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Isz Amerikos
VALKATA

ATSIMOKĖJO
ŪKININKUI

Už Gera Szirdi
Bristol, Md. — Szeszi metai 

adgal pas ūkininką Jacob Nor
man, atėjo iszalkes ir apiply- 
szes valkata, melsdamas idant 
jam duotu valgyt. .Ūkininkas 
ant jo susimylėjo davė jam val-
gyt ir nakvyne. Sztai sziomis 
dienomis vela atėjo tasai pats 
valkata pas ūkininką praszy 
damas valgyt. Ūkininkas vela 
jam davė valgyt po tam valka
ta iszeidamas inspaude in del
ną ūkininko szimta doleriu, 
kalbėdamas jam kad jau dau
giau ne yra valkata nes dasi- 
dirbo gana dideli turteli ir atė
jo pas savo geradeju atsimokė
ti už jo gera szirdi. Matyt kad 
ant svieto da randasi geru žmo
nių.

Anglekasis Per Savo 
Gyvasti Iszkase 140,- 

000 Tonu Anglių
Wilkes-Barre, Pa. — Donal

das McCarthy apvaiksztinejo 
auksines sukaktuves savo ve
dusio gyvenimo. Senukas, ku
ris dirbo kasyklose per 48 me
tus, iszdave akyva surasza del 
susirinkusiu svecziu idant pa
rodyt kiek žmogus gali per ta- 
ji laika iszkast anglių. Dirbo 
jis 11,736 dienas arba 250 dienu 
per meta, po žeme, o per taji 
laika iszdirbo 140 tonu anglių 
arba po dvylika tonu ant die
nos. Toliaus apsakė tasai senu
kas, jog jeigu tonas anglių par
sidavė po tris dolerius, tai isz 
viso pasidarė 405,000 doleriu. 
— O kiek anglekasis aplaike už 
savo darba po žeme, per visa 
taji laika?

Šuneliui Neužtenka
5500 Ant Menesio

Chicago, Ill. lb Marion Thor
ne, impedine milžiniszko turto, 
palikto per Montgomery Ward 
kuris dasidirbo turto per par- 
davinejima visokio tavoro per 
paczta, pasakė sude buk negali 
užlaikyti savo 9 metu sūneli 
ant 500 doleriu per menesi. Mo
tore spiriasi daugiau pinigu po 
paliktam vyrui. Kada jos vy
ras buvo gyvas, jo iszlaidos 
isznesze ant meto po 100 tuks- 
tancziu doleriu. Turėjo devy
nis tarnus, tris automobilius ir 
laiveli del savo naudos.
,. Poniute Thorne rūgo j a kad 
gali laikyti tik viena tarnaite 
ir viena automobiliu ir negali 
pasinaudoti isz laivelio. Kal
bėjo taipgi kad buvo priversta 
iszduoti 12 tukstancziu doleriu 
daugiau ne kaip paliepė palik
tas testamentas vyro, kuris pa
liko ant jos ir sūnelio užlaiky
mo pusantro milijono doleriu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^

Paperosai Priesz Muszi KARE

Kada Kiniszki kareiviai eina ant muszio, motinos iszda- 
lina jiems paperosus. Szitie kareiviai buvo vieni isz nar
siausiu kurie užklupo ant Japoniszku kareiviu prie Yang
tze upes ant kelio in Chungking, kur atsibuvo kruvini mu- 
sziai kuriuose žuvo apie 40,000 Japoniszku kareiviu.

PIRKO STEBUKLIN
GA MASZNELE

Kuri Permainydavo Si
dabrą Ant Aukso

Detroit, Mich. — Kokis tai 
Gus Matuetelo ėmėsi ant leng
vo budo dasidirbti greitai tur
to. Pradėjo jis pardavinet 
‘ ‘ stebuklingas ’ ’ maszneles su 
kuriu pagialba kvoterei persi
mainydavo ant auksines penk- 
dolerines, jeigu masznele lai
kysi ant saules per dvylika va
landų.

Vienas isz tokiu pusgalviu 
intikejo tam raganiui o buvo 
tai kokis Feliksas Doroski, ku
ris labai geide apturėti tokia 
masznele. Nuėjo pas Matuete- 
la ir už dvideszimts-penkis do
lerius pirko “stebuklinga” 
masznele.

Indėj as kvoteri in masznele, 
laike ja ant saules per dvi die
nas bet sidabras nepersimaine 
ant auksines penk-dolerines, 
tada isz piktumo nuėjo pas pa 
licija su skundu bet kada pali- 
ci j antai atėjo suimti raganių, 
tasai jau buvo dingės kaip din
go Felikso dvideszimts-penki 
doleriai.

Tvanai Buvo Priežasti
mi Mirties 5,000 

Žmonių

Bombay, Indija — Kamiso- 
rius provincijos, Ajner-Merwa- 
ra, Indijoj, apreiszke buk isz 
priežasties dideliu tvanu kurie 
kilo toje provincijoj 5,000 žmo
nių neteko gyvascziu. Primine 

I jis taipgi kad tankus lietus bu
vo didžiausi koki kada nupuo
lė toje provincijoj. Tukstan- 
cziai žmonių pasiliko be pasto
gių. Bledes padaryta ant mili
jono doleriu.

— Chola Salose, Pietinėje 
Amerikoj, moteres ir merginos 
neszioje ant saves po 20 anda- 
roku, bet Amerikoniszkos mo
terėles visai ju neneszioja.

PUIKIAI 
PASVEIKINO

Savo Pacziule
New York — Apvaikszczio- 

damas savo sidabrines vestu
vių sukaktuves, Andrius Mro- 
czek, 54 metu, sugryžes isz dar
bo, isz džiaugsmo pagriebė sa
vo pacziule in glebi ir taip su
spaudė ja isz džiaugsmo kad 
motere net sukliko isz skaus
mo. Palicijantas, adbeges ant 
moteres riksmo, paliuosavo ja 
isz meszkines rankos ir motere 
paliepė ji aresztavoti. Vėliaus 
pasirodė kad vyras suspausda
mas motere sulaužė jai tris 
szonkaulius. Vyras apvaikszti
nejo sukaktuves kalėjime o 
motere guli ligonbuteje.

Senas Matuzelis
Susilaukė Sunaus

Springdale, Pa. — Vance 
Miller, pagialbininkas szerifo, 
turintis 75 metus, ana diena 
susilaukė sunaus kuri jam pa
gimdė jo pacziule, turinti 39 
metus. In deszimts metu po ap- 
sipacziavimui su antra paczia, 
susilaukė 11 vaiku, tarp tu bu
vo tris kartus po dvynus bet jie 
mirė. Su pirma paczia susilau
kė penkių vaiku kurie yra visi 
gyvi ir jau apsivedia. Per pen
kiolika metu jis naszliavo.

Iszmete 1,500 Doleriu
Per Langa

Millford, Ind. — Franas, 
Rollston, sugryžes namo isz 
savo sztoro, padavė paežiai 1,- 
500 doleriu idant paslėptu juos 
saugioj vietoj nes jau buvo per 
vėlu neszti juos in banka, ka 
ir padare — paslėpdama juos 
paduszkoje. Ant rytojaus mo
tere, užmirszus apie pinigus, 
padėjo paduszkas ant lango 
idant jas iszvedyt, pinigai isz- 
puole o kokis tai praeigis, pra
eidamas pasiėmė pinigus ir nu
ėjo sau toliaus. Norints palici- 
ja jeszko giliukningo žmogelio 
bet kur tau suras taji žmogų 
kuris staigai pasiliko laimin
gu?

VOKIECZIAI
NUŽUDĖ DAU

GELI ŽMONIŲ

Priesz Apleidimą Orelo

Orei, Rusija — Allijentu ko
respondentai danesza ka mate 
Orele priesz apleidima Vokie- 
cziu isz ten, kur iszskerde dau
giau kai 5,000 žmonių visokiais 
budais. Ten juos kankino badu, 
szaude kaip paukszczius ir tai 
isz užpakalio. Vienoje vietoje 
užtiko grabe kurioje buvo už
kasta keli szimtai žmonių su 
perszautais pakausziais, su
pjaustyti ant szmotu ir nuogi. 
Kūnai jau buvo supuvia ir bai- 
šiai dvake. Vienoje vietoje bu
vo užkasta net 500 žmonių ku
rie buvo suszaudyti.

Allijentai Nuszove 18 
Vokiszku Eroplami
London — Allijentu eropla- 

nai užklupo ant Le Bourger, ar
timoje Paryžiaus, nuszaudami 
18 Vokiszku eroplanu ir kelis 
ginklu fabrikus. Penkios ero
planu stotys Paryžiuje likos 
sunaikintos ir 20 Vokiszku ero
planu nuszauta. Milanas taipgi 
likos smarkei bombarduotas ir 
nukente daug.

Vokiecziai Skerdžia
Norvegus

London — Vokiecziai pradė
jo skerdyne Norvegijoj, su- 
szaudydami daugeli žmonių 
kurie neklause Vokiecziu pa
liepimu. Virszininkas palici- 
jos, Jonas Lie, likos taipgi su- 
szaudytas kaipo ir daugelis 
virszininku.

Washington, D. C. — Beveik 
kožna diena Allijentai paskan
dino po viena Vokiszka subma- 
rina, in laika 90 dienu ir su- 
szaude apie 2,500 eroplanu.

Užklupimas Ant
Europos Prasidės 

Bile Diena!
Sicilija Puolė, 200,000 Italu 
Ir Vokiecziu Žuvo Tuose Mu~
sziuose; Messina Paimta, Karei- z s — zviai Bėga; Rusai Paėmė Zmy-

eva Po Smarkiam Musziui
Vokiecziai turėjo bėgti isz 

Bryansko frunto kur neteko 
daugeli kareiviu ir 60 kaimu ir 
miesteliu palikdami paskui sa
ve daug kariszko materijolo. 
Aplinkinėje Karkovo ir Smo
lensko Vokiecziai panesze di
deles bledes. Manoma kad 4,- 
000 Vokiecziu likos užmuszta 
ir sužeista tuose musziuose ir 
40 tanku suszaudyta ir 70 ero
planu. Rusai paėmė Zmyeva 20 
myliu nuo Karkovo isz kur Vo
kiecziai pradėjo bėgti in sau
gesnes vietas.

Stokholmas. — Badai visi 
Italiszki kareiviai likos isz-
traukti isz Veronos ir visos žie
mines dalies Italijos.

LONDON — Allijentai jau paėmė Messi
na ir kitus miestus kaipo ir Sicilija isz kur liku- 
cziai Italiszku ir Vokiszku kareiviu bėga in pa- 
kraszti mariu. Dabar Allijentai trauks ant Itali
jos kovoti, pakol jie pasiduos gervalei.

Isz Londono daeina žinios buk miestas Me
ssina likos paimtas per Allijentus kur užmuszta 
daugelis žmonių kurie nenorėjo pasiduoti ger- 
valei. Muszei da vis eina prie rubežiaus. Bom
bardavimai miestu eina ant kas-dieninio pared- 
ko su didėlėms bledems. Didele Allijentu f lota
randasi prie Velia salos. Po 38 dienu muszio Vo
kiecziai ir Italai neteko 200,000 kareiviu Sicili-

Bern, Szveicarija — Badai joj, užlllUSZtU, SUŽeiStU IT paimti! III nelaisve O
Mussolinas randasi ant nežino- . . / . . * .«
mos salos kaipo nelaisvis kur Allijentai neteko 25,000 kareiviu. Amerikonu
ji negali pasiekti Vokiecziai. 
Vardas salos yra užlaikomas 
slaptybėje.

Stokholmas, Szvedija — Vo
kiecziai nuszove žymu Norve- 
giszka aficieriu kuris pasiprie- 
szino priesz Vokieczius. Daug 
aficieriu likos aresztavota.

London — Vokiecziai nužu
dė 44 Holandieczius in laika 
dvieju sanvaieziu, už sznipine- 
jima ir nepaklusnybe valdžiai.

Pasilsys Priesz Muszi

Angliszki kareiviai, kurie randasi Sicilijoj, turi trumpa 
pasilsi priesz užklupima ant tojo miesto Italijoj. Kareiviai 
geria arbata pagal j u paprotį priesz sunku darba. Angli
ja davė Italijai tik paskirta laika idant pasitraukti isz ka 
res nes kitaip pradės bombarduoti Ryma ir kitus svarbius 

, miestus.
I • . — — — .1 - «

dvi divizijos ketina dabar užklupti ant Italijos 
sziomis dienomis isz visu pajiegu ir iszvyti isz 
ten Vokieczius. Amerikonu laivai bombardavo 
Italiszkus pakraszczius su didėlėms bledems.

Kaip tik ministeris Churchill sugrysz in 
Anglija, prasidės užklupimas ant Europos bile 
diena. Milijonai kareiviu jau yra pasirengia ant 
tojo milžiniszko užklupimo. Allijentu flota jau 
pradėjo bombarduoti nekurias vietas Italijos.
Mažos vieszpatystes liko prasergetos kad pasi
rengtu ant tojo užklupimo nes tieji, kurie pa- 
siprieszins bus sunaikintos.

Allijentai vela bombardavo 
Vokietija aplinkinėje Schwein
furt ir sunaikino daugeli ka- 
riszku dirbtuvių Regensburge. 
Daug eroplanu eme dalybas 
tame užklupime. Angliszki ero- 
planai bombardavo Franci j a, 
Belgija, Holandija ir Vokieti
ja. Vokiecziu kariszkas sztabas 
pradėjo kraustytis in saugesne 
vieta.

Lenkijoj atsibuvo muszis 
tarp Vokiecziu ir Italu kur 
15,000 Italiszku kareiviu atsi
sakė klausyti Vokiecziu kurie 
panaudojo artilerija ant ap- 
malszinimo pasikėlusiu Italu. 
Keli szimtai likos užmuszti

ant galo Italai likos apmalszyti 
ir uždaryti barakuose. Kur tas 
dėjosi ir kada, tai telegramai 
nepranesza Jik sako kad tai 
atsibuvo Lenkijoj ana diena,

___________ .
Prezidentas atvažiavo in Que

bec, Kanada, ant kariszko po
sėdžio su kitoms žymioms ypa- 
toms ir kariszkais patarėjais 
kaip vesti toliaus kare ir ja pa- , 
sėkmingai užbaigti. Manoma , 
pradėti kita frunta kad su
pliekti visiszkai Vokieczius ir 
Japonus.

Afrika — Vokiecziai neteko 
net 2,000 eroplanu stengda
miesi apginti Sicilija nuo Alli
jentu.
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Kas Girdėt
' ketino atsibūti susirinkimas 
Komunistu kur ketino turėti 
prakalba “garsus 'kalbėtojas.” 
Bronius ir nuėjo isz akyvumo 

j paklausyt “spyežiu” ka tenais 
' pasakys.

Atejas ant sales, iszgirdo kai]) 
vienas isz tu iszmintinguju( ?!) 

, visaip p'liovojo ant Dievo, baž- 
i nyczios ir tikėjimo. Ant galo 
baigdamas savo kalba isztare: o

Tūlas užvydus vyras savo 
paslkutiniam testamente isz- 
aiszkino įbuik jeigu jo pati vela 
apsivyruiotu, po jo mireziai, 
tai neprivalo būti palaidota 
tam paežiam 'kape kur jis gu-. . .. . .. . T . , ...i , i x -v .. , i “Gerbemieu'broliai Lietuviai!lėtu. — O gal tasai žmogelis da i n , ,, .Girdėjote ka asz kalbėjau apie 

Dieva. Jeigu randasi kokis tai 
Dievas, ikodel Jis neatsiunezia " 
viena isz savo angelu isz dan- ( 
gaus (kad mane 'kirstu per yei-i 
da?” ' x. Į

Jau to 'buvo už dauig Bro- 
niui, priėjo prie kalbėto jaus 
murmėdamas s^iu po nosia: i 
“Jau tavo p.raszyma, broliuk, 
galima tuojaus iszpildyt o ant 
to nereiks ne angelu isz dan
gaus.1’ Ir pirm negu'kalbėtojas 
susiprato 'kas su juos atsitiko, 

iszmintingas ’ ’ Komunistas 
gavo per žandus du smarkius 
ypus kad net po suolu nusirito. 
Bronius nusiyres adbulas kal
bėjo in ji: “Dievulis liepe man 
tave puikei pasveikinti ir kal
bėjo kad tokiam peilkytrejil
siam asilui nenorėjo siunsti 
aniola nes sake jog ta darba 
padarys už ji Bronius.”

Juo<ku buvo užtektinai o kož
nas gyre Broniu per plojimą 
delnu. — Susiririkimas tuoj pa
iro.

už gyvasties szalinosi nuo jos 
liežuvio ir nėra ko stebėtis kad 
uždraudė ja priimti in ta pa-i 
ežia duobe kur jis silsisi nes ir 
po smert vargszas neturėtu pa- 
silsio.

Kvailys, kuris nuduoda pro
tingu, primena mums aguonas 
kurios pasisziauszia laiko savo 
galvas augsztyn bet su mažiau
siu pustelejimu vėjo, linguoja 
in visas szalis nes kaip visi ži
no, mažas turi savyje sėklas. — 
Kvailys taipgi turi didele gal
va o mažai joje proto...

Alpu kalnuose, Szveicarijoj, 
pravadnirikai parodineja žmo- 
niems keleiviams nepaprasta 
kaina ant kurio virszunes sėdi 
rodos iszkalta per žmogiszka 
ranka, mergina, rodos kad ji 
verpia. Apie taji kalneli ir mer
gina seni žmones pasakoja se- 
kaneziai:

Tūloje grinczeleje gyveno 
mergina, darbszi ir labai mie- 
laszirdinga ir gaila jai buvo 
paszvensti truputi laiko ant 
maldos. Verpe ir verpe be pa-' 
silsio, nuo ryto lyg nakeziai o 
ir szventadieniais nepaliove 
verpti.

Senesni kalnuocziai, eidami 
ant Misziu, primindavo mergi
nai jog kas Dieva negarbina, 
tam Dievas neprigialbsti ir ne
palaimina ju 'daUbo bet mergi
na neklause tuju prasergejimu 
ir verpe nuolatos szventadie
niais.

Viena karta, o buvo tai die
noje didelio atpusko, visi žmo
nes skubino in 'bažnyczia bet 
varginga mergina nuolatos 
verpe. Kas tik praeidavo pro 
grinczele, primindavo jai idant 
paliautu savo darba bet mergi
na atsakydavo: “Esmių var
ginga, turiu dirbti idant gale- 
cziau užsidirbti, ant pasogo. 
Dievas už tai ant manes ne
pyks. Kodėl Jis man nedave 
turto kaip kitiems? Verpsiu ir 
toliams pakol paskutinis žmo
gus iszeis isz bažnyczios. ”

Girdėdami toki atsakyma, 
Dievo-baimingi kalnuocziai 
žegnojosi isz 'baimes o mergina 
netemino ant ju ir verpe to
liams. Ratelis birzgejo ir birz- 
gejo o varpai skambino ir 
skambino ant pamaldų.

Ant kart sutemo. Kilo baisi 
vėtra kuri sugriovė jos grin
czele o ja pagriebė ir nunesze 
ant tojo kalno su jos rateliu. 
Vos tai atsitiko, vėtra apsimal- 
szino, saule pasirodė isz už de
besiu o gryžtanti žmones isz 
bažnyczios nemate ne grinezios 
ne verpėjos bet patemino ja su
akmenėjusia, sedinezia ant kal
no.

Daug vandens upese ir ma
riose prabėgo, perejo am'žiai, 
subyrėjo kalnai o suakmeniju- 
si mergina vis sėdi ant kalno 
kaipo prasarga žmoniems kad 
be Dievo palaiminimo žmonių 
darbas eina ant niek.

Kožnas vyras, ka tik apsipa- 
cziaves, džiaugiasi ir giria sa
vo pacziule, bet nežino nebage- 
lis kokia ji ’bus už menesio nes 
tik už menesio pasirodo kuom 
ji yra.

Pradesime perraszinet visus 
skaitytojus in naujas knygas 
todėl visiems praneszam idant 
tieji, kuriu baigiasi laikas, at
naujintu prenumerata. -Szimet 
pribuvo daug nauju skaitytoju 
isz visu daliu Amerikoj o tai 
vis per pasidarbavima musu 
senesniu skaitytoju — ypatin
gai geru moterėliu, kurios pri
kalbino daug nauju skaityto
ju. 'Senesni skaitytojai taipgi 
užsimoka in laika ir prisiun- 
czia naujus, už tai lai jums 
Dievas szirdingai užmoka o 
mes stengsimės jusu laikraszti 
pagerinti idant butu jums tin
kamesnis.

Suraszo bjuras Wasliingtone 
paduoda buk žmones Suv. 
Valstijose gyvena dabar il- 
giaus ne kaip gyveno kitados. 
Szimt-metiniu senuku ir tokiu 
kurie turi daugiau szimto me
tu, sziadien Amerikoje tokiu 
yra 3,676. S'kaitlis tuju senuku 
augs su kožnu metu nes senu-1 
kai nenori mirti. Todėl ir ase- I 
kuracijos 'kompanijos nenori 
juos asekuravoti ir mokėti pa-1 
szialpa nes senukai perilgai 
gyvena. i

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondas ir Markes.

Bronius Sikilvaitis, milžinisz- 
ko ūgio anglekasis, nuvažiavo 
praeita Subata in tula Lietu- 
yiszkg. miesteli kur taji vakara

ISTORIJE apie Ila isz ma I 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už Į 
laikyti sveikata ir apsaugoti: 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- j 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata. 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo-| 
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
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Grąžei užlaikykite,
N enuskriauskite, 

Ir mylėkite.

Gyduole Nuo Smerties

! Del prailginimo amžiaus lygi 
•sziol da daktarai nieko neiszra-1 
do ir tai kad galėtu nors ant puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie

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

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

Didesniuose miestuose, 
Nekuriose vietose, 
Susirenka visokiu, 
Jaunu ir paeziuotu.

Geria per Nedėlios diena, 
Nelenkdami nei viena, 
Ant ulyczios iszeina, 

Vos tik ant kojų paeina.
Palicija greitai apmalszina, 
Po kelis in koza nurabantina, 

Tenais iszsipagirioja, 
Sarmata jiems užstoja.

Prižada daugiaus taip 
nedaryti,

Daugiaus sarmatos sau ne
daryt,

Bet tai tik ant trumpo laiko, 
Kolei kitos pedes neaplaiko, 
Tada vėla isz naujo gužine 

varo, 
Vela sarmata visiems daro.

poros adynu prailgint tai butu 
dideliu daigtu. O tam yra labai 
lengvas būdas kuri prasti 
žmones žino. Vienas daktaras 
gydo motore o apie kuria misti
no jog rytojaus nesulauks. Lie- 

tpe daktaras vyrui idant tuo-' 
I jaus po jos smert ateiti pas ji 
idant daktaras -dažinotu apie 
jos mirimą. Vyras atėjo ne ant 
rytojaus bet in kelinta diena 
vėliau. • i

— Na ka, — klausė daktaras, Į 
— ar lengvai numirė ?

— Tai ve! —

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

Su

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

44 pus. 15c 
istorijos apie

* * *
Vienam miestelyj vestuves 

atsibuvo,
Ant 'kurios ir kūmai pribuvo, 
Ar manote kad grąžei apsiėjo 
Kur tau, o-gi musztis pradej

Kūmas ir kumute alaus 
iszsigere,

Begerdami susibarė,
Kurna bumui per veidą 

užtraukė,
Su torielka in galva ka tik 

nepataike.
Gaspadorius buvo priverstas, 

Kurna grąžei laukan isz- 
praszyti;

O ka ar negerai?
Juik tai vis Lietu viszlkai.

* * *
Vienas isz Baltimores raszo, 
Ir labai grąžei manes praszo, 

Taradaikeli, susimilk, 
Szita žinute in laikraszti 

indelk:
Atsibuvo tai per Ikriksztynas, 

Tai jau ne kas, 
Vienas “kiszenius” neapsi- 

žiurejo, 
Kytras plaktukas atėjo, 

Kiszenius kraustyt pradėjo, 
Baimes visi gana turėjo.

Kitas smarkesnis pamate, 
Ant ko akis pastate.

Plaktulkas bėgti pradėjo, 
Tuojaus eme ji moikyti, 

Net kraujai isz nosies eme 
varvėti, 

Ir aplinkui smirdėti.
Daugiaus vyreli to nedaryk, 

Kiszeniu ne'kraustvk, 
Ba da daugiau gausi, 

Jeigu taip darant nepaliausi. 
Daug tokiu vietp yra ka pėdo 

savo paima, 
Užtrunka karezemoje, 

Su drapanom suodinom, 
Užsiima su kazyrem, 

Apie bažnyczia nėra ka 
minavot, 

Ba turi per visa Nedelia 
miegot.

* * *
Filadelfijos mergeles ne

bujokite,
Dovaneles nuo garnio laukite,

Dievulis ant jus susimylės, 
Anioleliu apteiks.

Kas ko jesziko, tai suranda, 
Nežiūri kad ir nusisuktu 

sprandą,
O kad ir po laik gana gailesi, Kada ilsėjosi, pamate isz nety-j 

- mahanoy CITY, PA. Į Garnio dovana neniekinkite, .ežiu gulinti akmeni, ant kurio4

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Gra.pas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo 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; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia* 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla- 

l 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 ..............................................15o

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

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

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

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

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

‘ ' i..................20c
No. !33 Dvi istorijos apie Neužmo

kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ........................... ....15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-! pacziuo’as. 76 puslapiu 
i bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c ’°" ”
i No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ......... ...20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
jpinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
Hszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

atsake žmoge- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi-
lis, — mano boba da gyva ir ne savo. liežuvio sulaikyt;

. . i.Tnrons: Galinos vnat.a p
neimsimą mirti!

— Kaip-gi? ■ 
daktaras, — asz nesuprantu. Pu^aPlu>

v . N°. ikas ja užlaiko ?
— Praszau pono daktaro, 

atėjo sena Pleperiene, sėdi sza- 
le lovos ir neduoda maniszkci Į 
numirt nes ji pasakoja apie vi
sas naujienas surinktas isz kai
mo ir aplinkines. ..

; Girtuoklis 
t (Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

'sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
— nusistebėjo trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

.15c 
112 Trys apisakos apie pini

ngai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sena- 

įlis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
igonus. 45 puslapiu...................... 15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .....................................15c gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.

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

Prieglauda Laike 
Bombardavimo

o.

Szita skyle, kuri duoda prie
glauda del kareiviu, apsau
goja kareivius laike bombar
davimo kur ten Afrikoje. To
je skylėje prižiūri taipgi su
žeistus kareivius, kuriu ne
galima paspėti nuneszti in 
laika in kariszka ligonbute.

60 oustaniu ... ..................... 15c
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Kelerą Juoku ir Paveikslo.
.............................................. 15o

Adresas: 
Saule Publishing Co 

Mahanoy City, Penna

Ponia Petronėle Jensus, isz ; 
New York, N. Y. — Prisiun- 

| ežiu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ant viso meto. Mano 
motinėlė labai myli skaityti' 
“Saule,” o kad jokios vardu-1 

j veš pripuola Rugsėjo 15 d., to
dėl szitas užmokestis už laik-, 
raszti bus mano 'dovanele 'del1 

i josios. Siunskite laikraszti 
mano motinėlei ant paduoto 
adreso. Lieku su paiggarba, jos , 

, duktė Mare Bernett.

radosi paraszyta keli žodžiai, 
bet nelabai buvo žymu nes gy
vulei eidami in szaltini gerti, 
buvo jas apneszia purvais.

Pasisėmė vandens, nuplovė 
akmeni ir perskaito szitoki pa
ras z a :
“Czia yra uždaryta daktaro 

Petro Garcijo dvasia.”
j Jaunesnis studentas, kuris 
nemėgdavo protauti, vos tik taI pčiraszči

, juoktis:
i — Kas

perskaitė, pradėjo

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

:: 25<J ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

gali būti paikesnio už 
ipasakyma: “ežia yra uždaryta 
dvasia... Dvasia uždaryta...!” 
Norecziau žinoti, kokis tai 

, kvailys ežia padėjo toki para- 
sza. — Isztares tai pakilo ir nu
ėjo toliaus.

Jo draugas buvo iszmintin- 
gesnis. Jis užsimislino ir tarė 
pats in save:

I — 'Czia yra kokia nors' pa
slaptis, pasiliksiu czionais, pa
kol isztyrinesiu szios paslap
ties.

Nieko nelaukdamas, kada

nes asz juos surinlkau o sunau
doti nemokėjau.
IStudentas nudžiugęs tokiu 

radiniu, padėjo akmeni ant 
savo vietos 'kaip buvo ir. links
mai su 'daktaro Petro Garcijo 
turtu nuėjo savo keliu. Jis jau 
žinojo kad tieji turtai tai yra 
Garcijo dvasia nes jis buvo 
prie tu turtu visa savo szirdžia 
prisiriszes ir daugiau negu sa
vo duszia juos mylėjo...

Tu, kursai szi straipsneli 
skaitai, esi panaszus in viena 
isz tuju dvieju studentu. Jeigu 
tu sukaitysi geras knygas, nesi
rūpindamas suprasti ir turėti 
nauda, jeigu neatsižiuri in pa
mokinimus, tai tu isz savo skai
dymo jdkios naudos neturėsi ir 
busi panaszus in pirmąjį stu
dentą, 'kuris perskaitęs para- 
sza ant akmens, nusijuokė ir 
nuėjo sau tolinus. Bet jeigu tu 
Skaitai knygas su atyda, tai vi
sados jose rasi naudingu ir gra
žiu pamokinimu ir busi pana
szus in aptraji, kuris supratęs

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

. I
draugas jau buvo nuejas toli, paraszo paslaptį, turėjo dvejo- 

jatkasė savo peiliu aplinlk alk- pa mauda: 
J meni žeme, po tam pakele a'k- niu pinigu 
'meni. Apaczioje po akmeniu 
, rado sziksznini maiszeli, buri 

Du studentai ėjo drauge isz atriszes, rado szimta auiksiniu 
j Valladolido miestelio in Sa-Į pinigu ir raszteli ant kurio bu- 
lamarika, Iszipanijoj. Būdami 
pailsia ir isztroszkia, apsistojo 
pakelyje prie vieno szulinio.

į GARCIJO DVASIA
**************** ***** * * -K**

vo paraszyta:
“Naudokis mano turtais tu, 

kuris turėjai drąsos susekti 
paraszo paslaptį. Basius pini
gus gerinus už mano suvartok

rado szimta aųksi- 
ir pasimokinima 

kad nereikia būti už daug pri- 
siriszusiu prie turto bet savo 
turtus ir mokslą reikia gerai 
sunaudoti.

Ka tiktai skaitysi, visados 
rūpinkis isz skaitymo nauda 
turėti, paimdamas szirdin ras
tus knygose visokius pasimo- 
kinimus.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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— Dieve, gial'belk mus!
Szarvuotis jau taip arti nuo

Bombos Del Vokiecziu pusėje szoviniai pradėjo sprog
ti. Nebuvo jau .kas veikti, rei-

Po Cuszirpa l mus, (kad (galima pažinti pavie
nes figūras; jis yra vis labiau 
pasivertęs ant szono; ant jo
pavirsziaus maiszosi jūreiviai

-------  jo ant augszcziausio tilto stovi 
turui ir kurie galėjo but tekti pasiremia du oficieriai; jie sto- 
Rusijai o tuokart jie'butu buvę vį visai ramiai; tuotarpu ant Mėnesinis latkrasztis 1al •----------1O.; ...... . ._ , _ . __ jiabai lei'Kaiingi. | laivo deszineje pusėje pasrma-

| Pasinaudodamas laisvesniu J į0 pažaras, iszsigirsta trenks-' 
j laiku, iszejau ant laivo pavir- maSj dar valandėlė, szarvuotis 
sziaus, kur sutikau laivo me-j persiverezia, žmones leidžiasi' 
chanika, kuris atsiliepė dre- 
baneziu balsu:

— Tai 'baisenybe! Macziau

Tikras Apraszymas

“Russkaja Starina” karta 
patalpino užraszus vieno daly
vautojo mariu kareje po Cuszi- ■ 
ma, kada musztasi Rusu su Ja
ponais už Mandžiurija.

Tasai dalyvautojas yra ofi- 
cieras Dittlov,, nuo kariszko 
laivo “Admiral Uszakov.”

Gegužio 26 d., 1905 mete, 
priesz pavakare visokiose vie
tose apsireiszike dūmai o bevic- 
linis telegrafas pradėjo per- 
imineti svetimus ženklus. Nuo

žemyn ir sztai milžinas pliudu-, 
moja dugnu in viražu... nors' 
szriubai vis dar smarkiai su-j 

kaip grimzdo “Oslabia.” .kasi. — Dar trumpa valandėlė 
Labai nusistebėjau taja ne- įr szarvuotis iszny'ksta isz akiu 

tikėta žinia. “Oslabia” nuo J Stovintis szale manes vyrės
imus persiverte deszineje puse- nįs oficieras atsisveikina: —j 
je ir todėl nei asz nei jūreiviai' ])u0]< jiems, Pone, amžina at-' 
pas kairiojo szono kanuoles lbu-1 
darni nemateme to atsitikimo.

silsi!
Isz jūreiviu akiu krinta asz-

Szitie vyrukai sėdi ant 2,000-svariniu bombų, kurias 
naudoja Amerikonai ir Anglikai eroplanuose ant bombar 
davimo miestu. Tokios bombos buvo naudojamos ant bom
bardavimo Berlino ir kitu Vokiszku miestu.

Admiroliszko szarvuoczio “'Su
vorov” duota mums žinia sig
nalu, kad matomai nepriete- 
liaus sargybiniai laivai.

“Rytoj bus muszis” — pa
misimom visi. Bet musu padė
jimas 'buvo pilnas vilties, buvo
me taip daug persitikrinę prie- 
sza pergalėti, kad ne'kurie isz 
musu state net visokius pienus, 
kaslink susikraustymo Vladi- 
vostokan ir tenai geresnio susi- 
taisymo.

Vakare parasziau kelis laisz- 
kus del smerties atsitikimo, 
nuo pusiaunakezio iki 4 valan
dai stovėjau ant sargybos ant 
laivo bet visa naktis ramiai 
praslinko; po 4 valandai užmi
gau o 5 valanda pažadinta mus 
ant pamaldų, po kuriu laivas 
buvo paszlaksztytas szvenstu 
vandeniu.

Laukiau iki 7 valandai bet 
kadangi niekur aplinkui ant 
vandenio nieko nebuvo, atsigu
liau vela ir Užmiegojau iki 9 
valandai. Tuo paežiu laiku pa
sirodė keturi neprieteliaus lai
vai ir vela mums greitai isz 
akiu isznyko.

11 valanda ryte nuo “Suvo
rov” signalai: “ingula gali su
valgyti pietus.” Sedomes prie 
stalo bet kaip tik atneszta val
gis, ant virszaus laivo paskly
do alarmas. Nubėgome in savo 
vietas k tuojaus mums duota 
signalas kad pradėtame szau- 
dyt. Komanduojant milimetru 
armotu Catareja.

Prasidėjo kova ir asz visas 
atsidaviau spaudymui; aplin
kui mus krito Japonu szoviniai 
sukeldami vandenio stulpus, 
susimaiszusius su geltonais du
rnais; ten kur toli buvo girdimi 
ir matomai neprieteliaus szau- 
dymai. Isz pradžių tas viskas 
manyje pagimdė baime ir no
rėjau atsistoti už laivo szarvo, 
netrukus vienok apgalėjau ta 
baime ir toliau 'iszdavinejau 
paliepimus.

In 25 miliutas po Kovos pra
sidėjimui, nuo laivo virszaus 
iszgirdau riksmą “ura!” kuri 
paantrino jūreiviai apaezioje. 
Artilerijos paafieieras Gorbu
nov isz džiaugsmo nutvėrė man 
už rankos: “Žiūrėk, ponas.”

Pasižiurėjau per žiūroną ir 
pamaeziau grimzdanezio van
denin neprieteliaus laivo stie
bus. Aplinkui skambėjo galin
gas “ura!” Buvo tai pirmutine 
ir, deja, paskutine kovos szvie- 
si valanda.

Pergalėjimo viltis pasididi
no, energiszkai toliau szaude- 
me kol neprietelius neapleido 
lyg sziolaikines savo pozicijos. 
Paskutiniai pro mus praslinko

Szaudymai tęsęsi toliau.
— Aplinkui “Suvorova” 

vanduo užvirė nuo puolancziu 
szovimu; neprietelius nepamir- 
szo ir apie kitus laivus; in mus, 
einaneziu ant mažu laivu mato
mai net necieliavo ir puolanti 
aplinkui szoviniai regis buvo

aros; jaueziu, kad man įkas 
j gerklėje smaugia ir rėkiu: 
“Szaudykite o cieliuokite ge
rai! turime atikerszyti!”

Jūreiviai iszbegiojo in savo 
vietas ir vela sugriaudė anuo
tos. Iii atsitikimo vieta priplau-j -v- t eke “Zemcziug,” ar tai “Izum-

netiketi.
— Ant “Suvorovo” gaisras! 

— suszuko vienas isz jūreiviu.
— Tai ne gaisras bet durnai 

nuo szaudymo; nesidairyk tik j 
dirbk savo daJba, — atsake ar
tilerijos konduktorius Szutov.

— Neapsirinku, tikrai gais
ras; matosi ugnis!. .

— Tylėk, nieksze! — suszu
ko konduktorius, — patraukęs 
ji drueziai už rankoves.

Netoli nuo mus, be stiebu ir 
kaminu, labai parvirtęs plauke 
laivas; jo szarvai nuo ugnies 
ir karszczio buvo raudoni; ka
dangi nebuvo kaminu, tai dū
mai visa grimstanti szarvuoti 
tirsztai apklojo, priduodant 
jam koki tai baisu, perimanti 
matyma, bet nežiūrint to, lai
vas plauke pirmyn ir nesustojo 
szaudes. Tai buvo “Suvorov,” 
norints nuo vyriausiojo liepto 
mums pasakya kad tai “Alek
sander III. ”

Praslinko dar kelios valan
dėlės ir isz deszines puses pasi
rodė szarvuotis, plaukiantis 
staeziai ant mus: Kaminai ir 
stiebai sveiki bet szarvuotis 
plaukia laibai pavirtęs an,t szo
no o tarp jo kaminu kurinasi 
didele ugnis. Musu armotos ne- 
szaude ant didesnes tolumos, 
taigi jūreiviai susirinko krū
von; visi veidai iszbale, girdisi 
tik sznab'ždejimai.

Jo Darbas Yra Labai 
Svarbus

Admirolas Sir Max Horton,
kuris valdo visus laivus ant 
mariu, duodamas jiems pata
rimus kur plaukti ir kada, 
kad nehutu užkupti per nevi
donus ir paskandyti nes ir

svetimi laivai “Nissin”’ ir 
“Kassuga”, geriausi Japoni
jos szarvuocziai, kurie savame 
laike da vėsi ženklai! Port * Ar-j

mažiausia klaida gali būti 
priežastim žuvimo daugelio 
žmonių ir amunicijos del ka
reiviu.

rud,” bet apmėtytas Japonu 
szoviniais, turėjo sugryžti in 
savo vieta.

Mums pasirodė, kad nu
grimzdo szarvuotis “Borodi
no” tuo tarpu tai buvo “Alek
sander III.” Kova tęsęsi to-, 
liau. Netikėtai pamaeziau kaip Į 
jūreiviai su valtimis apleidine- 
jo suszaudyta pagelbini skrai
duoli “Ural” ir kita mažesni, 
laiveli. Urnai ant Catarejos pa
sklydo žinia: “Suvovrov” žū
va!” Būdamas tuo tarpu ant 
pirmos ugnies, szarvuotis plau
ke labai pavirtęs ir visas buvo 
liepsnose, taip kaip degantis 
laužas. Tokia pati buvo pasku
tine valanda szarvuoczio 
‘ ‘ Aleksandro III. ’ ’ ‘ ‘ Suvorov ’ ’ 
apvirto. Buvo tai, kaip po tam 
pasirodė, szarvuotis “Borodi
no.” Nervai neiszlaike, nega
lėjau susilaikyti: tai-gi tuojaus 
nubėgau žemyn in kajuta, kad 
tenai nusiraminti.

Temo. Li'kueziai musu eska
dros, plaukianczios paskui 
“Nikolai,” be tvarkos norėjo 
dasigauti in Vladivostoką in 
kur dar pasiliko 500 myliu. Ja
ponai nuolatos vis szaude ten 
kur isz po miglu.

Jaucziau baisu nuilsima ir 
buvau kaip sumusztas. Man ro
dėsi 'kad gana atsisėst kad tuo
jaus užmigti. O kad greieziau. 
prisiartintu naktis, kad butu 
galima nors ant trumpo laiko 
pamirszti apie viską, atsilsėti 
po tu baisiu regyklų. Ir sztai 
naktis ateina, bet kova nesu
stoja; paduota signalas: “at- 
muszti torpedvalcziu ataka, ’ ’ 
o paskui vėl: “torpedvaltys 
isz deszines puses. ’ ’

Ant apregio matytis juodi 
tasz'kucziai, greitai besiarti
nanti; vienas, du, trys... negali
ma suskaityti, visas pulkas 
skubinasi ant mus ir tai dar, 
rodos su tokiu pasiutimu. Da
bar jau galas: galima atake at
spirtį deszimts, na, net dvide- 
szimts torpedvalcziu, bet ežia 
ju daugybe! Japonai ta naktį 
ant mus paleido daugiau 100 
torpedvalcziu. “Uszaikov” ne
ilgai szaude, nes tuojaus pa
duoti signalas neszaudyti. Tai
buvo devinta valanda vakare, 
nuplaukėme nipkeno nepama
tyti nes buvo tamsu ir tik gal 
del to mus torpeda nepakliude.

Nebuvo jau kas veikti, nu-

užmigdamas mislijau kad toji 
naktis butu kuoilgiausia nes 
rytoj nuo ryto vela prasidės tas 
pats.

Atėjo rytmetis 28 d. Gegužio. 
Iszlbudau 8 vai. ryte ir kaip tik 
suspėjau nusiprausti, kad isz 
virszaus ingulai duota aliar
mas: gana linksmas niotyvas 
to signalo tuo sykiu skambėjo 
kaip tai liūdnai atėjo dramato 
iszriszimas, noretasi ta laika 
toliau atitolinti, bet reikėjo ei
ti ant savo vietos.

Pasirodė, kad mus vijosi Ja
ponijos skraiduolis “Citoza” 
bet kada ant musu laivo duota 
ingulai aliarmas, tai jis greitai 
pasuko szalin ir sau nuplaukė.

Stovintis ant sargybos jūrei
vis pranesze vyresniam oficie- 
riui, kad ant apregio pasirodė 
durnai dvejose vietose ir kad 
labai greitai artinasi.

Isz užpakalio jau buvo gali
ma pažinti laivu iszveizda ku
rie plauke labai greitai vyda
miesi mus.

Vyresnis artierijos oficieras 
pranesze man, kad plaukiantis 
pirmiausia Japonijos laivas 
yra tipo Idsumi. Pasižiurėjau 
ant toblyczios ir perskaieziau: 
“Keturios asztuonia-colines, 
dvylika szeszia-coliniu, greitu
mas 20.5 mazgu.” Antras lai
vas matomai toksai pat. Sykiu 
8 dideles ir 24 vidutines armo
tos ir 20. mazgu priesz musu 
4 dideles ir 4 vidutines anuo
tas ir 10 mazgu!

Atstumas kaskart vis maži- 
nosi, ant plaukianczio pirmiau 
laivo iszkabinta signalas.

Duota ženklas pradėti szau- 
dymus. Atsipeikėjau, nubėgau 
prie armotu, liepiau taikyti 
tarpan kaminu, kadangi nebu
vo vilties sumuszti szarvus o 
ežia apėjo tik tas, kad kol turė
sime pražūti tai reikia ir pa
ežiam neprieteliui padaryti di
delius nuostolius.

Kaip tik suspėjome kelis kar
tus iszszauti, tuojaus liepta su 
tais szaudymais vela sustoti. 
Kamandierius pasižiurėjo per 
luneta ir sako:

— Tai musiszkiai tai musu 
vėliava.

Kas toksai atbėgo nuo vir
szaus.

— Na, Dievas mus iszgelbe- 
jo... Tai musiszkiai “Aurora” 
ir “Oleg.”

Ant plaukianczio pirmiau 
laivo įkalboje ilgas signalas ir 
isztikro buvo iszkabinta mu- 
siszke vėliava bet laivai buvo 

' priesz saule dėlto nebuvo gali
ma juos gerai pamatyti.

Visiems veidai prablaivėjo

diju jums pasiduoti kadangi 
“Nikolai” jau pasidavė o ka
dangi mes to signalo nepaiso
me, per tat vieton signalo isz- 
kabino Maskoliszka vėliava.

Kaip tik suspėta perskaityti 
pirma puse signalo komandie- 
ras iszdave paliepima:

— Gana... pradėti szaudyti!..
Pradėjome szaudyt aklai nes 

nežinojome kaip reikiant at
stumo... žiurome szoviniai ne- 
dalekia.

Musu laivas, “Uszakov,” 
bandė prisiartinti vienok Ja
ponai pasitraukė ir tolumas 
pasiliko be jokios permainos.

Nuolatos szaudeme bet be jo
kio pasisekimo: tuo tarpu Ja
ponai isz savo dideliu armotu 
paleido kelis szuvius. Pas mus 
jau Ibuvo keli užmuszti...

Tuo tarpu visa ingula isz ka- 
jutu subėgo in virszu, užgimė 
sumiszimas, visi brukosi ant 
denio idant greieziau pultis in 
mares.

— Ar-gi tai pabūgo — pa- 
mislijau ir puoliausi jūreiviu 
tarpan szaukdamas:

— Kur dabar! Laivas dar 
sveikas o jus norite ji apleisti! 
Ant savo vietų!

Jūreiviu minia paklausė ir 
iszsis'kirste ant savo vietų, vie
ni in laivo apaezia, kiti ant vir
szaus. Netrukus po tam prie 
batarejos pasirodė vyresnis 
aficieras ir pasakė kad vienas 
jūreivis jam pranesze admiro
lo paliepima, idant jis užsiim
tu savo jūreiviu gelbejimu.

Sugryžau in batareja, tuo 
tarpu paduota signalas kad su
stoti szaudsius, jūreiviai man 
paliepus perejo ant kaireses 
puses ir asz taippat ta pati pa
dariau, x pakeliui klausdamas 
del ko liepta sustoti szaudžius.

— Skyles atidarytos, — at
sake vienas isz jūreiviu.

‘ ‘ Taigi dabar galas ’ ’ tuo pa
ežiu laiku stojosi man priesz 
akis “Aleksandro UI’ karžy- 
giszika smertis. Szarvuotis la
bai buvo pavirtęs bet dar buvo 
galima szaudyti.

Tarnystos prie armotu isz 
deszines puses visai nebuvo; 
niekas neatsiliepe.

—- Kas tai, be szaudymo ke
liausime ant mariu dugno... 
Taigi asz pats eisiu ir nubėgau 
in deszine puse.

— Ir asz, ir asz, — pasklydo 
balsai ir nubėgo paskui mane 
jūreiviai, Sziszkin ir Aleksie- 
ev. 'Pribėgės prie 120 milimet
rinio szautuvo patraukiau už 
gaidžio, szautuvas sugaudė o 
ežia paskui ji paszaline armota 
tyliai atsiliepe. •

kejo kas nors pagalvoti apie 
save; batareja liepsnojo o lai
vas vis labiau virto ant szono.

Užsidėjau ant saves diržą ir 
iszejau ant laivo pavirsziaus, 
tenai atsistojau ir laukiau ga
lo. Bet sztai, kaireji laivo dalis 
pradėjo matomu budu keltis 
augsztyn. Mecziau cigareta, 
])ersižegnojau ir pasikabinau 
ant lenciūgo nuo krano.

Apsiautė mane žinomas kiek
vienam besimaudaneziam jaus
mas, norėjau atitolinti laika 
pasinardinimo vandeniu; dėlto 
taigi dar syki persižegnojau... 
ir atsiradau vandenyj, tempe
ratūra vandens bandyta diena, 
turėjo 11 laipsniu Reomiuro. 
Su tvirto judėjimo pagialba 
stengiausi atsitolint nuo grimz- 
danezio laivo idant jis ir manes 
su savimi nenuvilktu ant dug
no, tai-gi plaukiau ant pecziu 
gulėdamas ir nuolatos žiurėjau 
ant laivo. Kad sztai “Usza
kov” atsigulė ant szono ir per
siverte dugnu in virszu. Per 
dvi dideles skyles iszsiverže 
auksztyn dvi dideles vandenio 

Ifontanos. Japonai dar tris kar
tus szove ir nutilo, ant pervir- 
tusio laivo dugno užėjo koki 
tai trys jūreiviai.

Visa laika uoliai dirbau atsi
tolindamas nuo laivo. Dar vie
na. valandėlė laivas susiubavo 
ir jis visas pražuvo prapultin 
palikdamas ant pavirsziaus' 
mariu vandenio buszuojamus 
verpetus.

Man rodėsi kad vilnys mane 
nesza, kad szirdis silpsta bet 
tas visikas buvo tik toksai nu-'I 
davimas. Plaukiau ilgai, labai 
ilgai... Japonai buvo vis dar’ 
toli nuo manės. Pagalios ant 
pirmiau plaukianczio laivo isz- 
kabino signola. Kas toksai su
sijudino szale Japonu skrai
duolio. Tai buvo valtis! Nu
plaukiau jos linkon ir pradėjau 
artintis, vienok ant nelaimes, 
nuo manes atsiriszo pagialbi- 
nis diržas, reikėjo ant vietos 
susilaikyti ir isznaujo jis prisi- 
riszti.

Valtis yra jau arti bet dar 
netikiu in iszgialbcjima,. isz- 
tempiau paskutines savo spė
kas : kokios tai konvulsijos ma
ne stvarsto už gerkles bet bau
biu stengdamasis atkreipti ant 
saves atyda, liko keli sieksniai. 
Isz valties kažkas rėkia ir ran
kom mosuoja.

Dar trumpa valandėlė ir ma
tau priesz save pagialbine vir
ve... Nusitveriau užjos visomis 
savo sylomis... difbar esu isz- 
gialbetas.

— galas —

PUIKI ISTORIJAI!
•At

Kapitonas
V

a elnias
TIKTAI, ... 50c i

SAULE PUBLISHING CO..

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

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

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

KNYGUTES 
“SAULE”

 MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Jaunas Orinis Majoras

Allen Martini, jaunianses 
Amerikoniszkas orinis Majo
ras, kuris buvo pirmutiniu

ėjau in abelna kajuta; tenai bet nelaime, ne ant ilgo. Paszokes apsidairiau ir pa-
dar gulėjo lavonai; ant visu' Pasirodė kad Japonijos ad-Jmacziau batareja lieipsnojan- 

' kanapų miegojo aficierai. In- mirolas, pagal tarptautiszko ežia ir kaip tik suspėjau perei- 
lindau in artimiausia kajuta ir rakto iszlkabino signalą: “Ro- t i kairėn pusėn kad deszineje ’

lekioto jum kuris užlėkė ant 
Paryžiaus su savo draugais 
bombarduodamas taji mies
tą su didėlėms bledems.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: - o-
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Į SKAITYMO I
| ...ir... 1 ’ ii |
‘ RASZYMO 
ž —" ’ . 5* 64 pus., Did. 5x7col.»
ž Tiktai, 10c. s
| ----- 5g "ŠAULĮ” J
« MAHANOY CITY, PA. J
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Futbolininkas Afrikoj ISunkus Kryžius

ŽINIOS VIETINES
' — Petnyczioj Szv. Bernar
do.

—■ Rugpiutis jau ’baigiasi, 
tik vienuolika dienu lyg ipa- 
■baigai menesio.

— Gal ne karta matote drą
su szunyti kuris užkabinėja 
kožna praeigi o kada už tai 
gauna iii kaili su lazda, paslė
pęs uodega tarp kojų be'ga 
viaukdamas kaišei rodos kad 
ji kas geidžia užmuszt, slėpda
masis in būda ar grinczia. Taip 
panasziai atsitinka ir su neku
rtais prigimtoje piktybėje, už
puola ant kožno o aplaikia už 
tai in kaili, “paslepia uodega 
tarp kojų“ slapstosi už savo 
draugu ir rėkia kad jam daro 
skriauda. Prie tokiu priguli ir 
keli Mahanojiecziai.

—< Palicija aplaike žinia 
kad jesžkoti 'dingusio Terami
no Tamkevicziaus, 35 metu, 
barbeno, gyvenanczio 176 
Grand St., 'Brooklyn, N. Y., ku
ris dingo kada buvo lankės Lie
tuviu Diena Lakewood parke 
ir nuo tos dienos nieko apie ji 
negirdėt. Jo brolis Vincas, 21 
S. Carbon uly., Shenandoah, 
pranesze palicijai apie dingi
ma brolio.

>— Valdžia uždare Food 
Marketa kuri valde George 
Lutskus ir Fred Heubner, už 
ėmimą maistiniu markiu ku
rios jau neturėjo vertes.

—■ Ponia Mare_Grineviczie- 
ne staigai pasiliko bobute dvie
ju anūkėliu. Jos duktė Mare 
Lyna'gh, isz Port Carbon, susi
laukė sveika ir patogia 'dukre
le, Gerojo Samaritono ligon- 
buteje, Pottsvilleje, kaipo ir 
jos kita duktė Fiorentina 
Fryczkiene, Detroite, taipgi 
susilaukė dukreles. Lai abi 
anūkėlės auga ant džiaugsmo 
savo bobutes, ponios Grinevi- 
czienes.

SHENANDOAH, PA.
—• Thomas D. Ferguson, 

miesto konsulmonas, mirė 
Utarninko ryta, sirgdamas ko
ki tai laika. Paliko paczia ir 
viena broli.

— Panedelio ryta likos pa
laidotas Vaitiekus Kuczauskas, 
430 E. Lloyd uly., su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

—■ Utarninke likos palaido
tas Motiejus Spudys, nuo 965 
W. Coal uty., su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, prie kurios 
velionis prigulėjo.

Girardville, Pa. f Vincentas 
MaczyĄ 62 metu amžiaus, mi
re Ashlando ligonbu'teje nuo 
žaiduliu kokius aplaike Pane
delio pusnakti, puldamas nuo 
trepu namie. Likos nuvežtas 
tuo jaus in ligonbute, kur ir 
mirė. Senukas susižeidė gal
va ir aplaike kitus žaidulius.

Frackville, Pa. — Subatoje 
likos palaidotas Albertas J. 
Szmulksztis, kuris mirė Fila
delfijoj. Laidotuves atsibuvo 
isz namo velionio motinos p. 
Mares Szmulksztienes, 208 Le
high Ave., su pamaldomis Lie- 
tuviszkoje bažnyczioje, ant ku
riu dalyvavo daugelis giminiu 
ir pažinstamu.

— Ant kariszkos tarnystes 
likos paszaukti 46 vyrukai, ku
rie važiuos ant daktariszko eg
zamino 23 d. Augusto. Visi re- 
gistrantai turi ateiti 6:30 va
landa ryte, ant paženklintos 
vietos ir atsineszti savo regis
tracijos bilietą kurie bus su
rinkti per aficierius ant sto
ties. Tieji, kurie jau buvo ka- 
riszlkoj tarnystoj, turi taipgi 
atsineszti savo atstauka. Pul
kas inaujabrancu apleis miestą 
7-ta valanda ryte ir važiuot} 
specia'liszku bosu ant egzami
no in Allentown, Pa. Sekantieji 
vyrukai likos paszaukti ant 
egzamino:
Mahanoy City, Pa.

Elwood M. Young 
Oliver J. Draper 
George J. Wargo 
John J. Downey 
Milton N. McLaren 
John J. Pelarcik - 
Louis H. Picciano 
Anthony J. DiBaggio 
Vincent G. Bokus' 
Dominick A. Mammarella 
Frank Barone 
John M. Waak 
Paul Williams, Jr. 
Arthur R. Matthews 
Thomas E. Schukis 
Robert H. Skeath 
John T. Jenkins 
William L. Novack 
Leo J. Klitsch 
John Smigo 
Daniel A. Fizel 
William P. Forster 
Joseph M. Dakes 
Charles A. Dean

Cumbola, Pa.
Francis J. Stiles 
John Matlock 
John A. Yastrzemsky 

Park Place, Pa.
Stephen Romanick 
Glenn D. Blackwell

Coles, Pa. a 
Francis X. Carr 
Oliver R. Bainbridge

New Philadelphia, Pa.
Stanley E. Serafin 
John G. Blischok 

Middleport, Pa.
Charles R. Hosier 
Peter S. Kutash 

Valley Furnace, New Phila., Pa.
Joseph F. Fogarty 

Silver Creek, Pa.
John A. McGee 

Jacksons, Pa.
Daniel J. O’Brien 

Barnesville, Pa.
John W. Faust 

Philadelphia, Pa.
Leon P. Groody 

Lakewood Park, Pa.
Herman Mitchell 

Saint Nicholas, Pa.
Victor Yorski 

Locust Valley, Pa.
John J. Whalen 

New Boston, Pa.
John P. Sims 

Pine Grove, Pa.
Phaon Thomas »

Buvusis futbolininkas, Jim 
Crawford, kuris losze fut
bole su Fordham ir Notre 
Dame, sziadien randasi Afri
koje, bet vietoje naudoti bo
le tai turi rankoje kokosini 
rieszuta.

Vyras Prisikėlė Isz 
“Numirusiu”

Nashville, Tenn.— Upėtaky
je ana diena surado koki tai 
prigėrusi žmogų kuriame Mrs. 
Stella Walker pažino kaipo sa
vo vyra. Parengė jam puikes 
laidotuves ir nebagele raudojo 
graudžiai ant lavono savo vy
ro. Bet kaip moterėlė nusi
stebėjo kada (paregėjo savo vy
ra in kėlės dienas vėliaus po 
laįdo'tuviu gyva ir sveika. 
Aiszkino jisai buk jeszkojo 
darbo ir ketino nesugryžti pa
kol nesurastu norints kokio už-

Nekuriu Vyru
St. Louis, Mo.—Morris Rell- 

man, užvesdamus skunda ant 
persiskyrimo nuo savo paezios, 
paduoda sekanezias priežas
tis del ko nenori ilgiaus gy
venti su savo paczia:

Dirbdamas prie savo papras
to užsiėmimo, turėjo kas diena 
virt sau, paežiai ir kūdikiui 
valgi; mazgoti torielkas tris 
syk ant dienos ir iszskalbti 
drapanas karta ant sanvaites, 
ne tik savo, bet paezios ir kū
dikio. Mazgojo langus, ap
dulkino rakandus, ir kitokius 
naminius darbus kuriuos pri
valo dirbt mylima pacziule. Ji 
nesenei pasakė jam kad nema
no diibti del jo ilgiau o jeigu 
nenori klausyti jos, tai gali 
pasiimti visas savo drapanas ir 
eiti sau po velniu; ka ir pada
re. Sudžia juos perskyrė nes 
labai gailėjosi tojo vyro.

Senam Pecziuje Velnes 
Kūrena

Milwaukee, Wis.— Robertas 
Williams užsitraukęs “ramy
bes,“ sugryžo namo jau gana 
vėlyva laika. Atidaręs duris 
net nutirpo ka pamate viduryj.

Pamate savo gaspadinelia 
Stella Miller, 60 metu, glėbyje 
kito burdingieriaus.

Atsikvotejas pagriebė dvi- 
vamždi karabiną, szaukdamas:

“Užmusziu tave,“ ir patraukė 
vamzdi, szuvis puolė o su juom 
ir motere negyva. Po tam pa
sidavė in rankas palicijos, 'sa
kydamas kad ji apėmė didelis 
užvydejimais matydamas savo 
gaspadinelia glėbyje kito. Ro
bertas turi 63 metu amžiaus ir 
yra senu jaunikiu.

Apskundė Savo Vyra 
Kad Tasai Iszdave 25

Centus
Philadelphia, Pa. — “Kada 

isztekejau už Petro, jisai man 
prižadėjo parneszti visa savo 
užmokesti, o tasai latras iszda
ve 25 centus eidamas namo,“— 
taip kalbėjo Mrs. Mary Jack- 
son slidžiai pas kuri atvede Pe
tra. Norints motere turi ban
ke 1,500 doleriu savo pinigu, 
bet jai to neužtenka ir grau
dinosi kad Petras iszdave net 
visa kvoteri, už ka ji apskun
dė. Sudžia baisiai užpyko ant 
taip įskupios moteres, liepe eiti 
ūbiems namo, o jai užmokėti 
kasztus ir klausyti savo vyro 
ir būtie užgana.dyta isz to, ka 
jisai jai duos. Porele iszejo 
užganadyti isz sūdo.

— Giliausia vieta Atlantiko 
mariose randasi aplinkinėje 
Puerto Rico kuri turi 30,246 
pėdas gylio.

— Milžiniszkas piramidas 
Egipte sveria szeszis milijonus 
tonu.

MOTINOS SZIRDIS

'pULAS jaunikaitis pamylėjo 
jauna mergele. Ji buvo be

galo graži, bet nemielaszirdin- 
ga.

Sztai viena karta ji susapna
vo buk ji butu nuolatos graži 
ir laiminga jeigu nuolatos ga
lėtu prie saves turėti szirdi tos 
motinos, kuri pagimdė jos nu
mylėtini.

— Eik, užmuszk savo moti
na, iszimk jai isz krutinės szir
di ir man ja atiduok.
Neapsakomai persigando jau

nikaitis. Jis pažvelgė in mer
gaite ir nubėgo nuo jos toli, to
li. Sekama diena jis vela su
gryžo. Jo numylėtine vėl jam 
sako:

— Eik ir užmuszk savo moti
na, iszlupk jai szirdi isz kruti
nės ir atneszes ja man atiduok. 
Tai noriu del to, kad asz tave 
amžinai myleeziau ir kad visa
dos bueziau jauna ir graži.

Mergina pradėjo jaunikaiti 
bueziuot, jam po ausia kuždet:

— Padaryk tai, brangusai! 
Padaryk! Parodyk, jog tu ma
ne myli!...

Ir vela jis, isztrulkes isz mer
gaites glėbio, nubėgo kur ji ko
jos nesze, kur akys vede.

Sekama diena mergaites vis 
jam ramybes neduoda. Ji vėl 
sako:

— Eik, užmuszk savo moti

na, iszlupk jai isz krutinės szir- 
di ir ja man atiduok. O tuomet 
tai asz tave mylėsiu amžinai, 
tai asz 'busiu visados jauna, 
graži ir laiminga. Jeigu tu tai 
nepadarysi — asz pamylėsiu 
kita jaunikaiti. Jis del manes 
tai padarys.

Beprotiniam sujudime per 
visa diena jaunikaitis klaidžio- ' 
jo po laukus ir tik kada atėjo 
naktis, kada pasidarė tamsu — 
jis parbėgo namo ir padare vi
sa tai, ko jo numylėtinė reika
lavo.

Ir kada jis, visu kunu drebė
damas, nakties tamsoje, bego 
pas savo numylėtinė — nesze 
jai savo motinos szirdi — stai
ga suklupo, parpuolė ir pasižei- 
de.

Kada jaunikaitis, dejuoda
mas kėlėsi nuo žemes, motinos 
szirdis maloniu balsu pas ji pa
klausė :

— Ar pasižeidei, mano mie
las sūneli? Ka tau skauda, ba
landėli ?

Suprato inedoras sūnūs szir
di savo motinos, kuri gailėjosi 
savo sūnelio, užklausdama ar 
jis susižeidė bet jis netemino 
apie tai nužudydamas motina.

Atbėgės pas savo mylima, 
mete motinos szirdi jai ant ke
liu su prakeikimu ir nubėgės 
prie ežero paszauke: “O, moti
na mieliausia, atleiskie mano 
nusidėjimą, nesupratau tavo 
szirdies, kuria taip panieki
nau. ’ ’ Su tais žodžiais szoko iri 
vandeni kur ji vilnys uždengė 
ant visados.

Akyvi Trupinelei
— Giliausia vieta mariose 

randasi apylinkėje Mindanao, 
prie Filipinų, kuri turi 6% my
liu gilio.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

siemimo. Pernaikvojas namie, 
vyras vela iszejo ir dingo neži
no kur, o jo pati nenorėdama 
vela koki ten valkata, palaidoti 
prasze palicijos kad surastu 
jos vyra.

Bucziavo Per Ilgai
Newark, N. J. — Pacziule 

Charles Mantel'lo taip mylėjo | 
savo vyra kad ji bucziavo tau- į 
kiai o kožnas pabueziavimas ' 
tęsęsi net po deszimts miliutu. 
Vyrui nubodo toki ilgi bucz- 
kiai ir užvede teismą ant per
siskyrimo, nes jam pertrauki- 
nejo bizni ir labai sujudino jo 
nervas. Sudžia pasakė, kad 
juos neperskirs, tiktai turi eiti 
namo ir susilaikyti ar padaryti ■ 
arbitracija kiek miliutu pa- į 
cziule 'turi ji bueziuoti. Abu- į 
du ant to sutiko ir nuėjo na
mo juokdamiesi.

Nelaimingas Veidrodis
Forestville, Mo. — Netoli

mam kaimelyje Sternsville 
randasi užkerėtas veidrodis. 
Tasai veidrodis radosi pas de
vynis vyrus, o kožnas kuris ji 
turėjo mirt staigia mirezia. 
Pirmiausia veidrodi turėjo ko
kis tai Miller, kuris mirė kaip 
sakoma, įsu czebatais ant ko- j 
j u, po tam gavosi in rankas 
Sanders ir tas mirė staigia mir
ezia, o paskutinis kuriam Ii- . 
kusi szeimyna paliepė sumusz- 
ti veidrodi, yra baimėje ir ne-Į 
nori ji dalypstet nes yra to
sios nuomones kad ir jisai smai
gai mins, jeigu ji dalypstetu. I i

., ■ ■■ r':"’. ' ■ i I

Isterija apie Amžina Žydą.' 
J o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.
• !

Pirkite Apgynimo ; 
Czedinimo Bondus

Ir Markes. _

ELEKTRIKAS NUPUOLA!

* Kodėl elektrikas yra taip pi
gus? Todėl, kad elektrikines kom
panijos po Gera Bizniava Valdyba 
Dažiuri kad žmones turėtu geresne 
nauda už papiginta preke.

* Klausykite iper reidio “Report 
of the Nation,” kožna Utarninko va- 
kara, 9:30 valanda vakare E. W. T., 
per Columbijos Reidio Stoties.

PRAGYVENIMAS KYLO!
FOR VICTORY

* Maistas, kuras ir drapanos pa-, 
kilo ir yra daug brangesni. Bet, elek
trikas vis yra pigus. Nuo Rugpjuuzio 
(Aug.) 1940, pragyvenimas pabrango 
ant 22% daugiau. Per paskutinius 
trejus metus, Paprasta Preke Naminio 
Elektriko Nupuolė Ir Yra Daug 
Pigesne ! !

* Sziadien, elektriką del naminio 
naudojimo kainuoja tik Puse Tiek 
kiek kainavo penkiolika metu adgal. 
Jeigu jums elektrikas kainuoja Tru
puti daugiau dabar kaip tada, tai vien 
tik todėl kad dabar naudojate Daug 
daugiau visokiu elektrikiszku intai- 
symu, negu tada naudojote. Ir Aplai- 
kote Dabar Beveik Du Kart Daugiau 
Naudos Už Jusu Pinigus !

/ YOUR ELECTRIC SERVANT

Pennsylvania 
Power & Light Company

NEDEGINKITE BE REIKALO ELEKTRI
KĄ VIEN TIK TODĖL KAD JIS NE YRA 

PASKIRSTOMAS PER VALDŽIA !

BUY WAR BONDS

Present low rates are even more 
remarkable when you consider that 
the business-managed electric com
panies last year passed along as 
taxes over 24c out of every dollar 
you paid them— a total of more 
than $628.000.000.


