijas Filipinuose, paskandydami 
asztuonis Japoniszkus laivus ir sudaužė penkis 
eroplanus. Japonai tuoni netikėtinu užklupimu 
labai persieme ir likos iszbauginti. Tik vienas 
Amerikoniškas eroplanas likos suszaudytas. 
Kiek užmuszta Japonu tai da neapskaityta.

Washington — Amerika prasergejo Fran
cija kad nedrystu atiduoti savo f lota Vokie- 
cziams ir naudoti Francuziszkus geležinkelius 
ant gabenimo Vokiszku kareiviu. Amerika 
taipgi pasiprieszino kad Francija sutiko gialbe- 
ti Vokietija visokeis budais. Isz tos priežasties 
Amerika sulaikė siuntimą dvieju laivu su mai
stu del iszbadejusiu gyventoju kada dagirdo 
apie Francuziszka pasielgimą. Isz to duodasi: 
suprast kad Amerika turės iszszaukti kare 
priesz Francija.

Anglija — Vokiszki eroplanai bombarda
vo Angliszkus pakraszczius padarydami daug 
bledes daugeliuose miestuose, užmuszdami 
daug žmonių ir daugelis likos sužeista.

Moskva — Daugiau kaip 30,000 Rusiszku 
kareiviu užklupo ant Vokiecziu isz užpakalio,

Rado Bleszineje
Žmogaus Pirszta

Jersey. City, N. J. — Kada 
Mrs. Anna Busch atidarė ble- 
szine tamieicziu, rado vidury
je žmogiszka pirszta. Matyt, 
kad vienam darbininkui ma- 
gzina turėjo nuipjaut pirszta ir 
ji indejo in tameicziu bleszine. 
Pirsztas iszrode taip szviežiai, 
rodos kad tik dabar buvo nu
kirstas. Motere užvede teismą 
ant 5,000 doleriu priesz kom
panija kuri konservavo tamei- 
tes nes taip pabjuro valgyda
ma tarnaites kad net apsirgo.

Hampton, N. J. — Ana die
na, kada Norton Fisher parėjo 
vėliai namo, jau gerai per sem
tas ramybe, norėjo savo pa- 
cziuile nudurt su peiliu kada li
kos per motere iszbartas. Mo
tore, isz dideles baimes, netu
rėdama su kuom apsiginti, pa
griebė nuo stalo lempa ir me
te ant girto vyro, kurio drabu- 
žei tuojaus užsidegė ir butu 
visas sudegęs kad kaimynai 
nebūto subegia ir užgesima 
liepsna. Norints motere 'likos 
aresztavota bet sudžia isz- 
klauses priežastį jos pasielgi
mo, paleido ja ant liuosybes o 
vyra. nuiveže in ligonbute.

Sztai studentai isz kariszkos mokyklos Fort Schuyler, N. Y. kurie mokinasi kaip nau
doti armotas ir kitus ginklus, po tam keliauti ant laivu in visas dalis svieto.

užmuszdami ir sužeisdami daug kaipo ir daugy 
be paimta kariszko materijolo. Tame muszyje 
užmuszta daugiau kaip 4,000 Vokiecziu.

Rusai Perkirto
i Vokiszkas Glitas

London — Rusu armijos 
perkirto kėlės glitas Vokie
cziu artimoje Karkovo panau
dodami ant to net 90 tukstan- 
cziu kareiviu, užmuszdami 
apie du tukstanezius Vokie
cziu ir atėmė keliolika kaimu 
ir miesteliu.

Nepasinaudojo Žudy
tojai Isz Palikto Aukso |

Prescott, Ariz. —■ Mažam 
miestelyje Redvilile, du sūnūs' 
susikivirezino su tėvu už pini
gus ir ji nuszove szaltu krauju. 
Seni gyventojai atnaujino taji

atsitikima kada sziomis dieno
mis darbininkai griovė murini 
nameli kuriame gyveno nužu
dytas daktaras, Morgan East
wick, surasdami tar.p sienų 
daug auksiniu pinigu ir viso
kiu 'brangenybių, įkuriame .gy
veno nužudytas daktaras. Kiek 
surasta pinigu tai nežinė nes 
1 menininkas namo neiszaiszkino 
bet pagal darbininku apsaky
mą tai buvo didele suma. Dak
taras likos nužudytas 1884 me
te o jo suinus'dikos už tai-pa
karti 1886 mete.

Kewanee, Ill. — Didelis de- 
partamentinis kromas sudege 
ir keli kiti artimi namai smar- 
Ikei apdegė. Ugnagesei kovojo 
su liėps'na per keies valandas.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Tebyriam laike kareivei ran
dasi dideliam pavojuje nuo 
taip vadinamu “Apgavingu 
Isztvirkeliu” kurios prigaudi-į

Mielas Skaitytojau, ar kada nas yra: kada atsisėsi ant ke- 
apmislinai ka reiszkia tau dės, paimk in rankas “Saule’’ 
Amerika? Ar (pasiklausei saves, o jeigu jos da neturi tai užsira- 
“Kuomi yra toji Amerika del szyk.
manės?” ir ar radote ant to1 ----------------- *
atsakyma? Pavėlinkite idant' MielaSZirdiUfiT3S Vagis 

! duccziau jums trmripa atsaiky- ■ 
l 1ma.

Amerika yra sklypu kur lai-

I1SZLIE11JV0S'" Agnieszka»«***»*««Mc-Mc***«*******«MHc

Norgėla Szoko Nuo •H -K-F-K •***■(<*-***-*-)<-*-)<*-*-K

INSAKYMAS 45 IKI 65 METU AMŽIAUS 
VYRAMS REGISTRUOTIS BALANDŽIO 

(APRIL) 27-TA DIENA

€-‘

Philadelphia, Pa. — Kada 20 
metu Lucija Geiger ėjo isz

Sieja musu kareivius visokeis papraštu laiku randasi vi- (įarp0; ;|į]<os sulaikyta per ya- 
budiais o ypatingai apsivesda- sioms darbu, del tuju, kurie
mos su jais kad aplaikyti ase- 
kuracija po jo mircziai. Polici
ja ana diena aresztavojo tūla 
mergina kuri isztekejo net už 
szesziu kareiviu, tiksle aplai- 
kymo ju po-smertine. Karei
viai privalo nuo tokiu isztvir- 
keliu saugotis ir gerai isztyri- 
neti ju gyvenimą pakol susirisz 
mazgu moterystes.

i/Daugeliose vietose, kur yra 
^ipsigyvetne Lietuvei, randasi 
ir tokiu, kurie įpribuvia czion 
in laisva Amerika, dasidirbo 
keliolika tukstaneziu doleriu, 
nusipirko namus ir pastojo di- 
deleis ponais. Vietoje būtie dė
kingais sziam sklypui už te- 
viszka prieglauda, kuris žmo
nes priėmė ir priglaudę po 
sparnais savo liuosybes, tai už 
tai atsimoka visokeis pariieki- 
nimais. Del tokiu mes pataria
me laikyti liežuvius už dantų 
laike tokio švietimo sumiszi- 
mo nes gali papultie in (beda ir 
neteikti viso savo turto. Jeigu 
tau, broliuk, czionais negera ir 
paniekinėjai sklypą kuriame 
dasidirbai turto, tavo vaikai 
aplaike mokslą o pats kvėpuoji 
iiuosybia, tai geriau iszsineszk 
in ten isz kur pribuvai. Valdžia 
turi tokius ponulius ant akies 
o po karei su tokeis pasielgs 
pridereneziai.
geradejingos rankos kuri tave| 
maitina.

Neniekink

nori dirbti. Uždarbis yra ge
ras o paezedus žmogus gali su- 
siezedyt sau ir savo szeimynai 
pinigu ir gali dastoti paguodo- 
nes ir įaugszto dinsto savo 
mieste ar miestelyje. Turi kuo- 
geriausia proga insigyjimo sa
vo žemiszko turto (prąpartes) 
czionais Amerikoj greieziau ne 
kaip Europoje. Czion ne tik ga
lima nusipirkti salvo locna na
meli bet valdžia daro visokius 
pasistengimus idant ateiviams 
palengvint taji likimą.
Amerika taipgi duoda ne

paprasta proga del musu vai
ku. Amerikoj mokslas yra duo
dama dykai visiems kurie tojo 
mokslo geidžia. Nuo laiko ka
da musu vaikai turi szeszis 
metus, valdžia jais rūpinasi ir 
iszauklejo juos moksle ir ama
te. Tas viskas yra aplaikdma 
dykai. Amerika yra sklypu 
geru progų. Jeigu ne jus pa
tys tai jusu vaikai gali daeiti 
prie visokiu urėdu ir paguodo- 
nes. Sztai ka jum ženklina szi- 
tas laisvas sklypas vadinamas 
Amerika. Ar kur geriau ras
tumėt? Toldel sziadien ji turi
me szdlipti jeigu ne su ginklu 
tai nors pirkinekime bonus ir 
kariszkas markes ant pirkimo 
tam sklypui ginklu ir laivu 
kad mus 'apgintu nuo nevido
nu.

gi kuris su pagialba revolve
rio sulaikė ja (pareikalauda
mas kad jam atiduotu pinigus. 
Mergina ėjo isz darbo ’kuri Į 
dirbo restauracijoj už tarnai
te. Su baime atidavė jam visus 
pinigus kiek turėjo — keturis 
dolerius, kuriuos užsidirbo tą
ją diepa. Paduodama vagiui 
pinigus, pasakė pro verksmus 
kad tai visi jos pinigai ir da
bar neturės pinigu užsimoket 
randa už savo kambarėli. Va- 
gis susimylėjo ant merginos, 
atidavė jai (pinigus ir da pri
dėjo savo penlkis dolerius ir 
dingo tamsumoje pasakęs 
“gud nait.”

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Amerikonas, Visztos 
Ir Airiszis

Tūlam mieste, Italijoj, ran
dasi senas namas kuriame gy
vena toji pati szeimyna per 600 
metu o kukniniam pecziuje ug- 
Ti'is niekados neužgeso per du 
užimtus metu. Gimine nuo gi
mines prižiurincja taja uigni 
bet ant kokios intencijos ja de
gina, tai da neisztyrineta.

Pabaigoje szesziolikto szimit- 
meczio, turtingas miestas Ah- 
madnager, Hindustani, likos 
užkluptas per kraujageri cie
sorių Akbara.

Valdytojom tojo miesto bu
vo motere, kunigaikszcziute 
Kalnda. Akfoaras geide paimti 
miestą nes žinojo kad jame 

sukrauti milžiniszki 
■ aukso ir sidabro.

Jeigu kas geidžia atsikratyt 
nuo savo nuobrodžios uoszves 
tai lai taip padaro kaip pada
re kokis tai 35 metu George 
Stanton, isz Philadelphijos, — 
apsipaeziavo jis su ja po mir
cziai savo paezios. Nepoilgam 
Stanton užvedė skunda ant 
persiskyrimo nes buvo pa- 
szauktas ant tarnystes in ka
riuomene, paduodamas prie
žastį buk jo pati turi szirdies 
lįga. Bet sūdąs jo praszyma at
metė ir dabar turės mokėti sa
vo ipacziai-uoszviai menesine 
duokle alnt jos užlaikymo.

Rev. Dr. Lowell Webster, 
kalbėdamas in savo parapijo
mis, Szv. Povyl'o bažnyczioje, 
New Yorke sekancziai: “Jeigu 
Hitleris su savo barbariszku- 
mu ir baisybėms užkariautu 
svietą tai Krikszczionybe ding
tų nuo szio pasaulio. Hitleris 
da priesz Ikare apreisžke savo 
neapykanta prie Krikszcziony
be o kada kare užstojo, įprade- 
jo įpapildinet visokias bjaury
bes ant kunigu ir vienuoliu 
Belgijoj, Lietuvoje, Lenkijoj, 
Franci  joj ir kitose vietose, pa
liepdamas kareiviams žudyt 
kunigus ir žageti vienuoles 
kur tiktai juos užtiktu. Bet 
ateis bausme Dievo už tais pa
pildytas žadinsiąs ir už nu- 
skriaudima nekaltųjų žmonių.

randasi 
turtai 
Kanda nemane jam pasiduot 
idant tieji milžiniszki turtai 
nesigautu ini jo rankas. Ji pa
liepė visa auksa sutarpinti ir 
padaryt isz jo auksines armo- 
tines kulkas ant kuriu paliepė 
iszmuszt keiksima ant cieso
riaus Akbaro ir iszszaude tai
sės kulkas in pustyne.

Idant skaitytojus užtvirtint 
kad tasai apraszymas ne yra 
“baika”, aria diena kokis tai 
vargingas ūkininkas, arti 
Ahimadnagerio miesto, surado 
pustyneje po bombardavimui 
per Japonus, kokia tai kulka 
ir atsineszia namo, po nusku- 
timui ipaivirszulnes persitikri
no kad tai buvo auksine kulka 
vertes arti dvieju tukstaneziu 
doleriu.

Iszsįpilde senovės pasaka 
žmonių kad senovės laikuose 
karalei szaude su auksinėms 
kulkoms.

Vyrueziai, jeigu jau dabar 
nesusiczediinsite pinigo ant 
jubdos valandos, tai gal nieka
dos nedasidiiibsite skatiko. 
Laikai auksinei po visa Ame
rika, darbu pilna ir net darbi
ninku trūksta, pinigu kožnas 
turi užtektinai (tiktai tinginei 
neturi).

Po sunkiam darbui reikia ir 
pasilsio o idant tasai pasilsys 
butu užganądinantis ir gardus, 
reikia protą apszviest ir duoti 
jam, peno. Geriauses ant to pe-

Bažnyczios Bokszto GAILINGAI skambėjo vargo
nai mažoj bažnyczelej links

mai atsimusze žmonių giedoji- ;
įdyti la-! mas llu0 'nuteptu sienų. Buvo 

! tai atlaidai. Per margus langus 
szviete saule ir mete gražius, 
drelbanlczius žiburėlius ant Ku-

I no Nugry’žiuotojo, Kurio pa- 
i veikslas iszauksuotu spelcziu 
1 V . .zeimyii veizejos.

Viename isz ipai-apijoniszku 
suolu seldejo sena Agnieszka. 
Jos indubusios lupos judinosi 
be paliovos; dideli ražaneziaus 
karoliai braszkejo jos dreban- 

I ' ežiose rankose. Ant valandėlės 
nutilo giedojimas. “Jėzus, Ku
ris Tave, Palnelle Szventoji, in 
dangų tpaeme” — sumurmėjo 
pusiaukurta, susirietusi mote- 
riszke taip 'balsiai jog arti su
klaupusieji žmones nusistebė
ja atsižve'llge in ja. Visaip kal
bėjo žmones alpie ja. Vieni tvir
tino jog ji yra gera, dora du- 
szia, ta sena Agnieszka; kiti 
vadina ja elgeta; ndkurie dar 
blogiaus. Teisybe, viena syki 
pavogė ji sauja szatru isz misz- 
ko, szaltos žiemios laike, kada 
jos devyni vaikai ant viszko 
dantimis tauszkejo nuo szal- 
czio. Bet ta nuodėmė seniai at
leido jai, tur but, Vieszpats 
Dievas ir ne taip negalėjo apie 
Aignieszka nieko kito pasrikyti, 
kaip tik ta, jog ji dorai ir sun
kiai Uždirbdavo duonos kąsneli 
del saves ir salvo devynių vai- 
kucziu.

Bet ant Antano, jos vyro, už
griuvo anasy'k medis miszike. 
Illgai po to jis sirgo ir ant galo 
numirė. Agnieszka vis dirbo 
per dienas ir naktis skalbdama 
ir prosydama ir užsidirbdavo 
sau alnt duonos.

Vaikai augo tiesus kaip ber
žai ir raudon-skruoseziai; Ag
nieszka džiaulgesi, žiūrėdama 
in juos. Bet visi jie buvo nar
sus ir iszauginti jos prakaitu. 
Bet didis Karalius, už žvaigž
džių, Kuris smilkius ir lengvus 
kryžius žmoniems ant pecziu 
uždeda, atrado turbūt jog Ag
nieszkos kryžius negana dar 
surikus buvo; jog duszia toje 
tvirtoj moteris'zlkeje yra gana 
stipri neszimui ir daug sunkes
nio jungo. Ir nuleido jai asz
tuonis kryžius, kiekvienas — 
Įpundinio surikumo. Paėmė jai 
vaikus, viena po kitam. Vy
riausias nukrito prie statymo 
narnu ir užsimusze ant vietos; 
antrasis užsiszallde ir, trumpai 
pakentejas — pasimirė; o Ony
te, raudon-skruoste, gražioji 
Onyte, apleista savo sužiedoti- 
nio, mirė kareziais. Ir taip ėjo 
toliaus, kol visi asztuoni nu
mirė ir Agnieszka purtino 
skausmas, kaip rudens vejas 
purtina egle. Mažu-pamažu at
prato ji veikti ir kada paskui 
grriba savo asztunto vaiko ėjo, 
akys jos paliko visiszkai sau
sos. Ir kada kunigas meldėsi: 
* Amžina atsilsi dovanok jam 
Vieszpatie”— ji balsiai ir stip
riai atsake: “Amen”. Tik Jo
nas, jos mažiausis, paliko gy
vas ir Agnieszka stebėjosi la
bai isz to. Ji atiduotu ir ji ty
liai ir noriai jeigu tokia butu 
valia Vieszpaties Dievo. Bet 
Vieszlpacziui Dievui, rodėsi, 
gana jau buvo tu rykszcziu ir 
Agnieszka garbino Dieva, visa 
szirdi atidavus savo paskuti
niajam — Joneliui — savo ma
žiausiam.

Jis IbuVo geras, dlarfosztus 
sūnūs. Ji galėjo ant savo senat-i žvakes ant altoriaus ir nusi-

Taurage — Darbininkas 
Norgėla nutarė nusižui 
bai saivo'tiszku budu. Jis ‘užlipo 
ant aukszto Tauragės bažny- 
czios bokszto ir isz ten szoko 
žemeri. Norgėla tuojau 'buvo' 
surastas ir nuvežtas in ligon-J 
bute, bet mirė. Niekas nežino 
kodėl jis pasirinko toki nusižu
dymo būda.

Radviliszky Sudege
Szeszi Žmones

Žinios prainesza, buk Radvi- 
liszkyje viename name kilo* 
ugnis kuri laibai vėlai paste
bėta. Uglnis labai greitai isz- 
siplete ir sudege szeszi žmones.

Alytuje Daugelis
Serga Sziltine

Alytai.— Czionais susirgimu 
sziltine iki Sausio 12 d., buvo 
užregistruota 700 atsitikimu. 
Apskaityta kad Alytaus aps
krityje nuo szios ligos mirė 8 
procentas. Nuo sziltines mirė ir 
'ligolnbutes gailestingoji sesuo 
Emilija TasZkuniėne. Visos 
mokyklos uždarytos. Sziau- 
liuose staigiai susirgo ir mirė 
Leonas Ubeika. Ubęikos tėvas 
Bolszieviku iszvežtas in Rusija.

Tūlas Amerikonas lankyda
masis Irlandijoj ant vakaciju, 
tare in savo gaspadoriu pas 
kuri praleldinejo vakacijes, 
kuris tame laike szere visztas:

— Ar žinai Maik, niekur 
nesiranda tokiu visztu kaip 
pas mus Amerike.

— Gal but, — suniurnėjo 
sau po nosia Maikas,

—■ Mano pati turėjo viszta, 
trauke toliaus Amerikonas — 
kuri kas ryta sulesdavo ant 
pusrycziu daulg korulu po tam 
ji vakare padėdavo po dvy
lika (kiaiusziniu. Tas pasian- 
trinejo per tris dienas o ke
tvirta diena, viszta iszperejo 
isz trisdeszimts kiausziniu net 
sžimta asztuonis visztukus. 
Tokias tai visztas mes turime 
Amerike!...

— O mano motina,— atkir
to Airiszis,— turėjo akla visa
ta, kuri maitinosi pielavinoms 
manydama kad tai avižai. Po 
tam padėjo szmota lentos 20 
pėdu ilgio. Tas pasiantrinejo 
per tris dienas, o ketvirta die
na, viszta iszperejo isz trijų 
lentų, du tvartus, du krėslus ir 
szepa!... Tokios tai visatos 
randasi Irlandijoj.!...

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

—■ Užvydus žmogus yra 
panaszus in geleži kuri savo 
lomom rudimi dangina. Nelai
mingiausias žmogus ant svieto 
yra užvyduolis, kuri ir locna 
suspauda ir svetima laime var
gina.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums dąrba ir daug ergelio! I

Greicziausiu Budų 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Visi vyrai, kurie su Vasario 
16d., 1942m. arba pirmiau, su
laukė 45m. amžiaus ir visi tie, 
kurie dar nesulauke 65 metu 
almžiaus Balandžio 27 d., 1942 
m. turi nuvykti in savo vietini 
Selective Service Borda, pir
madieni Balandžio 27d. ir užsi
registruoti pagal insakyma isz 
Selective Service Sistemos 
Tautinio Afiso.

Selective Service valstijų di
rektoriai buvo autorizuoti pra
dėti registravimą penktadieni 
Balandžio 25 d., ir laikyti ofi
sus atidarytus Sekmadieni Ba-

Akta. Tos paezios informacijos 
bus užrekorduotos ant regis
travimo korteliu kokios su
rinktos praeitais trejais regis
travimais vyru dar neturineziu 
45'rn. Nebus laikoma jokia Lo
terija' vyrams 45—65 metu alm- 
žiaus, nes jiems neteikęs tar
nauti su militarinems jėgoms 
bet jie gaus serijini numera, 
kuris bus ulžraszytas ant regis
tracijos korteliu.

Selective Service Afisas pa
tarė vietiniams afisams atsar
giai pasirinkti vietas užregis
travimams kad senesniems vy- 

landžio 26 d., jeigu jie tiki kad ... .....
negales apsiverkti su registra
vimu paskirtoje dienoje. Vieti
nes vietos bus atidarytos nuo 7 
vai. ryte iki 9 vai. vakare.

Užregistravimas vyru 45—65 
metu amžiaus grupes užbaigs 
valdžios suraszyma tautos vy
ru jegu bet Vyrai szios grupes 
nebus szaūkiami armijon pagal 
Selective Training and Service

rams nereikėtų keliauti per to
li ir kad jiems neprisieitu per 
ilgai laukti.

Kiekvienas vyras turės pa
duoti jo varda, jo gyvenimo 
vieta, jo pasato adresa, adresa 
asmens, kuris visada žino, kur 
jis raridasi, jo darbdavio var
da, adresa kur dirba ir prie ko
kio darbo dirba.
—Comrron Council for Amer. Unity.

ves galo duoti atsilsi savo se
noms rankoms nes jo darbas 
da've jai duonos lyg noro. Tyla, 
rami senatve pradėjo ant galio 
biednai kankintiniai. Kas die
na, ar saule, szviete, ar vejas 
uže, skubinosi ji in bažnyczia 
idant su Dievu apie savo tenai 
nuėjusius vaikus ir apie Jone
li, savo mažiausiji, pasikalbėti.

Atėjo kare. Palydėtas būg
nais ir triubomis iszmaszeravo- 
jo taipo-gi ir jos Jonas, ma- 
žiausis, su kitais, paskui pleve- 
suojanezio veliuiko pro langus. 
Agnieszkos trobeles. Senai mo- 
teriszkei kuone perp'lyszo szir- 
dis. Drebancziomis kojomis nu
bėgo ji ant kalnelio ir veizejos 
in aulgszta, stipru, sunaus stuo
menį su raudonuojanezia kepu
re, ilgai, ilgai, kol kareiviu ei
les ant balto kelio, tarp gelto- 
nUojainteziu rugiu prapuolė.

Tada verke ji, plaukus plesz- 
dama—Jonas buvo jos mažiau- 
sis ir paskutinysis... Sziadien 
ant atlaidų sėdėjo Ągnieszlka 
giliai paskendusi mislyse ir 
karsztos maldos ipasikdidavo 
isz jos s'uskaudejusios moti- 
niszkos krutinės, ant durnu ko
dylo lyg sosto Augszcziausiojo. 
Nes jau priesz keliu dienu isz- 
siplatino žinia jog buvęs sun
kus, kruvinas muszis. Agniesz
ka meldėsi už 'gyvastį Jono — 
savo mažiausiojo.

Miszios pasibaigė ir kunigas 
užgiedojo: “Te Deum”. “Ta
ve, Dieve, garbiname’’! už
traukė žmones griausmingai. 
Agnieszka taipgi atsistojo, 
nors keliai jos drebėjo, aisz- 
kiai ir balsiai giedodama kar
tu su visais. Paskui isztusztejo 
suolai; žmones grūdosi laukan 
isz bažnyczios ir rinkosi in bu
rins ant szventoriaus, pasako
dami paskutines naujienas isz 
kares.

Tik sena Agnieszka sėdėjo 
vis dar susirietusi ant suolo. 
Jos lupos vis lengvai tebesi ju
dino: “Jėzus, Kurs Tave, Pa
nele szventoji, in dangų pa
ėmė... “Paskui lupos paliko 
stipriai užsinariusios o rankos 
gulėjo ant keliu, nekruteda- 
mos. Drebantieji, margi žibu
rėliai ant lieso kūno Kristaus 
užgeso. Už tai szailyje spindėjo 
rausva szviesa ant įplikos gal
vos Apasztailu kunigaikszczio, 

’ Petro. Zakristijonas uždege

stebėjas žiurėjo in viena besi- 
meldžiainczio, sedinezia ten ant 
suolo taip tyliai.

Atsidarė durys! Iszblyszkusi 
mergaite, 'biednai, bet grynai 
apsidariusi, bego skubinai per 
bažnyczia pas Agnieszka.. Buvo 
tai biedina siuvėja, kuri įgyveno 
kartu su sena motere, vienoje 
triobeleje. .

—- Tetute! — susznabždejo 
nedrąsiai mergaite — nenusi
mink! sakau Tamistai bažny- 
czioj nes Vieszpats Dievas yra 
ežia arti tnuo Tamstos: Jonas 
krito nuo kulkos, stovi jis pa- 
raszytas tarp kitu užmusztu! 
Bet taipo-gi ir Jasaicziu Petras 
ir Petkaus Juozapas — visi jie 
ten užraszyti — pridūrė ji, lyg 
guosdama.

Sena moteriszke neatsake 
nieko, nesijudino. Mergaite pa
ėmė ja už ranlkos ir supurtino. 
Bet ranka buvo szalta ir sustin
gusi. Agnieszka buvo nebegy
va. Staiga u’žspindejo saules 
spindulys ant erszikecziais pa- 
puosztos galvos Iszganytojaus, 
užži'bejo nuteptos sienos ir ro
dėsi tylios, iszkente j tįsios lup os 
pasidarė ir meilei szvypterejo 
in foedusze uždanga nuvargin
tos žmogystes.

Neužmirszkite Guodotini Skai* 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE t I I 
SAULE PUB. Cb. Mahanoy City. Pa.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mircziai, vaikai da

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

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

ISTORIJE apie Ila isz ma- 
—--------------- 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. 150.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

k***************************************************i*<i»*t**l»*i**i**i»*l»*i**t* 1 verkė, tokiu buvo szmotciliu
T' •„ O.. ~ t . *♦* graudžiu bet kada asžarasKaip Su Savim Gyvena 
Pikta Pora Ir Kaip 

Privalo Gyvent

(Tęsinys)

Prieik tam mokėjo su žmo- 
ni'ems įaipsieit; o ka jis, tai nėr 
ka nei kalbėt —apie nieką ne- 
iszmiainė, kaip tik stalioriaut ir 
keikt o kartais ir musztis. Jo 
žddžiai asztrus ir nuolatos susi- 
raiulkes, kaip meszka iszrode. 
Vienoik, kada pažino jo būda, 
viską ikalntriai nukelnte ir žmo- 
nietms nesiskundė. Niekados 
jam nieiszmetinejo ir nėsi- 
aulgsztino tuom kad ji yra isz- 
milntingesine u'ž ji. Pats taip-gi 
numalue kad ji daugiaus už ji 
iszmilntiingeshe o kas ji pykino; 
pats žeminosi jos akyse. Piktu
mui negalėjo jai dalgrist nes vis 
anoji tylėdavo. Toliaus pradė
jo isz jos juoktis ir vadint jega- 
mastielnle o taipgi prikiszinet 
jos biedlmuma ne tik jai in akis 
bet ir priesz žmones, jog neat- 
neszė jokio ipasogo; kad, girdi, 
butu paleimes ūkininko diuktere, 
butu dauigiaus naudojas. Taip 
žmogutis savo burna nuolatos 
auszinlo. Niekados vakarais su 
savo placzia nekalbėjo, per ka 
kas vakaras bėgdavo vis in 
kareziama. Ten priesz savo pa- 
žinlstamius skundėsi ir būdavo 
linksmas; o kada pamatydavo 
kaimynus su savo moterims in 
kareziama ateinant, muszdavo 
su kumsziczia in stata ir pa- 
szalUkdavo:U

— Tai, vyruti, tokios man 
reikėjo paczios — tokios, sa
kau, o asz ve užsimaniau po
nios !

Visi jam pritarė, per ka ne
retai isz karcziamos namon pa
re jas kūle kas in ra'nkas pa
puolė, keikė baisei jog net na
bage isz baimes drebėjo. Kaip 
iszsipiagiriojo, nedryso paežiai 
in akis pažiūrėt, tuojaus atras
davo in miestą reiksią ir bėg
davo o kur ? in kareziamia! Ten 
su savo d'ralulgalis lyg vėlai nak- 
cziiai gerdavo.

Taip nuolatos dare o apie 
darba nesirūpino per ka žmo
nes pradėjo pas ji neeit. O jis 
teisinosi, kad tai per paezia 
jam taip nesiveda. Po teisybei, 
ji prižiurinejo. gizelius bet tie 
jos nlelkliausė. Jau pradėjo var
gas in duris ir langus barsz- 
kiint. Da karta gryždamas isz 
kaiteziamlos Užsiszaide ir suil- 
kiai insirgo taip, kad net turė
jo in Tovaguletie. Buvo tai del 
jo nemaža kanezia; papratęs 
per dienas ir nlaktis trankytis, 
pyko gulėdamas ir nuolatos 
murmėjo. Per kėlės sainvaites 
gulėjo; pati su kantrybe viską 
kentė, vyra grąžei prižiurine
jo, nulo loVos neatsitraukė ir 
nieką jam neiszkalbinejo. Bet 
ir tai jam nepatiko — jis norė
jo kad su juos vaidytusi, pyko, 
kad apie ji tupinėja.

Ji tai supratus, nestovėjo 
prie lovos, tik būdama kitam 
kambaryj temijo in ligoni ar 
ko nepareikalaus. Toji motere 
buvo laibai puikios szirdies bet 
jis to nepažinojo. Vienoik tas 
jos tUpintejimas apie ji, su- 
minksztino jo s'zirdi. Kada pati 
buvo atsitraukus ant valandė
lės, pradėdavo liūdėt, nuobodu 
buvo be jos ir jam buvo blo
giau.

sielnos abrozus, ikožna kart tai
sydamasis ant lovos, ant galo 
pakele nuo pagalves galva, pa
žvelgė amt paczios ir tarė:

— Motin?
Toji padėjo darba in szali ir 

įprisiartiino prie ligonio.
— Ar tau daktaras nesake, 

ar ilgai da asz turėsiu lovoje 
tysot?

— Tikrai ir jis pats nežino. 
Saike jog kokia pora menesiu 
reiikes gulėt pakol suvis atgau
si sveikata.

— Kad ji galas su tokia pa
suka. Kam jis dar vadinasi 
daktaru jeigu žmogui negali 
palgiallbet.

— Daktaras ne Dievas, rei
kia ant visko laiko ir kantry
bes.

— Taįp, gerai tau sveikai 
kalbėt, tu nežinai kaip tai nu
bosta kėlės sanvaites gulėt — 
ir pradėjo perpykęs lovoje me
tytis.

— Kelinta adyna? — 'pa
klausė vela patyka.

— Devinta, — atsake pati.
— Tiktai! po kvarabu, nak

tis ilga o ežia neįgaliu užmigt 
lies jau tas miegas ir insipyko. 
Kas ežia bus padaryta, po 
szimts pypkių!

— Gal tau ka paskaityt? — 
pakilaus e nusiminus patyka pa
ti nes nebage žinojo kad pats 
skaitymu nemėgo o jai neveli
jo, gal tik tada imdavo in ran
ka knyga kadU jis nematydavo. 
Turėjo ji daug visokio turinio 
knygų po nabaszninkei motine- 
liai o visos buvo naudingos nes 
vyras jos vadino skaitymus: 
“poiiiiszkais norais, tinginys- 
ta” ir kitokiais niekais, už tai 
knygos buvo skrynioje užra
kintos.

Dabar staliorius, nenorėda
mas kad butu nuobodu, prasze 
kad jam paskaitytu. Nudžiu
gus pati atsinesze knyga po 
vaidu: “Gale kaimo triobele,” 
sėdo prie lemipos ir povaliai, 
aiszkiai pradėjo skaityt.

Staliorius isz pradžių be no
ro klausė ir alnt galo pradėjo 
slnaufet. Kada daskaite lyg to 
daigto, kaip čigonai atvažiavo 
in viena fcaima, jis iszsibudino, 
praplesze akis ir žiurėjo su aty
da in skaitairtczia nes tas skai
tymas primine jam seinoves 
praeiga. Ir jis paėjo isz kaimo, 
gyveno kaip ir kožnas vargin
goj grinczėlej, isz kurios nuo 
tėvu pabėgo kada moezeka
pradėjo skriaust o kas arsziau- skaitytu toliaus. Kada veda 
šia — ir jis paėjo isz cigonisz- skaitė, tai neretai net ir apsi-

kos gimines lies jo motina buvo 
cigonka, pakol už jo tėvo nebu
vo isztelkejus.

Ta skaitymą jis akvatnei 
klausė. Isz pradžių mislijo kad 
pati tyczia tokias knygas pa
ėmė skaityt kad jam primint jo 
gimimą ir per tai 
bet pamislijo kad apie tai nie
kam nieko nesake. Dabar jam 
tas skaitymas viską primine. 
Dyvijcsi labai, kaip tas, kuris 
tais knygas rasze, galėjo apie 
viską žinot o ypacz tokiu žo
džiu buvo jog ne verta buvo ra- 
szyt, vienok del jo patiko. 
Klause su atyda taip, jog pati 
mislijo jog užmigo per ka kas 
karta pradėjo patykiau skaityt 
ir ant galo paliovė.

— Kodėl neskaitai?
— Asz maniau kad tu užmi

gai, tai nenorėjau tau per
trauki miega.

— Ne, ne, skaityk toliaus, tai 
puikus apraszymas. Noreeziau 
žinot ar-igi čigonas pastatys 
vela sau kalvia (kuiznia), nors 
jam sugriovė; turbut pastatys 
nes tai prieszgina žmogus. Asz 
pats pažinojau toki viena ka 
apsėdo ant lauko ir raczium 
buvo. Gal apie ji ežia raszo, tik 
jis kitaip vadinosi. Paskui bu
vo turtingu žmogum ir geru 
ūkininku. Noreeziau žinot ar ir 
tam taip pasisekė. Na, skaityk 
toliaus.

Pati džiaugėsi isz to, jog jam 
skaitymas patinka; skaitė apie 
adylna, o kada nuvargo, tarė:

— Gal skaitymą ant rytojaus 
palikt ir eitie gult?

Nora buvo vėlus laikas, vie
nok neturėjo aikvatos paliaut 
klausyt nes nedryso paczios 
praszyt, kad toliaus skaitytu. 
Primerkė akis bet užmigt ne
galėjo, taip buvo užimtas mis- 
limis. Viskas jam prisiminė: 
kur ir ka veikė, kur perbuvo, 
kaip jauUu vaikinu buvo ir 
kaip bovijosi. Apmislijo, jog 
kada pasveiks, tai keliaus in 
savo szall'i ir ten dažinos ar jo 
sdnoves draugai da gyvi ir 
kaip jiems einasi; gal dar ir 
tėvas gyvas, isz ko senukas 
džiaugtųsi kada pamatytu. 
Laike miego ypacz apie juos ir 
sapnavo. Kada pabudo, buvo 
jau diena; jautėsi smagesniu ir 
buvo jam, rodos, sveikiau. La
bai norėjo dalžinot tolesni trau
ki to apraszymo bet pati per 
visa diėna turėjo daugeli triū
so per ka vakare prasze idant

Anglikes Sveikina Amerikonus

szHuoste tai nuo palczios slėpėsi.
Su baime lauke galo skaity

mo; o kada 'dažinojo, kad pasi
baigė grąžei, nes apsipaeziavo, 
tada džiaugėsi. Per visa san- 
Vaite skaitė del jo pati ta kny
ga o jis Uei nejuto, kaip tas lai
kas prabėgo. Po tai knygai, 
perskaitė antra ir treczia o vis1 
naudingas isz kuriu dažinojo 
apie tokius daigtus, ka niekad 
nebuvo dar girdėjas o apie ku-l 

i ji nužemint 1^u,0’s nuturėjo jokio iszmany- 
I mo, ‘kaip daugelis jam panasziu 
be mokslo žmonių. Dabar paži
no verte saivo paczios, neniėki- 
no jos bet augsztinosi savo du- 
szioje.

Karta, kiada jam pati atne- 
sze prie lovos valgi, tare in ja 
meiliai:

—- Na ka, nepabueziuosi ma
nes vargdienio?

Už poros sanvaieziu atsikė
lė. Darbo turėjo per dienas o 
vakarais vela iszsprusdavo in 
kareziama nes liūdėjo prie se^ 
noves draugu. Pirma vakara 
gryžo isz kareziamos vėlai, 
truputi užsidrunginias; vienok 
niedare, kaip seniaus, vaidu o 
paežiai buvo labai jauslus, bu- 
cziavo ja ir rankas jos kalbė
damas :

— Bet gal pyksti ant manės, 
mano duszele nes matai, asz ve 
—• taip truputi, tai su tuom tai 
sui sziucm, juk tau nereikia 
kalbėt ir taip jau per daug.

Ant rytojaus, vakare, nuėjo 
Vela in kareziama bet tuojaus 
sugryžo. Treczia diena taip-gi 
nuėjo bet jau jam nesinorėjo 
girtuokliu pliovoniu klausyt, 
gryžo da isz laik namon, atsisė
do prie paczios ir pradėjo su 
ja kalbėt bet jam n'csiseke; alnt 
galo iszdryso paklaust, ar ne
turi kokios knygos kad paskai
tytu ? Su džiaugsmu ėmėsi mo
terų prie knygos o laikas vėla 
greit lyg vienuolliktos perbėgo. 
Ant rytojaus, vakare, vela ren
gusi ant valandėlės in karezia
ma ir kada iszeitinejo, sustojo 
duryse ir tare in paezia:

— Gal neeitie, nusiunsiu ka 
nors tai parnesz alaus, atsiger- 
sime abudu — ka? kaip misli- 
ji? Pati ant jo grąžei ir meiliai 
pažiurėjo, ka jis suprato, kad 
butu geriaus.

— GeriaUs liksiu namie, — 
kalbėjo statydamas lazdukia 
in kampa — ant lauko purvy
nas ir tamsu, kam ežia ant ga
lo valkiotis. Padarysi kiauszi- 
nienes, na ar ne, mbtin, paval- 
gysime ir alaus atsigersime o 
paskui paskaitysi. — Ej! An
tanuk! — riktelėjo atsidaręs 
duris — bėgkie pas Szmuila 
alaus.

Vaikiukas nubėgo alaus; pa
ti tuom laik pradėjo triustis 
apie kiauszinienia ir pirma’ 
kartą gal nuo savo apsivedimo 
sykiu namie valgė vakariene. 
Apie asztunta jau sėdėjo prie 
knygių. Ji skaitė o jis ant ran
ku pasirėmęs klausė.

Nuo szio laiko nuolatos kas
dien taip buvo. Norint da kar
tais užeidavo in kareziama vie
nok ilgai neužtrukdavo. Na- 
mieje buvo szvaru ir daug nau
dojosi isz skaitymo ir meiliai 
pasikalbėdavo. Motere, tyki ir 
geradejiniga, nežinojo kaip ir 
kada telki netikėli savo vyra 
pataisė. Pasiliovė plūst ir 
keikt, suvis persimainė, rodos 
nei ne tas. Kiti amatninkai isz

Kaip tai musu 'žmonelei greitai 
Amerike pagenda, 

Kada vos isz žalios skaros 
iszlenda,

Tuo jaus dideliu inteligcliitu 
pastoja, 

Priesz tikėjimą tuojaus kovoja. 
Toki tai inteligentą Olevelande

užtikau,' J
Kada vienoje vietoje su'juom 

susitikau,
Bet mane nepažino, 

Savo brolius paniekino.
Kada jis isz Lietuvos pribuvo, 

Tada doras vaikinas isz jo 
buvo,

Nedaliomis Dievą garbino, 
Ir in spaiviedni ėjo.

Dabar viskas persimainė, 
Statėsi “intiligentu”, pane,

Gyrėsi kad yra mokytu, 
Kvailiu Komunistu;

Kaip vėžys adbulas vėžlioja, 
Kas yra doru, tas jam visai 

neapeina.
* * *

Kaip man iszrodo, 
Tai jau del m'ergicu nubodo, 

Lietuviszki vaikinai, 
Geresni Grekai, Airiszei ir

Žydai.
Musiszkei nemoka taip apie 

mergicas tupinet,
Nemoka keikt ir kalbėt, 

Mat, didesne garbe, 
Kaip Keide ir Meime, 
Atagliszkai ‘kvarksi, 

Isz to labai puszinasi,
Jog jau del mus vaikinu, 

Dakako mergicos lyg kaulu, 
Ba katras duoda doleruka, 
Tai veda mergina kaip 

szUniuka,
Kaip karve ant szniuro, 
O katra ir apsipaeziavo, 

Tai szirdeles tavora gavo, 
Kutvalia, skarmale ir tingine, 

Pasmėlusia kaip giltine.
* * *

Po nogiu, sztai vėl ding-a-ling, 
Suskambėjo varpelis aplink,

Net dratai birzgė j o, 
O stulpai sudrėbėjo.

Prie tilipbno paszokiau,
Net isz piktumo szokau, 

Iszgirdus tokias ‘naujienas, 
Kurias 'daineszinejo vienas,

Iin Vaukegana pribuk, 
Bobelėms smarkei užduok, 
Ba per diėnas girtuokliauja,

Naktimis paleistuvauja, 
Pasigeria per dienas guli, 

Darbo lyg ausu turi, 
Jeigu naszle pasilieka,, 

Tuojaus pas kitus nulekia.
O ka jau mergeles, 

Tai tikrai pasiutėlės, 
Pas sportukus rasįzo,

Pas save in sveczius praszo, 1 
O kada dovana susilaukia, 

Tuojaus nekarta pasmaugia, 
Arba in upe inmeta tuoj,
Ka nepadarytu ne szuo, 

Tos kurios da n!eisztekejo,» 
O ir sportėlei apleidinejo, 

Sziadiėn per žiursteli,
Buteziuoja žemele.

i

Viena vakara, kada buvo po 
vakarienei apsitriusus, sėdo 
iprie darbo ir ant ligonio isz to
lo temijo. Staliorius, gulėda
mas, žiurėjo in pakabintus ant[

Kada musu Amerikoniszki kareivei atplaukė in Anglija, 
daugelis isz Angliszku merginu pasveikino juos; paduoda
mos savo adresus ir pakviesdamos musu vyrukus ant visokiu 
pasilinksminimu. ,

pradžių juokėsi isz jo, vadinda
mi ponu; iszkaibinėjo, kad nuo
ju lenkėsi; jis to nepaisė. Pri-'nes negalėjo darbo valiot.

inva'les o kad gerai dirbo, tu- 
I rejo prisiimt daugiaus gizeliu 

žiurėjo kas kartas geriaus dar-j Neilgai laukus, iszsimokejo 
ba, pradėjo vėla turėt darbo skolas o už pora metu nusipir-

ko sau nameli , su sodeliu kur 
dabar gyvena. Už ta 
mio pataisa, privalo staliorius 
padekavot savo paežiai, kuri 
su puikiais knygų aipraszymais 

' padare isz girtuoklio 'žmogų. ’ ’
— Na ka, Povylai, ar patiko 

tau tas apraszymas ?
— O mano Dieve, kaip tai 

(gražus skaitymas! Kaip tai 
Į žmo'n'es tuojaus apie viską da- 
. žino ir apraszo. Kokis gįliuk- 
1 niiigas buvo tas staliorius jog 
I turėjo taip gera paezia, kuri ji 
I iszgial'bejo isz tos klaidos. Kad 
kunigėlis buttt' taip geras o 
perskaitytu mano Magdei, te
gul -dažinotu, kokiu randasi ge
ru moterių. Asz, kunigėli bran
gus niekad neužmirsziu ka ežia 
girdėjau, net man visam sma
giau. Juk ir asz galiu but tokiu 
geru žmogum, .kaip tas stalio
rius. Tegul jus sveikus Dievas 
užlaiko už ta dėl manes pada
ryta malone.
Puolė jis man in kojas ir ma- 

cziau pilnas alkis aszaru per ka 
tariau:

— Džiaugiuosiu isz tavo pa
sitaisymo. Isz tiesu sakau tau, 
Povyllai, kad to negailausi. li
tavo paežiai kada nors perskai
tysiu bet jai nieką apie tai ne
kalbėk nes galėtu ant tavęs gal 
uižpykt. Reikia daryt pamaži ir 
atsaigiai o viltis Dievuje. Jau 
valu, eisime gult.

* * *
Petnyczioj, tuojaus po piet, 

ateina pas mane Povylienie ir 
sako:

— Pasirūpinau del kunigėlio 
kalnapiu seklu, net nuo Motie- 
jienes, kuri prie vigainiu gyve
na. Taip-gi atėjau kunigėliui 
padekavot, jog mano vyra taip 
perdirbote. Nuo to laiko, kaip 
pas kulnigeli pradėjo lankytis, 
suvis kitokis žmogus. O kad ir 
asz laikais ant jo rėkiu, tai nei 
žodžio neatsaiko; ne taip, kaip 
kadaise buvo.

ka negeidžia ir visame sutin-
■■yveni- ka. Negera-gi pati prieszingai,

— tuojaus pradeda trankytis ir 
visiką iszradinet norėdalma kad 
visi ja guodotu ir apie ja tu
pinėtu. Kada ant jos vyras 
kreivai pažiuręs tuojaus žlium
bia ir bėga pas mamulia. Skun
džiasi tada, kad ja nelgubdoja, 
kad jai ne taip gerai už vyro, 
kaip namie pas mamulia buvo
— niekas del jos nemiela. ,

Per tai visus nuo saves at
grasina, pasidaro visokios kal
bos ir naminiai vaidai.

(TOLIAUS BUS)

ESr1 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c ,

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos < 
pranaszystes pildosi.

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

— Pirmiause asz tau, Povy- 
lieine dekavoju už kanapių sėk
las; te sztai, keletas skatiku, 
nupilk vaikams krinlgeliu. Kad 
jusu pats pasitaisė, tai asz la
bai džiaugiuosiu bet kad tu, 
mano bratogi, apie tai nemisliji, 
tai negerai. Girdėjau asz nuo 
žmonių apie tave ir apie tavo 
namieje apsiejima ir laukiu tik 
progos kad su tavim gale- 
cziau pasikalbėt.

— Turėjo žmones daug ant 
manes priesz kunigėli prama
nyt o asz, Diėvas žino, niekam 
niekados rodos jokios piktybes 
nepadariau. Gyvenu kaip Die
vas prisakė; o pats dabar ge
resnis, pasiliovė geriąs tai asz 
pasiliausiu bumlbejus ir visa
dos busiu gera.

— Tai niekiausia kad visa 
kalte verti ant kitu o pati tei
siniesi. Kad nuo pradžios bū
tumei buvus gera pati, tai vis
kas but buvia gerai. Gera pati 
tai aniuolas — ji ir brudžiau- 
sia vyra pataiso. Nes tokia nie
ką neveiks, jeigu save giria, 
niekam netikus ir pikta. Jeigu 
norėtai geros rodos paklausyt 
tai tau pasakycziau ka turi da
ryt. Pirmiausia ne tas geras 
kas pikto nedaro bet tas, kuris 
pikto saugojasi ir gerai daro. 
Teisybe, kad tu neesi girtuok
le, vagilka nei pasileidėle, bet 
tik nekantri.

— Bet asz, kunigėli, visame 
rupinuosiu, visi apie tai žino.

— Tik nepertraukinek man, 
vėla klausyk, kad gerai supras-( 
turn kaip daro gera o kaip blo
ga motere. Pati gera kada isz- 
eina už vyro ir kada atkeliauja 
in jo namus, džiaugiasi isz to, 

! ka jame randa, nerugoja, nie-t

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

:: 25^ ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

“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 S4.00; 
Kitose Vieszpatys
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojaucziu 
Doleriu!!! Isz Amerikos

t Senas buvusis Mahamojaus 
gyventojas, Antanas Banevi- 
czius, (kuris gyveno po numenu 
1035 Birkback uly., Freelande, 
mire Mercy ligonlbuteje, Wil
kes-Barre, Painedelyje, sirgda
mas koki tai laika. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika apie 60 metu .aidgal in 
Mahanoju o apie 25 metus ad- 
gal ipersiikrauste in Freelanda. 
Paliko sunu Frank, kuris yra 
vaistiniu palicijantu ir viena 
duktere Ona Andrejauskiene, 
New Yorke. Likos palaidotas Į 
Ketverge su bažnytinėms apei
goms Szv. Juoziapo bažnyczio- 
je ir kūnas palaidotas ant vie
tiniu kapiniu Mahanoju j.

— Moterių Lietuviszkas 
Draulgiszkas Ikliubas isz Skul- 
kino pavieto laikys savo meti
ni bankieta ateinanti Utarnin- 
ka Neclio Allen kotelyje, Potts- 
yilleje kuriame ketina daly
vauti daugelis sveteliu isz daug 
pavietu.

— Antras “black-out” ar
ba! užtemdinimas miestu bus 
laikomas apie Gegužio menesi 
kad gyventojus pripratint prie 
Apsisaugojimo nuo užklupimo 
per eroplanus jeigu kada prie 
.to daeitu.

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nekurie nesza ginklus—kiti lekioja su eroplanais—kiti 
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE BONDUS IR MARKES SZIA
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT ! ! !

Lenkijos Premieris Tarėsi Su Prezidentu

BUKIE PACZEDUS

O Surinksi Turto

Įkas nerupi, ne manim, už tai 
'gerai iszrodo, daejo lyg pato- 
| gurno, turi daugiau laukeliu 
Į ant kauleliu ir “fain.”

Tik su vaikais atsiranda ko
kis tai “triubelis,” bet ant to 
jau nėra patarimo. Taip vi
sados buvo, kad jaunieje, su se-

— Medis net .ir del tuju 
duoda pavesi ‘kurie ji nuker- 
tineje.
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Puiki Farma Ant 
Pardavimo Ar Raudos!

Girardville, Pa. — Utarnin- 
ko valkara ugnis kilo “brick 
row” kuriame smaukei apdege 
Katre iSkystimiene kur ugnis 
badai prasidėjo ir sziadien mo
tere randasi Ashlando ligonbu- 
teje. Grigu szeintyna turėjo isz- 
begti laukan tik su apatinėms 
drapanoms. Ugnis padare ble- 
des ant 25 tukstancziu doleriu.

ŽINUTES
Livermore, Gal. — Artimoje 

czionais du dideli kariszki ero- 
planai susidūrė ore. Deszimts 
isz skaitliaus 14 lekiotųjų likos 
užmuszti.. 'A' ____

Columbus, Ohio — Didelis 
tvartas, kuriame radosi lenk
tyninei arklei, sudege, ir keli 
kiti namai. Ugnis padare ble- 
des Ant keliu szimtu tukstan
cziu doleriu.

— Jeigu užsipelnei ant 
tavo laimes, džiaukis, nes Die
vas teisingas tau atlygins, jei
gu su Jo norais taikinsiesi. Jei
gu užsipelnei varga tai pasitai
syk, o vargas ant geroves per
simainys. Atsiduokie Dievui, 
o Jisai apie tave neužmirsz.

SKAITYKIT
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Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

VISOS TRYS 9IX O
KNYGUTES

•‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

TTTbtiliMŽIi

Newark, N. J. — Domanto 
Mastuello, kuris beveik peri 
40 metu sz veisti a vo czevėry- 

■kus, mirė ana diena ligonbute- 
je nuo uždegimo plaucziu. Ta
sai žmogelis, kuris yra Itali- 
jonu, pribuvo in Amerika jau
nu vyruku. Buvo jis labai pa- 
czedus ir in taji laika surinko 
60 tukstancziu: doleriu kuriuos 
buvo iiidejas in visokias speku- 
lacijas ir szeras o ypatingai in 
žemiszka turtą. Jo szeimyna 
randasi gana puikiam padėji
me o keturi sūnūs ir dvi duk
terys yra užbaigia mokslus 
universitetuose ir kolegijose.

Mieli 1 ‘ Frondai ’ ’:—
Atsimenu ne syki, kaip tai 

kitados būdavo Mahanojuj, ir 
nežinau, ar tada buvo geriau, 
ar dabar yra geriau?...

Gal sziadien geriau, ba taip 
sunkei žmogus nedirba, kaip 
kitados. Dabar žmogus turi 
savo narna arba “hauza,” turi 
‘ ‘ aramabiliu, ’ ’ puikius rakan
dus arba “forniezius,” taipgi 
’“reidio” ir kelis doleriukus 
banke.

Tiktai tada, kada žmogus, 
buvo jaunesnis, todėl jam svie
tas kitaip iszrode. Jeigu netu
rėjo darbo fabrike arba kasyk-

nais negalėjo sutikti. Da se
nam krajui, tai tokio skirtumo 
nebuvo, bet czionais tai didelis 
“diprencais!” Ba czionai visi 
gimė, eina in mokyklas, turi sa
vo draugus arba “frendus” ir 
turi (kitokias smegenis. Todėl 
nevisados namie yra pakajus 
ir sutikimas.

Norints asz ant savo vaiku 
negaliu rugot, yra gerais Ame
rikonais, bet kalba Lietuvisz- 
kai ir žino kad gyslosia turi 
krauja, kuri reikia guodoti.

Todėl, musu vyriausias “bai
sias” randasi kariuomenėj nes 
sake jisai, kaip Amerikas bus

Susideda isz 110 akeriu, isz 
kuriu 40 akeriu žemes yra isz- 
dirbta, o likusi ‘ girre, vanduqj 
ir uipelukas bėga per farriih- 'J 
arklei, 2 karves, 200 visžtu iii 
padarai. Namas ir dideliu 
tvartas. Farma randasi Lot. 
oust Valley. Turi būtie par-1 
duota isz priežasties kaj lp©ni| 
ninkas yra vienas ir diesveikuo- 
ja. Parsiduos ar parandavos 
pigei, kas norėtu ja apimti. 
Gera vieta. Atsiszaukite tuo- 
jalusipas: (2t

JOHN TIMKO,
Rt. No. 1, Schuylkill County, 

P. O. Barnesville, Pa.

Motina Perpjovė Savo 
Sunui Gerkle

Thompson, III. — Mrs. Ker
mit Rhodesta nuėjus ant arti
mo kalnelio su savo szesziu

Lenkijos Premieris kuris nesenei lankėsi Rusijoj, kur 
100,000 Lenkiszku kareiviu prigialbsti Rusams supliekti 
Vckieczius, laike posėdi su Prezidentu Rooseveltu, kas 
kiszasi pristatimo visokio maisto del tuju kareiviu. Ant 
paveikslo matome Premieri Vladislovą Sikorski isz Lenki
jos, Pulkininką J. Blinski ir Joną Ciechanoski, Lenkiszkas 
ambasadorius, kada apleidinejo Balt-nami.

Žmogiszki Kaulai Pa- 
puoszti Brangiais

Perlais
Glendale, N. Mes. — Arti

moje Colorado upes kada jesz- 
kotojai senoviszku užlieku ka
sė jeszkodami senu kapu, sura
do tūloje vietoje kaulus žmo
nių kurie gyveno keliolika 
szimtu metu adgal. Ant kaulu 
tuju žmonių surado perlus, 
panaszius kokius nesziodavo 
tik karaliszikos ypatos.
Pofesorius Arthuras Hager

man! isz vaistinio muzejaus

tvirtina buk tai vienas isz re- 
cziausiu radiniu kokius lyg 
sziai dienai likos surasta czio- 
naitineje aplinkinėje. Dvi kau- 
kuioles turėjo a'nt gaivu vari
nius helmus o prieik tam suras
ta daugelis visokiu papuoszu 
isz sidabro, molio ir vario. Ne
kurie perlai yra didumo lazdy
no rieszuto vertes apie penkių 
tukstancziu doleriu. Kiek ju 
surasta tai da nieiszduota tik 
kelis szniurus parodyta o kiti 
yra laikomi slaptybėje.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.ŽAISKITE SAUGEI!

Neleidinekite Kaitų Artimoje Elektrikiniu Dratu
Nenaudokite jokiu metaliu ar dratu prie 
tuju paukszcziu.
Nenaudokite siūlo su dratu. . .ir lai siūlas 
buna sausas.
Nelipkit ant stulpu kad atgauti savo užsi- 
kabintusi paukszti. Yra tai prasarga de! 
vaiku kad nedalypstetu elektrikiniu dratu 
laike tokio žaidimo, nes tai pavojus mirties.

metu šuneliu, suriszo jam ko
jas ir rankas, paguldė ant kel
mo ir perpjovė jam gerkle. 
Motere nesenci likos paleista 
isz paikszu prieglaudos kuria
me radosi per kelis metus. Vy
ras ir daktarai, manydami kad 
motere jau pasveiko, paleido ja 
namo ant kokio tai laiko.

Isz Rupesties Nusižudė
Fon du La c, Wis. — Paul 

Bogacz, kurio nesenci mirė pa
ti, iszsiunte vaikus in mokyk
la, po tam nuėjo in tvarta ir 
pasikorė ant balkio. Nuo mir
ties savo paezios, kuria labai 
mylėjo ir pergyveno su ja 18 
metu, Bogacz labai liūdėjo ir 
kaip kaimynai sake, negalėjo 
be jos gyvent. Paliko keturis 
mažus vaikus kurie likos ati
duoti in prieglauda del siera- 
tuku.

Gautas Sanraszas Isz- 
vežtu Isz Lietuvos

Žmonių
Washington .D, C. — Aplai- 

kyta ilga sanrasza vardu žmo
nių, kurie pereita vasara buvo 
iezvežti iii Sovietu Rusija. Ji 
paruosze Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, pasiremdamas doku
mentais, užtiktais buvusiose 
Paleckio vyriausybes instaigo- 
se, o taip pat gyventoju ap
klausinėjimu kuri atliko spe
ciali Raudonojo Kryžiaus Ko
misija. Sanraszas apima dau
giau, kaip dvylika tukstancziu 
ypatų, nuo 3 menesiu iki 80 me
tu amžiaus. Daugelis Ameri
kos Lietuviu jame suras savo 
gimines, draugus ir paž'insta- 
mus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

loję, tai važiavo ant “farmos” 
arba “kontri” ir gyvenimą 
dare isz žemes, o žiemos laike, 
ta maistu suvalgė ir buvo už- 
gahadytas arba “satisfait.”

O sziadien, norints jam nie
ko brokas, bet negali pasinau
dot isz gyvenimo, nes nevisa
dos jam giliuoje sveikata.

Norėtum iszmaUkti dau
giau kaip viena stikleli ramy
bes arba “viskes,” tai tau ant 
to nepavelina inkstai. Norėtu
mei paszokti kokia polkute, 
kaip tai kitados ant “Pleasant 
Hill” žmonis pasilinksminda
vo, tai sziadien tau kojos netin
ka ir negali tiesiog užsilaikyt, 
o ipecziuteia kas tokis barszki- 
na, už senoviszkus griebus!

Tik tiek, kad da galima losz- 
ti isz kiazyriu bet ir tai neilgai 
nes negali pasėdėt ilgai ant 
vietos. Juk kitados buvo vi
sai kitaip! Žmogus buvo pasi
rengiąs prie gėrimo ir pykszte- 
lejimo prie raižancziaus ir Lau
ciaus tai sziadien jam svietas 
iszrodo kitdkis!

Nereike per daug reikalauti 
to, kas negalima. Mano bobele 
seniau viskuom rūpinosi, todėl 
visados ja apimdavo kokis 
nuopostis. Bet dabar jai nie-

Į

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O APLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

gerai apginkluotas, tai Vokie- 
cziui bus arsziau o Lietuvoje 
bus geriau. Taip, jisai man 
kalbėjo, ir žinau, kad jisai yra 
“rait.” Juk daugelis isz musu 
Lietuviu turi koki “boisa” 
kariuomeneje, tai nėr ko sar
matytis, niekas mums negali 
drėbti in akis, kad mes czio
nais Amerike esame arszesni 
ulž kitus.

Likite sveiki, mieli įskaityto- 
jai, kaip turėsiu daugiau laiko, 
tai jums vėla paraszysiu laisz- 
keli.

‘ ‘ Jurs truli, ’ ’
Mr. Raulas Pilozopas.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Mrs. Selma. Smith, isz Mar
tins Ferry, Ohio., raszo: Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant viso 
meto, ir turiu isztarti padeka- 
vonia, kad asz myliu skaityti 
“Saule,” kuri yra labai žingei
dus laikrasztis.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 

fjjtĮ tieti Andru Rėklaiti kuris
By užlaiko puiku saluna kur
M gausite iszsigiart geriau-
f L šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gėrymu.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City
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Velniszkas Malūnas, Ant 
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,

Mare Aguirkis, isz Newark, 
N. J., raszo: Prisiuncziu 'tamis
toms dali mokeszczio už laik
raszti “Saule,” nes viso užmo- 
kesezo sziuo laiik negailiu pri- 
siunsti. Butu man labai nema
lonu, kad neaplaikinetau laik
raszti, kuri jau įkaitau dau
giau kaip 35 metus. Vėliaus 
prisiunsiu diaulgiau o sziuo syk 
dovanokite man.

S. And'ruszkeviczus, isz Exe
ter Boro, Pa. raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už “Sau
le” ant viso meto. Acziu jums 
szirdingai, kad man nesulaikė
te laikraszti ir dabar vela busiu 
linksmas kad hplaikinesiu laik
raszti “Saiule.”

—- Nereikia su subjaurin
tais pirsztais dalypstineti sve
timu juodulu.

Senelis, Dienos Kentejimc 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva-Į 
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saul3, 
Menesi, Žvaigždes *r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve-j 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir. 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, į 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso:

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

*
arba pradžia

SKAITYMO
J ...ir...

RASZYMO
J ---------
j 64 pus., Did. 5x7col.
i Tiktai, 10c.

“SAULE”
* MAHANOY CITY, PA. *

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, , bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.




