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Isz Amerikos
MELDŽIA KAD UŽ

BAIGTU STRAIKA
I* ---
Anglinei Kupcziai Mel
džia Anglekasiu Kad 
Užbaigtu Straika Nes 
Žmones Daug Kenczia

Wilkes-Barre, Pa. — Kada 
buvo anglekasiu susirinkimas 
praeita Subata czionais, likos 
perskaitytas laiszkas nuo val
džios ku,ri perskaitė sudžia 
Flannery in susirinkusius dele
gatus. Laiszke buvo raszyta:

“Jeigu straika greitai neuž
sibaigs tai ateitis czionaitiniu 
kasyklų gali būti apverktina 
ir vela užstos laikai kada kie
tos anglys neturės kupczystos. 
Žinokite kad esame karėj e. 
Sziadien yra didele stoka ang
lių, nesiranda j u skiepuose o 
žmones ju reikalauja. Milijo
nai namu bus szalti kaipo mo
kyklos, fabrikai ir kitokį na
mai. Tukstancziai žmonių, ku
rie permaine savo anglinius 
peczius ant aliejiniu, dabar ne
kantriai laukia žinios apie už
baigimą straikos. Kentėjimas 
bus neiszpasakytas tarp tu j u 
szeimynu jeigu kasyklos ne
pradės dirbti tuoj aus. Dabar 
yra laikas kada kasyklos ir 
ąnglekasiai gali pasirodyt 
idant ateityje anglių kasyklos 
galėtu gyvuoti ir dirbti gerai.

Valdžia turi vilti kad darbi
ninkai taji dalyka gerai ap
svarstys ir sugrysz prie savo 
darbu nes vėliaus gali būti per 
Vėlai.”

Ant tojo laiszko pasirasze 
pirmininkas angliniu kupcziu, 
Charles Whitehead kuris per- 
Btato anglines kompanijas 
Massachusetts, New Yorke, 
Maine, New Hampshire, New 
Jersey, Pennsylvania, Rhode 
Island, Maryland, Connecticut, 
Delaware, Vermont ir Wash
ingtone. «r— —■ —■ ...... ■

Nebuvo Ka Palaidoti
Brockton, Ind. — Už tai kad 

jo pati nenorėjo su juom susi- 
taikint ir gyventi drauge, An
drus Raymond, 30 metu, insi
de j as kelis szmotus dinamito 
in kiszeniu, nuėjo paskutini 
karta pas savo pacziule prikal- 
byt ja idant su juom gyventu,. 
Kada motere stacziai atsisakė 
tai padaryti, Andrius uždege 
dinamitą. Kilo baisi eksplozija 
kuri isznesze žmogeli in padan
ges in szmotelius, jo pati taip-1 
gi likos mirtinai sužeista ir 
kampas subos likos sudrasky
tas. — Kad atimti sau gyvastį, 
tai nors triukszmingai kad vi
si girdėtu o ir laidotuvių nerei
kia nes jo szmoteliu negales 
surinkti.

Alamogordo, N. M.-Deszimts 
lekiotoju likos užmuszta, kada 
didelis kariszkas eroplanas su
sidaužė ant czionaitines stoties 
kada iszleke ant iszbandimo.

SUV. VAL. VALDŽIA| LEWIS’AS
REIKALAUS 109 “NEVIDONAS Nr, 1”
BILIJONUS DOLERU -----

----- Lewis’as Galėtu Už-
Tiek Kainuos Vedimas 
Kares Szimet, Negir
dėta Milžiniszka Su

baigti Anglekasiu Strai
ka, Bet, Prie To Nenori 
Prisidėt; Valdžia Ker-

Lenkai StengesrUžbeg- 
ti Skerdynėms Per

Vokieczius

Rusai Perkirto
Vokiecziu Linija

Atėmė 12 Miesteliu Nuo Vb-
ma Pinigu

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas pareikala
vo nuo kongreso net 109 bilijo
nu doleriu ant vedimo szios 
kares szimet ir ateinanti meta 
1944. Yra tai negirdėta suma 
pinigu. Toji suma padidės ant 
200 bilijonu doleriu, lyg 1944 
meto. Toji milžiniszka suma 
bus padalinta sekancziai: 100 
bilijonu ant kariszku reikalu o 
9 bilijonai ant kitokiu reikalu 
ir užlaikymui valdžios. Prezi
dentas aiszkino kad da dau
giau turės paaukauti Amerikos 
gyventojai pakol szio j i kare 
bus pasekmingai iszlaimeta.

Sziadien Amerika turi su- 
szelpti kitus sklypus kurie ko
voja priesz tironą Hitleri ir Ja
ponija. Tieji sklypai neturi 
maisto, ginklu ir amunicijos.

Ar žmones gali suprasti kiek 
ženklina 109 bilijonai doleriu? 
Gal mažai randasi kurie taji 
dalyka gerai apsvarstytu:

Amerika in laika 141 metu— 
nuo 1789 lyg 1930 — iszdave 
100 bilijonu doleriu ant kares 
su Meksika, 1812 mete, Iszpa- 
niszkos Kares, Pirmutines 
Svietines Kares ir ant užlaiky
mo valdžios.

Ateinancziam 1944 mete ant 
kožno vyro, moteres ir vaiko, 
pripuls po 825 doleriai mokėti 
ant užlaikymo ir vedimo kares.

Sieratukas Maitinosi
Pienu Per 2 Menesius

Detroit, Mich. — Kada pali- 
cija suėmė dvylikos metu Pet
ruką Kornicki vagiant bonka 
pieno nuo trepu tūlo namo, ne- 
ku.mszcziavo ir nekeike ji kaip 
tai paprastai daroma su va
giais bet paėmė ji ant palicijos 
ir priglaudę ji prigulincziai. 
Detektyvai žinojo apie gyve
nimą tojo vaiko ir todėl ji ar- 
esztavojo kad patalpinti ji in 
narna apleistu vaiku ant iszau- 
ginimo.

Sieratukas maitinosi vogtu 
pienu per du menesius o jo guo
lis naktimis buvo tuszczios 
baczkcs ir skiepuose. Vargszo 
motina mirė keturi menesiai 
adgal. Paskui ja tuoj nuėjo ant 
kito svieto ir jo tėvelis. In koki 
laika po tam jo vienatine glo
bėja, 17 metu sesute, Ona, li
kos užmuszta per automobiliu.

Neturėdamas nieko daugiau

szina Anglekasiams

Washington, D. C. — Valdžia 
paliepė 16,000 straikuojantiem 
anglekasiams sugryžti tuoj aus 
prie darbo nes kitaip bus pri
versta apimti kasyklas po savo 
valdžia. Straikieriai spiriasi 
kad unija bereikalo uždėjo dau
giau mėnesines mokesties ir, 
nesugrysz pakol mokestis bus 
atszaukta.

London — Lenkiszka Tau- 
tiszka Taryba meldžia prisidė
jimo visu, pamusztu tautu kad 
užbėgti didėlėms skerdynėms 
per Vokieczius ir iszsiuntineji- 
ma gyventoju in kitus sklypus 
ant visokiu darbu o ypatingai 
moteres su vaikais. Toji Tary
ba sako, jeigu Vokiecziai nepa
liaus taisės skerdynes tai im
sis prie kitokio budo atkerszy- 
ti Vckieežiams.

kiecziu; Musziuose Užmuszta 
Apie Penki Tukstancziai Vb- 

kiecziu; Valdžia Kerszina
Kietųjų Anglių Anglekasiams

Padėtis tojo straiko yra pa
vojinga nes kaip girdėt tai ir 
kitur ketina straikuoti darbi
ninkai o norints valdžia melde 
Lewiso kad prisidėtu prie už
baigimo straiko bet Lewisas vi
sai apie tai nesirūpina kas pa
rodo kad nesirūpina apie gero
ve darbininku ir unijos ir yra 
prieszingas valdžiai kuri ji pra
minė “Nevidonu, sklypo Nr.l.”

Yra tai juokinga kad mes, 
sziadien kovodami priesz viso
kius diktatorius užmaryje, pa- 
velinam czionais, laisvoj Ame-
riko j, turėti diktatorių po var
du John Lewis, kuris prieszina- 
si musu valdžiai ir pakursto 
darbininkus prie straiku todėl 
turi jis būti praszalintu idant 
nebutu pavojingu del valdžios 
vedime szios kares per apsilei
dimą ir pavelinima straiko ku
ri atnesza dideles bledes del 
valdžios ir visuomenes. — Taip 
tai iszsireiszke Angliszki laik- 
raszcziai.

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
kilo parapijinėje mokykloje 
Szv. P. Marijos, prie Elm ir 
Maple ulycziu. Klebonas Dura- 
czinski tuoj aus pranesze ugnia
gesiams apie nelaime kurie pri
buvo ir užgesino liepsna.

13,432 Vengrai Jau 
Žuvo Kareje

Bern, Szveicarija — Isz Bu- 
dapeszto daneszama buk nuo 
praeito Augusto menesio, pra
eitam mete, kareje žuvo 13,432 
Vengriszki kareiviai kurie bu
vo priversti prigialbet Vokie- 
cziams kareje. Isz tojo skait- 
liaus 2,256 užmuszta, 9,117 su
žeista ir 2,069 nesurandami.

Vokiecziai Nusiunsti In 
Rumunija Apmalszyti

Sukylimus

Stokholm, Szvedija — Dau
gelis Vokiszkos kariuomenes 
likos nusiunsta isz Pragos in 
Rumunija ant apmalszinimo te 
naitiniu pasikėlimu. Jau dau
gelis likos suszaudyta ir ar- 
esztavota už visokius suokal
bius priesz Vokieczius.

Philadelphia, Pa, — Spirito 
dirbtuvėje Publicker Alcohol 
Co., kilo eksplozija kurioje 
baisiai apdeginta devyni dar
bininkai.

Naujas Gubernatorius
Edward Martin, Isz

Pennsylvanijos

Harrisburg, Pa. — Ateinan
ti Utarninka, 19-ta d. Sausio, 
bus prisiegdytas naujai isz- 
rinktas Edwardas Martin, kai
po gubernatorius, in, vieta isz- 
sitarnavusio James. Daugelis 
žmonių ketina suvažiuot in sos- 
tapyle Pennsylvanijos daly
vauti parodoje.

Skaitykite “Saule”

Žymus Žmones Dalyvaujanti Szioje Kareje

ant svieto, apleistas sierata bu
vo priverstas apleisti pastogia, 
maitindamasis lengviausiu bu- 
du — pavogtu pienu nuo kai
mynu trepu. Sudžia ji nenu
baudė tiktai davė jam prie
glauda sierateliu prieglaudoje.

Isz kaireses matome generolą Henri Girau,d, kuris apėmė vieta nužudyto Francu- 
ziszko generolo kuris sutvėrė armija,, isztikimu Francuzu, Afrikoje, skaitlyje 300 tuks- 
taneziu vyru, kurie kovoja drauge su Allijentais. Viduryje, Juho Rengell, Finlandijos 
ministeris kuris turėjo posėdi su Japonais ir už tai Amerika uždare Finu, ambasada New 
Yorke, nužiūrėdama ja kaipo priesza Amerikos. Ant tieseses matome William Hodson, isz 
New Yorko, kamisoriu labdarystes, kuris užsiims pagialba del kariaujaneziu sklypu.

MOSKVA — Svarbi Vokiecziu linija Kau
kaze likos perkirsta per Maskolius su didėlėms 
bledems del Vokiecziu kuriu likos užmuszta 
apie penki tukstancziai Vokiecziu ir atimta nuo 
ju dvylika Rusiszku miesteliu kurie radosi Vo
kiecziu rankose. Aplink Stalingradu taipgi atsi
buvo smarkus musziai kuriuose žuvo daug Vo
kiecziu. Žemutinėje dalyje Dono užmuszta dau
giau kaip tūkstantis Vokiecziu ir paimta dauge
li in nelaisve kaipo ir daug kariszko materijolo. 
Tarpe paimtu Vokiszku kareiviu in nelaisve, 
randasi vaiku turineziu tik penkiolika metu ir 
senuku turineziu po 60 metu, kas parodo kad 
Vokiecziai netenka sveiku ir tinkamu vyruku in 
kariuomene. Vokiecziai ta patys prisipažysta.

Vokiecziai taipgi prisipažino kad Ameriko- 
niszki ir Angliszki eroplanai padare daug bledes 
miestuose kur randasi kariszkos dirbtuves ir 
padare daug bledes. Nekurie miestai beveik vi- 
siszkai likos sudeginti per bombas.

Afrikoj Amerikonai suardė 34 eroplanu 
stotis ir suszaude daugeli Vokiszku ir Italiszku
eroplanu. Francijoj ir Holandijoj Allijentu le- 
kiotojai bombardavo svarbius miestus, padary
dami milžiniszkas bledes. Beveik 400 Allijentu 
eroplanu dalyvavo tame užkupime.

PATARNAVO JAI
LAIKE SZLIUBO

Nunesze Ja Ant
Kapiniu

Earton, Kans. — Ketures 
sanvaites adgal atsibuvo vin- 
cziavone Matildos Machek. 
Nuotaka tada turėjo 18 metu, 
svodba atsibuvo iszkilmingai 
kuriai patarnavo prie altoriaus 
penkios pamerges ir penki bro
liai. In kėlės sanvaites Ona 
apsirgo ant pendesaitis, nuva
žiavo in ligonbu,te kur jai pa
daryta operacija, bet buvo pa
vojinga ir jaunamarte mirė. 
Ana diena atsibuvo jos laido
tuves. Tos paczios pamerges 
nesze gailės žiedus ant jos ka
po o brolei nesze jos kuna ant

paskutinio atsilsio. Buvo tai 
labai liūdnos laidotuves ku
riose dalyvavo daugelis žmo
nių ir padare inspudi ant susi
rinkusiu, gailininku kurio jie 
niekad neužmirsz.

Daugelis Italu Likos
Užmuszta

Rymas — Gruodžio menesy
je žuvo 6,448 Italiszki karei
viai ant Balkanų ir kitose da
lyse Rusijos, kurie kovoja 
draugia su Vokiecziais priesz 
Rusus. Afrikoj taipgi Italai pa- 
r.esze dideles bledes nes ju li
kos užmuszta 746, sužeista 2,- 
835 o nesurandama 584. Ant 
mariu nukentejo jie taipgi nes 
neteko apie 2,000 kareiviu per 
paskandinima j u laivu. 4



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
l

ve Dievas už tai laimina. Kornu Karaliai Suėjo jSuszildyt pribuisz'a. Ant ryto- 
I jaus ‘pavėlino jam iszeiti o ka
iria vaikiukas sugryžo vakare, 
.meszka nudžiugo labai. Nuo to 
'laiko Sabanczikas nakvojo 
kožna vaikara meszikos būdoje, 
palikdama dali savo valgio ma
žiukam svecziui.

Tula diena, kada tarnas atė
jo su valgiu del meszkos vėliau 
ne kaip buvo jo pripratimu, nu
sistebėjo nemažai, paregejas 
gulinti vaikiuką glėbyje mesz
kos. Žvėris paprastinai būda
mas nuolatos dideliu ėdiku, ne- 
ijudino valgio idant nepabu- 
dint mažo draugo. Žinia apie 
taji atsitikima pasklydo tuo- 
jaus po visa dvara o ant ryto
jaus pats ikunigaiiksztis Leopol
das nuėjo persitikrinti ar tai 
Imtu teisybe. Vaikiukas, persi
gandęs puikiais parodais dide
liu ponu, pradėjo verkti. Mas- 

, l'kus glostė ji ir ragino prie val
gio.

Kunigaiksztis paėmė vaikiu
ką po savo apgloba bet mažas 
Sabanczikas neilgai naudojosi 
isz jo prieglaudos nes gulėda
mas kėlės sanvaites tvarte la
bai uižsiszalde
ma plaucziu numirdamas po 
keliu dienu.
draugas taip susirūpino netek
damas draugo jog in menesi 
laiko pastipo.

Tasai atsitikimas yra užra- 
szytas senuose Užraszuose Ku
nigaikszczio Loterinslko.

PASIRINKO SAU ISZ
:: LAIK ::

Isz daugiau kaip 15 bilijonu' 
žmonių ant szio svieto, likosi 
apskaityta bulk kas dvi sckuin 

►s, 90 kąs 
minuta, 5,595 kožna valanda, 
147,736 'kas diena o penkesde- 
szimts milijonu kas meta.

L’žgema beveik tiek vaiku 
kas meta todėl mažai susimaži-' 

;na gyventoju ant musu žemes.

Pražiūrėjai

Szirdis žmogaus at jauczia mįrszįa. dvi ypato 
gerus velinimus ir linkėjimus | 
ir nekarta žmo'gu net sugraudi
na, jeigu vienas žmogus gali 
u’žgaiiadint tukstanczius skai
tytoju ir tai tas yra didžiausia 
linksmybe ir užmokestis lai'k- 
raszczio redaktorių, 
idyste “Saule” per 
aplaike daugeli padėkavonių

Tai-gi re-l 
szventes Jeigu visus dieninius laik-j 

’ raszczius kurie iszeina Ameri-i 
geru veliiiimu ir linkėjimo svei- ]-oj, bufu sukarpyti ir suklijuo- 
katos ir ilgio pagyvenimo, už ti in viena> tai pasidarytu kas-! 

pinas 40 milijonu myliu ilgio,' 
arba beveik puse tiek,'kiek rei-l 
ketu idant pasiekti saule. Jei
gu sukarpytum laikraszczius 
po dvi pėdas ploczio, tai apties
tu svietą 10 tukstaiicziu myliu 
aplinkui.

ka isz szirdies. visiems dekavo- 
ja.me ir lai visiems Dievas už 
tai nes ir asz neturiu žo|diu ant 
iszreiszkimo visiems mano 
jausmu už gerus velinimus. F. 
ĮW. Boczkauskas, Red. ‘Saules.’

kur žmones dirba gerai, pa
sklydo visokį agentai parduot 
darni mulkiams visokius sze
rus nuo aliejaus, vario, sidab
ro, aukso, gurno, namu ir t.t.

Vyrucziai, sveikas protas pa
rodo, jeigu tosios kompanijos 
butu vertos ir iszpildytu ka 
jums agentai prižada, tai ne
siuntinėtu savo bernus pas atei
vius siutindami jiems pirkti 
szerus. O ne, patys viską tuo- 
jaus užgriebtu o jums neduotu, 
ne pauostyt tuju szeru ir pajų. 
Norėdami pirkti kokius szerus, 
nueikite in bile kuria banka o 
jie jums duos gera patarima.

Jeigu kas yra akyvu dažino- 
ti apie ,nepaprastus dalykus tai 
tegul toli nejeszko nes suras ja 
labai arti kiszeniuje. Paimkime ' 
ant pavyzdies kiszenini laikro
dėli kuris susideda isz 176 da- ' 
lėliu. Ant padirbimo jo reikia 
2,400 mekaniszku vartojimu 
pakol laikrodėlis gales eiti. 
Laikrodėlio ankeris iszmusza 
kas diena 432,000 kartu o per 
meta 167,680,000 kartu. Jeigu 
laikrodėlis be perstosimo eitu 
dvideszimts metu tai iszmusza 
13,153,000,000 kartu.

Vienas deszimta-dalis vieno į 
laszo aliejaus užtenka ant isz-Į 
tepimo viso laikrodėlio.

Pana Zofija Bartkevicziute, 
isz Filadelfijos, raszo sekan- 
cziai ir redyste:

\Tuias geras tėvelis, pasiemys 
savo nerūpestinga dukrele in 
kita kambarį, prakalbėjo in ja 
sekaneziai: “Mano mielas kū
diki, geidžiu su tavim pasikal
bėt apie tavo motina. Gal pa
laminai jos rūpestinga veidą,' 
nesakau kad tai tavo priežastis 
bet tavo privalumu yra pra- 
siklaidyt taji rūpesti ant jos 
veido. Mano pageidimu yra, 
idant tu rytoj anksti atsikeltu- 
mei ir padarytum pusryczius o 
kada tavo motinėlė nulips že
myn ir nusistebės tavo pasiel
gimu, pribegkie prie jos ir pa- 
bueziuok ja. Tuomi padarysi 
jai didžiausia džiaugsma. Prick 
tam žinclk kad jai priguli tavo 
buczikei. Kada tu buvai mažu 
kūdikiu, ji tave liūliavo ir bu
eziavo kada tu gulėjai serganti 
o visi tave bijojo dalypstet. 
'Jada nebuvai tokia patogi kaip 
sziadien esi. Per visus tuos me
tus, kada tu augai, ji tave pri- 
žiurinejo, apsaugojo nuo viso-į 
kiu nelaimiu ir bueziavo tavo 
sužeista, kūneli jeigu kur susi-' 

įžeidei, užmigdo tave savo sal
džiais bu'czkiais, kada tu bijo-j 
jai užmigti. Žinoma, tavo mo
tinėlė ne yra taip patogi szia
dien kaip tu esi bet jeigu tu jai 
prigial'betum jos naminiam 
darbe tai gal sziadien ji nebū
tu taip riaukszletauo bet jeigu 
tu apsirgtam ir ji tave prižiū
rėtu tai ji tau nuduotu kaipo 
aniolas kuris tavo nelaimes 
praszalintu. Taip, hiano myli-

“Siuncziu mano prenumerata ma dukrele, tavo motinėlė tave 
už laikraszti “Saule” ant szio kada nors apleis, jeigu jos sun- 
meto. Asz geidžiu skaityti laik- įkenybes nuo jos pecziu nebus 
rarzti “Saule” ir pamenu' kaip 
mano tėvelis skaitydavo “Sau
le,” kurioje radosi daug pui
kiu apraszymu ir pasakų o ypa
tingai ant Kalėdų. Idant užmo
kėti už “Saule”, rinkau centus 
ir nikelius kur ti'k galėjau nes 
mano tėvelis mažai uždirbdavo 
ir negalėjo užsimokėti o prick'

N enud i ubą i da rbel i u, 
N e is z m iego j a i n a k t e 1 i u 
'Gana pailsai, nuvargai 
Kol mane užauginai!

gutes Del Maisto

Szita motere spaudo nau
jas Maisto Knygutes Nr. 2, 
Pittsburgh, Pa., spaustuvė
je. Spaustuve yra gerai ap
saugoj ama per elektrikines 
duris per kurias niekas nega
li ineiti kaip tik darbininkai.
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Ii ant mirtino patalo jau nuo 
keliu sanvaieziu. Serga ant “li
gos” kurios nesupranta dak-j 

tarai ir kožnas linguoja su gal-j 
va ant ženklo kad jau vilties1 
Martinui nėra. Martinas dasi- 
prato kad jau neužilgio reikes 
kraustytis pas savo 
sutiko ant visko ir 
rengės apleisti szia 
kalne u ž g a na d i n t as.

Da priesz atėjima kunigo, 
Martinas paszauke:

— Katriuk, cik szen!
■—■ Einu, cinu, Martin u k. O 

|ka, ar tau truputi geriau?
— Nekalbėk, boba! Jau man 

galas. Turi dabar rūpintis apie 
įsave. Da esi ne sena, nes jau
kesne už mane dcszimts metais.

Sutvėrėja,! 
buvo pas i-, 
aszaru pa-

Visi Dirba Del Laimė
jimo Kares

kada, jau manės nebus ant szio 
svieto. Žmogus nežino kas jo 
laukia 
leido.

— Va je, Martineli, szirdžiuk 
nekal'bckie taip nes man szirdis 

jplyszta isz gailesties o kas jau 
|apie isztekejima, tai nenoriu 
neklausyti. Tik tave viena my
liu ir tau prisiegiau viernasti 
ne tik laike gyvasties bet ir po 
tavo mireziai — taip, net už 
grabo.

— Nekalbėk nieku, boba! Da 
ne esi sena, gaspadorysta rei
kalauja vyro, kada jau manes 
nebus czionais.

— Nekalbėk taip, szirdžiuk! 
Pasveiksi da! 0 kad ir Dievu
lis daleistu, tai asz daugiau jau 
netekėsiu už kito vyro, veluk 
su tavim mirti drauge!

— Niekus kalbi! Mirt nemir
si o pati sau rodos neduosi. Ge
riau manes klausykie ka tau 
kalbesiu. Na, kaip ten mislini 
apie Joną Kukli ?

— Vajei Martinu'k 
midliauses, susimilk ant manes!

— O gal eitum už Petro isz 
malimo?

— Nekalbėk, Martineli, apie 
tai, nes man net szirdis plyszta! 
Tavo esmių ant szio ir ano svie
to, nenoriu kito!

palengvintos per tave. Tosios 
iszdirbtos rankos, susuktos ru- 
matizmu, kurios tau tiek pri 
gialbejo gyvenime, gulės sudė
tos ant jos szaltos krutinės, to
sios lupos, kurios tave pirma 
karta pabueziavo kūdikystėje, 
jau bus szaltos ir jau daugiau 
neprakalbes meilingus žodelius 

tam jis negali skaityti nes ma-jin tave o tosios nuliude aikys 
žai mato, tai asz jam perskai-j nematys tavęs daugiau lyg Šu
tau. Asz, (kaipo jauna Lietu-do Dienai. Tada tai suprasi ver- 

skaityti te savo mylimos motinėlės ka
da szalta žemele uždengs jos 

ant

vaite, malonecziau
“Saule” kuri mane palinks
mintu o ir mano mažus broliu-Į mirusi Ikuna sza ltam kape
kus nes “Saule” pritaiko aky-ikapiuiu. Bet jau bus per vilu
vus skaitymus del visu — jau-itavo gailestis ir rugojimai, kad 
nu, mažu ir senu žmoniu. Veliu-j ja neguodojai už gyvasties ir 
dama jums viso labo, laimes o j jai nejirigialbejai jos darbuose.

Dar yra laiko, neu'žmirszk ka 
au sakau o busi linksma ir Die
vas tau visame palaimins.

GaT"ne~visi tėvai galės taip 

kalbėt in savo dukreles todėl 
patariam musu dukrelėms szi
ta gerai perskaityt ir niekados 
neužmirszti.

. Tu mano motinėlė, 
Mocziute sengalvele, 
Gana pailsai, nuvargai, 

\Kol mane užauginai.

ypatingai geros sveikatos, lie
ku su pagarba Zofija Bartlkevi- 
cziute, isz Filadelfijos.

Toji mergaite vietoje praleis
ti suezedintus centus ant nieku, 
užraszo savo szeimynai “Sau
le”. Ar-gi ne puikus pasiszven- 
timas dukreles? Kad tokiu bu
tu daugiau tai Lietuviszka tau 
ta negreit iszdiltu, turėdama 
teikiu tikru Lietuviszku dukre- 
Jiu. 'Garbe tau2 Zofija^ ir lai ta

Pana Zoe Ch.enn.ault ir jo
sios giminaitis dirba del lai
mėjimo kares. Ji dirba prie 
ginklu, o jisai mokina stu
dentus kaip lekioti eropla- 
nais Keesler lekiojimo stoty j 
Mississippi. Jo tėvas sziaiien 
kovoje Kinuosia plakdamas 
Japonus ir Vokieczius.

Clarence Emig (ant kaireses), isz Lehigh pavieto, Pa., 
ir jo du kiti draugai aplaike dovanas už iszauginimą dau
giausia kornu. Emig užaugino ant vieno akerio 140 busze- 
liu kornu, motere Violeta Weeks užaugino 141 buszelius o 
DeKalb užaugino 188 buszelius ant kožno akerio.

MIELASZIRDINGA
:: MESZKA ::

Žmogus nežino kas jo A NT dvaro kunigaikszczio 
o daktarai mane jau ap-j Leopoldo, 'Kaucijoj, Loter-i 

ing’geje, gyveno pradžioje 18-tol 
szimtmeczio, tyki ir apsipratus 
meszka, vardu Masko. Laike 
dideles žiemos 1709 mete, ma
žas kaminyluotis pargabentas 
isz Sabandos, inejo vakaro lai
ke in meszikos bilda, manyda-

mas jog gal jau ten bus szil- 
cziau ne kaip szaltam tvarte, 
kuriame turėjo miegoti ir szalti 
kensti. Buvo per jaunas idant 
suprasti pavoju ant kurio pats 
save iszstatc eidamas in mesz- 
kos prieglauda.

Meszika, truputi susimaiszius 
atsilankymu nepraszyto sveczo 
priėmė ji gana jausmingai, pri
spausdamas prie saves idant

ir gavo uždegi-

Turi Didele Szeimyna

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

k ir Markes.

Keturikojinis jo
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Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos,

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Vargutis ir Skunutis. 60 dus... 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- [rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie

404
50c
kri- .
35c 1 Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau

toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.. 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz va]errezijoa; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuo^as. 76 puslapiu................ f"

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

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

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

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

isz 
isz- 
pa- 
35c 
Ne-

apie 
mUilO Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,

Dorybe veda in laime; Szaitiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

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

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

; trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .......................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
ngai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
i bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 

11C- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

— O gal Mikola, girininką ?
Geras ir drūtas vyras ir...

— Tai tu Martineli, neesi
jam prieszingas? Asz jau apie 
ji senei mislinau...

Martinelis pasveiko ir
misilinada mirti o bobele vaik-iliukninai einiki ir kiti szP°selei- 20c 

. . . . . . j No. 113 Penkios istorijos apie
sZCZloja. nusiminus ir nuleidus Burike ir Burikas; Kareivis ir vėl
uosi 'kad nepasiliko naszle. jnais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

| pasaka) ; Užliekos isz senovės pada- 
' jvimu; Peary ant žemgalio arba kaip 

■jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
No. 115 Puikios istorijos apie 

Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
I Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi-

paskutinis skatikas; Juokai. 
...............................................15c 

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c 
119 Keturios istorijos apie 

Haremo nevalninke; Luoszis:

f

Sztai paveikslas Mrs. George Adams, isz Auburn, N. Y., 
su savo szeimyna, laikydama savo 20-ta kūdiki ant keliu. 
Turi ji net 20 vaiku ir tik dalele ju randasi ant szio pa
veikslo. Tėvas stovi szale savo sunaus, antras nuo deszines 
puses.

rnas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas;
Preke

No. 
puikus

No.
Gaižia
Viena motina; Vnikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

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

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

I No. 126 Penkios istorijos apie 
! Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

j kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

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 

I 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; Nuspresta- 

!sis; A r/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................... 15e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlnikas; Pas merga; Gražios 

lakvs; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
imas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 

puslapiu .................. ........................ ..15c
| No. 153 Trys istorijos apie Gailu- 
Iti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
j puslapiu .............................................. 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 158 Keturms istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
60 nnslnnin ........................1 5 e

No. 160 Keturiolika istorijų apie

nis; Vieszuats 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; Budy ne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
20c prapulties Kranto; Mistras ir Krepe- 

szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.............25c

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
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; 

i Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla- 

.ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c

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

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

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

—

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pcnna.
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• (Tasa)

“Ji Prancuziszlkai kalbėjo 
truputi gėriams už savo tęva ir 
musu tarpe ji buvo tulku. Asz 
turėjau apsakyti viską apie 
laivokruzi, su mažiausiomis 
iszgal'cmis ir asz pasakojau, 
lyg kad bueziau buvęs ten isz- 
tikus nelaimei. Po tam visa gi
mine nulipo žemyn in vidų su- 
kiužejusio laivo. Kaip tiktai jie 
pateko in szmurginia apitasima 
galerija, jie szukterejo isz nuo
stabos ir paidyvu. Ir urnai tėvas 
bei po trys dukters laike paiszi- 
niu knygeles savo rankose, ku
rias jie be abejo buvo neszioja- 
si užsikiszuses po sunkia neper -į 
lyjama drapana ir visi buvo 
bepradedą su sykiu pieszti ala- 
veliais pieszatus tos melancho- 
liszkos ir fantastiszikos vietos.

“Jie buvo susedia szaligreta 
ant atsikiszusios sijos ir ketu
rios piesziniu knygeles greitai 
•buvo beapsidenganezios mažy
tėmis juodomis linijomis, ku
rios turėjo perstatyti pusiau 
atvira skilvi Marijos Joseph.

“Asz toliaus apžiūrine jau 
grobius laivo ir seniausioji 
mergina kalbėjo su manimi 
pieszdama.

“Asz dasižinojau, kad jie 
žiemavoja Biarritz’e ir kad jie 
atvykę ant salos Ee ypatingai 
del to, kad pamatyti priplukin , 
ta pakrasztyn tri-stiebi laiva. 
Jie neturėjo paprasto Anglisz- 
ko iszdidumo; jie buvo žmones 
prastos mandagios szirdies isz 
eiles anų vienvaliniu keleiviu, 
kuriais Anglija apdengia visa 
žeme. Tėvas buvo ilgas, raudo
nas veidas jo buvo apriestas ži
lais pavaritais ir iszrode lyg 
gyvas u'žikalndys, szmotas kum
pio, supjaustytas pavidale gal
vos, kuri isz abieju pusiu turi 
po skilti plauku. Dukters, lyg 
mažytes bradžios paukszteles 
gemale, buvo ilgakojes ir taip
gi plonos — atskyrus vyriau
siąja. Visos trys buvo gražios, 
labiausiai augalotoji.

“Ji taip juokingai kalbėjo, 
juokėsi, nudavė suprantanezia 
ir nesuprantanezia, kele savo 
akis lyg ko klausdama (akis 
mėlynas kaip gilus vanduo), 
apsistovinejo pieszusi ant va
landos, kad dasiprasti tai, ka 
manai, gryžo vėla prie darbo, 
tarė “taip” ar “ne” — kad 
asz bueziau galėjas klausytis ir 
žiūrėti be pabaigos.

“Urnai ji burbterejo:
“Asz girdžiu koki justeleji- 

ma ant szito laivo. ’ ’
“Asz suklusau; ir asz tuojau 

patemijau žema, pratasu, na- 
vatna garsa. Kas tai buvo ? Asz 
pasikėlęs pažvelgiau per ply- 
szi ir smarkiai szukterejau. 
Mare buvo sugryžusi adgal; ji 
buvo mus tik ka beapsiauezian- 
ti!

“Vienoje valandoje mes bu
vome ant denio. Jau buvo per 
vėlu. Vanduo mus aplinkui ap
skriejo, ir tekejo liiikon krasz- 
to su nevierytina skuba. Ne, jis
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pažinstama Anglo merginelef 
Asz jos nemylėjau, juk asz jos 
nei nepažinojau. Ir prie to vi
so asz buvau ai y tetas ir perga
lėtas. Asz bueziau norėjas ja

mu pūtima vėjo. Dabar mare 
dribo truputi ir tamsumoje asz 
maeziau 'baltus ruožus pasiro
dant ir pražuvant, tai buvo ruo
žai putu: tuomi tarpu kožna

“Mare buvo bekylanti dabar 
ir bemuszaniti musu sutruszkin- 
ta laiva. Kas atsieina manės, 
tai asz mislinau tiktai apie ana 
baisa. Ir asz 'mislinau taip-gi

netekejo, jis slydo, jis slinko,, 
augo ilgyn, 'kaip kokia didele 
bekraszte plema. Vanduo ant 
smiltyno buvo bemaž kuone ke
letą centimetru gilus; bet kilas 
priepludys taip toli jau buvo 
nukakęs, jog mes nebemateme 
lekiantiji jo kraszta.

“Anglas norėjo szokti. Asz 
ji sulaikiau. Pabėgti nebuvo 
galima delei giliu vietų, kurias 
mos turėjome aplankoti ateida
mi o in kurias mes tikrai in- 
klimptumem gryždami adgal.

“Perejo valanda pasibaisė
jimo ir baimes musu szirdyse. 
Po tam mažoji Anglo mergaite 
eme juoktis ir sumurmėjo:

‘ ‘Mes taip-gi nusikosime laivo 
kruszi. ’ ’

“Asz mėginau juoktis; bet 
baime mane pagavo augsztai, 
baime pasali ir pasibaisėtina ir 
žema ir marma, 'kaip prieplu
dys. Visi pavojai, kurie mu'ms 
grėsė, atsistojo su sykiu priesz 
mane. Asz norėjau szuktereti. 
‘Gelbėkite!’ Bet in ka?

“Dvi jaunesnes merginos 
susirietusios kiūtojo prie tėvo 
kuris su nusiminusiom akimi 
žiurėjo in nemieruota mare, 
kuri mus aptvarstė savimi isz 
visu pusiu.

“Ir naktis užėjo taip pat 
greitai, kaip kad pakilo didžia- 
maris — tamsi, drėgna, szalta 
kaip ledas naktis. Asz tariau:

“Nėra ko daugiaus 
kaip liktis ant laivo.”

‘ ‘ Anglas atsiliepe:
taip!’ ”

“Ir mes laukėme ten ketvirt- 
dali adynos, puse adynos, isz 
tiesu, asz nežinau, kaip ilgai, 
temydami ana geltonąjį vande
ni, kurs gilyn ėjo aplink mus, 
ratu sukinėjosi ir sukinėjosi, 
ir rodosi burbuliavo bei links
minosi atvajavodamas adgal 
platųjį pamariu kraszta.

“Viena isz mažųjų mergeliu 
szalo ir mes urnai pamislyjome 
eiti žemyn, 'kad rasti užveja 
nuo lengvaus, bet szailto vėjo, 
kuris pute ant musu ir gnaibė 
musu kailius.

“Asz pasistiepęs žvilgterė
jau per skyle. Laivas buvo pil
nas vandens. Tai-gi mes turime 
susirietė stimpsoti pagal tam
sias balanas, kurios denge mus 
sziek tiek.

“Prieblanda jau mus apden
gė savo szeszeliu ir mes kiuto- 
jome prisispaudė arti vienas 
prie kito, apsiaubti tamsybe ir 
mare. Asz jutau szale mano pe
ties drebuli mažosios Anglo 
mergeles, kuri dalntimis kaleno 
laikas nuo laiko. Bet asz taip
gi jutau szvelnia sziluma jos 
kūno per jos szlauni, ir toji szi- 
luma del manes taip buvo gar
di kaip buozkis. Mes daugiaus 
nekalbėjome; mes sed'ejome ne
juda, nebyliai, susirietė kaip 
gyvuliai griovyje, kada uraga
nas siauezia. Ir, nežiūrint in tai 
vis, nežiūrint in nakties meta, 
nežiūrint in baisu ir auganti 
pavoju, asz pradėjau jaustis 
laimingu, kad asz buvau czion, 
džiaugtis szalcziu ir pavojumi, 
linksmintis ilgose adynose tam
sos ir baimes, kurias asz turiu 
perleisti ant szitos sijos taip 
artymais szitosios jaukios ir 
gražios mergių ližes.

'“Asz klausiau saves. Isz kur' 
radosi tas navatnas jausmas 
geroves ir linksmybes ? ”

“O-gi! Ar kas žino? Del to 
kad ji czion buvo? Kas? Ji, ne-■

daryti

iszgelbeti, paaukauti save del 
jos, padaryti tūkstanti paikys- 
tu! Navatnas daigtas! Kaip tai 
atsieina, kad būtis moteriszkes 
pergali mus taip? Ar tai yra 
galybe jos patogybes, kuri mus 
supainioja? Ar tai yra pagavi 
mas jos grožybes ir j'aunysta, 
kuris mus apgirdo lyg vynas? 1

“Ar tai nėra gangreit paly
tėjimas Meiles, Meiles Paslap- 

! tingumo, kuris be paliovos 
j stengiasi suvienyti dvi butybi, 
kurs bando savo galybe valan
doje kaip' pastato vyrisziki su 
moteriszke veidas veidan irku-’mes isznyktumem. Vienas isz 
ris pėrpila juos sumaigytujju mane ypatingai piktino. Jis 
slaptu giliu jausmu, lyginai' geso /kas trisdeszimtis sekundų 
kaip kad drėgniname žeme, ■ 
idant gėlės augtų?

“Bet tylumas prieglaudos ir 
dangaus pastojo baimus, del to 
kad mes tokiu budu galėjome 
du'seti aplink mus bėkraszti 
drunu oszma, stora gaudėsi ki- 
lanczios mares ir vienoki tėk
mės atsikorima in laiva.

“Ūmai asz nugirdau garsus 
trukeziojimo. Jauniausio ji mer
gele veike. Tada tėvas stengėsi 
ja patieszyti ir jie pradėjo kal
bėti savo gimtoje kalboje, ku
rios asz nesupratau. Asz dasi- 
protejau kad jis ramino ja ir 
kad ji dar vis baimijosi.
“Asz paklausiau savo susied- 

kos: ‘Ar tamistai nėra per szal
ta? Ar szalta?’ ”

“Szalta. Man labai szalta!”
“Asz norėjau jai duoti sa

vo skraistele; ji neprieme. Bet 
asz ja nusivilkau ir apdengiau 
ja priesz jos norą. Jai besikra- 
tant, ranka jos palytėjo mana- 
ja.Užkerinantis sziurpulys per
bėgo per mano kuna. į

“Nuo keletos minutu oras pra|kilnaus, tame

vilnis užgavo Marija Joseph ir 
kratė trumpai padrėkindama, 
kas smeige mums in. szirdis.

“Ant galo mergele drebėjo; 
asz jos drebuli jaueziau szaly- 
mais. Ir asz turėjau smarku no
rą paimti ja in savo apglėbi.

“Žemyn tenai priesz mus ir 
užpakalyje musu, po kairei ir lf 
deszinei, szviesnamiai szviete ‘ 
iszilgai pamariu — szvies-na- 
miai balti ir geltoni ir raudoni, 
sukinantiesi lyg milžinu, žiu- 
rineziu in mus, sergstaneziu. 
mus, laukiancziu stropiai, kadi^sz deszineses puses.

ii vėl tuojau žyburiavo. Tasai 
paskutinysis isz tiesu buvo aki
mi, su voku 'be perstoges už
merktu virsz jos ugningo žvil

“Laikas nuo laiko Anglas 
brauko brežuka kad pamatyti 
kelinta adyna, po tam jis zie- 
goreli velakiszo adgal inkisze- 
niu. Staiga jis tare in mane, 
virsz gaivu savo dukteriu, la
bai ruseziai:

“Asz velyji tamistai laimin
gu Nauju Metu, mosieii!”

“Buvo mat pusiaunaktis. 
Asz isztiesiau savo ranka, ku
ria jis suspaudė. Po tam jis 
kasžin ka pasakė Angliszkai ir 
urnai jis bei jo dukters užtrau
kė ‘God save the Queen’ (Die
ve gelbek Karaliene'), kurios 
dainos aidai skraidė per juoda 
ir gudu orą ir vyko tolumoje.

“Isz pradžios asz jaueziau 
norą pasijuokti po tam mane 
pereme smalkus, fantastiszkas 

' jausmas.
j “Buvo kasžin kas liūdno ir 
prakilnaus, i_

tapo szviežesnis, pliukszczioji-1 ]aisvaskenduoliii, 
mas vandens in szonus laivo • .....
ėjo drutyn. Asz atsistojau; di
delis vejas pute man in veidą. 
Vejas 'buvo bdkylas!

“Anglas tai patemijo tame 
paicziame laike kaip ir asz, ir 
tarė prastai:

“Tai negerai del musu, szi- 
tas —. ”

“Žinoma, buvo bloga, buvo 
tikra prapulutįs, jeigu vilnys, 
nors silpnos, užugautu ir pa
kratytu sudužusi laiva kuris 
jau taip 'buvo pairęs ir sulužes 
jog pirmasis augszt-vandenis 
galėjo ji isztežinti lyg koszielie- 
na.

“Taip musu baime augo va
landa nuo valandos su dideji-

gi ed o j ime 
prasudyti- 

niu‘, beveik kaip kokia malda 
ir drauge kaip kasžin 'kas kil
nesnio, kasžin kas palygintino 
in ana senovės iszlkilmingaji 
‘Ave Caesar morituri te saluta- 
mus. ’

'“Ka'da jie buvo pabaigia, 
asz prasziau savo kaiminkos, 
kad ji viena padainuotu balla- 
da, legenda, ka ji pati mėgsta, 
idant mus užmirszinti apie sa
vo bedas. Ji apsiėmė ir tuojau 
jos aiszkus jaunas 'balsas isz- 
lelke in nakti. Ji 'dainavo kasžin 
ka, be abejones liūdna, nesą 
garsai buvo pratęsiami ilgai, 
loke palengva isz jos burnos ir 
kiūtojo, lyg sužeisti paukszte- 
liai, virsz vilniu.

apie sirenas. Jeigu laivas koks 
butu traukės netoli pro musu 
szali, ka butu mariokai sakėt 
Mano surūpinta dvasia pasilei
do in sapnus! 'Sirena! Ar ji ne
buvo isztikruju kokia sirena, 
toji duktė mares,'kuri mane už
laikė ant szito iszkirmvarpoto 
laivo ir kuri veikiai turėjo nu- 
skensti su manimi drauge gilu- 

|mose vandeniu ?
“Bet urnai mes visi penki 

emem riedėti ant denio, dėlto 
Ikad Marie Joseph nugrimzdo 

Anglisz- 
Ckoji mergina parpuolė skersai 

manos ir pirm ne kaip asz susi
pratau, ka asz 'darau, manyda
mas, jog atėjo mano paskutine- 
ji valanda, asz ja pagriebiau in 
savo apglėbi ir bueziavau jos 
skruostus, jos smilksinis ir jos 
plaukus.

“Laivas nesijudino daugiaus 
ir mes, mes taip-gi, tykiai sė
dėjome.

“Tėvas pasząuke: ‘Katre!’ 
Toji, kuria asz laikiau atsilie
pė, ‘ka’, ir sukrutėjo, kad at- 
sivalninti. Ir toje valandoje asz 
bueziau bevelyjas 'kad laivas, 
perplyszes in dvi dalis, mane 
intrauktu su ja in mares.

“Anglas tese kalba toliaus: 
“Truputi susiūbavo; tai nieko! 
Mano trys dukterys randasi at
vangu m e. ’ ’

“Nepatemijas vyresneses jis 
buvo pamislines kad ji nupuo
lė in vandeni per krauta !

“Asz keliausi palengva ir 
urnai iszvyd'au žiburėli ant ma
riu, suvisai arti musu. Asz su- 
szuk'au; anie atsisliepe.

Tai buvo valtis pasiausta 
jeszlkoti musu per svetaines sa
vininką, kuris buvo numanęs 
musu neiszminti.

“Mes buvome iszgelbeti. Asz 
nustojau lukesties. Anie paėmė 
mus nuo musu plausto ir parga
beno mus adgal in St. Martin.
“Anglas dabar tryne sau ran

kas ir murmėjo: “Geros vaka
rienes! Geros vakarienes!”

‘‘Mes vakarieniavome. Asz 
nebuvau linksmas. Man 'buvo 
gaila Marijos Joseph.

“Mes turėjome skirtis, atei- 
naneziaja 'diena, po daug kra
tymu ir spaudymu ranku bei po 
daug, daug prižadu susiraszi- 
neti. Jie isžkeliavo in Biar
ritz’a. Man nedaug truko, kad 
bueziau juos lydė jas.

“Asz buvau smagiai užgau- 
1 tas; asz norėjau pirsztiesi prie

tos mergineles. Jeigu mes bū
tumėm perleido asztuones die
nas draugėje, asz bueziau tai 
padaryti tarėjas. Kaip silpnas 
ir nesuprantamas žmogus kar
tais yra!

“Du metu sukako ir asz ne-
buvau girdėjas žodelio nuo ju. 
Po tam asz gavau gromata isz 
New Yorko. Ji isztekejo už vy
ro ir rasze man tai praneszda- 
ma. Ir nuo tada mes vieni ki
tiems raszinejome gromatas 
kožina; meta, Nauju Metu die-’ 
noje. Ji pasako man apie s'avo 
gyvenimą, kalba apie savo vai- 
kuczius, savo seseris o niekuo- 
■met apie savo vyra! Kodėl? E! 
kodėl?... Irkas atsieina manes, 
asz raszau tiktai apie Marie 
Joseph. Tai buvo gal vienintele 
moteriszkoji, kuria asz kuomet 
mylėjau. Nekuria asz kuomet 
bueziau turėjus mylėti... E, na, 
kas gali pasakyt? Buitys viesz- 
p'atauja ant musu... Ir po tam— 
ir po tam — viskas pereina... 
Dabar ji bus jau pasenejusi; 
asz turbut jos nebepažin- 
czian... E, jos isz pereitu laiku, 
jos nuo sudužusioj© laivo! Ko
kis tvarinys!... Dieviszkas! Ji 
raszo man, jog plaukai jos pra
žilo... Tai padare man dideli 
skausmą... E, jos geltonieji 
plaukai... Ne, mano Angliszlko- 
sios merginos nebėra dau
giaus... Tai liūdni dalykai toki!

----- GALAS------

į TARADAIKA |

Valdo Orines Armotas Szaudydami Nevidonu Eroplanus

Vyrukai turi būti gabus idant pataikint in eroplanus. Taipgi matome telegrafistą 
kurisai aplaiko žinia kur eroplanai lekia ir paduoda szovikams vieta kur turi taikinti in 
lekenezius eroplanus.

0 ir ikacziu muzike turėjo, 
O kaip nuo guzutes svaiguli 

gavo, 
Tai apie sziksznospanii 

dainavo.
Jau isz tokios vineziavones 

gero nebus,
Ba kada kolera užmusz, 

Nei nepajus,
Kaip galas abiem pribus.* * *

Nekurie maino kad ir varga 
kenst,

Bile tiktai ilgai szvenst, 
Kur daug 'būna kriaueziu, 

Tenais girtavimas didis laike 
szveneziu.

Per visa nedelia lėbauja, 
Per visa ta laika neiszsipa- 

girioja.
Iii vieina tokia vieta nu

keliavau,
Tai visko ten pamaeziau,
Kaip vėjo papueziami 

szneider ūkai,
Ploni veju pamuszti kotukai, 
Ant makaules skrybėlė su

daužyta,
Arba visai sunaikinta,

Ju kiszenei tuszti, 
Kuom maitinasi tai nežinau,

Bet kaip girdėjau,
Tai su silkių galvom,

Ir kepenimi,
Ba už centus penkis,
Gali įpriszerti kelis,

0 ant galo ka ežia paisyt apie 
valgi,

Juk ir be valgio gyventi gali, 
Szmoteli duonos,

Tai bunai tokiems invales, 
Bile tik nusipirkti gales.

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

Vyrai, gerai apsižiūrėkite, 
Jeigu su kokia nežinoma mer

gina sueiti in pora norite, 
Ba nekurios priedia velniu, 
Ir tik isznaudoja vaikinus.
Viena tokia nežine isz kur 

pribuvo,
Ir Ohajuj apsigyveno, 
įSusidraugavo su vienu 
Laisnus iszsieme su kitu,

Ir nemažai pinigu iszkaulino 
nuo abieju,

Ant galo iszrunijo po szimts 
velniu.

Vaikinai sue ja dabar dejuoja, 
Ir badai labai apsiaszaroja,

Dabar neturi ka daryti, 
Turi apie mergina užmirszti.
Vyrucziai, asz sakiau ir 

sakysiu,
Ne viena jau mokinau ir 

mokysiu:
Idant atsargus visi butu, 

Bile avietines valkatos 
neužkabintu,

Tai jiems vis nie'kas, mokslas 
kasztuoja,

Mokslas pinigo reikalauja,
O jeigu po keliolika doleriu 

isz tyko, v 7

Tai daug mokslo iszejo ir pro
tingesniais p as i liko.

« * *
| Ten kur kokioje Szulinville,

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondas 

ir Markes.
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Susiporavo szernas su kumele, 
Ir tai uždraustam laike, 

Tyczia ta i ii pataikė.
Yra tai labai negražu,
* Gyvuliszlkai suvisu,
Jau tai ne žmoniszkai,

Bet tikrai gyvuliszlkai.
Tasai Bolszevikas paezia turi, 

įSusiporino su kita, ant to 
nežiūri, 

Szoko ir trepsėjo,

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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Žinios Vietines Isz Amerikos
—■ Suibatoje iSzv. Marce- 

liau's, popiež. Panedelyje Szv. 
Petro Krėslo.

— Viktorija Mikelioniene 
užvedė skunda Pottsville® sū
dė priesz savo duktere Adele 
Mitruliene ir jos vyra Kazimie
ra, kad jai mokėtu po 10 dole
riu ant mlenesio ant užlaikymo 
nes abudu prižadėjo ja maityt 
ir užlai'kyt todėl motina užra- 
sze jiems savo namus bet tieji i 
savo prižadejima dalaike tik Į 
per keturis menesius. Todėl bu
vo priversta apleisti savo malm a 
ir eiti kur kitur už ka dabar 
turi mokėti po 40 doleriu ant 
menesio. Dabar motina skun
džia kad jai sugražintu narna 
ir kad jai mokėtu po 10 dole
riu ant menesio ant jos užlai
kymo.

SHENANDOAH, PA.

—• ISudas sutraukė mote- 
riszkus ryszius Onos Ba- 
nuszkeviczienes, isz Turkey 
Run, nuo josios vyro Juozo, 232 
S. Main uly., už biauru pasiel
gimą isu ja. Porele apsivedė 
Rugsėjo [Sejpt.] 27 d., 1932 me
te, bet trumpai po tam prasidė
jo szeimininiszkas nesuprati
mas ir ant galo priėjo prie per
siskyrimo.

—- Henrikis Paulukonis, W. 
Poplar uly., randasi vietinėje 
ligonbuteje kur gydosi ant ap- 
deginimu veido, ranku ir kojų, 
per eksplozija gazolino laike 
darbo prie stripinsu Turkey 
Run.

—■ Vietinėje ligonbuteje gy
dosi Stella Kazlauckiene, Juo
zas Svatskis ir Antanina Kov- 
likiene.

— Utaminke laike savo su
sirinkimą pavieto Liotuviszku 
Moterių Drau'gisžkas Kliubas, 
Elks svetainėje. Po susirinki
mui atsibuvo priėmimas nauju 
virszininkiu su banikietu, ant 
ju garbes ir del tujų kurios ap
leido savo dinstuis. Naujos vir- 
szininkes kurios apėmė savo 
dinstus yra: Marijona Paserps- 
kiene isz Mahanojaus, pirmi
ninke; Agnesžka Traskauskie- 
ne, isz Malianojaus, vice-pirmi- 
ninke; M. Slavilkiene, isz mies
to, rasztininke; Ona Kirelevi- 
cziene, isz Eradkvilles, iždinin
ke; Alicija Paczesiene, isz Mi
nersville®, finansų rasztininke. 
Nares likos palinksmintos per 
puiku programa ir su skania 
vakariene. Ateinanti menesi 
susirinkimas bus laikomas Ne- 
clio Allen lietelyje, Pottsvillej.

PER DAUG “BINGO”

Vyras Bingino Pacziule

Brooklyn, N. Y. — Stasys 
Karpovicz prisipažino sude 
jog apdaužė veideli savo pa- 
cziules ir pamėlynavo jos pui- 
kes akutes bet turėjo tarne ge
ra priežasti. Pasakė jis buk jo 
prisiegele beveik kožna vakara 
palikdavo ji namie su trejetą 
vaiku o pati lankydavosi ant 
loszimo “Bingo“.

Negana to, pacziule sugryž- 
davo namo apie 2-tra valanda 
ryte, norints “Bingo“ pasi
baigdavo 10-ta valanda o kur 
ji buvo per taji laika tai jam 
nesakydavo.

Teismas likos atidėtas ant 
tolimesnio laiko nes palicija 
tyrinėja pasielgimą pacziules 
ir ar Stasys kalba teisybia.

Pavogė 20 Centu,
Sugražino Doleri 

-------  t 
Rochester, N. Y. — Dvylika J 

metu adgal tūla mergaite pavo-' 
ge 20 centu isz bubnelio in ku-Į 
ri žmones mete pinigus del Sa
la, veisziu Armijos. Ana diena 
pirmsedis tosios drauguves ap- 
laike laiszkeli isz New Yorko 
kuriame radosi vienas doleris 
ir trumpas iszaiszkinimas: I 
“Paėmiau tuos pinigus ir nuo 
tos dienos neturėjau ramybes Į 
nes mano sanžine mane nuola-| 
tos kankino. Bet taja diena ne-į 
turėjau, nei cento prie saves o 
valgyt baisiai norėjau nes per' 
dvi dienas nebuvau valgęs. To
dėl sugražinu jums tuos 20 cen
tu su procentu,. Dovanokite ma
no kalte.“

Motina Pasodino Duk
rele Ant Pecziaus

Philadelphia, Pa. — Asztuo- 
niu metu mergaite taip baisiai 
likos apdeginta kad reikėjo jos 
drapanas nupjauti nuo jos ap
degusio kūnelio, ligonbuteje. 
Kaltininke yra jos motina, Mrs. 
Mare Crossan, kuri likos ar- 
esztavota ant tolimesnio per
klausymo.

Kada mergaite atėjo in mo
kykla, daraktorka patemino 
kad mergaite kenezia ir labai 
yra nerviszka. Kada jos už
klausė kas jai atsitiko, mergai
te pasakė kad jos motina ja pa
sodino ant karszto pecziaus ir 
ja baisei apdegino.

Keliolika metu adgal motina 
likos aresztavota u,ž nepadoru 
pasielgimą su vaikais ir atsė
dėjo bausmia pataisos name. 
Motina turi asztuonis vaikus 
nuo 14 menesiu lyg 8 metu. Ba
dai sūdąs juos atiduos in vaiku 
prieglauda nes motina yra ne
tinkama rūpintis savo vaikais. 

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Užtiko Netikėta Sve- 
czia Po Paczios Lova 
Kada Sugryžo Namo

New Britain, Conn. — Su- 
gryžes netikėtai namo isz dar
bo, pasiimti savo špilka su nu
manu, kuria buvo užmirszes, 
nes dirbo kariszkoje dirbtuvė
je New Britain Machine Shop, 
Howard W. Smith, 49 metu, 
nuszove ant smert netikėta 
sveezia James Thompson, ku
ris buvo pasislepes po jo pa
czios lova.

Kada vyras staigai inejo in 
kambarį, jo pati buvo persi- 
gandus per ka vyras suprato 
kad ne viskas paredke. Abudu 
stovėjo prie miegkambario du
riu kad sztai vyras patemino 
po lova ka toki gu,linti, kru
tant, kuris buvo uždengtas kal- 
dra. Vyras spyrė in gulinti, tuo 
paežiu laiku szaukdamas kad 
iszlystu isz po lovos. Kada 
Thompsonas atsistojo ant ko
jų, vyras paleido in ji kelis 
szuyius užmuszdamas ji ant 
vietos.

Motere susipažino su Thomp- 
sonu kada ji dirbo miesto li
gonbuteje keli menesei adgal. 
Motere pastatyta po 500 dole
riu kaucijos kaipo liūdinto j a 
tojo atsitikimo.

Užsmaugė Savo Paczia
Ant Jos Praszymo
Jamestown, Va. — Jokūbas 

Hamilton, 69 metu amžiaus, 
turtingas buezeris, kuris nuo 
keliolikos metu pamėtė ta biz
ni ir gyveno privatiszkai, nužu
dė savo paczia, apspkes skepe
ta ant jos kaklo ir suko, pakol 
ja užsmaugė. Taip kalbėjo jis 
palicijai kada ji aresztavojo.

Jokūbo pripažinimą patvir
tino budintojai kurie nekarta 
girdėjo nuo jo serganezios pa
czios, kaip ji kalbėdavo in juos 
bu,k ji labai rūpinosi idant Jo
kūbas pirma nemirtu nes tada 
nebutu kam apie ja rūpintis. 
Senuke geide pirma mirti o kad 
mirtis nesiskubino ja paimti, 
todėl prasze savo vyro kad jai 
atimtu gyvastį ka Jokūbas su 
mielu, noru ir iszpilde.

Ne ilgai liūdėjo Jokūbas 
paskui savo prisiegele nes pa
siėmė sau antra paczia idant ji 
dažiurinetu ir pralinksmintu 
jo nuliūdima ant senatvės. Rei
kia žinoti kad jo antra paežiu-

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Poni Marijona Garkausk'iene 
isz Westville, Iii., raszo: Siun- 
cziiu szirdingus veliiiimus visai 
redysitai su laimingais Naujais 
Metais, kad Dievas duotu su
laukti gera meta ir geros svei
katos. Lai Jis jum duoda geras 
pajie'gas darbuotis dar daugeli 
metu del musu Lietuviu.

Adolfas Markielionis, isz 
Kingston, Pa., raszo: Prisiun- 
eziu tamistoms užmokesti ant 
viso moto už “Saule“ su szir- 
dingais velinimais ant Nauju

le yra už ji dvideszimts metu1 Metu, kad “Saule“ da. gyvuotu 
jaunesne ir gal intiks senam ilgus metus del musu suramini- 
kvailiui, priskubint jam mirti, m o.

Pacztas Pristatytas Kareiviams Pustyneje

Seržantas iszdalina paczta aplaikyta isz Amerikos del 
kareiviu tarnaujaneziu ant Naujos Gvinos, kur musu “boi- 
sai“ randasi ant tarnystos ir iszguja Japonus isz tenai.

POVYLAS VON HINDEN- 
BURGAS buvo tikru kareiviu 
nemėgstantis politika-—ir mažai 
meiles jis turėjo del popierninko 
Hitlerio, kuri su nenoru priėmė 
kad jis butu valdyto jum Vokieti
jos.

Po praeitai karei iszmintingas 
senas Vokietis Hindenburgas sa
ke: “Amerika instojo in kare, 
kad buvo patrijotiszka . . Ji 
suprato kare.”

Dabar istorija atsikartoja del

Hindenburgo pasėkėjo! Ameri- 
koniszkos pramonystes vela dir
ba be paliovos eroplanus, tankas 
ir ginklus — kad ingaleti savo 
prieszus.

Ne tik kariszka galybe, bet ir 
Elektrikiszka Galybe ---- sziadien
turi daugiau galybes ne kaip 
Hitleris ir jo visi sėbrai, nes toji 
pajiega iszdirbineja ne tik kul
kas, bet ir laivus.

Toji elektrikiszka galybe yra 
valdoma per gerus biznierius—

del tojo tikslo!
Bet, tame prigialbsti ir Ameri- 

koniszkas gyvenimas kur žmo
nes yra laisvi, iszranda visokius 
dalykus ir juos padirbinėja isz ko 
Visi turi nauda.

PIRKITE BONUS 
DEL ISZLAIMEJI- 
* MO KARES *

Pennsylvania Power & Light Company

Lauke 14 Metu Idant 
Iszduot Žudintoja

Motinos
Fairview, N. H. —Keturioli

ka metu adgal, kada Petras 
Doyle turėjo dvylika metu, jo 
motina likos nužudyta, o pali
cija nedarę jokio tyrinėjimo, 
kad '.surasti žadintojų, nes pa
gal ju nuomone, tai motere mi
rė nuo sužeidimu, puldama tro
pais 'žemyn in skiepą. Bet ana 
diena Petras apreiszke polici
jai, buk ta žudinsta papilde 
jo patėvis, kuris nužudo jo mo
tina su kirviu, o kad Petras ta
da nebuvo pilnu metu, todėl 
lauko pakol daeis in metus, 
idant iszduot savo patėvi už 
nužudymą jo motinos.

Nužudyta Motere Su
deginta Josios Name
Mountville, Okla. —Mrs. Ne

da Montell, 28 metu amžiaus, 
likos nužudyta savo name po 
tam sudeginta. Ugnis taipgi 
sudegino kaimiszka narna, pa
darydama bledes ant 20 tuks- 
taneziu doleriu. Motere ta va
kara .atidavė savo maža dukre- 
lia kaiminkai idant ja prižiū
rėtu, o pati pasiliko viena, nes 
josios vyras iszkeliavo in kita 
miestą su reikalu. Badai nu
žudyta motere buvo labai pato
gi-

Keli menesei adgal kas tekis 
Užsikeisejo ant jos gyvasties, 
uždegdami jos gyvenimą bet 
liepsna like's greitai užgesinta.

Ponia Ona Bartuszka, isz 
Swoyersville, Pa., raszo: PrL 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už “Saule“ ant viso meto, su 
sziidingais velinimais ir geros 
sveikatos. Myliu skaityt jusu 
laikraszti net ir in beda papuo
liau per Kuczia skaitydama 
Tardaika, nes užmirszau apie 
mesa, Kalėdoms, kuri radosi 
pecziuje. Lai jums Dievas duo
da pajiegn ir sveikatos darbuo
tis toliaus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Geras Aptiekorius

In aptieka Shenan'doryj atė
jo kokis tai 'žmogelis, praszy- 
damas aptiekoriaus kad jam 
samaiszytu kokiu gyduolių del 
i s z t uis z t i nim o vi d ur i u.

— Tiktai tokiu, ponuli ap- 
tiekori.au, kurios pradėtu savo 
darba kada jau busiu namie.

— O kur gyveni?
— Ant galo Coal ulycziois.
Aptiekorius inpyle isz bon- 

kutes kelis laszus kokio skys
tumo.

—■ Ar va žu ėsi namo ar eisi 
pekszczias?

—■ Važiuosiu, tai bus sau
giau.

Aptiekorius ima antra bute
li ir vela inpyle kokiu ten la- 
szu.

— Ar važiuosi bosu ar 
automo'bilium ?

— U-gibosu!...
Aptiekorius paėmė treczia 

buteli nuo lentynos ir vela in
pyle kelis laszus.

— Kaip toli turi eiti nuo 
boso iki savo gyvenimo ?

— Apie du szim'tus mastu.
Aptiekorius paėmė ketvirta 

buteli ir vėla inpyle kelis la
szus.

—■ Ant kokio laipsnio gy
veni?

—• Ant treczio.
Aptiekorius paėmė penkta 

buteli nupildama® kelis laszus.
—■ Kiek žingsniu nuo duriu 

in vikada?
— Kokia deszimts, ponuli.
Aptiekorius pripylė stiklą 

maiszyto skystimo, pareika
laudamas 75 centus. Žmogelis 
iszgere m'aiszyma vienu gurk- 
szniu, susiraukė kaip septyni 
greikai ir iszejo.

Ant rytojaus žmogelis atėjo 
in aptieka ir prie duriu jau 
pradėjo kalbėt linksmai:

— Ponas aptiekoriau, esi 
tamista vertas aukso. Priva
lai būtie inžinierium.

— Kodėl?.. .užklausė nusi- 
s t eb e j a® a pt i eik o r i u®.

—• Ba poiiiiilis padarei tik 
maža klaida savo aprokavime 
tai]), tiktai kokia pustreczio 
masto, nes ilgiaus negalėjau 
dalaikyti ir turėjau paleisti!. .

Moczeka Paskandino 
2 Mergaites Szulinyje

Alberts, Mo. — Czionais li
kos arsztavota Se'ila Silbert 
[matyt Žydelka] moczeka, už 
nužudymą dvieju mergaiezi u, 
6 ir 4 metu amžiaus, kuriu ku- 
nele'i- likos surasti artimam 
szulinyje. Tėvas nužudytu 
mergaieziu nieko nežinojo apie 
nelaimia, tik tada, kada sugry
žo isz darbo.

Laike tyrinėjimo moczeka 
iszsikalbinejo, buk mergaites 
bego paskui szuni, kuris inpuo- 
le in s zulini, o mergaites užsi- 
žioplinia, taipgi inpuole in szu- 
lini. Tėvas pasakė buk iszei- 
damas ta diena in dakba, susi- 
bare su paczia, kuri paszauke 
kad 11 tavo dukreles mirs pirma 
tave!“

Nesenei palicija prasergejo 
moczeka kad geriau pasielgine- 
tu su mergaitėms, nes aplaikc 
skundus nuo kaimynu ir jeigu 
to 'nepaklausys, tai ja uždarys 
kalėjime.

Aplaiko $12,775 Ant 
Meto; Dirba Už Doleri
Gillmore, Tex. — Norints 

Eynon Baxter, dirba ant ukes 
už viena, doleri ant dienos o 
aplaiko ko'žna diena po 35 dole
rius ineigo®, bet nemano pa
mest savo darbo ant ukes, isz 
kurio yra užganadytas. Eynon 
kel'i metai adgal dirbo ant ukes lis i, 500 pusi., $1.85; Kapitonas Vei- 

pas David Horner, kuris turėjo '"ias-. apysaka $1.25; Burtininką, ir 
1 ’ d Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su-
51 a'keriUS labai blogo® žemes džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins-

kuria Eynon pirko irž deszimts 
doleriu. Nesenei pribuvo in ta 
aplinkine inžinierei jeszlkoda- 
mi aliejau®, kuri rado ant Ey- 
nono u'keš ir dabar turi ineigos 
nuo josios po 35 dolerius ant 'dies Lk°s 60c; Pataisymui Vyriszku- 

dieno®. Jis padeda tuos PL-j (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines I<i- 
nigus in banka o isz dolerines gos (diabetu) 58c; nuo Pražilimo ir 
ulovvc maitino oflvn i,-'Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz

burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60

algois maitina savo paczia ir 
du vaikus.

85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
jPuplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai poPonia 8. McCall, isz Maple

Shade, N. J., raszo: Prisimnczill '25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tamistoms UŽmdkesti UŽ laik-įtes p° 20c; DzingeUs, Debesylas, Cze- 

, ,, , . , breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle-
1 asztl Saule ant \ ISO mcto,|Įes, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
SU linkėjimais ant Nauju Metu pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko
ii- geros sveikatos ir .giliuko ir k"'>ias AA,tr“as 

° M. ŽUKAI 11b,
juSll UŽsiemime. , 336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

IZST PRISIUSKITE
TIKTAI 50£ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100 J

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

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

Greicziausiu Budu 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN1

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudimo 
65c ;ta pati gražiais celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maldos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenu
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 
lancziaus Pasakų Knygele 15c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; .Sapnu 
Knyga, su paveikslais $1.25; Lengvas 
Budas Iszmokt Angliszkai 35c; .Apie 
Dangų, Saule ir Žvaigždes 10c; Sap- 
Marijos ant Kalno Alyvų 15c; Gyve
nimas Marijos 35c; .Orakulas knyga 
visokiu inspejimu: planetų kazyru ir 
delnažinystes $3.00; Geografija, že
mes apraszymas 464 pusi., $3.00; 
Raistas, knyga apraszo lietuviu gy
venimą Chicagos stockyarduose, 356 
pusi., $1.00; Basanavicziaus Pasakos 
290 pusi., $1.25; Istorija Abelna, da-

kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Sveikata Ligoniams 2&C.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 

'jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir-

c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru)

tiekori.au

