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Ant Dienos

Vokiecziai Apleisdami
Georgievsk Užtrucino

Maista Ir Arielka

Milijonai Be Namu

New York — Ant anglekasiu 
susirinkimo czionais nutarta 
kad jeigu anglines kompanijos 
bepakeis jiems po 2 dolerius 
ant dienos, tai iszeis ant strai- 
kos 1 d. Apyiliaus. Jeigu prie 
to daeitu tai 450 tukstaneziai 
anglekasiu sustotu dirbti.

Buvo Pasislepes Szuli- 
nyje Per 3 Metus

Norrisville, Ohio — Per tris 
metus ūkininkas Roy Ander
son slapstėsi senam, iszdžiuvu- 
siam szulinyje nuo palicijos. 
Szulinyje turėjo maža kamba
rėli ir lova, kur dienomis gyve
no o naktimi pareidavo pas sa- 
viszkius. Andersonas szeszis 
metus adgal pabėgo isz kalėji
mo kuriame buvo uždarytas už 
papildyta žudinsta ir likos nu
baustas ant penkiolikos metu o 
kad nebutu pabėgės, butu lyg 
sziai dienai atsėdėjas savo 
bausme bet dabar turės isz nau
jo sėdėt kalėjime dar penkis 
metus. Detektyvai ji nužiūrėjo 
ana diena, kur jis praleisdavo 
laika ir ant galo pasisekė ji su
imti.

Moskva, per (O.N.A.) —Ka
da Vokiecziai priverstinai tu
rėjo apleisti Georgievska, už 
trucino visa maista, pieną ir 
arielka, nuo ko mirė 900 žmo
nių ir vaiku. Rusiszki gyvento
jai suprato kad j u draugai jau 
prisiartina ir kad Vokiecziai 
skubina apleisti miestą, paim
dami viską kas duodasi paimti 
o ko negalėjo pasiimt tai pradė
jo labai pigei pardavinėti gy
ventojams.

Ko negalėjo pasiimti tai su
ardė ir sunaikino kaip duona 
ir maista bleszinese o žmones 
stovėjo nuliude prisižiūrėdami 
tam visįszkam sunaikinimui. 
Vokiecziai taipgi pardavinėjo 
arielka kuri iszrode kaip ariel
ka bet skonis buvo kitokia.

Po apleidimui Vokiecziu ant 
rytojaus, apie tūkstantis gy
ventoju staigai pavojingai ap
sirgo; pradėjo apjakti, tapo su- 
paralyžavoti ir pradėjo staigai 
mirti. Pasirodė kad Vokiecziai 
viską užtrucino.

London — Sziadien Anglikai 
kas menesi paleidžia ant Vo
kietijos apie 12,000 bombų, ant 
miestu ir iki sziai dienai jau 
sunaikino daugiau kaip 2,000 
visokiu Vokiszku kariszku 
dirbtuvių ir milijonai žmonių 
pasiliko be namu. Anglikai yra 
labai dėkingi Amerikonams už 
pagialba ir prisiuntima dauge
lio eroplanu. Daugelis didesniu 
miestu sziadien randasi griuvė
siuose, dirbtuves randasi griu
vėsiuose ir žodžiu, daugelis vie
tų Vokietijoj iszrodo kaip po 
drebėjimui žemes.

Amerikoniszka Kariuo
mene Tures 10,800,000 

Vyru
Washington, D. C. — Karisz- 

kas posėdis apskaitė buk prie 
pabaigogs szio meto Amerika 
turės 10,800,000 kareiviu ant 
tarnystos ir žmonių prie viso
kiu kariszku darbu. Laivynas 
turės 2,200,000 vyru.

Vokiecziai Suszaude
Laikrasztininkus

Jugoslavai Iszžude Visa 
Italijonu Divizija

! BROLIS NUŽUDĖ
SAVO SESUTE

Kad Buvo Per Daug 
Rėksminga

London, per (O.N.A.) — Len- 
kiszka valdžia czionais aplaike 
žinia buk Vokiecziai suszaude 
140 Lenkiszku laikrasztininku, 
kurie slaptai Įeidinėjo laik- 
raszczius požeminiuose skie
puose Groję, artimoje Varsza- 
vos. Visi gyventojai name, ku
riame Įeidinėjo laikraszczius, 
likos suszaudyti. Varszavoje 
Vokiecziai suszaude 70 žmonių 
kurie užklupinejo Vokiszkus 
aficierius.

London — Jugoslavijos pa- 
sikelelei iszžude visa Italijonu 
divizija kalnuose Moster taip
gi paimdami nuo j u 17 dideliu 
tanku, du milijonus kulku, 16 
armotu ir 80 maszininiu, kara
binu. Banjalukoje Slavai už 
musze daugeli Vokiecziu ir di 
deli skaitlį aficieriu.

London — Vokiecziai Kar 
kove turėjo smarku muszi, už 
imdami kėlės svarbias vietas 
bet likos vėliaus iszguiti su di
delėm bledems netekdami dau
geli tanku ir apie 900 likos už- 
muszti. Rusai atmusze Vyazma 
užmuszdami tenais apie 9,000 
Vokiecziu ir dabar artinasi 
prie Smolensko.

59,850 ITALU ŽUVO

Praeita Menesi

Rymas — Pagal kariszkos 
valdžios apskaityma, tai pra
eita Vasario menesyje likos už
muszta 4,395 Įtalįszki karei
viai, 14,464 sužeista ir 40,994 
dingo nežine kur. Didžiauses 
bledes Italai aplaižė ant Rusu 
frunto nes ten užmuszta 3,125, 
sužeista 12,793 ir dingo 38,918. 
Ant Afrikoniszko frunto už
muszta 435; sužeista 579 o din
go 1,364.

Prancūzai Isznesze In
Padanges Kariszka 

Truki

London — Francuziszki pa
sikelelei užmusze daugiau kaip 
tris szimtus Vokiszku kareiviu 
per iszneszima in padanges ka
riszka truki, artimoje Saone. 
Nuo Sausio menesio szimet pa- 
sikelelei suardė apie 3,000 my
liu geležkelio, padege daugeli 
miestu ir užmusze apie 1,500 
Vokiecziu.

Kharkovas 
Paimtas Per

V okieczius
Rusai Dabar Randasi 65 My
les Nuo Smolensko* Panesze 
Dideles Bledes; Rusai Nepri- 
pažysta^ Ingalejimo; 59,850 

Italu Žuvo — Anglekasiai 
Kerszina Straikuoti

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Washington, D. C. — Vokie
cziai yra labai nusiminė kad j u 
dievaitis Hitleris badai serga 
proto liga nes nuo jo nieko ne
girdėt jau nuo keliu sanvai- 
cziu. Badai jis randasi kalnuo
se kur silsisi nuo kokio tai lai
ko.

London — Amerikoniszki 
er o planai bombardavo miestą 
Rouen, Vokietijoj, sunaikinda
mi geležkelio stotis, amunici
jos dirbtuves ir daugeli namu, 
kaipo ir suszaude daugeli Vo
kiszku eroplanu. Amerikonai 
visi sugryžo ant savo stoeziu.

Afrika — Allijentai smarkei 
supliekė Vokieczius Tunisijoj, 
sunaikindami daugeli troku ir 
eroplanu. Daug Vokiecziu likos 
užmuszta musziuose.

LONDON — Vokiecziai apgarsino buk 
vela paėmė Kharkova nuo Rusu su didėlėms 
bledems ir austume Rusus ant szimto myliu ad
gal ir kerszina dabar isztremimu daugelio Ru
siszku pulku toje aplinkinėje. Bet Rusai nepri- 
pažysta kad Vokiecziai visiszkai paėmė Khar
kova tik sako jog Vokiecziai pacme tik nekurias 
vietas aplinkinėj tojo miesto. Badai net 375,000 
Vokiecziu eme dalybas tame muszyje, Kharko
vas likos atimtas nuo Vokiecziu per Rusus, Va
sario 16-ta d., po keturiu menesiu kruvinaus mu- 
szio. Maskolei tvirtina buk neturėjo užtektinai 
kareiviu apsiginti nuo Vokiecziu. Kiek žuvo 
tuose musziuose tai da neapskaityta bet spėja
ma jog keli szimtai kareiviu žuvo abieju pusiu.

Flint, Mich. — Jonas Wesley 
May, 16 metu, likos aresztavo- 
tas už nukankinimą ir nužudy
mą savo sesutes Emogene, 11 
metu amžiaus, kuria po tam nu- 
szove ir invyniojo ln • divona 
paslėpdamas lavona po lova 
kur ja surado motina ir 11 me
tu sesute.

Kada vaika nuveže ant pali
cijos stoties, ten jis prisipaži
no buk tame laike buvo namie 
pats vienas kada sesute parėjo Į szaudymui trūkio Vokiecziai 

pradėjo rekau-' Pa^eo° artima girria bet ten 
tvleti o kada! 3UOS Rusai iszžude su dinamitu.

Moskva — Rusiszki pasike- 
leliai aplinkinėje Moskvos su
laikė Vokiszka kariszka truki 
kuri suardė, užmusze 290 Vo- 
kiecziu ir paėmė įn nelaisve 
190. Taipgi paėmė 130 karabi
nu ir milijoną patronu. Po su-

kiszki pasikelelei smarkei pasi- 
prieszina Vokiecziams, ypatin
gai aplinkinėje Krokavo kur 
isznesze in padanges kelis ge- 
ležkelius, užmusze 43 palicijan- 
tus, suszaude tris didelius ero- 
planus su kareiviais ir sunaiki
no kelis didelius namus kuriuo
se talpinosi Vokiecziu kance- 
larijos.

Rusai Užmusze 30,000
Vokiecziu

New York — Angliszkas rei- 
dio pranesza, isz Moskvos, buk 
Rusiszki pasikelelei in laika 
trijų menesiu iszrito isz begiu 
745 trukius per ka 30,000 Vo
kiszku kareiviu likos užmusz
ta.

ŽINUTES

Trenton, N. J. — Keturi ap
siginklavę bandtiai apvogė val
gomųjų tavom kroma pasiim
dami $14,000 ir pabėgo.

Boca Grande, Fla. — Žymus 
milijonierius J. P. Morgan mi
le czionais Subatoj. Prie mirsz- 
tanezio radosi jo szeimyna. Tu
rėjo jis 75 metus.

Anglikai smarkiai bombardavo Vokiecziu 
kelis miestus o tarp tuju radosi ir Essenas kuri 
beveik visiszkai sunaikino. Daugiau kaip 1,000 
tonu bombų likos numesta ant miesto kurie su
naikino Kruppo kariszkas dirbtuves ir 30,000 
gyventoju pasiliko be pastogių. Francijoj taip
gi Amerikonai su Anglikais sunaikino daugeli 
vietų o ypatingai kariszkas dirbtuves kuriose 
dirbo laivus, ginklus ir tankas.

isz mokyklos ir j
ti. Paliepė jai tylėti o kada 
mergaite jo nepaklausė, užki- 
szo jai burna ir ja pradėjo kan- 
kyti o kada ir tas nepagialbejo, 
paleido in ja tris szuvius, už- 
muszdamas ant vietos. Po tam 
in vyniojo ja in sena divona ir 
paslėpė po lova, kur ja kiti na
rei szeimynos surado. Iszgama, 
nužudęs mergaite, nuėjo ant 
judomu paveikslu kur ji palici- 
ja surado ir aresztavojo.

London — Vokiecziai per
skyrė Rusiszkus ir Belgiszkusj 
anglekasius, kurie randasi ne
laisvėje Lembergo provincijoj, 
kad vieni su kitais nedraugau
tu. Bet Belgai nakties laike me
ta del Rusiszku nelaisviu pape-

London — Vokiecziai pradė
jo uždraudinet Lenkams laiky
ti bažnytinius ir tautiszkus ap- 
vaikszcziojimus. Už tokius pra
sižengimus Vokiecziai szaudo 
Lenkus ir kemsza juos szimtais 
in kalėjimus.

Varginga Motina Nužu
dė Savo Dvi Dukreles Ūkininkas Apsipaczia- 

vo Su Savo Uoszvia •

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Washington — Ko areziau 
prisiartina pabaiga Vokietijos, 
to daugiau Vokiecziau žudo 
mokytu žmonių Europoje kad 
tieji nebutu jiem ant kelio. Lyg 

rosus ir valgi pasidalindami ka' 
turi. Penkesdeszimts Rusiszku 
moterių, kurios pabėgo isz ne
laisvės, likos suimtos ir suszau- 
dytos.

Washingtgon — Žinios isz 
Sz vedi jos danesza buk Len-

sziol, pagal apskaityma, tai 
Vokiecziai iszžude apie 5,000 
mokytu žmonių, kur tik yra už- 
emia j u sklypus. Prezidentas 
Czekoslovakijos pranaszauja 
buk Vokiecziai pralaimės kare 
da szimet su didėlėms bledems.

Alberta Lea, Minu. — Mrs. 
Della True, 34 metu, naszle su 
septyniais vaikais, pripažino^Sounders, 45 metu, tėvas sze- 
palicijai buk ji nužudė savo sziu vaiku, aplaike persiskyri- 
dvi dukreles, 6 ir 9 metu, už tai ma nuo savo paezios ir in kėlės 
kad negalėjo nukensti kitu sanvaites vėliaus, apsipaeziavo 
merga ieziu szandinimus buk 
jos dukreles neturi tinkamu 
szlebukiu ir buvo vargingos.
Motina teisinosi priesz polici
ja: “Taip, asz jas nužudžiau

1 kad jos nekenstu sarmatos nuo 
savo draugiu ir nenorėjau ma-

i tyt kad jos kenstu paniekini
mus nuo savo draugiu. Motina

: inpyle truciznos in pieną ir pa- 
. davė mergaitėms gerti kada

jos ėjo gultie.

Newkirk, Del. — Mikolas

Amerikonai paskandino kelis Japonu sub- 
marinus ant Pacifiko mariu. Keli szimtai Japo
nu likos užmuszta.

su savo uoszvia, 49 metu. Soun
ders užmetineja savo paežiai 
buk toji su juom pasielginejo 
arsziau kaip su szunim. Matyt 
kad uoszvele turėjo malonesni 
būda už savo dukrele.

Per savo antra apsipaeziavi- 
ma Sounders dabar pasiliko pa
tėviu savo pirmos paezios,- pats 
yra savo patėviu ir dieduku sa
vo vaiku. Sounders yra turtin
gu ūkininku szio j e aplinkinėje.

Amerika sziadien iszduoda ant vedimo ka
res po 253,400,000 doleriu ant dienos. Praeita 
menesi valdžia iszdave daugiau kaip szeszis bi
lijonus doleriu ant vedimo kares.

Didele Pautiene

Los Angeles, Calif. — Di
džiausia pautiene kokia kada
nors likos padirbta, atsitiko 
czionais kada didelis trokas,

verte ir visi kiauszinei likos 
sukulti. Aplinkinei žmones su-
rinko kiek galėjo lengviau su
trukusiu kiausziniu.

vežantis 400 dėžių kiausziniu Pirkite Apgynimo Czedinimo 
arba 144,000 kiausziniu, apsi- Bondus ir Markes. 
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Kas Girdėt
Didžiausiu nevidonu žmo

gaus, ‘kuris naikina jo gyveni
mą ir užtrucina jo szirdi ir 
mislis yra tamsybe. Daugiau
sia ligų paeina nuo tamsybes 
Tamsybe yra motina vargo ir 
prasi žengimu. Daugiausia bar
niu, nesupratimu ir ginczu pa
eina nuo tamsybes bet didžiau
siu nevidonu tamsybes yra ap- 
szvieta. Nuo apszvietos priguli 
žmogaus sveikata, laime ir ge
rove sklypo.. Tauta, kuri nesi
rūpina apsz vieta, paima želi 
dingsta ir ant galo visai pra
žūsta.

gyveno su jais taip jog vienas 
apie kita nieko nežinojo.

Gal esate, szirdeles, akyvos 
dažinoti kokiu budu ji tai isz- 

Į])ilde? — Tuojaus dažinosite.
Vienas isz vyru tosios pato- 

gios ir vos 22 metu moterėlės, 
buvo naktiniu palicijantu, ki
tas buvo dieniniu darbiniinlku 
fabrike su kuriuom ji praleidi 
nėjo naktis.

Žinoma, kožnas isz ju turėjo 
atskira narna arba ji turėjo du 
vyrus ir du gyvenimus. Keikia 
pripažyt kad .Gracia nebuvo jo
kia tingine nes turėjo užtekti-

rats GIR! A
yAŠAKA jau atėjo. Saulute

kus 'kad nei vėjelis nedrums- 
czia. 'Tiktai visoki vabalai ir 
muses .visur laksto ir zirzena, v
Esame laukuose karsztis neap
sakomas, in kaimu toli. Kur
gi turime jiuo karszczio pasi- 
sle] it i ? Szt ai netol i ma t omas 
pavėsis—giria. Kas-gi ne]Iri

nai darbo užlaikyti du namus pažino jos malonaus pavėsio ir

Moterėles, nerugokite, kad 
jusu vyrai ruko pypkes namie 
nes durnai yra geru disinfekto- 
rium ir praszalina isz namu li
gas. Taįp tvirtina daktarai nes 
pypkes durnai, užmusza viso
kius mikrobus stuboje. — Bet 
nekurios moterėles veluik vyra 
iszvaro laukan rūkyt ne kaip 
prasmardyt durnais kambarius 
ir forniezius.

Szimas Berkm.au, isz George- 
ton, Ind., turėjo kasdienini pa- 
pratima skaityt mažus apgar
sinimus' laiikraszcziuose. Vai- 
sis tojo papratimo buvo tas, 
kad pasiliko turtingesnių ant 
25 tulkstaneziu -doleriu.

Skaitydamas tuos mažus ap
garsinimus ir pajesžko ji mus 
dingusiu žmonių, Szimas pate- 
mijo kad ji pajesžko advokatai 
isz Filadelfijos, kokiam tai 
svarbiam reikalui. Atsiszauikes 
pas advokatą jis dužiuoju buk 
jo dede mirė, palikdamas jam 
25 tukstanezius doleriu turto.

Pavyzidis isz to yra: idant 
skaity tumet apgarsinimus i r 
pajesžko jimus laikraszczi uose 
o gal ir jumis giliukis kada atsi
lankys po jusu pastogių.

mui tvorų, padiibimui laivu ir 
garlaiviu o po tam. ant vieszJke- 
liii j.r kur kitus visokiu tiltu ir 
kitiems naminiems daiglams. 
Kiekvieno dai'gto padirbimui 
įpritaiko tam tikra medi. Sta

kes. Kur giriose medžiai auga lioriai, bendrini tekintojai ir 
ir kur sauleles spinduliai pasie- ];j| j amatnin'kai labai gerai mo
kia. žeme, tenai auga ] 
žoles ir miszko visoki 1krūmai Jj(> medžius paskirsto iii kietu;-

ir priežiūra. Giria pasidalina in 
kėlės dalis ir kas metai viena 
dalis kertama, paliekant me
džius sveikus, 'kaipo sėklinius, 
nuo ’kuriu* iszkirstose vietose 
vela užsimezga medžiai ir po 
keliolika metu vela luina kerta- 
m i.

Girioms daug'bledies padaro 
.vejai ir dideles vėtros, kurios

iksztus iii suktus ir t ra-, t ukstaucziUs medžiu iszlaužo 
\ržuolas, javoras, beržas' ai’ba iszvarto. Bet dar did.es

didėlėmis gerai 1 e j y s -

medžius jau žinome

“Mes Esame Vieni Isz
Jusu Seniausiu

Skaitytoju!”

inas, serbentą arba aviete ir
t.t. Mažesnes ir szviesesnes gi
rias vadiname gojais arba go ji- medžiams, bet visi spvgliuoti visoki vabalai, kirmėlės; vieni 
neliais. Yra tai paprastai vie-impj/Jai yra. minkszt i. Apart to,| nugraužia medžiams žieve, ki-

ir puikios, vietos1'<|ar isz medžiu kitokia turime;Ii nueda lapus o dar kiti suga-
irauda. iSztai isz ju dirba tiy-’dina, jidms sza'kiiis, nuo ko me-Jkys> Yles mylime skaityti laik- 
peidina, alkoholi, smala ir t.t. gižiai tankiausia iszdžiusta. IrĮrasztį

Tai-gi nntemijus

kiti loki priklauso kietiems mus girioms nuostolius padaro užmokesti.

tos gražios
linksmos nes tenai paiikszc.ziu 
cziiilbejimas gimdo nepapras
ta harmonija klausytojaus au

rastose giriose, kurios iszikirs- 
tos, jioksta žemuoges, melyn- 
uoges, bruknes ir rieszutai.

S. Suszinskas, isz Cleveland, 
Ohio., raszo:—-Prisiuncziii ta- 
mistoms užmokesti už “Saule” 
del mano tėvelio ir persipra- 
szau kad pasivėlinau bet su 
karisžku padėjimu ir visokiu 
bedu, ])amirszome prisiunsti 
_____  ... Mes esame vieni 
isz jusu seniausiu skaitytoju ir 
manome tokiais pasitikti pakol 
mano teveliu sveikta u'žsilai-

į maži vaikai .giriose be szposn

Nekurtas dideles girias vadi
na puscziomis. Tai yra girios, 
kuriose auga spygliuoti me
džiai. Ant placzin smiltiniu ly 
gurnu auga puszys, ’ isz kuriu 
pasidaro labai dideles pusczios. 
Puscziose seniau visoki kara
liai ir didžiūnai medžioja. Yra 
ir Lietuvoje, Grodno guberni-

suprasime 'kad girios žmoni u 
turi būti dabojamos, saugoja
mos ir apžiuromos. Girios turi 
tureli žmonių globa. Jeigu 
Žmogus sau reikalingus me-

nea.psieina, laužo medeliams 
szakeles, arba anas pjausto, 
arba, skuta žieve. Toksai vaiku

Saule” ir net mano 
szesziu metu dukrele juokėsi 
kada jai skaitome Baltruviene 
ir Taradaika! ,

■džiu, kuriuose auga visoki inc

iszrodo. Puscziose tankiausia 
auga sĮiygliuoti medžiai. Girios 
ir pusczios žmogui labai nau 
dingos; jose žmogus gali pasi
džiaugti, pasilinksminti ir tu
reli nauda. ^ledžiotojui giria 
už viską brangiausia jis tenai 

i medžioja tankumynuose, jesz- 
,r ^sko zuikiu, lapių arba stirnų o 

1ai’|i-pat ir didesniu žvėrių ne 
aplenkia; jis nepaleidžia nei 

ilko, nei meszko' nei szerno.

triūsti jog kada vienas vyras Tai-gi in giria! Odei dekink- 
iszeidavo in darba ant nakties gurno už jos pavesi, prisižiure- 
tai skubiai sugryždavo pas ant- kini* Dievo ranku darbui. Su
ra vyra kuriam in laika paga- sipažinkime su giria, ir su jos 
mindavo valgi. Isudėjimu, kadangi giria, yra

Bet moterele ant galo susi- žmonėms 
prato kad'kaimynai pradėjo ja tomis, 
nužiurinet kaip ji iszeidavo isz j rpln:])Uf 
vieno namo in kilą. Matydama, ;sz ]<nrjn
kad isz sa\o pasielgimo gali ne]-]aj p. didžiausios ant svieto 
pakilti ei gėlei, ji dingo isz mie-(pUS1C.zj()Se Medžiai lapuoti yra 
sto. Ii kada abudu vyi ai piade-aržuolas, alksnis, beržas, 
jo jeszkoti savo veidmainingos1pUsze> kleveš ir kiti. Medžiai 
piisiegeles, visikas ant galo isz- Spyg]jllo| j. puszis, egle, kedras 
sidave. Abudu vyrai prigiaLp. kiti> ]>agal niedžius atskiria- 
bejo palicijai jeszkoti ir pasi- in(1 p. girias ir jas vadiname: 
seko ja aiesztavoti. I asodino aržuolynas, puszynas, eglynas, 
taja pauksztele kletkoje idant beržynas ir t.t. Vienok tankian- 
neiszlektu n nesusiiastu sau t;<ų; oii-mc inuO-zvin m<>. 
kitu kvailiu.

Akyviausia yra, kad abudu džiai vienas prie kito, arba kur 
vyrai nebuvo turtingi idant pavieniui. Apart paminėtu me- 
moterele galėtu isz tolpasinau-, džiu giriosesutiksimedar kito- 
doti o priek tam dirbo ji sunkei ’ kius, ai p tai: topelius, gluos- 
del abieju vyru. Tanikei buvo uius (veibas), jovarus ii .... 
priversta valgyt dvigubai kad Szitie medžiai giriose laibai re-' 
neatkreipti ant saves nužiurę- tai kur krūvoje auga tankiau-1

V • I . . . ' Į

jimo. Matyt, turėjo nemažai er- šia iszmetyt.i po visus girios' 
gelio užlaikyti savo slaptybia kampus. Puikiaušiu giria, yra 
ir intikti dviems vyrams... įsenus pržuolynas, kurioj mo-

Kas ja privertė prie to? Ar- džiai niikszti, gražus, turinti1 KO 
gi meile del dvieju vyru ar isz- kaijairie po kelis szimtus tu'ks- 1;lV(> padit in 
bandymas dvigubo gyvenimo? į 
Nežino lies da likos neiszais 
kinta.

ls patarimu kaip •

auginti 'kitus, kad jie nuolatos 
augtu ir kad medžiu niekados 
neprit ru'ktu.

'Seniau buvo daugiau giriu

bausmes.*
Todėl vaikai isz jaunu dienu 

turi Imti mokinami kad jaunu 
medeliu naikinimas — nuside- 

irĮjimas didelis priesz Dieva
priesz visa žmonija.

Seniau ant že- 
au žmoni umes buvo mažiau žmoni u, ma

žiau sodv'bu, kaimu, miesteliu 
ir miestu mažiau tai-gi reikėjo 
ir apdirbamos žemfes. Iszdir- 
bvscziu. taipgi nebuvo tokiu.

fabriku, visokiu garsiniu mn- 
szinu. Augant žmonių skaitliui, 
reikėjo girias, skinti ir žeme

PUIKUS :: ::
:: PATARIMAS

Du turtingu tėvu vaikai — 
mokiniai, iszeja vakare pasi- 
vaikszczioti, pamate netoli ke
lio ūkininką, arianti.

iSziedu iszdykeliai mane pa-

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

:: 25<2 ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pagal senu žmoni n apsaky
mus tai pauksztelis, vadina
mas “kryžiasnapiš”, prigulin
tis prie szeimynos dagilėliu, 
turi sparnus rodos aplaistytus 
krauju. Keikiubudu tasai pauik- 
sztelis likos paženklintas? Be
inu žmonių pasaka yra sekanti:

Kada Kristus kabojo ant 
kryžiaus, kryžiasnapis atsitū
pė ant galvos Vieszipa,ežiui ir 
stengėsi isztraukti, su snapu, 
erszkeezius isz kruvinos galvos 
Iszganytojaus idant Jam pa- 
leng’vinti sopulius. lUžimtas 
tuom darbu susikruvino spar
nelius. Iszgąnytojas už 
mielas z i r d inlga d a r b a
paukszlelio, palaimino ji. 
del tasai pauksztelis' likos 
mintas ‘ ‘ kryžiasnapiu ’

veniima:

N egei Ik s v a i gii iai nc z i u 
mu.

Daug vaikszcziok ir 
nedirbk.

Turelkie daug turto ir 
nieką nesirupylk.

Saugokis idant tave automo
bilius neužmusztu.

Nelysk kur nereikia., y])at i il
gai prie dinamito.

Nele>kiok eroplanu jeigu ne
moki su juom apsieiti ir kaip ji 
valdyt.

Nedraugaukię su Bolszevi- 
kais ir pro^tarais.

icziu metu. Linksmos giriom 
dar yra. beržynai, ir alksnynai, 

'auganezios drėgnose vietose.
'Tamsi, sena giria yra tanki 

ir dėlto liūdna. Tenai žeme
I
drėgna, tiktai storai samano
mis apklota; stori medžiu kel 
mai su sutrukusia žieve; me

Medžiojimas tai liuesas lai-
> praleidimas, bet negalima 

užsiėmimu; ne
įlįs žmogus isz medžiojimu 
di sau padaryti maišia, tai 

vienok isz to vieno butu visai 
menka nauda. Žmoniems dide-

matome, kur seniau buvo di 
tižiausios girios, atsiranda, kai
mai ir miestai arba platus ap
dirbami laukai, .ink seniau ir 
Lietuvos žeme bi^vo apaugus 
ne])ereinainomis giriomis, ku
riose gyveno tik meszkos su

jaus; rengėsi nematant žmoge
liui paimti jo klumpes ir ser-

n i t*ko

• apie

medžiai, kadangi “medžiai rei-

ugnies žmones verda sau val
giui ir tuo tai ’būdu žmogus

ii daryt tas reikia nes visados 
reikalauja sau medžiu. Jeigu 
žmogus medžiu nekirstu jie, 
laikui bėgant iszd'žiutu, sugriū
tu, supiltu ir isz ju niekam 
butu jokios naudos.

■ \’ieiiol< negalima girias

si dejas ir paslėpti jas netoli
muose krūmuose.

Taip mokiniams padaryti 
besiruosziant, prisiartino prie 
j u mokytojas, -kursai sugėdino 
juos sakydamas kad negera 
'yrakenkti savo artimui.‘Vieton 
’szio nelalbaus savo sumaniymo 
keinlkti ikitam, — pasakoje mo-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina k n y- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo
pranaszauta; tol taus tos 
p ra n a sz y s tęs p i 1 d os i.

Brisiuskite 25$ o gau
site per paczra.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Yra

daug

ne-

puolu, susipym* ir auksztai isz-

per kuri saules spinduliai ne-

sausa, czioniai tanikiai vande
nio klanus, norints lietaus jau 
ir seniau ndbuvo.

ir
Bet ne visur giria yra tanki 

liūdna. Atsiranda vietos

narnos girios lankos, kur auga. O 7 '

go žalios
'liet viską

arba vaisiu,

padėjus szia.m vaigszui. Jam ir 
jum butu isz to džiaugsmas.

Mokiniai paklausė mokytojo 
[patarimo ir kiekvienas isz ju 

li>;iu .mus ant žemos gyventu ;-.iwk|-o „onla|iW,t ūkininkui in

Naujas LietuviszkasSAPNORIŪS
m odelio.

kuri i 
dams.

visokiems

prie ugnies, arba inlkaitinto pe-

žmogus butu dar ir dabar tik
ras laukinis. Medžiu reikala.ii-

irai būna 
girios a į 
numa ir 
daug Igv

ir dirva traszesne nes

netolimu krumu lauke, temin
dami kas atsitiks.

t ūkininkas, pabaigęs dariai,
nuėjo pasiimti sernrega su

A į įsiavęs viepažeme padaro klumpėmis.
le. Kur nėrap-]umpe pa, 
krasztas tur kieta ir pažiurėjas vidun, rado 

limanuoti nes žeme be drėgnu- viena rubli o dirstelejas kiton
— ir antra ji.

Koks didis buvo ūkininko
mo buvo nevaisinga.

— 'Tai-gi giriu gaspadoryste:
pu?'ki žole ir žydi lauku kviet- jame stalyifiui namu, su taisy- turi but vedama su gera tvarki? nusistebėjimas, kada jis rado

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

toki 
tojo 
To- 

pra-

Skaityk “Saule” o busi link
smas ir užganadintas o tuomi 
prailginsi savo amži.

Amerikoniszkos Norses Afrikoje
visai nelaukiamus ir netikėtus 
pilnigus o aplinkui nieko nebu
vo matyt, kas tai butu galėjas

’=A - B - CELA TaSl

Ant svieto randasi vis'oki bu
dai ir papratimai ir ant užtvir
tinimo to, paduodame sekanti 
f akta:

Mieste Denver, Kolonadoje, 
gyveno sau patogi- moterele, 
vardu Gracia Montclair. Taip1, 
įgyveno... bet ne taip, kaip ’ki
tos moterėles tebyriam laike 
gyvena aipszviestuose sklypuo
se.

Gracia įgyveno tai]), kad ne

Gal ne vienas žmogus nekar
ta sau pamisimo del ko kaspi
nėlis ant v\ risziku skrybėlių 
yra prisiūtas ant kaireses pu
ses? Tasai papratimas paeina 
nuo senovės laiku, kada tai 
žmones inesziodavo prie szonu

žiausia priežastį ir 'kožnus bu-

venimas o ne pats Solomonas 
neibutu apie tai pamislin.es. 'To
ji moterele turėjo du vyrus bet 
ir tai nebuvo joki stebuklai nes 
daugelis moterėliu sziadien tu
ri po du ir daugiau vyru. Bet 
tame buvo iszmintis tosios mo- 
teres kad, turėdama du vyrus,

ar kardu. isz ma'ksztu už ma
žiausia daigteli. Žmones tuose 
laikuose nesziojo ant slkryhe
liu ilga plunksna o idant plunk
snos neperszlkadintu tokiuose 
galėjimuose, prikabindavo jas 
ant Ikaireses puses skrybėlių. 
Vėliaus, kada pradėjo neszioti 
kaspinėlius ant skrybėlių, pri
siūdavo juos ant kaireses pu
ses ir lyg sziai dienai tasai pa
protys užsiliko.

•a*

ste

Pirmutines Amerikoniszkos norses, kurios atplaukė laivu in Afrika ant tarnystes da ’ 
žiūrėti serganezius ir sužeistu-, Amerikoniszkus kareivius. Kareiviai džiaugiasi isz savo 
globėju. Badai daugiau kaip t ikstantis norsiu jau pribuvo ant kares lauku.

iSziuodu mokiniu, visa tai 
■biatydanii, džiaugėsi isz savo 
padarytosios geradary lies ir 

Į vienas isz ju prabilo:

jau sakymui,kad duoti yra ma

jau asz. tikrai tai pats isztyriau 
ir patariu kiekvienam padėti 
kiek-tai galima, savo nelaimiu-

I ...gam. artimui ne tik savo geru 
patarimu bet ir darbu.

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 

' Uikrasrczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Istorija apie Amžina Žydą, 
t o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.
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64 pus., Did. 5x7col *
Tiktai, 10c
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K
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SAULE
¥
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Senas Varpininkas::
Sutemo.
Mažas kaimas, prisiliejas 

prie tolimo upelių, miszlke pa
skendo toj ypatingoj tamsoj, 
kokia pasižymi žvaigždėtos pa
vasario naktys, kada lengvas 
rūkas, kildamas .nuo žemes, pa
daro tirsztesniais miszko sze- 
szelius ir apgaubia aiksztes si
dabruotai mesta migla... Tyla, 
ramu, liūdna.

Kaimas tyliai snaudžia.
Dasziurusios grintoles 

skiriasi tamsiais ruožais; 
kur mirga žiburiai; o 1
ežiais sugi

ikirezio... Antras, treczias, ket- 
I virtas... vienas paskui kita pri
pildė budriai snaudusiu, priesz- 
szvenezio nakti, pasipylė tę
siant y s, skambantys ir giedan
tys aidai.

Varpai nutilo. Bažnyczioj 
prasidėjo pamaldos. Kadaise, 
seniau Micliejicz visuomet nu-

Vadas Moteriszku
Mariniu Kareiviu

vos 
kai

mirga žiburiai; retkar- 
irgžda vartai; suloja 

jautrus szuo ir nutyla; kartais 
nuo tamsaus miszko atsiskiria 
praeiviai, prajoja raitelis, nu- 
tarszka ratai. Tatai apielinkes 
vienkiemiu gyventojai renkasi 
bažnyczion pasitikti pavasario 
szvente.

Bažnyczia stovi ant kalnelio, 
paežiam,e kaimo viduryje. Jos 
languose dega žiburiai. Varpi
ne — sena, aukszta, tamsi — 
savo virszune skensta tamsioj 
mėlynėj.

Girgžda1 laiptai... Senas var
pininkas, Micliejicz, lipa varpi- 
nan ir netrukus jo lempele, tar
tum pakibusi ore žvaigžde, mir
gės tamsoj.

Sunku seniui lipti staeziais ■ 
laiptais. Nebetarnauja pasenu
sios kojos; nusidėvėjo ir jis 
pats; prastai mato ir akys... 
Laikas jau, laikas seniui atsil
sėti bęt Dievas nesiunezia dar 
mirth Laidojo sūnūs, laidojo 
anu'kus, "ėjo pasilsėti senus, 
lydėjo jaunus o pats vis dar gy
vas. Sunku! Daug kartu sutiko 
jis pavasario szvente, užmirszo 
ir skaitliu to, kiek kartu jis 
lauke sau skirtos valandos sztai 
szitoj paežio j varpinėj. Ir sztai 
Dievas leido vėl...

Senis priėjo prie varpines 
lango ir pasirėmė ant tureklos. 
Žemai aplinkui bažnyczia, tam
soj ilsėjosi kapiniu kupstai; 
pasenusi kryžiai, rodos, dabojo 
juos iszskestomis rankomis. 
Kai kur beržai nuleido ant ju 
savo szakas, dar nepadengtas 
lapais... Isz ten, isz apaezios 
pasiekė Mieli ejicza malonus 
sprogstaneziu medžiu kvapas 
ir jautėsi liūdna amžino miego 
ramybe...

Kas atsitiks su juo už metu?
Ar užlips dar jis ežia, augsz- 

tyn, po vario varpu, kad skam- 
baneziu smagiu sužadinus bud
riai snaudžianezia nakti o gal. 
ilsėsis... sztai ten, tamsiame ka
piniu kampe, po kryžiumi ? Die
vas žino... Jis yra prisirengęs 
o kol kas Dievas leido dar syki 
pasitikti szvente. “Ateziu Tau, 
Dieve!” — sznabžda senio lu
pos paprasta sakini ir Miche- 
jiez žiuri auksztyn in deganti 
milijonais žiburėliu žvaigždėta 
dangų ir žegnojasi.

— Micliejicz, ar girdi, Mielie
ji cz! — szaukia ji isz apaezios 
drebantis, taipgi senio balsas.

— Kas tau? Asz ežia? — at
siliepė varpininkas. Ar nema
tai ?

— Nematau! C) ar ne laikas 
skambinti? Kaip tu manai?

Abudu žiuri in 
Tukstancziai Dievo 
mirksi žiūrėdami in 
a.ugsztumos. Grižalo 
kilo jau augsztai... 
mausto.

— Dar ne, palauk kiškuti... 
Žinau juk.

Jis žino. Laikrodis jam ne-

reikalingas. Dievo žvaigždeles 
pasakys jam kada ateis lai kas... 
Žeme ir dangus ir paiszi dobė-j 
sys ir tamsus gojus, neaiszkiai lipdavo laiptais žemyn, atsisto-
sznabždantis apaezioj, ir sriu- davo įkertoj, prie duru, kad pa- 
venimas nematomo upelio — simeldus ir pasiklausius giedo- 
visa tai yra pažinstama jamj jimo. Bet dabar jis pasiliko ant 
viskas artima... Neveltui-gi isz- virszaus. Sunku jam; o ir jaute 
gyventa ežia visas jo gyveni-.koki tai nuovargi. Jis atsisėdo 
mas...

Jo vaidentuvėj atgimsta to-itylancziam insisiubavusio var- 
lima praeitis... Atmena jis, kaip po skambėjimui, 
pirma syki kartu su savo tėvu 1 maustė. Apie ka 
inlipo in szita varpine 
patie Dieve, kaip seniai tai bd-' 
vo ir... kaip neseniai!... Jis ma
to save szviesiplaukiu vaikisz- 
cziu; jo akys žiba; vejas — bet 
ne tas vejas, ka. sukelia gatves 
dulkes o koks tai ypatingas, 
auksztai virsz žemes plasnojan
tis savo tykius sparnus, — ke
dena jo plaukus... Žemai, toli— 
toli vaiksztineja koki ten maži' 
žmoneliai ir kaimo nameliai, 
taip jau mažycziai ir miszkas 
pasitraukė tolyn o apvali aiksz- 
te, kurioj prisiglaudė kaimas, 
iszrodo tokia milžiniszJka, tar
tum berybe.

— Ak, sztai ji, vi 
nusiszypsojo senis, 
nedidelen aikszten.

I . . ,koki tai nuovargi. Jis atsisėdo 
|ant suolelio ir, nisiklauses nu-

giliai užsi- 
? — jis pats 

Viesz- vargiai 'butu galėjas atsakyti

Jaunystėj ir galo jo nematai ir 
kraszto... O sztai, ve, jis visas 
ežia, kaip ant delno, nuo pra
džios iki paežio, sztai ano kapo, 
kuri pasirinko jis sau kapiniu 
kampe... Ir ka-gi, — aeziu Die
vui! — laikas pasilsėti. Sunki 
kelione, pereita dorai o drėgna 
žemele — jo motina... Tuojau, 
— jau tuojau!

Vienok, laikas. Pažvelgęs dar 
syki in ’žvaigždes, Micliejicz pa
kilo, nusiėmė kepure, persižeg
nojo ir suome varpu virves sau
jon. Už valandėlės nakties oras 
sudrėbė jo nuo skambanezio

JUOKAI

Nepažinojo Giminiu

— Mama, ar asz paeinu isz 
beždžiones?
— Asz nežinau, nepažinojau 

tavo tėvo giminiu...

Pasakė Teisybe

žvaigždes.
žiburėliu 

juodu isz 
ratai pa- 
Micliejicz

iu ta klausymą... Varpines pa
stoge vos-vos buvo apszviesta 
jo lempos. Kurcziai gaudžian- 
tys varpai skendo tamsoj; isz 
apaezios, isz bažnyczios dusliu 
aidu skrido giesme, nakties ve
jas judino virves, pririsztas 
prie geležiniu varpu szerdžiu.,..

(Senis nuleido ant krutinės 
savo žila galva, kurioj pynėsi 
beformiai vaizdai. “Gieda!”— 
mausto jis ir mato save taipgi 
bažnyczioj. Prie altoriaus 
skamba deszimtys kudikisžku 
balsu; senas szventikas, na- 
baszninkas tėvas Naum, dre- 
baneziu 'balsu paima giesmes

Majore Rūta Cheney Street
er, isz Morristown, N. J., di
rektore moterių rezervistu, 
prie mariniu kareiviu, U. S. 
Marine Corps. Majore Street
er turi tris sūnūs kurie tar

nauja musu kariuomeneje.

> varpas |kus ir patalpino juos in saugia kantrus, negražiai nekalbėkite, 
abejojaneziai su- vieta. Nedelioj sugavo vyra ir gėriau visi praszykime pas Die

vuli szilumos.
— Girdėjau, — sako Jurgu

tis, — praeita Nedeldieni, kaip 
Nekoks įsrvvenimas tokios kunigėlis isz sakyklos kalbėjo, 

poros jeigu vyras buna privers- kad nuo blogu kalbu prieina 
tas szokti ant bobeles su peiliu, j žmogus ir prie blogu darbu, ko 

Vai yra ir padrikusiu Lobe- labai reikia saugotis; saike — 
liu isz kuriu .priežasties tau- tegul visu szirdys būna grynos, 
kiai vyras, nete'kes kantrybes, 
turi imtis ant baisaus 
kad pusgalvei bobai snuki už
daryti.

Pažinau viena boba kuri jau 
ketvirta kryželi metu turi o sa
vo vyra laike dideliam nužiu
rę j i me. Jau ten gero negali bū
ti kur boba vyra nužiūri.

* * X *
Viename kriaueziu szape dir-

j Bet staiga didysis varpas 
kasžin kaip ia 
gaude ir nutilo.
pritarėjai, mažieji varpai, taip 
jau suskambėjo neužbaigta 
gaida ir taip pat nukirto ja, 

'tartum insiklause iii liūdnai 
gaudžianezia didžiojo varpo 
gaida, kuri dreba ir plaukia ir 
rauda, iszleto nutildama ore...

Senas varpininkas bejiegiai 
susmuko ant suolelio ir dvi pas
kutines aszaros lietai rieda jo 
11 ui) 1 a nk u s i u ve id u.

Ki, siunskite pavaduotoja! 
Senas varpininkas jau atskam- 

ibino...

— Ak! — atsiiiepe senis ir 
veikiai pakilo. — Vieszpatie! 
Nejaugi isztikro užmigau? Dar 
tokios gėdos nebuvo!

Ir Micliejicz greitai, pripra
tusią ranka pagriebė virves. 
Apaezioj, lyg skruzdynas, kru
ta žmonių minia: vėliavos ple
vėsuoja ore, žibėdamos auksi
niais siūlais. Sztai apėjo aplink 
ba'žnyczia. ir Michejicza. pasie- 
k i a dži a ugsm i ngas szauk smas: 
“Kristus prisikėlė isz numiru
siu.”

Ir atsiliepia szitas szauks- 
mas senio szirdyj... Ir rodosi 
Micliejicziui kad skaiseziau su
žibo. vaszkiniu žvakių szviesos 
ir smarkiau sujudo minia ir su
virpo vėliavos ir iszbudes vejas 
pagavo garsu vilnis ir placziai 
pasimodamas pakele jas aulksz- 
tyben, susiliedamas su garsiu, 
i szki Im imgu va r pu skambu j i - 
mu.

Niekuomet dar tai]) neskam- gal dingo? Sztai ant szilkiniu

Sumiszusieji; pasodino ji in koza kur dabar 
mistiną apie niekystes szio 
svieto.

kaip mažu vaiku o mes-gi dar 
i]JutĮ0' maži o jau tokius žodžius var

Vienas lotas žmogelis, kuris 
visa savo uždarbi sudestinejo 
in rankas savo mylimos prisie- 
geles o kaip pats mane, jaudins 
kokia puspenkto szimtelio do
leriu o ir paeziule taip sake bet 
jam pinigu nerode ir nesake 
kur juos turi paslėpus. Ana die
na paeziule savo vargingam 
Jurgucziui pasako. “Kas Imp 
Jurguti, jau tik 30 doleriu tu
rime, matai užėjus brangeny
bei, turėjau semti isz musu pa- 
czedumo. In taji žmogeli rodos 
peikunas trenke. Mat, sziur rė
kavo, kad turi nors keturis 
szimielins o ežia staigai pasi
juto kad be cento. Ir kur pini-

ba keliolika mergų. Pats kriau- sz;iuma

tai visas

] laredka. 
in szapa 

galima 
už

ežius jau pabuvęs žmogelis ir 
jam mergos negalvojo, tai szir- 
deles mano, jo boba ko tik isz 
kailio neiszsineria. Kožna mer
gina jos akyse tai yra niekiau
sia ir kad primanytu 
su peiliu iszbadytu.

Nežiūri apie namu 
tiktai nuolatos zuja
ant inspekcijos. Argi 
tokia moterėliu palaikyti 
pilno proto moteria? Niekados. 
Davadhai ir szviesai moteriai 
niekados tokios mislys po gal
va nesipainioja tiktai žiuri to, 
kas prie jos priguli o nekisza 
snapa iii vyro reikalus, kuris 
sunkei dirba, ant kąsnelio duo
nos.

Tai ir 'bus gana ba jau tems
ta, ana. Gud bai, szirdžiukes!

to jame.
— A, gerai sakai, Jurgiuk, — 

kiti atsiliepė. — Gal Dieva ir 
mes užrūstiname savo 'blogu 
apsiejimu ir Vieszpats neduo
da szilumos.

— Dievas tuo szalcziu mus 
bara, — atsiiiepe Petrukas, — 
daugiau to nedarykime ir Die
vas pasigadejas duos mums

Ir vis atsiklaupia sukalbėjo 
poterėlius praszydami Dievo 
szilumos.

TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.

SETAS Nr. 100 i

Jonukas, sėdėdamas prie 
stalo, paszauke in tarnaite:

— Anioleli, atneszkie man 
stiklą vandens.

Motina, girdėdama vaiko 
toki paliepima, užsirustinus 
paszauke: — O tu balvone, 
ar tai gražu paliepinet senes
nei ypatai kad atnesztu tau 
vandens ir tau tarnautu?!

Jonukas pro verksmus at
sake:— Kaip mamos ana die
na nebuvo namie tai tėtulis 
taip pat atsiiiepe in tarnaite 
Mariute taipat kaip ir asz da
bar o ji tetei tuoj aus atnesze 
vandens už ka tėtulis ja sal
džiai pabueziavo in lupas. 
Kodėl mamyte ant manes da
bar barasi, asz taipgi bueziau 
ja pabueziaves už patarnavi
mu man...

pažvelges1 posmą; szimtai vyriszku balsu, 
tartum, pribrendusios varpos 
palinksta nuo vėjo ir vela pa
kyla... Žmones žegnojosi... Vis 
pažinstami veidai ir vis nebasz- 
ninlkai... Sztai rimtas tėvo vei
das, sztai vyresnysis brolis da
ro platu krežiu ir atsidusta sto
vėdamas greta tėvo. Sztai ir jis 
pats, žydintis sveikata ir spė
ka, pilnas vilties — vilties gy
venimo laimes... Kame ji, toji 
laime?... Senio mintys sužiba, 
kai]) gęstanti liepsna, nuszvies- 
dama skaidriu, greitu spindu
liu visus pereito gyvenimo 
kam p u s... N epak el i am as da r 
bas, vargai, rupeseziai... Kame 
ji, toji laime? Sunkus ‘likimas 
iszraižys raukszles ant jauno 
veido, sulenks galinga nugara, 
iszmokys dūsauti, kai]) ir vy
riausi j i broli...

Bet sztai kairėj, tarpe kaimo 
moterų, nulenkus galva, stovi 
jo jauna žmona. Gera buvo mo
teris, amžina atilsi! Ir daug 
vargo iszkentejo... Bėdos ir 
sunkus darbas ir neiszsemiami 
vargai sudžiovins ir gražiausia 
moteri; aptems akys ir iszraisz- 
ka .amžinos atbukusios baimes, 
kad sztai nauji gyvenimo smū
giai nukris nežinia isz kur, per
keis nors ir puikiausia jauno
sios grože... Kame jos laime... 
Vienas ju sūnūs užsiliko, viltis 
ir 'džiaugsmas bet ir ji in veikė 
žmonių neteisybe.

O sztai ir jis, turtingas prie- 
szas, muszasi krūtinėn, mels
damasi už pralietas kruvinas sidare paniurusioj ir anksztoj grinezioje, isz miego pabudau, 
naszlaicziu aszaras; skubiai Į varpines pastogėj, kad pašau- griebiau už koczelo ir nubėgau 
žegnojasi jis ir suklumpa lyj jįs pasiliko tik vienas, tar- pas ta grinezia. Dirstelėjau per 
kniupszczias ir kakta palieczia fnm sutrūnijąs medis, piktos Įauga, o-gi szirdeles manio! Mo- 
grindis... Ir verda — užsidega audros iszverstas... Jis klausosi teriszke klūpojo vien-marszki- Atsibodo i
Michejiczo szirdis o tamsus pa- szitu garsiu giedaneziu ir ver- ne ant grindų, rankas sudėjus 'szaltas pavasaris. Kasdien rei- 

žiuri kianeziu, skrendaneziu in dar- kaip ant maldos o jos vyras tu-Įkia dantis kalenti szaltame ore, 
sas ir puolancziu prie vargszes rejo rankoje ilga peili, liepe jai J negana to, dar 
žemes ir rodosi jam kad ji ap- žegnotis ir ,p6teriaut, ir raszyti sunku suvaldyti, nes nerimsta,

' anūkai, kad gromata pas motina in Penn-1 bėgioja isz vieno kraszto in iki- 
sylvanija atsisveikint ja nes ta jeszkodami maisto.

— tai szitapastoge,'dėlių ir mažu, susilieja vienon jau atėjo valanda jos gyveni-' Kiti Jurgiuko draugai, isz- 
gaudžia tamsoje, * sutartinei! ir gieda jam apie mo. Tuo jaus subėgo ir daugiau vesti isz kantrybes, pradėjo ne- 
varpu virves... laime ir džiaugsma, kuriu jis žmonių o kad durys buvo užra-1 gražiai keiktis, lojotis vaikyda- 

“Tegul juos Dievas teisia, te- savo gyvenime nemato... Ir tašo kytos, tai jas iszverte kad ap- mi gyvulius ir kuomet tai nieko 
gul Dievas teisia!” — sznabžda|virves senas varpininkas ir ginti motere nuo tojo pasiute-'negelbsti, prieina ir prie asza- 
senis ir nuleidžia žila galva ir aszaros )*ieda jo veidu o szirdis lio. Vyras mane kad tai palic- ru.
aszaros tyliai rieda seno varpi-' plaka svajonėmis laimes, 
rinko veidu...

— Micliejicz, ar girdi, Miche- 
jiez! Ka-gi tu, ar-gi užmigai?— 

Į szaukia ji isz apaezios.

bino senis Micliejicz.
Rodėsi, lyg jo prisipildžiusi 

szirdis susiliejo su szaltu variu' 
o garsai tartum giedojo, virpo, 
juokėsi ir verk e ir susipynia 
stebėtinoj harmonijoj kilo aug- 
sztyn, in ipati žvaigždėta dan
gų. IV žvaigždes žibėjo skaid
riau, szviesiau o garsai virpo ir 
plauke ir vela szliejosi prie ‘že
mes meiliai glamonedami ja.

Didysis varpas balsiai gau
de ir blasžke galinga aida, 
skelbusi 'dangui ir žemei: — 
“ Kr is t u s prisikėlė! ”

Ir rodėsi kad sena varpine 
dreba ir svyruoja ir vejas pu- 
czi antis 
virpsta 
pritaria

varpiniu! k o veidan, 
galingais sparnais __ 
varpu garsam:

jpaneziaku, szilkiniu kokiu ten 
! laibai plonu apatiniu drapanų, 
apie szeszis kartus buvo kūmo
se, duodavo burdingieriams ge
ra valgi o ir kėlės bonkutes 
sztopo pinko, na ir pinigai nu- 
szvilpe.

iSziadien žmogelis isz to ru- 
pesezio baisiai iszdžiuvo ir pa
geltęs kaip vaszkas. Per kelis 
metelius sunkei dirbo ir mane 
kad ant juodos valandos turės 
užtektinai ir gyvens be rupes- 
ties o ežia suvis kitaip stojosi ir 
pinigai iszleke ant nieko.

* * *
Jau tai, jeigu kokis velnes in 

tarpa poros insimaiszo, tai jau

Skirtumas Tarp Szunu

ra

Ant Westminster szunu pa
rodos, New Yorke, buvo ro
domi szitie szunes. Didysis 
yra Dino Xanthippi o jo ma- 
žiulelis draugas yra Little 
Man kuris sveria tik viena 
švara.

Velniszkas Malūnas, 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, 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 Saule, 
Menesi, Žvaigždes ^r 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,

Ant

Ant Locnos Dirvos

I ...is ir'gero negali būti. Ohajaus mies- 
Kris- telyj, norėjo vyras savo bobele 

tus prisikėlė!” papjauti ir butu nudejas kad
Ir sena szirdis užmirszo gy-1 žmones nebutu perszkadija žu- 

venima, pilna, rupeseziu ir nuo- [dinistai. Tasai nedorėlis vidu- 
skiaudu... Užmirszo senas var- naktyje padare laruma stuboje 
pininkas, kad jo gyvenimas už- kad asz net nakvodama kitoje

veikslu veidai ruseziai 
nuo sienos in žmonių vargus ir 
in žmonių neteisybes...

Visa, tai praėjo, visa lai ten,'stojo jo suirus ir r 
praeityje dingo. O dabar visas tai ju linksmi balsai, balsai di- 
jo pasaulis 
.kame vejas g 
' judindamas

JURGUTIS

Szaltas pavasaris visiems (ne
ramus : Ūkininkai dejuoja, kad 
po tokio szalto pavasario reiks 
susilaukti bado; piemeneliai 
skundžiasi, kad szalta gyvuliai 
ganyti; gyvulėliai vela visi ne
ramus laukuose, nes nieko ne
gauna tinkamai pasisotinti, 

ir Jurgiukui toks

mano jog Dievas 
jus liepe slyvoms

nieko neatsalkes,

ir gyvulėliai

Vienas 'kunigas, plaoziai ži
nomas isz savo geradejyseziu, 
viena karta paregėjo pusberni 
savo sode, kuris nenusigandęs 
kunigo, insilipes in medi valgė 
slyvas. Klebonas, priejas ar- 
cziau, paklausė jo:

— Ar tu nežinai Ikeno sode 
esi ir prie ko tieji medžiai pri
guli ?

— Juk 'žinau gana gerai bet 
ar klebonas 
vien tik del 
augti ?

Klebonas
pagriebė ji už usu .kalbėdamas:

— Duok man tai, ar tu misti
ni jog Dievas tiktai del tavęs 
paliepė ūsams augt ?

— Povalei jegamasteli, tieji 
ūsai iszaugo ant mano dirvos.

— Labai gerai, mano vaike, 
— atsake kunigas bet ir slyvos 
iszaugo ant mano dirvos, asz 
jas pasodinau ir prižiurineju o 
ne tu.

Pradėjo abudu juoktis o per
sitikrinęs pusbernis jog kunigo

, žemai pasikloniojas 
atsitolino susisarmatines.

monai pribuvo ji aresztavoti ir. Jurgiukas isz ju visu buvo
O apaezioj žmones klausėsi iszdume laukan per duris. Ant geresnio elgimosi; niekados ne-, 

ir kalbėjo viens kitam, kad to didelio larumo subėgo Aug- keikdavo, negražiai nekalbeda- ^lsy’be, 
niekuomet dar senas Micliejicz likai ir kiti palicmonai betne-'vo, nuolat savo draugus pra- r4' “?1” 

(taip stebukliingai neskambino... rado vyro. Paėmėmotere ir vai- sergėdavo, sakydamas: Bukite skaitykit “SAULE” platinkit
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Žinios Vietines tarn y si o s k a r i u om on o j c. Italai Ir Vokiecziai Paimti In Nelaisve

— Pottsville® sude 'bus per
klausyti net 70 ateiviu ant 
nlkesisziku popieru 19-ta diena 
Balandžio [Aįpri'l], ir daug yra 
padavė įpraszymu ant pasiliki
mo Amerikoniszkais Ukesais.

— Matyt (kad pavasaris jau 
artinasi, kad pulkai žasu pro 
musu aplinkine pralėkė.

— Panedelyje Szv. Longi
no, Utarninke Szv. Abrahomo, 
Seredoje Szv. Patriko, vysk.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Juozapo, patrono musu parapi
jos. Atpūstai prasidės Ketver
ge vakara su Miszparais o pasi
baigs Petnyczios ryta su Suma 
9-ta valanda.

— L a v on a s J u r gi o P e t ra us - 
ko, 60 metu amžiaus, likos su
rastas per kaimynus namie 
Park Crest užklotas su daugeli 
kaldromis. Kaimynai nematy
dami saviesos namie per kėlės 
dienas, nuėjo pažiūrėti kas ten 
atsitiko, ir surado ji negyva. 
Praneszta apie tai palicijei, ku
rie isztyrinejo iszrasdami kad 
jis mirė paprasta mirczia. Jo 
pati 48 metu, kuri serga proto 
liga, likos nuvežta in prieglau
da. Petrauskas badai buvo mi
res sanvaite laiko pakol ji su
rado kaimynas Vitkauskas. Ve
lionis paliko sesėre Urszule Pe
tit isz Port Jefferson, N. Y., 
kuri pasiėmė broli ant palaido
simo.

t Praeita Petnyicyzia mirė 
Karolina Vaicziulioniene, Asli- 
lando ligonbuteje, po trumpai 
ligai. Velione gimė Lietuvoje ir 
apie 40 metu adgal pribuvo in 
Amerika apsigyvendama Tren- 
tono peczej. Prigulėjo prie vie
tines parapijos ir Ražanicziaus 
draugystes. Paliko tris dukte- 
res, tris anukus ir viena pro- 
anuka. Buvo palaidota Panede- 
lio ryta su apeigoms Szv. Juo
zapo bažnyczioj, isz namo savo 
dukters Jevos Blažienės, 510 
W. Spruce uly., per graboriu 
L. Traskauska.

Tamaqua, Pa. f Alartihas 
Lawson 59 mėtų amžiaus, ku
ris gyveno pats vienas ant 227 
Brown ulyczios, likos surasta> 
negyvas lovoje per savo arnika, 
praeita Ketverga. Velionis gi
rnos Afaizeville, Pa., apie 33 
mėtai adgal persikraustė in 
czionais. Jo pati mirė apie 
asiztu'oni metai adgal, prigulėjo 
prie SS. Petro ir Povilo Lietu- 
viszkois parapijos. Paliko pen
kis vaikus; taipgi dvi scsores ir 
du brolius. Laidotuves atsibu
vo, Panedelio ryta.

Girardville, Pa. — Ugnis su
naikino Ginleys rakandu dirb
tuve ant 40 AV. AI ai n uly. Arti
mi namai radosi dideliam pa
vojuje ir gyventojai turėjo ap
leisti savo gyvenimus neisz- 
gialbedami savo locnascziu.

Motere Iszmete Vagi
Per Langa

Elmira, N. Y. — Pacziule 
Szimo Rogalo, nakties laike už
tiko mieg-kambarelije vagi, 
kuris jai atkiszo po nosia revol
veri, szaukdamas: “Atiduokie 
pinigus, nes tau paleisiu szuvi 
in szirdi!” Aloterele visai ne- 
iszsigando nei neapalpo, kaip 
tai paprastai moteres daro lai
ke nelaimes. Staiga! szoko 
prie vagies, pagriebė u'ž spran
do, trenkc ant grindų su galva, 
pagriebė ir szmukszt per Įauga 
su ponu vagiu. Aragi nesurado, 
matyt jo draugas nuvilko ji in 
saugesne vieta.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Italai, paimti in nelaisve ne taip yra nusiminė kaip Vokiecziai'nes Italai dabar yra 
užganadinti kad daugiau neturės stoti ant kares lauko ir tares pasilsi nelaisviu abazuose 
kur su jais pasielgines žmoniszkai. Bet ant veidu Vokiszku nelaisviu galima pateminti ne- 
užganadinima ir baime o gal jie mansto apie maista ir prieglauda. Tieji Vokiecziai likos 
paimti isz submarine laike muszio. z

Baud. Kryžius yra jusu at
stovas Amerikos kareiviams ir 
jūreiviams. Aukokite 1943m., 
Raud. Kryžiaus Karo Fondui.

SKAITYKIT
“SAULE” ^33

PLATINKIT!

Raud. Kryžiaus savanoriai 
pagamino milijonus bandažu 
sziame kare. Jusu parama 
,1943m. Raud. Kryžiaus Karo 
Fondui yra reikalinga.

Nuszove Kelis Vokiszkus Eroplanus

NEPRISOTINTA 
MOTERE

Ne Gana Jai Buvo Vie
nas Vyras, Pasiėmė Sau 
Kita; Karszta Bobele
Fon-Du-Lac, AVis.— Antani

na Borovicz, 34 metu, karszta 
gyva-naszlele, likos uždaryta 
kalėjimą, už tai, kad ne buvo 
užganadinta isz vieno vyro ir 
apsivedė su kitu, norints josios 
antras vyras da buvo gyvas. 
Antru sykiu Antanina iszteke- 
jo už Boroviczo, bet po kokiam 
tai laikui nubodo jai Antanas 
is su juom ilgai negyveno. Nu-

Palinskmina Mane 
“Saule!”

Aleks (lasunas, isz Baltimo
re, Aid., raszo: — Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti ant viso 
meto už “Saule,” aeziu szirdin- 
gai kad man nesulaikote laik- 
raszti, nes pasivėlinau su pri- 
siuntimu, o tai isz priežasties 
visokiu bedu ir nuliūdima, bot 
tokiosia bėdosią ir nuliudimo- 
sia palinksmina mane “ Saule, ’ ’ 
duoda man ramybia ir nurami
na bėdosią. Linkiu jums viso 
labo!

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

A. -j- A.

MRS. NELLIE KANE 
(PALIANSKIUTE)

Sztai paveikslas mirusios 
Mrs. Nellie Kane, kuri mire 
Vasario (Feb.) 12-ta diena, 
1943 mete, Curtis Bay, Md., 
ir likos palaidota 17-ta diena 

Vasario.
Butume patalpine paveiks

lą veliones drauge su apra- 
szymu apie jos mirti, bet at
ėjo per vėlai, todėl, persipra- 
szome nuliudusios szeimy- 
nos už pasivelinima, nes tai 
nebuvo isz musu priežasties.

J. Alarkeviczia, isz AVi'lkes- 
Barre, Pa., raszo: — Prisiun
cziu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ir prisiuntineti man 
ant tolinus nes asz nenustosiu 
ja skaityti pakol gyvas busiu 
ji geriause patinka skaityti, 
nes josią randasi daugiaaše 
visokiu akyvu skaitymu ir 
žinių.

Nelaimėj, maitinimas musu 
apylinkes gali priklausyti nuo 
Raud. Kryžiaus. Remki’to Rau
donojo Kryžiaus Karo Fondą.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ISZDEGINO SAU 
KRYŽIŲ

Už Neviernuma Motere 
Turėjo Iszdeginti Sau 
Kryžių Ant Krutinės

i-” * - . . : V ' .ei"
St.Joseph, Mo. — Laike.4eis- 

mo czionaitiniam sude kiaušy-. 
tojai iszgirdo nepapraslta teis
mą AVilliamo Alancusso ir jo 
paezios gyvenimo:

AVilliamas nužvelgė, kad jo 
pati suisinesze su namo locniny- 
ku, pas kuri ji dirbo tris die
nas ant sanvaites. Pradėjo ja 
kvosti ir ant galo motere prisi
pažino, kad jii nuo kokio tai lai
ko gyveno su juom meiles ry- 
szyje ir ant keliu persiprasze 
kad jai vyras dovanotu josios 
prasikaltima ir daugiau to ne
darys. Aryras ant to nesutiko 
ir pareikalavo, kad ji iszpi'ldy- 
tu baisia prisiega, tai yra, kad 
ji ant savo ’krutinės su karszta 
geležia iszdegintu kryžių. Mo
toro nutiko tai padaryt, ir pati 
i’nkaitino vihi ir vos tik viena 
ruožą ant krutinės iszdegino, 
skausmas buvo taip didelis kad 
vargsze apalpo.

Tuom laik vyras su vaikais 
radosi kitam kamlbarije, o kad 
moteres skausmas buvo baisus, 
vyras persigando ir paszauke 
daktara, o tasai vėliaus prane- 
sze apie tai palicijai ir abudu 
atsidūrė in suda.

Sudas iszlklauses moteres, 
nežinojo ka daryt. Afotere mel
de sūdo idant teismą panaikin
tu nes ji savo vyra myli. Suidas 
taip ir padare, prasergedamas 
AVilliama kad pasielgtu geriau 
su savo moterių. Iszeidami ap
siverkė graudžei, prižadėdami 
su savim gyventi sutaiko j.

SHENANDOAH, PA.
■f Mikolas Kazlauskas, mi

re vietinėje ligonbuteje praei
ta Sereda, nuo sužeidimu ko
kius aplailke laike darbo. Bu
vo nevedes ir gyveno pas savo 
broli.
t Praeita Petnyczia mirė 

namie po ilgai ligai Mare Sle- 
žauskiene, 528 AV. Coal uly. Ve
lione buvo gimus ir užaugus 
mieste, buvo duktė Jurgio ir 
Jevos Sakalausku ir prigulėjo 
prie vietines parapijos. Paliko 
vyra, tris dukteres: Kvederie- 
ne, Vilhelmina namie ir Saka
lauskiene, sunu Edmundą ir 
moezeka, Ona Kupcziuniene, 
ant Heights, du brolius ir pen
kis anukus. Velione buvo sesuo 
graboriaus Antano Sakalausko 
kuris nesenei mirė.

Frackville, Pa. f Terese Na
vickiene, mirė namie, 420 N. 
John ulycyzios, praeita Ketver- 
ga. Velione buvo gimus Lietu
voje, pribūdama in Amerika

■ turėdama apie 20 metu. Pri
gulėjo prie Lie'tuvis'zkos para
pijos. Paliko dvi dukteres ir 
viena sunu, kaipo ir 14 aliuku. 
Graborius Želionis isz New Fi
ladelfijos laidojo.
t Mare Sirauskiene, nuo 

123 S. Wylam uly., mirė praei
ta Sereda. Priesz atsikrausti- 
ma in czionais, velione kitados 
gyveno Mahanoy City. Paliko 
viena sunu kuris randasi ant

Szitas Amerikoniszkas lekioto j as, 20 metu Robertas Do
remus, isz Henrietta, Okla,, nuszove kelis Voksizkus eropla
nus, Tunisijoj, kada ant jo užklupo keli Vokiecziai. Jis ne
paliovė szaudyt in juos pakol neteko amunicijos.

Francuziszkas Vadas Amerikoj

Vice-admirolas Raymond A. Fernard, pribuvo in Ameri
ka ant paliepimo Francuziszko generolo Giraud, ant karisz- 
ko posėdžio in New Yorka kur tarsis su kitais Francuzisz- 
kais patrijotais apie ateiti savo tėvynės Francijos ir kaip 
supliekti savo prieszus.

duodama naszlele, isztekejo už 
treczio vyro kokio tai Aliko Du- 
biel. In koki tai laika vyras 
dagirdes apie tai, apskundė sa
vo karszta naszlele, už daug 
vyriszlkuma. Žinojo ji kur jo
sios vyras gyvena ir kad jis 
yra gyvas bet apie tai niekam j ’

j nepranesze. Palicije pribuvo 
'ir paėmė ja in (kalėjimą, bet tu- 
1 rojo nemažai darbo pakol ja. in- 
stume in patrule.

Antanina pradėjo spardytis, 
(draskyt palicijautus kaip in- 
siutus kate, suplesze niandie-
ras bet adbegia da keli palici- 
jantai in tpagialba savo drau
gams su dideliu ergeliu inmete 
ja in patrule kaip verszi ir nu
vežė in palicijos stoti, kur tu
rės apvesti nuo savo pasiutimo.
—Dabar vyras sziaidiėn szoka 
kazo'ka, kad atkerszino savo 
moterėlei ir neužilgio aplaiikys 
nuo jos persiskyrimą.

e Poni F. Aliliszauskas, isz Ali- 
nersville, Pa., raszo:— Prisiun-' 
ežiu tamistoms užmokesti už 
dailkraszti “Saule” ant visu 
tnetu, kuria mos mylime skai-

I .
i tyli. Velinam jums viso gero 
ir laimes su sziuom metu!

Szv. Patriko 
Airiszhų Patro
no diena pri
puola 17 Kovo 
(AI ar.), 'kuria 
tai diena Ai- 
risziai apvaik- 
szczioja po visa

svietą su visokiais žaidimais, 
(pamaldomis ir szokiais.

Hitlerio Pastumdėlis

Hitlerio Francuziszkas pastumdėlis Lavai, apleidžia sa
vo gyvenimą keliaudamas in savo kancelarija. Su juo atsi
sveikina jo duktė ir jos Vyras, Jose de Chambrum.

Pasirengineja Užklupti Vokietija

Szitie Angliszki kareiviai pasirengineja ant užklupimo 
Vokiszku miestu kraudami bombas in eroplanus kurias vė
liaus ketina numesti ant miestu. Yra tai pavojingas darbas 
bot tieji vyrukai apie tai nepamislina.

Ant Gavėnios!
arba Pasibudinlmas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso. 
Knygute reikalinga ant Gavėnios. 
Pagal senoviszka būda..........................10c

Stacijos arba Kalvarija Vieszp. 
Jėzaus Kristaus...........................................10c

Sapnas Motinos Szvencziausios, 
Viesz. Jėzaus ir Malda Motinos 
Szvencz. Sapnas Motinos Szvencziau
sios, mieganezios ant kalno Alyvų, 
žemei Batanijos, bažnyczioj Szv. My
kolo Arkaniuolo. Preke,.................. 15c

Maldele Arcibrostvos Szvencziausio 
Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus,. 
Preke, ............................................................ 10c

Istorija apie Amžina Žydą. Jo ke
lione po svietą ir liudymas apie Jezu 
Kristų.................................................................2Oc

Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekurtais rei
kalingais padėjimais. . Preke .... 10c

Novena Stebuklingo Medaliko Die
vo Motinos Garbei. Preke,........... 10c

Tretininkių Seraphiszkas Officium 
Treczios Regulos nares, sulyg sky
riaus 11.6, kurios kasdiena kalba. 
Preke, ............................................................ 10c

Laiszkas arba Muka musu Iszga- 
nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta 
isz laiszkos rastos grabe mums Iszga- 
nytojaus Jeruzolime. Preke,............5c

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

PUIKI ISTORIJA 1 

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c 1

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - * U.S.A.
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes,


