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Isz Amerikos
EKSPLOZIJA

DINAMITO

Sužeidė 14 Žmonių

Pittston, Pa. — Smaiiki eks
plozija dinamito užmiestyje su
žeidė 14 žmonių kurie prisižiu- 
rinejo kaip ugnagesiai gesino 
(užsidegusia žole. Dvylika isz 
Sužeistųjų likos nuvežti in 
miesto ligonbute.
t Isztyrineta buk keli angleka- 
isiai, gyvenanti pas Mrs. Simon- 
celle, turėjo pasideja szanteje 
daug dinamito ir kada liepsna 
per žolia daejo prie szantes, ki
lo eksplozija. Kiek buvo tojo 
dinamito sukrauta szanteje, to 
mežine bet palicija sako kad tu
rėjo jo būti užtektinai.

NARSI MERGINA

Padare Operacija Su
žeistam Žmogui

Richmond, Va. — Vietine li- 
jgonbute aplaike žinia kad pri- 
siunstu dažiuretoja ligoniu ap
žiūrėti ligoni kuris radosi po 
lokomotiva prispaustas po di
deliu ratu kurio nebuvo galima 
iszimti. Ligonbute prisiuntė 
pana Marina Rivas, kuri palin
do po lokomotiva, paprasze sto- 
yincziu žmonių peilio ir laiky
dama elektrikine žibinti dan
tyse, nupjovė jam prislėgta ko
ja ir teikiu budu iszgialbejo 
jam gyvasti. Ligonis sziadien 
fcveiksta1 ir yra labai dėkingas 
.už taja operacija kuri jam isz- 
gialbejo gyvasti.

Kad Visos Moteres Bu
tu Tokios Patrijotes

L -------
Altoona, Pa. — Kokis tai 

JPruselis, važiuodamas Peirn- 
^ylvanijos trukiu, iszreiszke sa
lvo nuomone kitam pasažieriui 
*— idant kare da tęstųsi kokia 
jtris metus o per tai jis pasilik- 
■tu turtingu žmogum. Užpaika- 
lyje sėdėjo motina dvieju sunu 
kurie radosi kariuomeneje ir 
kuri girdėjo kalba tojo bjaury
bes. Motere pakilo isz savo se- 
dynes ir priėjus prie Prūselio 
tvyksztelejo jam viena per žan
du szaukdama kad visi pasa- 
žierei iszgirstu: “Te tau viena 
luž mano sunu, kuris randasi 
Filipinuose.” Po tam tvyksz
telejo da karta szaukdama: “ O 
ežia turi da viena už mano kita 
tunu kuris randasi Virgini
joj!” Prūselis net nusirito po 
suolu apsiliedamas kraujais o 
pasažieriai plojo delnais pri
tardami patri j otiszlka pasielgi
mą motinos.

Prūselis, pribuvęs in Har- 
l’isburga apleido truki ir insi- 
maisze tarp žmonių. Garbe to
kiai moterėlei kuri nesisbijojo 
nubausti Prūseli už toki jo lie
žuvi. Kad panasziu moterėliu 
butu daugiau.

BJAURUS
PRASIKALTIMAS

4 Biznierei Aresztavoti 
Už Sužagejima Jaunu 
Mergaicziu; Visi Pasta

tyti Po Kaucijų Lyg
Teismui

Shenandoah, Pa. — Nemažai 
czionaitinei gyventojai nusiste
bėjo aresztavojimu keturiu ge
rai žinomu czionaitiniu biznie
rių kurie likos pastatyti kožnas 
po $2,000 kaucijos lyg teismui. 
Visi yra Įkaitinami 'Sodomiszku 
nusidėjimu ir sužagejima jau
nu mergaicziu kurios yra stu
dentes Augsztoje Mokykloje ir 
tai nuo praeito Rugsėjo mene
sio. Kaltininkai yra: Jurgis 
Vallace, 201 W. Centre uly., 
Charles Takaževski, 221 N. 
Main uly., Stasys Tobias, 238 
S. Main uly. ir William Garvel, 
S. Ferguson ulyczios.

Mergaites, kurios likos su
bjaurintos per tuos iszgamus 
yra: Ona, Demianovkiute, 155 
W. Washington uly.. 15 metu, 
kurios tėvai užvede teismą ap- 
slkunsdami priesz skvajeri Že- 
ležnika, Malianoy City o palici- 
jantas McLaughlin kaltininkus 
aresztavojo.

Kitos mergaites kurios buvo 
sužagetos yra:Violeta Kazlaus- 
kiute 14 metu, 321 E. Penu uly., 
Eleonora Nedzinskiute, 14 me
tu, 211 E. Penn uly., Jean Mar- 
cziuUioniute, 14 metu, 116 E. 
Penri uly., ir Helena Cikoczkiu- 
te, 14 metu, 307% W. Oak uly.

Pagal liudijimą tuju mergai
cziu tai tieji gyvulei taip bjau- 
rei su joms pasielgė kad laik- 
rasztyje apie tai netinkama ra- 
szyti.

Reikia ir tai primyt kad gal 
kalte ,yra mergaicziu ir tėvu 
kurie netemina ant savo dukre
lių kur jos eina ir kaip pasiel- 
gineja.

Atidavė Dedei Šamui 
Trylika Sunu

Mountville, N. C. — Nigeris, 
Washington Davis, gali pasi
girt isz savo patrijotizmo ir 
narsiu šuneliu. Senukas apsi- 
paeziavo tris kartus isz kuriu 
apdovanojo jam pacziules po 
dvynukus ir trynukus ir tokiu 
budu pasiliko tėvu 13 sunu ir 
12 dukterų. O kada visi sūnūs 
daejo 'lyg metu, inženge patys 
in kariuomene. Gal kitos tokios 
szeimynos nesiranda kuri pa
aukautu tiek sunu del Dėdės 
Šamo supliekti Hitlerį.

ŽINUTES

Williamson, W. Va. — Trys 
vaikai sudege ant smert degan- 
cziam name nakties laike. Bu
vo tai vaikai Harry Marcum.

Hallethorpe, Md. — Du bo
sai trankė in telegrafini stulpą 
ir keli pasalžierei likos užmusz- 
ti ir sužeisti, kurie likos nu
vežti iii Baltimores ligonbute.

Pranaszavimai Ant 
Szio Meto

Gerai žinomas Amerikonis'Z- 
kas rasztininikas Pierre von 
Passen, apraszineje laikraszty- 
je “Red Book Magazine” apie 
privatiszkus užraiszus Hannu- 
seno, kuris buvo privhtiszku 
inspetojuim ateities Hitlerio.

Sztai ka jisai pranaszauje:
1— Hitleris bus iszduotas per 

savo artimiausius draugus, in 
deszimts pirmutinius metus sa
vo valdžios Vokietijoj.

2— Subatoj, Gegužio 23-czia 
diena 1942 m., bus diena nu
puolimo žmogaus, kuris norėjo 
apžioti visa svietą, su pagiulba 
žveriszkumo.

3 — Pirmutinėse dienose 
Birželio (June) menesio, už
eis paskutinis nupuolimas 
Francijos kaipo didžios v-iesz- 
pa'tyštes. Neteks ji visu savo 
kolonijų ir bus visiszkai pris
pausta per Vokietija kaipo ne- 
valninke.

4— Japonija sudegins visa 
Manila ant Filipinų 1942 mete.

5— In septinta menesi 1942, 
didelis valdytojas geltonos 
veisles bus nužudytas.

6— Liepos menesyje 1942, 
Anglikai užklups ant Vokieti
jos isz szalies mariu.

7— Rugpjuczio [Aug.] mene
syje 1942 mete, Angliszka ka
riuomene pereis per Danija.

8 — Szimet didelis Eiffel 
boksztas Francijoj, bus sunai
kintas o geležis 'bus sunaudota 
del kariszku reikalu.

9—Daktaras Juozas Goeb
bels, Hitlerio pastumelis 1943 
mete bus pakartas ant stulpo.

Pierre von Passen inspejo 
nupuolimą Austrijos, Fran
cijos ir Lenkijos, ir daug kitu 
svietiiszkn atsitikimu, kurie 
jau iszsipilde.

Jersey City, N. J. — Penki 
pasažierei likos užmuszti ir 262 
sužeisti Hudson-Manhattan po
žeminiam geležkelyje, per ap- 
sižioplinima motormano. Mo- 
tormaJnas 'likos aresztavotas.

PATRIJOTISZKA 
MOTINA

Nepriėmė Posmertines 
$5,000 Už Sūnaus Mirti: 
Paaukavo Tuos Pinigus 

Valdžiai

Altoona, Pa. — Lenkiszka 
motina, isz kaimelio Cressona, 
Pa., atsisakė priimti 5,000 do
leriu po mireziai savo sunaus, 
kuris žuvo muszyje, Javoje, 
kalbėdama kad tieji pinigai 
yra daugiau reikalingi valdžiai 
ne kaip jai.

Kada valdžios virszininkas 
atėjo jai praneszti kad per sū
naus mirti valdžia iszmokes jai 
$5,000 posmertines, motina 
pradėjo verkti ir su aszaromis 
iszreiszke savo norą. Virszi
ninkas apie tai pranesze val
džiai in Washingtona, priduo
damas buk tai vienas tokis at
sitikimas isz milijono kad mo
tina parodytu savo patrijotisz- 
kuma ir tai da svetim-taute.

Jos vyras, kuris yra czionai
tiniu anglekasiu, sako jog jie 
turi isz ko gyventi. Antras j u 
sūnūs randasi laivyne o j u duk
tė insirasze in moterių draugu- 
ve kuri prigialbsti laivoriams 
siūdama drapanas ir megzda- 
ma jiems.

Kiek tai tikrųjų Ameriko- 
niszku moterių paaukautu to
kia didele suma del valdžios?

TRUMPOS ŽINUTES

Breward, N. C. — Keturiose 
valstijose girrines ugnys prasi
platino iszdegindami daugiau 
kaip 32 tukstancziuis margu gi- 
rriui. Bledes daeina ant milijo
no doleriu.

Wellsboro, Pa.—Jaunas ūki
ninkas Norman Button, nužudė 
savo paezia ir kaimyną Harry 
Bockus, 42 metu amžiaus, ku
riuos jis surado lovoje po tam 
pats sau atėmė gyvasti.

Anglikai Užklupo 
Ant Vokietijos

Per Tris Naktis Bombardavo
Žymias Vietas; Suteszkino Sko
da Fabriką; Hitleris Pradeda 

Nerimaut; Vokiecziai Juom 
Neužganadyti

London — Anglikai paskan
dino Vckiszka submarina su 
laivoreis kaipo ir nuszove 21 
eroplanus.

Moskva — In laika dvieju 
dienu muszio tarp Rusu ir Vo- 
kiecziu likos užmuszta 2,800 
Vokiecziu ir apie 63 eroplanai 
likos nuszauti.

Washington, D. C. — Dau
giau kaip 13 milijonu vyru, nuo 
45 lyg 64 metu, užsiregistravo, 
Panedelio diena, ant paszauki- 
mo prie visokiu kariszku dar
bu.

Ottawa, Kanada — Gyvento
jai balsavo priesz siuntimą sa
vo kareiviu in svetimus skly
pus kariauti.

Beveik Visa Vokiszka 
Armija Ant Rusiszko

Frunto

Kuibyshev, Rusija — Apie 
du milijonai Vokiszku darbi
ninku ir vaiku, 17 ir 18 metu, 
sziadien randasi ant Rusiszko 
frunto. Kiti tiek likos patrauk
ti isz sklypu kuriuos Hitleris 
užėmė ir turi jie priverstinai 
tarnauti kariuomeneje ir yra 
siuneziami ant kares lauku ku
rie vos žino kaip szaudyt.

Kelionėje In Australija

Tukstancziai musu Amerikoniszku vyruku jau atplaukė in Australija, prigialbeti 
Anglikams prieszais Japonus. Kareivei atsisveikina su savo pažystamais, kada jau laivas 
iszplaukine j o isz pristo vos o ant kito paveikslo matome visokį žaidimai kuriuos karei
viai parengė laike keliones.

LONDON — Per tris naktis szimtai Ang
liszku eroplanu bombardavo žymesnes vietas 
Vokietijoj o ypatingai amunicijos ir ginklu 
dirbtuve Skoda kuri randasi Pilsene. Tukstan- 
cziai tonu bombų likos numesta ant Rostoko ir 
pakrasztinm Francuziszku miestu, ypatingai 
ant Dunkerko kur padaryta milžiniszkos bledes. 
Kiek Anglikai padare bledes tai to da neapskai
tyta bet manoma kad ant milijono doleriu. Dau
gelis žmonių likos užmuszta ir sužeista.

Hitleris pradeda perimanti isz priežasties 
neužganėdinimo žmonių kurie kerszina sukilti 
po visas dalis Vokietijos. Vokiecziams nubodo 
Hitlerio pasielgimas isz priežasties nepasiseki
mo kareje, kuri jau nurijo milijonus kareiviu be 
jokios pasekmes. Hitleris kerszina nubaudimu 
visu, kurie jo neklauso ir praszalina nuo dinstu 
savo aficierius. Norints Hitleris prižadėjo su
pliekti Rusija bet lyg sziam laikui neturėjo pa
sekmes. Taipgi Vokiecziai yra nusiminė kad 
Anglikai pradėjo bombarduot vis tankiau ju 
miestus ko Hitleris negali užbėgti. Isz Vokieti
jos galima tikėtis svarbiu naujienų in trumpa 
laika ir laukti revoliucijos.

Vokiecziai ana diena suszaude 16 Belgu ir
aresztavojo apie 300 už pasiprieszinima Vokie
cziams isz kuriu daugelis bus suszaudyti.

Anglikai Bombardavo 
Dvi Žymias Vietas

London — Anglikai su dau
geliu ercplanu užklupo ant 
Flushing, Holandijos ir Hein- 
kel eroplanu dirbtuves, Vokie
tijoj, kuri likos uždegta ir 
liepsna buvo matyta net už 
szimto myliu. In dvi sanvaites 
laiko, apie 600 Angliszku bom- 
biniu eroplanu užklupinejo ant 
Vokietijos su didėlėms ble- 
dems. Holandijoj taipgi pada
re dideles bledes kur radosi di- 
deli fabrikai, dirbanti Vokisz- 
kus eroplanus. Pakraszcziai 
Francijos taipgi nukentejo nuo 
Angliszku eroplanu. Visi Ang- 
liszki eroplanai pasekmingai 
sugryžo prie savo stocziu.

REIKALAUJA 5,000 
DAKTARU

In Laika 60 Dienu

Washington, D. C. — Val
džia apgarsino buk reikalauja 
5,000 daktaru in kariuomene 
isz skaitliaus 16 tukstancziu 
daktaru kuriuos paszauks vė
liau. Tuos daktarus valdžia pa
reikalauja tuojau, in 60 dienu, 
nes jie yra dabar reikalingi. 1
Kožnas daktaras aplaikys cži- i
na.

San Diego, Cail. — Didelis 
szuvis eksplodavojo laike szau- 
dimo isz anuotos sužeisdamas 
16 kareiviu ir užmusze penkis.

------ ------———------------------------------
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Bus stoiką ne tik plieno ir 
augliu del laivu 'bet taipgi bus
trumpa maisto, drapanų, cze-
verylku ir visko kas yra reika-

Po Sunkiam Darbui Ant Laivo

Vckieoziams stokuoja baisei 
visokiu metaliu ir kad juos ap- 
laikyti, pradėjo atidarinęt gra- 
bus ir apipilęs žinot nuo ju viso^

linga del pragyvenimo 'žmo- 
niems. — Dabar yra laikas! 

I czedyt visiką. j

Galerija 'žymiu piesziniu, New , 
kius jiems reikalingus meta- oitke, ana sanvaite i oide in&pa- 
lins. Sz virta ir vari nuplesziaie- prasta ir stebėtina paveiksią ipo 
ja nuo grabu ir paminklu ku- vardu Kryžiaus Szeszelis, 
iriuose nebaszninkai likos pa 
laidoti.

kuri iruipiesze Pierre Hault, 
Kanadiszikas artistas. Kada ži
butei buna užgesinti tai ipa-

Mativa Dorado, 30 metu am
žiaus naszle, kuri gyvena In
dijoj, yra viena isz nepaipras-. 
eziausiu moterių. Toji motere 
neturi visai jokio pajautimo ne 
jaustos. Ji nurijo daug truciz- 
nos, likos perszauta, inkasta 
per visokias kirmėlės, geria ga
zoliną, likos perdurta per szir- 
di su .peiliu per tūla daktara ir 
ąplaike nulaužimą sprando net, 
kelis kartus bet yra sveika ir 
gyva ir visai nejautė to visko.

Ta viską užtvirtina keli Ang- 
liszki 'daktarai kurie motere 
peržiurėjo. Badai kada motere 
da buvo maža mergaite, likos 
inkasta per kirmelia kobra, ku
ri yra viena isz pavojingiausiu 
kirmėlių ir nuo tada pamėtė vi
sa jausta.

Tautiszka pareiga pas visus 
Amerikonus szimet persikeite 
in 'labai materijaliszka forma. 
Musu sūnūs yra szaukiami in 
muszio laukus; nuo musu yra 
reikalaujama kad skolintumem 
valdžiai savo pinigus ir kad 
remtumem tautos dideli miela- 
szirdystes darba prigialbedami 
Raudonam Kryžiui; ant musu

veikslas visiszkai persimaino o 
szviesoje galima matyt musu 
Iszganytoju stovinti ant kalne
lio pustyneje. Tamsumoje' de- 
besei atmusza nepaprasta 
szviesa o užpakalyje Iszgany- 
tojaus duodasi matyt kryžius 
kurio prie szviesos negalima 
matyt. Žirniniai ir žymiausi ar
tistai negali iszreikszt priežas
ties tosios permainos nes ant 
paveikslo nesiranda jokios sie
ros idant atmusztu szviesa. Pa
veikslas likos nupiesztas 1896 
mete ir yra septynių pėdu dy
džio. Norints artistas Hault 
bandė nupieszti kita panaszu 
paveiksią, su! toms paczioms 
kvarboms bet paantrint tojo 
stebuklo nepasiseke, norints 
jam turtingi žmones siūle tuks- 
tanczius doleriu už paantriini- 
ma tojo paveikslo. Priežasties 
tokios permainos paveikslo 
niekas nežino.

Ar turi Prieteli?
Prietelium yra tas, kuris vi

suose atsitikimuose stovi prie 
tavo szalies. Prietelis nieka
dos ipaskui tave neseka.

Kada visoiki paniekinimai

Sztai Amerikoniszki aficierai ant Amerikcniszkos flo- 
tos po musziui su Japoniszka flota kur ten ant Pacifiko ma
riu. Tiejei aficierei turi trumpa pasilsi nuo savo darbo nes 
žino, kad gal už dienos vela turės kovoti su neprieteliais.

kykis jo kaip brangiausio žem- 
cziugo nes sziadien sunku, la
bai sunku surasti toki prieteli 
kaip augszicziau rasziau.

kas pamainstyti kodėl turime 
priimti žemesni gyvenimo stan- 
dardia nes artinasi visokiu su- 
kalkcziu laikas.

Stovime prie slenksczio bai
siu sukalkcziu. Balandžio 9 d. 
pažymėjo Naciu užpuolimą 

I Norvegijos ir sekamais mene
siais žmonėms prisimins žlugi- 

l mas Olandijos, jos kaimynu, 
! Francijos ir Dunkerque nelai- 
me. Tas viskas mums inrodo 

j kad negana būti narsiais kovo- 
■ je su aszimi. Kovoti Nacius rei
kia turėti tokiu mąszinu, kurios 
ilyginsis su Naciu maszinoms, 
i narsiausias vyras su szautuvu 
'negali atstoti tanka. Dablar su
laikėme tu, tanku ir kitu daig
iu,, kurie mums taip būtinai 
reikalingi. ... szautuvu ir lėk
tuvu ir laivu. .. ju skaiezius 
net mus paežius nustebins. Ko
vo menesi praleidome daugiau

atliekama metali, visus senus 
skudurus ir popiera — jie visi 
svarbus. Visi, visi daigiai kurie 
turi nors mažiausia metalio, 
kurie sudaužyti arba nevarto
jami yra gera medžiaga karo 
pastangai. Tikekite, jog kada 
jus duodate tokia medžiaga sa
vo slkudurninkui (jurik-dcaler) 
tai tas daigtelis kad ir kuoma- 
žiausias, pradeda kelione, in 
tikra pergales darba. Szeimi- 
ninlke gali tikėti kad jok is daig
telis nėra per mažas. Ir jeigu 
kiekviena szeimininke szioje 
szalyje prisidėtu prie szito se
nu daigiu rinkimo vajaus tik
rai milžiniszka suma susidary
tu.

Tai pirma syki Suv. Valsty
bes ikonleentruoja visa savo mil
žiniszka gamybos maszinerija 
invykdyti karo pastanga. .. 
Keliais menesiais atgal mes su-

Neiszm ėskite pecziaus, vamz
džius ('pipes) szi pavasari, nau
ju bus mažiau... Atsargiai 
prižiūrėkite savo valymo ma- 
szinas (vacuum cleaners)... 
Tik po karui daugiau bus ga
minama. .. Dviraeziai bus 
taipgi skirstomi.

War Production Board, 
Washington, D. C.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
* Velnias 
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

likos uždėta tūlos priderystes, 
tai yra, kad ulžsilaikytumem 
nuo nereikalingo maisto naudo
jimo, tos pridėrystes nuo musu 
taipgi reikalauja kad apdirbtu
me™ savo daržus ir augintume 
sau reikalingas daržoves. Visi 
tie dalykai yra dalimi ir gabalu 
atsakomybes iszsivystijimo ii' 
garbingumo nes garbes žmogus 
yra tas, kuris prisideda su sa
vo triusu prie vised ai reikalu.

Sziadien Amerikoje pavyz
dys gaVbįugumo yra turėjimas 
savo namo,, būtie savininku Ka- 
riszku Bondu ir Markiu ir turė
ti savo kariszika darželi. Darže
lis yra dabar patrijotizmo 
ženklu ii- kožnas Amerikos pi
lietis,kuris gali pasirodyt su 
daržu pilnu prisūdytų daržo
vių turi laisvos žemes nes mais
tas prigialbes laimėti kare; to
dėl eiles raudonųjų buroku la
bilaus yra pageidaujama negu 
eiles raudonųjų rožių.

Szioje szalyje, pirmutinėje 
Svietineje Kareje, buvo užso- 
dyti apie keturi milijonai dar
žu ir darželiu. Tokis tai buvo 
apskaitymas Kares Maisto Ka- 
jnisijos, kurios paraginimu ir 
inlkvepimu “Kares Daržu” ju
dėjimas buvo vėla pradėtas.

- • •

“Suv. Valstijų gyventojai 
turės paneszti dar didesnius ( 
vargus ir pasiszventimus atei
tyje.” — Toki prasergejima 
duoda valdžia. Lyg sziol gy
ventojai turėjo visko ir nieko 
jiems nestokavo bet ateityje 
bus kitaip. Padidinimas armi
jos. ženklina sumažinimą viso
kiu iszdirbimu; Milijonai vyru 
bus paimti nuo savo užsiėmimu 
kuriu vietas bus sunku pripil
dyt todėl ju vietas užims mote
ris. Armija reikalauja daugy-

yra mėtomi ant tavęs, jis ne
klauso ju, jis spiriasi idant ap- 
juodintojai iszsiaiszikintu isz 
tuju ap juodinimo. Jis tave my
li tokiu, kokiu tu esi. Jis nieka
dos nepermainys savo nuomone 
apie tave, klausydamas kitu 
kalbu. Tu esi jam geras nežiu- 

j rint ar tu busi pasirėdęs puik ei 
ar in praseziausias drapanas 

j darbininko. Tu jo akyse esi vi- 
! sados puikus.

Jis džiaugiasi isz tavo laimes 
ir pasisekimo ir niekados tau 
neužvydi niekame o tave nelai
me ji taipgi surūpina ir jis da
binasi tavo rupeseziais drauge 
su tavim. Jis yra geresnis ir už 
įmylima nes niekados ne yra tau 
užvydus. Jis negeidžia nuo ta
vęs nieko, tik to, idant butu- 

■mei tokiu, kokiu jis tave mato.
Gali jam visame užsitiketi ir 

atverti savo szirdi jam — ta
vo geruma ir bloguma — gali 
jame visame užsitiketi.

Daug yra isztikimu paežiu 
ir vyru bet mažai yra isztikimu 
prieteliu. Daugelis tau pripa
žins teisybe jeigu teisybe stos 
po tavo szalei bet būdamas ne
laimėje, tik '.geras prietelis stos 
prie tavo szalies. Prietelis yra 
tai nepaimta drutviete, duoda
ma tau prieglauda laike (pavo
jaus. Jis yra tavo viltis, jis su- 
drutina tave rūpestyje, jis yra 

’gyduole priesz savžudinsta.
Laimoje, drauge su juom da- 

liniesi, nelaimėje priesz ji spa- 
viedojiesi o kada numirsi, nori 
idant jis prie tavęs butu. Dali- 
niesi su juom noringai ka tik 
turi — taipgi imi nuo jo be jo
kio klausymo. Laimingu busi 
jeigu dagyvensi 50 metu ir su
rasi szirdinga ir teisinga prie- 
teli. Geriausiu tavo prieteliu 
yra szuo. Laimingu busi jeigu

Teisingos Teisybes

§ Apsirijimas ir girtuokly
ste, yra tai didžiausia gyvulys- 
te.

§ Jeigu būdamas J onąku 
neiszmoiksi tai kaip busi Jonu 
kvailas busi.

§ Jeigu iszminti turėsi tai 
su sn'argleis neužsiduosi.

§ Ne vienas jaunikaitis ro
dos prarytu mylima priesz 
sz'liuba o kad to ncipadare, tada 
gailesį po szliubui visados.

§ Jeigu tylėsi tai žmoniems 
nepatiksi nes nedažinos kokio 
tu esi budo.

§ Jeigu apszviestu busi, tai 
sukt ir vogt mdk'esi.

§ Teisybes turėtu būtie dau
giau ant svieto bet teisybia 
naudoja kaip kokia gyduole o 
melą kabina su kauszu nuola
tos.

§ Liga kuino isz duszios pa
eina, isz duszios kaip isz szal- 
tinio viskas iszeina.

§ Kožnas sako: Nereikia 
labai rūpintis o pats negali nuo 
rūpės ties susilaikyt.

§ Laime tai kaip garsas at- 
silielpia 'bet nuo tavęs pasi
slėps.

Nelaisvėje Pas Japonus

Perkūnas Užmusze 18 
Žmonių Indijoj

Bombay, Indija. — Telegra
mai praneisza buk in Kaita- 
likisžka bažnyczia trenke per
kūnais apylinkėje Malayatur, 
Indijoj, užmuszdamas aisztuo- 
niolika žmonių, kurie tame lai
ke radosi bažnyežioje ant pa
maldų; taipgi daug sužeido. 
Bažnyczia sudege.

Ko Reikia Prie 
Krikszto?

Tūlas kunigas, atejas in pa
rapijine mokykla, užklausė 
pirmoje lonkoje sedinezio 
vaiko sekaneziai:

— Pasakyk man, Jonuk, 
kiek dalyku reikia prie Szv. 
Krikszto?

— Keturis, praszau kuni
go prabaszcziaus, — atsake 
vaikutis drasei.
’ — Kaip tai, keturis? Ar

gi tu nežinai katekizmo? Prie 
atlikimo szv. Krikszto reikia 
tik trijų dalyku: norą ap- 
kriksztinimo, vandens ir Die
vo žodžio.

— Bet reikia ir kūdikio, — 
atsake drasei Jonukas.
Kunigas buvo tokiu atsaky

mu užganadintas ir paglostė 
Jonuką.

bes visokiu dalyku kuriu bus surasi vyra ar matere kuris
suriku pridirbti užtektinai nes 
bus sunaudoti greieziau ne 
kaip bus galinga ju pąiįiibtį,

tau butu iszti'kimesniu priete
lium kaip szuo.

Turėdamas gerą prieteli, lai-

Szitie du garbingi karisz- 
ki virszininkai likos paimti 
in nelaisvia per Japonus lai
ke paėmimo Bataano. Ant 
virszaus yra Majoras-Gene- 
rolas Edwardas P. King, 
kuris buvo kamandierius 
Bataane ir Majoras Genero
las Albertas M. Jones, abudu 
isz Amerikoniszkos kariuo
menes.

Naminis Frontas 
Pryszakys

1 (Szis yra vienas isz serijos sa
vaitiniu Karo I’rodu/kcijos Ta
rybos straips n i u).

Už keliu sanvaieziu Ameri
kos Suy. Valstybes bus per- 

j įvaikius beveik visa jos ga- 
. myba vienam tikslui — ikaro 
I darbui. Dauguma darbininku 
j Suv. Valstybėse gamins Ikaro 
pabūklus ir beveik visa metali, 
kuri galėsimo iszkasti ir kuri 
galėsime visur surinkti nuo vi
sokiu iszmestu ir atliekamu 
daigtu musu miestuose, mies
teliuose ir kaimuose vartosime 
sziems ginklams. Karo Produk
cijos Tarybos insakymai, kurie 
vykdo ta viską, (kurie ant syk 
sustabdys milžiniszka statybos 
gamyba ir užbaigs gaminimą 
visokiu prietaisu del kuriu U. 
S.A. pagarsėjus, reiszkia, kad 
Amerikiecziai turės priimti že
mesni gyvenimo staindarda pa
kol mes iszlaimesime kara ir 
pergalėsime demokratijos prie- 
szus. Bet nesunku pakeisti gy
venimą, laikinai, kada pamians- 
tome kodėl reikalinga taip da
ryti. Kaip tik dabar mums lai-

kaip tris bilijonus doleriu mu
su karo pastangai, daugiau 
kaip du ir įpuse bilijonu isz tu 
pinigu amunicijai ir karo sta
tybai.

Tas reiszkia kad Suv. Valsty
bes dabar gamina ginklus savo 
kariuomenei ir jūreiviams ir 
musu talkininkams iki 30 bi
lijonu doleriu vertes per metus. 
Bet ta turime pervirszyti ir 
pevirszysime kad nors ir dabar 
jau gaminame tris syk daugiau 
negu gaminome praeitu metu... 
tegul Hitleris, Hirohito ir Mu
ssolini apie tai pamansto.

Svarbiausia problema nami
niame fronte, sziadien ir kiek
vienoje dienoje yra gamybos 
problema. Bet dar turime kitas 
tris svarbias problemas. Jos 
yra — stoka nekurtos medžia
gos kuri karo pastangai yra bū
tinai reikalinga, transportaci- 
ja ir infliacija. Transportacijos 
problema kasdien tapsta sun
kesne ir todėl valdžia praszo 
automobiliu savininku, kurie 
važiuoja automobilium in dar
ba, kad jie susidėtu su savo kai
mynais aiba draugais ir bend
rai vartotu, viena automobiliu. 
Tokiu budu padangos ilgiau 
laikysis. Transportacija trau
kiniais bus rimta problema vė
liaus — nes traukiniai bus var
tojami vis augantiems karo 
reikalams.

Kainos Administracijos Afi
šas varo kova priesz infliacija 
ir kilanezias prekes. Turime 
iszloszti szita kova jeigu tikime 
būti pasekmingi savo karo pa
stangoj. Praeitose keliose die
nose Kainu Administracijos 
Afisas nustatė prekes dar ki
tiems daigtams, tarpe tu — 
plauku garbiniavimo inran- 
kiams ir apkepintuvams.

Karo Produkcijos Taryba 
iszlcido insalkyma draudžiant 
cigaretu gamintojus vartoti isz 
szvino apvyniojimo popiera 
(lead foil) cigaretu pakietams 
po Gegužio 1 d., nepaisant (kiek 
tekios pcpiereles cigaretu kom
panijos turi. Kulkos gamina
mos isz szvino. Ir jis vartoja
mas gaminimui aukszto iszbari- 
dymo gazolino kuris varo mu
su bombaneszius.

Vajui surinkti iszmestus me- 
talius, szvinas yra vienas isz 
svarbiausiu metaliu. Karo Pro
dukcijos Taryba bando viso
kiais budais pristatyti paskuti
ni švara atliekamo metalio mu
su fabrikams ir dirbtuvėms ir 
prie szitos kovos kiekvienas 
gyventojas szioje szalyje gali 
prisidėti.
Tai todėl, kaip tik dabar laikas 
peržiureti visus savo daigtus. 
Szeimininkes pratusios dabar 
pradėti pavasarini valymia ir 
yra gera proga surinkti visa

stabdėme gaminimą automobi
liu, pirmoj pasaulinėj karėj tik

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

KNYGŲ - ŽOLIŲ SANDELIS
su Rugpiulczio men., 1918m. su 
automobiliu klausymu apsi- 
veikti. Bet tada gamyba galėjoj

Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žės spaudimo paprastu apdaru 60c, ta 
pati eelluloidos su gražums kryžių ir 
kvietka ant szono, auksuti lapu krasz-

gaminti apie ketvirta dali josjtai Maldų Vainikėlis maža jau- 

noimales gamybos meto antroj ■ veiksiais 50c; ta pati juodais minks- 
dalyj. . . Ūkiu traktoriai, kurie, tais virszais $1.25. Kanticzkos visokiu 
vartojo guminias padangaskiesmiu knyJa 8Q64 puslapiai $1/75: 
vieton senu plieniniu ratu da-'bus drukas 35c. Iszganingi dūmojimai
bar turės gryžti prie vartojimo ’ aPie sopulius ^Marijos paraszyta per 

plieniniu ratu jeigu gali ju ras Szv. Alfonsą Liguriju 35c. Stebuklai 
Dievo SS. Sakramente apie duszias

ti. Karo Produkcijos Taryba 
nutarė... 'Cukraus paskirstiji- 
mas eis pagal nustatymu..

cyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c.

I Pontsko Piloto galas kuris nusudijo 
Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang-
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ir . . .11 . . . ¥
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liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
Karves ir nauda isz karvių su 9-niais 
paveikslais parodanezius kas reikia! 
daryti nelaimei atsitikus. Taip
gi kaip gardus surius padaryti 30c. A- 
pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakaieziu paraszytos Vys. Valan- 
czausko Tilžėje 15c. Kabalas Salamo- 
no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek
los kanezias dainos 15c. Tūkstantis 
naktų ir viena dalis I, 50c. Istorija Se- 
no ir Naujo Testamento su 48neis pa
veikslais 30c. Gydyklos nuo baimes 
mirties su 30 gražu paveikslu persta- 
taneziu visa žmogaus gyvenimą ir 
mirti, Szv. Pylipas Nerejus sako,Žmo
gau ka tu gautum kad visa pasauli už- 
valdytum o vienatine savo duszia pra
ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
Mikaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c. 
ŽOLIŲ ARBATOS,— Nuo dusulio 
60c pakelis. Del inkstu nesveikumo, 
bei akmenėliu augimo 60c. Palangos 
Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re
guliatorius 60c. Viduru liuosotojas 
gardi gert arbata del mažu ir suaugu
siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su
tukimo 85c. Nuo Cukrines ligos 85c. 
Vyriszkumo atgavimui 85c. Nuo užsi- 
senejusio galvos ar viduriu kataro, 
hay fever 85c. Nuo kosulio ir kokliu
šo 60c. Sveikata ligoniams knygute 
apraszo daugeli visokiu žolių ir szak- 
niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.
M. ZUKAITIS, Spencerport, N. Y.

Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pa j togas 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 ! ! !
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Stasius Isz Darpbravos
Stasius pasiliko sierata pen

kių metu. Tėvas jo buvo girri- 
niniku, buvo tai žmogus iszmin- 
tingas, mažai įkalbėjo, bet visa
dos buvo pasirengiąs pagelbėti 
artima, tikrame reikale.

Iszejo viena dienia, žiemos 
laike in girria draugia su kitais 
kurie ėjo musztis už laisve te- prikrautos 
vynes ir daugiau neparėjo na
mon.

Pati, apverkus savo vyra 
cmesi prie darbo nes reikėjo 
iszmaitinti save ir sunu. Neil
gai laukiant toje lapygardoje 
atsirado cholera ir toji baisi li
ga pradėjo imti savo aukas, už- 
muszdama szimtus žmonių gi- 
rriose, laukuose, miestuose ir 
koįžnoj vietoj.

Geroji Stasiaus motina diena 
ir nakti lankydavo kaimynus ir 
kaipo sesuo miel-aszirdystes 
skubindavo su pirmutine pa- 
gialba del ligoniu iki pati Užsi
krėtus numirė.

Po smereziai motinos, teta 
paeime Stasiu pas save ir laike 
ji kaipo savo sunu.

Dora motere mylėjo isz visos 
szirdies savo augytini o mažas 
Stasius buvo geru vaiku ir vi
siems buvo paklusnus. Iszveiz- 
da jo veido reiszke drąsą bet 
podraug matoma buvo jo szvel- 
numas ir gerumas, ypatingai 
turėjo dideles aiszkias akis ir 
sZviesius plaukus. Stasius vi- 
sakos buvo pirmutiniu moikyk- 
loje ir prie visokio užsiėmimo. 
Mokintojas negalėjo atsigėrėti 
jo iszmintingumu ir labai my
lėjo vaika už jo dideli nuobaž- 
numa. Bažnyczioje atsistodavo 
in kampeli ir su didele atyda 
klausė visu pamaldų siuinsda- 
mas daingun karsztas maldas 
kurias Ponas Dievas iszklausy- 
davo.

Merginos ir vaikinai taip- 
pat labai mylėjo Stasiu ir gė
rėjosi savo numylėtiniu. Be 
Stasiams ne atsibuvo ne viena 
iszeiga grybauti, uogauti, rie- 
szutauti arba in daržus. Vasa
ros laike, kada ganė arklius, 
jauezius arba ilguose vakaruo
se žiema, pas pecziu, Stasius sė
dėdamas tarpe vaikinu ir mer
ginu pasakodavo visokias pa
sakas o taip dailei ir aiszikei 
kad net miela buvo klausyti.

Mažas tas mano draugas 
tankei eidavo su manim ant 
medžiclkles. Visados 'einant ke
liu jis užduodavo man visokius 
klausymus o atsakymu klausy
davo noringai ir su didelia aty- 
d’a. Asz visados stengdavausi 
užganėdinti jo norams. Viena 
karta patikau Stasiu tarp var
tų szventoriaus; paėmė jis man 
už rankos ir insivede in gražu 
atitolinta kamputi ir parode 
ant užželusio kapo.

— Czioinais kapas tavo ge
ros motinos — tariau jam.

— Niekas nežino kur yra pa
laidotas tėtukas — tarė jis ty- 
kei — bet Ponas Dievas atras 
ji dienoje Paskutinio Sūdo, — 
tarė jis neužslepdamas savo 
gailesties.

Atėjo Kalėdų szvente. Asz, 
pagal savo mada, praleisdavau 
szvente Dambravoje. Tarne me
te žiema buvo labai szalta, ba
das atvarydavo lauku žvėris in 
kaimus. Vienas gaspadorius 
užmusze kieme lape o kas va
karu maeziau pas namus žiban- 
czias akis vilko.

Viena karta viduryj dienos 
nuėjo visi kaimo vaikai su ro- 
gutems szalku in girria. Daugy
be sniego aplaužė szakas me-

džiu kurios gulėjo apkloda
mos žeme. Vaikai nuėjo ju in 
girria parsivežti nes tos szakos 
buvo kuras ūkininku. Kaip vi
sados Stasius buvo vadovu. Bu
vo ka. tik pabaigęs 'dvylika me
tu.

Kada jau visos rogutes buvo 
szakom, vadovas

būrelio kreipėsi su tokia pro
pozicija :

— Na vaikai, pabaigėm dar
bą tai galime dabar biski pasi- 
bovinti! Jeigu norite tai pada
rysiu jums puikia cziuožyne 
nuo to kabiuko?

Vaikai linksmai sukliko.
— Stasiuti geriauses, Sta- 

siuti mieliausias, tai nors kar
ta gerai pasibovinsime.

Kaip buvo pasakyta, taip 
buvo ir padaryta. Viena dalis 
vaiku nuveže szakas namon o 
Stasius su pasilikusiais pradė
jo daryti cziuožyne. Akimirks
nyje cziuožyne jau buvo gata
va, vaikai iszsitusztine rogutes 
sugryžo pasibėgėdami.

Mergaites su margom skepe- 
cziukem ant gaivu, vaikinai su 
baroninem kepuraitėm, visi bu
vo linksmi ir kada pirmutines 
rogutes nuvažiavo nuo kailiu
ko, tuom kart vaikai suvisai 
užmirszo 
mon. Po
rogucziu, vaikai juokėsi ir mu- 
sze su delnais linksmai ir lai
mingai. Neju'cziomis prisiarti
no vakaras o paskui naktis. 
Žvaigždes pradėjo sužibėti, 
menulis nuszviete ant bolkszto 
balžnyczios o vaikai vis dar bo- 
vijosi pagirryje.

Asz, sėdėdamas prie kami
nėlio, skaicziau ir toje valando
je iszgiidau siel'vartiszikus rik
smus:

— Vilkas! Vilkas užpuolė 
mus vaikus girrioje! Gelbėkite 
greiczia u, gelbėk i te!

Paszckau persigandęs, pa
griebiau striela ir be kepures 
iszbegau kaip kulka ant uly- 
czios. Stebėtina, kad visa kelia,

aipie sugryžima na- 
nuvažiavimui kožnu

Pasirengiąs Ant 
Japonu

Jonukas Boyer, 2% metu 
vaikutis, sūnelis Kapitono 
R. D. Boyer, kuris randasi 
Hcnoliuluje, yra pasirengiąs 
prideriancziai ant priėmimo 
Japonu, jeigu tieji vėla už
kluptu ant tos salos.

tiktai— Alkanas žmogus 
apie duona mistiną.

— Žmogus nuliūdęs priva
lo skaityti ka tokio linksmo. 
“Saule” tave pralinksmys ta
ve nuliudimuose ir busi' links
mas.

iki vietai atsitikimo mislinau I 
vien tik apie Stasiu. Geras, isz- 
mintingas veidas to mylimo 
vaikiszczio neiszejo man isz 
misliies. Greitai pasivijau kai
mo vyrus, apsiginklavusius 
kuolais ir kirveis.

Isz kožnos stubos iszbegdavo 1 
kas nors ir prisiartino prie 
mus. Moteres pradėjo raudoti,! 
tėvai ir brolei vaiku, kurie bu-| 
vo girrioje, baimingai kalbėjo 
bėgdami ir visas kaimas buvo 
iszgazdintas.

O ka diasižinojau pribėgės in 
vieta.

Tame laike kada vaikai be
viliosi, netikėtai pasirodė di
delis vilkas. Vaikai, besibovin- 
dami tuom kart užmatė ji, ka
da bėgimas jau buvo negali
mas. Baisus riksmas persigan- 
dimo pripildė orą ir vaikai vi
si apsupo Stasiu, jeszkodami 
apgynimo laukdami nuo jo pa
galbos. Kėlės valandėlės vilkas 
stovėjo nesijudindamas, lyg ro
dos iszsirinkdamas sau geres
ne auka. Vaikai pradėjo balsu 
melstis.

— Nesijudinkite vaikai, — 
suriko Stasius žiūrėdamas in 
baisu neprieteliu.

— Neduosiu baisiam neprie
teliui nuskriausti jus. Gal asz 
pats czionais prapulsiu bet jus 
isžgial'besiu ir neduosiu.

Tardamas tuos žodžius isz- 
sitrauke platu peili isz po dir
žo. Žibėjimas peilio suerzino 
vilką ir jis pradėjo žiūrėti in 1 
Stasiu prisiartindamas prie 
pulkelio vaiku. Mažas didvyris 
persižegnojo ir greit iszejo ant 
pasitikimo prieszo, palikdamas 
persigandusius draugus.

Valandėlė abudu užpultojai 
žiurėjo viens ant kito, nesiju
dindami isz vietos, paskui 'žvė
ris mėtėsi ant Stasiaus kuris 
insimeige savo peili iki kriaunų 
in skūra vilko. Bet vilkas insi- 
kabino su 'dantimis in drąsu 
vaika. Stasius paleido peili, in- 
sikabino vilkui už gerkles ir 
pradėjo spausti isz visu pajie- 
gu. Albudu, nelekia pajiegu, 
parpuolė in sniegą.

Kada pribdgom in vieta, vis
kas jau buvo pabaigta, vilkas 
ir vaikinas buvo be kvapo. 
Smulkios rankutes Stasiaus bu
vo insikabinusios in gerkle vil
ko o dantis jis buvo sukandės 
kaip žmogus kuris stato savo 
pa sk u t i n e s pa j i ega s.

Kada atliuosavom Stasiu nuo 
vilko ir paguldem ji ant snie
go, tasai užsiklėtėjimas ir inir- 
szimas ant prieszo, dingo nuo 
veido. Veidas iszsiblaive.

Vaikinas rodos silsejosi ra
mus su szypsena ant lupu, kaip 
žmogus kuris iszpildo dideli 
pasiszventima. Vaikai su nu
liūdimų akyse ir su didžiausia 
paguodone apstojo kuna savo 
isžganiytojaus 'draugo.

Vienas isz pulko prakalbėjo:
— Dievas paszauke Stasiu 

pas save. Gal but Ponas Dievas 
reikalavo aniolu danguje.

In meta po tam nelaimingam 
atsitikimui atvažiavau vela in 
Bambrava. Ant vietos smertieš 
mano numyletojaus stovėjo di
delis medinis 'kryžius kuris isz- 
rode gražesnis už puikiausi pa
rniūkia. Ant kryžiaus persikai- 
cziau įpiarasaa:

‘‘Ant szitos vietos atidavė

Vai, mamytes Chicago j, nege
rai 'darote, 

Kad Subatomis tiek daug 
geriate, 

Nedėtiems su szluotoms stubas 
valot,

Žiotis savo niekad neuždarot.
Juk tai negražu,

Ir laibai nepadoru, 
Angiikai isz to juokiasi, 

Ir visaip isz jus tycziojasj. 
Yra czionais keli kvailei kurie 

einiki traukia, 
Paczios su pedems su niekad 

nesulaukia,
Karta atsitiko,

Viena antra sutiko, 
Prasidėjo baisus koliojimas, 

Ir visokis lojimas.
Antras su boboms ant galo 

nuėjo,
Bet bobos vaikina ingalejo, 

Vaikinas ant grindų parvirto, 
Kita per sprandą su sziupeliu 

kirto, 
Viena davė vaikinui guzą, 

Didumo Lietuviszko arbūzo.
Jeigu toji bobelka nepasiliaus, 

Tai gerai in kaili gaus, 
Gerai padarytu,

Jeigu tokias kvailiukes 
pamokytu',

O gal 'daugiau proto turėtu, 
Kaip s z ik s ano sparne i ne

lakstytu,
Žiotis savo ‘Uždarytu, 
Sziuo kart užtylėsiu, 

Kita karta pravardes judesiu, 
Visiems apie jas pasakysiu.

* * *
Kad jus, vyrueziai, paliautu

mėte, 
įSu niėkszems boboms neba- 

džiautumete, 
Jau daug priviso tokiu 

niekszu, 
Visokio sztamo gyvanaszliu.

^randasi, 
Badai MasaCziužes incite lįelios 

Kurios prie koži

Deganti Pirsztai Miegantieji .atsiduso gilei, -kos nubausta ant nukirtimo, 
vienas sieke pasiimt ;pisztalic-j In kėlės dienas po tam ant 
ta gulinti prie szono, bet ne vic-j dvarisžko kiemo likos pastaty- 
uas negalėjo pabust; razbaiiiin- ta rusztavone, apibarstyta ap- 
kai doge tekia szviesa. nuo ku- linkui szviežioms piesikoms. 
ries miegantieji negailėjo pa-,Budelis, pargabentas isz mies

to, nusiėmė ploscziu, pasiraitę-bust. Prasiszalino aniolas sar-'K, 
gas nuo mieganeziu, užlaužęs jo rankoves, paėmė milžiniszka

► vyro 
kabinasi, 

Viena tokia vyra pamėtė prie 
kito prisikabino,

Ir jau Jaisnus pasirūpino, 
Bet tasai gerai apsvarstęs net 

sudrebėjo, 
Paemias rakandus iszrunijo.

Gal atsiras kokis, 
Kvailas nebagelis,

Kuris duos 'bobai prisikalbini, 
Kuris turės jai duona duoti.
Yra tai boba netikinusia, 
O ir snuki turi už kitas 

bjauriausia, 
Gedos mažiausios neturi, 

Savo daro, ant nieko nežiūri.
Viena Su'bata pas kaimynus 

nuėjo, 
Kaip žiotis atidarė ir dainuoti 

pradėjo,
Visi praeigiai atsistojo ir 

žiurėjo,
O vyruti, balsas ne kas, 

Staugė kaip vilkas,

I Už girriu, už mariu, stovėjo 
didelis mūrinis dvaras o tame 
dvare gyveno szle'kta, ponas 
milžiniszku turtu. Ta diena jis 
iszlkelinejo dideli bankieta ant 
savo varduvių todėl isz visui ,. v. . , . rankas žiurėjo graudingai antszialiu suvažinėjo daugelis gi- . , . ,' ... . , iv guancziu, kurui paskutine va-miniu ir pažmstamu, koznas

I ., . ■ ,, , ‘ landa iszmusze o ne vienas ne-. pnbuvinejo raitas arba.su ka-j 
rietą, kuriose važiavo moteres.

Isz tamsiosios girrios iszejo 
koks tai vyras kuris turėjo ant 
peties karabina o už diržo ilga 
peili. Žiurėjo jis kai})' vilkas 
ant važiuojaneziu ir temino ant 
ju kaip lape pasislėpus krū
muose. Skaitė visus kurie va
žiavo ar jojo in dvara.

Isz artimu ikrumu iszejo ki
tas žmogus kuris panasziai bu
vo apsiginlklaves. Priėjo jis 
prie pirmutinio, pasznabždejo 
jam ka toki ir nusidavė in arti
ma miestą kur prie kelio kabo
jo pasik orelis. Nubaidė jis 
juodvarnius kurie tupėjo ant 
kartuvių, nupjovė pasikoreiliui 
ranka su pirsztais ir greitai vė
la nuėjo in girria.

Iszkilmingai apvaiksztinejo 
savo varduves locnininkas dva
ro, gimines ir pažinstamieji 
linksminosi soeziai. Pusiaunak
tyje kožnas nusidavė in paskir
tas vietas ant atsilsio. Kaimy
nai atsigulė dvare o gimines at
sikirtam palocelyje kuris stovė
jo szale dvaro. Vienas isz pri
buvusiu turėjo motere, kuri bu
vo labai Dievobaiminga ir 
drauge nusidavė su kitais gi
minėms in paskirta kambari. 
Nekurie isz pribuvusiu poru tu
rėjo diržus su 'daug aukso, ku
riuos pasidėjo po pagalvia ir 
greit užmigo. Bet Dievo-bai- 
minlga motere negalėjo taip 
greit užmigti ir kalbėjo pote
rius. l’eleda ant stogo graudin
gai suriko o motere iszgirdus 
tai net sudrėbėjo ir da daugiau 
nusigando kada iszgirdo prisi- 
artinanezius žingsnius isz kito 
pakajaus. Po valandėlei atsida
rė 'durys, szviesa didele apjalki- 
no jos akis ir inejo in kambari 
žmogus su iszžiura vilko, laiky
damas ranka lavono su iketu- 
reis pirsztais. Kožnas pirsztas 
szviete kaipo žibintis. Paskui ji 
ėjo kitas su dviem peileis už 
dRžo, neszdamas ant kliudo ke
turis puodukus. Kada stojo ant 
sieiiksczio kambario, pirmuti
nis iszkele in virszu deganezius 
pirsztus lavono, antras inpute 
in kužna puoduką apversdamas 
kožna augsztyn in virszu.

karda ir lauke ant savo aukos.
Nelaiminga motere laike isz- 

paižinties pirma karta prakal
bėjo. Kunigas su. nusistebėjimu 
klausė, jos isapažinimo: tikėjo 
jis tvirtai in tai, ka motere jam 
kalbėjo bet iszgialbeti jos 'ne
galėjo nes išzpažinties slapty-

sukalbėjo maldos ant iszgiaibe- 
jimo duszios savo. Motere ro
dos sdakmemijus klūpojo ant 
vietos o kraujas jos gyslose su
tingo isz baimes. Ji negalėjo už
migt nes 'razbaininkai neužde-j beš negalėjo iszduoti. Po isz- 
ge penkta pirszta ir neinpute in pažiiicziai kunigas ilgai kalbe- 
penkta puoduką. Paženklino ja josi su gaspadorium dvaro ku- 
kaipo liudintoja ir del iszgial- ris surinkęs pulką savo bernu, 
bejimo saves.

Dabar antras ražbaininkas 
isztrąuke ilga smaila peili ei
damas. naršei prie mieganeziu. 
Motere žiurėjo ant prisiarti- 
nanezio. razbnininko bet nieko 
negalėjo kalbėti ne prasergeti 
mieganezius. Pirmutinis eileje 
'gulėjo jos vyras, moterei net 
.szirdis sustojo plakti isz bai
mes. Razbaininkai insmieige 
peili in krutinę jos vyro ir pasi
ėmė diržą su pinigais. Ta pati 
padare su kitais po tam prisi
artino prie klupojanczios mote
res su kruvinu peiliu, kuri in
dejo jai in ranka ir sukruvino 
visa szlebe. Dave ženklą, lavo
no ranka nupuolė ant grindų, 
užgeso o tamsuma pasklydo po 
visa kambari. /

* * *
Ant rytojaus svecziai ilgai 

miegojo o kada varpai artimo
je bažnyczioje suskambėjo ant 
Misziu, gaspadorius suszauke 
visus ant pusrycziu ir kad eitu 
ant pamaldų. Suėjo svecziai bet 
gimines neatėjo. Gaspadorius 
nusiuntė ta'tna in kambarį bet 
rado duris užstumtas. Po isz- 
stumimui duriu, persistatė vi
siems baisus regėjimas — ke
turi lavonai sukruvinti gulėjo 
be gyvasties o motere klūpojo 
su peiliu rankoje. Buvo iszba- 
lus kaip drobule, akys stovėjo 
kaip stiklines, lupos pajuodia 
kaip anglis.

Tarnai pagriebė klupojan- 
czia szaukdami: “žadintoja! 
Velnias ja apėmė!” Tik vienas 
gaspadorius isztare: “Tai ne
galima (būti, juk tai gera ir Die
vobaiminga motere o tasai yra 
szetonisžkas darbas 'kurio mo
tere iredryso iszpildyti.”

Bet iszsitėisinimai ėjo ant 
niek nes dUvadas buvo aiszkus. 
Rado peili jos rankoje todėl li-

Ir da su koja trepsėjo, į 
Mat pasirodyt su tuom norėjo.

— Pastipusio levo ir gyvo savo gyvasti už mus vaikus: 
zuikio niekas nebijo. j Stanislovas Volskis, isz Dam-

-------------------------- i bravos, pergyvenes 12 metu.
j----------L 0.7 ’ I [JK

Pirkite’ Apgynimo Czedinimo Kas eisite pro szali, sukalbėki- liE 
te ‘ ‘ Tėvo Musu’ ’ u'ž jo dora du
szia.”

Bondus ir Markes.

SKAITYKIT
U

PLATINKIT!

Kinai Mokinasi Skaityt Ir Raszyt

—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszaiita; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Kareivei, ju szeimynos ir draugai sziadien mokinasi 
skaityti ir raszyti, kad apsiszviest ir būtie naudingais del 
savo tėvynės. Nuo prasidėjimo kares su Japonais apie 90 
milijonu Kincziku pramoko skaityt ir raszyt, ir kiti seka 
juju pėdoms.

iszjojo isz dvaro; ilgai Jauke 
ant jo sugryžimo. Tuom kart 
budelis lauke nekantrei, padėjo 
karda, užmėtė ant pe’cziu plos
cziu bet nuo rusztavones nenu- 
liipo tik lauke ant paskirtos va
landos ir sugryžimo gaspado- 
riaus.

Nuo tamsios girrios duoda
si matyt pulkai raiteliu, gas
padorius lekia kaip vejas pir
ma, paskui ji (bernai su vežimu 
ant (kurio stovi koki tai vyrai.

Valanda paskirta" pradėjo 
muszti, motere veda ant rusz
tavones. Budelis' numėto nuo 
saves ploscziu ir pagriebė kar
da. Atsiklaupė motere ant ke
liu, iszkcl'e savdJs'žbUlusi veidą 
in dangų o sudėjus rankas pa- 
szauke graudingu balsu:

— Mirsztu 'nekaltai, grei- 
cziau sueisiu su savo mylimu 
vyru!

Budelis užsimojo kirviu ir 
kirto o galva nekaltos moteres 
nusirito ant piesku.

— Bulkie palaiminta ir lai
minga tu nekaltoji! — pasmau
kė kunigas.

Nuo bromu davėsi girdėt 
riksmas:

. J

— Sustokite! Sustokite! Ji 
nekalta!

lupuole ant kiemo raitelei, 
užlaiiže rankas isz rupesties 
jos pasivėlino. Isz vežimo isz- 
trauke dvylika surisztu razbai- 
ninlku kurie prisipažino prie 
kaltes kokius budus panau
dojo ant nužudymo savo aulku. 
Visi dingo ant tos paczios rusz
tavones. Kada kuna nekalto
sios moteres sudėjo iii graba o 
po pamaldų kuna indejo in duo
bia ir užkasė n'elaiminga nekal
ta motere, susirinkia žmones 
paregėjo lekiojanti ant kapo 
balta. kaii> sniegaš karveli ku
ris iszleke in padanges ir dingo 
isz akiu. Buvo tai duszia nekal
tos ir Dievobaimingos moteres.

Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

Pranaszystes ::

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
cijų kreipkitės pas agenta,

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

arba.su


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Vadas Angliszkos
Flotos

I V C I* 'NEPAPRASTI Isz Visu toliui atsitikimai
Isz Senu Blesziniu Iszima Szvina Ir Bleke

— Utarnirike Szv. Povylo 
Įnuo 'kryžiaus. Seredoje Szv. Pe
tro; Ketverge Szv. Katarinos 
isz 'Šienuos.

— Petnyczioje pripuola pir
ma 'diena Gegužio—-Mojaus. 
Szis meuesis yra paszvenstas 
Szv. P. Marijos garbei.

— Seržantas Juozas Va- 
lentulkeviczius (Valent) isz Ba
ton Rouge, Louisianos, kuris 
lankeisi kėlės dienas pas savo 
motinelia ip. Ona Valentuke- 
vicziene, 121 E. Pine uly., su- 
Igryžo ad'gal prie tarnystes. 
Seržantas Valentukeviczia ran
dasi kariszkoje tamystoje jau 
18 menesiu ikaipo eroplanu me- 
kanikas. Juozas sako, kad jam 
gerai sekasi ir yra užganadytas 
isz tarnysltois. Jisai yra popu- 
lariszkas jaunas vyrukas ir vi
si draugai jam linki geros pa
sekmes.

—* Didelis sikaitlis vaiku ir 
mergaieziu priims Pirma Ko
munija Szv. Juloziapo bažny- 
czioje, 9-ta vai. ateinanezia Ne- 
įdelia.

t Rožiuke, septynių metu 
dukrele Albertu Farney, 333 E. 
Pine uly., mirė Subatoje, palik
dama nuliūdime savo tėvus ir 
Įviena sesute. Laidotuves atsi- 
jbus 'Seredoje su Miszioms Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje. Mergai
tes motina po tėvais vadinosi 
Matilda Pasziukiniute.

— Panedelyj nebuvo mokslo 
pu'blikinese ir parapijinėse mo
kytose isz priežasties regis
tracijos vyru del valdisziku 
darbu. Taja tai diena turėjo 
registruotis kožnas vyras tu
rintis tarpe 45 ir 64 metu. Dau
gelis vyru užsiregistravojo.

— Subatoje užsidegė krū
mai artimoje eroplanines žibin- 
ties Park Place kuri degei visa 
nakti. Ugnagesiu kompanijos 
isz artimu miestu likos pa- 
szamktos in pagialba gesinti 
ugrai.

— Nedėlios ryta užsidegė 
kliubas Szv. Canicus, Vaiku 
Skautu, ant kampo Main uly- 
czios, artimoje Readingo ge- 
ležkelio stoties tilto. Skautai, 
kurie nesenei persitaiso taji 
kliuba įkuriame jie susirinkda
vo, panesze didele blede.

— Musu gerai žinomas gy
ventojas, p. Antanas Aukszta- 
kalnis, sugryžo praeita sanvai- 
te isz Pottsvillles ligonbutes kur 
jam likos padaryta operacija 
ant kojos ir sziadien sveiksta 
namie. Linkime jam greito pa
sveikimo ir geros sveikatos.

Mount Carmel, Pa. f Bronis
lava, pati Vaitiekaus Stavec- 
ko mirė po trumpai ligai namie 
praeita sanvaite. Velione pa
liko szeszes dukteres isz kuriu 
viena yra vienuole- Sesuo M. 
Krizostomą, Chicago, Ill., tris 
sūnūs ir dvi seseres Elzbieta 
Raižiene, isz Girardvilles ir D. 
Laskiene ,New> Philadelfijoj. 
Velione kitados gyveno Gilber- 
tone. Laidotuves atsibuvo 
Panedelyje su apeigomis Szv. 
Kryžiaus Lietuyiszkoje bažny
czioje, kūnas palaidotas para
pijos kapuose.

Admirolas Sir James So
merville, kuris buvo kaman- 
dierium Gibraltar, sziadien 
likos paskirtas per valdžia 
kaip vadas visos Angliszkos 
flotos po atsisakimui Adm. 
Sir Geofrey Layton.

§ Jeigu savo gyvenime ne- 
perkentesi tai sveiku nebusi.

§ Jeigu ant tuszczio įkalbėsi 
tai geriau padarysi jeigu tylė
si.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

MAISTO
SUMISZIMAI

JAPONIJOJ

Namai Sudeginti Ir 
Daug Suszaudyta

Kobio, Japonija — Inirszu- 
sios mynios neužganaidintu 
žmonių užklupo ant kupeziu isz 
priežasties brangenybes ant 
visokio maisto ir apie trys tulk- 
stan!cziai žmonių turėjo susirė
mimą su palicija ir kareiviais. 
Osakoje myne žmonių sudegino 
keliolika kremu.. Kareivci bu
vo priversti szaut in maisztl-

Wetmore, Pa.—Kada Mrs. E. 
Lloyd pagimdė kūdiki, pasakė 
slaugei buk sapnavo kad jos 
vyriausias sūnūs likos užmusz- 
tas. Ant rytojaus sūnūs likos 
mirtinai sužeistas per automo
biliu, kada važiavo atlankyti 
motinelia ligonbuteje.

Gilbertsville, Ohio. — Tula 
motere apskundė savo sunu už 
tai ikad iszgerc keturis bertai- 
nius sodes in 'laika beturiu me
nesiu, paimdamas pinigus isz 
jos maszneles.

Yonkers, N. Y.—Už tai, kad 
josios tėvas barberis Louis Ca- 
men’lti, nepavelino savo 17 me
tu dukrelei nusikirpt ilgus

DVYLIKA METU IN
KALĖJIMĄ

niūkūs, kad juos apmalszyti. 
Daug žmonių taipgi likos už- 
muszta. Maiszacziai platinasi

plaukus, ji pabėgo isz namu ir 
lyg sziai dienai josios nesuras
ta, norints palicija josios visur

po visa Japonija. Kupcziai pa
kele prekes neiszpasakytinai 
ant ryžiu, per ka varginga kla- 
sa žmonių pradėjo kensti badu, 
nes nebuvo sztanit pirkti ryžiu 
ir kitu reikalingu dalyku del 
pragyvenimo.

Po bombardavimui keliu

jeszkojo.

Benvue, Ky.— Draugas Ja
mes Curry, 12 metu, isz nety- 
cziu inszove savo draugui in 
danti, kuri 'ta diena ketino jam 
dentistas isztraukt. Suczedi- 
no 50 centu.

Daug vagonu gabena seras blokines dėžutės (dinerkes) kurias žmonis surinko ir nu
siuntė in fabrikus, kad isz ju iszga.uti szvina ir bleke del kariszkcs naudos. Ant pirmo pa
veikslo matome dvi merginas dirbtuvėje kurios peržiūri szvinines plytas kurios sveria 
po ICO svaru, iszgautos isz senu blesziniu.

miestu Japonijoj per Alimen
tus ana san vaite, daugelis gy
ventoju papuolė in baime ir 
pries'zinasi valdžiai.

Už Pavogimą 12 Centu “NEMATOMA
New York — Mikolas Nelson 

likos nubaustas in czionaitini 
kallejima ant dvylikos metu už 
pavogimą dvylikos centu. Sli
džia pasakė vagiui kad ne už 
pinigu suma ji baudžia 'bet už 
jo pasielgimą kad nakties laike 
sulaikė savo auka ir ja apiple- 
sze nes kad butu radęs pas ja 
keliolika tukstaneziu doleriu 
tai vis tas pats nes vis jis turė
jo užmanymą apipleszt ar butu 
raides centus ar tukstanezius.

“Varginga” Siuveczka
Paliko $3,250

Maddenford, Ky. — Miss 
Ann Chester, 84 metu amžiaus, 
kuri gyveno pati viena, vienam 
vargingam kambarėlyje, per 
penkesdeszimts metu, krito ne
gyva ant u'lyczios ana diena 
nuo szirdies ligos. Turėjo ji in- 
sisiuvus in andaroka tris tuks
tanezius doleriu o kitus pini
gus turėjo pasidėjus bankoj. 
Motere buvo siuveczka ir netu
rėjo jokiu giminiu per ka visas 
jos turtas likos paimtas per 
valdžia. Tai-gi, senuke rinko 
pinigus per tiek metu ir isz ju 
nepasinaudojo gyvendama var
ge.

Paliuosuotas Isz Ka
riuomenes; Pasikorė

Daletown, Del. — “Tėvelis 
bovijasi anam kambaryje su 
galu virves,” — taip tai su- 
szuiko 8 metu sūnelis Morkaus 
Goodman, adbeges pas motina 
in kiiknia. Motina nubėgo pa
žiūrėt ka jos vyras daro su vir- 
via o kad durys buvo uždary
tos, dirstelėjo per rakto skylu
te matydama; vyra 'kabanti ant 
virves. Kada ipallicija duris isz- 
verte, vyras laike vienoje ran
koje raszteli o kitoje biblija. 
Ant rasztelio buvo iparaszyta 
kad buvo paliuosuotas nuo ka- 
riuomeniszikos tarnystos isz 
priežasties silpnos sveikatos ir 
tas buvo priežastim nusimini
mo ir atėmimo sau gyvasties.

DVASIA”

Apkabino Kakla Duob
kasio; Kitas Butu Mires 

Isz Baimes
Tonawanda, N. Y. — Senas 

duobkasys Ellis Peterman, ku
ris nuo daugelio metu draugau
ja su nebaszninikais ant vietiniu 
Vokiszku kapiniu, kur jis yra 
duobkasiu, nesitikėjo idant ne- 
baszninkai kada atsikeltu isz 
savo amžino atsilsio ir padary
tu jam tiek baimes kokia daty- 
re ana diena. Jeigu ant jo vie
tos butu buvęs kitas 'žmogus tai 
gal isz baimes butu mires.

Ana diena kada senukas bu
vo pasilenkęs ant kapo kuri ly
gino, jau saulei nusileidus, stai
ga! pajuto jog 'įkas tekis ap
kabino ji u'ž kaklo su szalta ir 
slidžia ranka ir pradėjo spaust 
kas kart drueziau.

Manydamas Ikad tai isztikro 
yra ranka kokio tai numirėlio, 
greitai apsidairė bet nieko ne
matė. Plaukai atsistojo jam ant 
galvos pirma įkarta jo gyveni
me ir pradėjo bėgt smarkei bet 
tuo labiau szalta ranka ji spau
de.

Ant galo visa slaptybe iszsi- 
aiszkino. Per jo bėgimą, atsi- 
liuosavo ‘‘ranka” nuo duobka
sio kaklo kuris pamate atsi- 
liuosavusios kirmėlės uodega. 
Duobkasis nutraukė nuo kaklo 
kirmėle ir ja užmusze. Kirmėlė 
buvo pusketvirtos pėdos ilgio. 
Manoma jog kirmėlė nupuolė 
nuo artimo medžio kada duob- 
kasis buvo pasilenkęs ant kapo, 
iiiupuklama jam tiesiog ant ka
klo.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Milwaukee, Wis.—Edwardas 
Cravens, turi didelia varle kuri 
yra apsipratus “kaip namine 
kate,” laka pieną ir szoka pa
skui ji kur tik jisai eina.

Chicago, Ill. — Kongresme
nas Roy M. Mathewson, turi 
parasona kuri nesziojosi su sa
vim per 33 metus. Nupirko jam 
ta parasona jo bobute.

San Francisco, Calif.—Ser
žantas palicijos Michael Tan- 
nesy, kuriam likos perskelta 
pakauszis automobiliaus nelai
mėjo, turėjo net 217 operacijų 
ant galvos ir sziadien yra svei
kas ir nejauezia jokio nesmagu
mo.

New York — Per 15 metu 
Vernon Carizorro stengėsi par
duoti savo teatralisz'ka veikalą 
del krutamuju paveikslu ir ka
da ant galo likos perstatomas 
vienas isz jo veikalu ir nuėjo 
pažiūrėti, isz džiaugsmo sukri
to.negyvas, kada prisižiurinejo 
veikalui.

Legionville, Pa.—Palicijos va
das Kiren Giilmore, pamėtė sa
vo dinista, už tai, kad jam mies
to burmistras paliepė neszioti 
baltas pirsztines laike darbo.

Pieniai Prigiaibsti
Vaikams

Kada New Ycrko pieniai 
pristato pieną del žmonių, 
paima taipgi pundus senu 
knygų, kurias gyventojai au- 
kauje del kareiviu abazuosia 
del skaitymo. Tokiu budu 
pieniai prigialbsti vaikams 
rinkti taisės knygas del ka
reiviu.

Aresztavotas Už Laiky
mą Dinamito Namie
Morgantown, W. Va., — Gui

do Šaulelio likos pastatytas po 
kaulei ja $5,000 lyg teismui už! 
laikymą namie 20 szmotu dina-| 
mito ir patronu. Niekas nebūtu 
apie tai žinojus jeigu Guido bu-1 
tu mandagiai pasielgęs su savo 
motere bet susibaręs su ja, ker-

szino iszneszimu in padanges i 
narna draugia su motere. Toji,! 
nusigandus kerszinimu, įprane-Į 
sze apie tai palicijai kuri Guida Į 
uždare in kallejima. Sziadien i 
tiesos uždraudžia turėti dina
mito namie be pavelinimo vai-; 
džios. Kur jis gavo taji dinami
tą tai to neiszdalve.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Skaitykite “Saule”

--$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.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

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- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Surikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba ksiip 
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. 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. 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

1 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; 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 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 neatsū- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats 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. Kode! 
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- 
dykio; 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 jauri- 
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 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarę Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Preke ................................................ 15o

Adresas: ’ I
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.




