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Isz Amerikos
BAISI NEL AIME ANT 

GELEŽINKELIO

6 Vaikai Sumalti Ant 
j, Szmotu

Ashburn, Ga. — Szeszi vai
kai likos sumalti ant szmoteliu 
kada bosas pakinkytas in kelis 
arklius veže vaikus isz mokyk
los likos pataikintas per eks
presini truki, trenkdamas in 
vežimą. Inžinierius per vėlai 
patemino vežimą, negalėdamas 
in laika sulaikyti truki. Kada 
ji sulaikė, pasažieriai pradėjo 
surinkti szmotus sumaltu vai 
ku o sužeistus nugabeno in ar
timas. ligonbutes. in. miestą. 
Trenksmas lokomotivos in ve
žimą davėsi girdėt net už my
lios kelio. Visi ūkininkai isz 
aplinkines subėgo in pagialba.

Kareiviai Prigialbes
i Surinkti Tameites
r -------

Trenton, N. J. — New Jerse- 
je yra .taip didelis stokas dar
bininku kad ūkininkai meldžia 
valdžios kad duotu kareiviu 
ant surinkimo tameicziu kuriu 
daugelis užaugo ir turės supū
ti ant lauku, jeigu jas greitai 
nesurinks. >'

• Kares departamentas davė 
pavelinima del 1,700 kareiviu, 
kuriuos paliuosuos nuo dinsto 
ant 72 valandų, arba trijų die
nu, prie tojo darbo.

.......   ' --—-Į- ....

Mažiau Popieros Spau
dymui Laikraszcziu 

I

Montreal, Kanada — Kon
gresas tyrinėja priežasti stokos 
popieros del spaudymo laik
raszcziu ir knygų isz priežas
ties trukumo medžiagos dirba
mos isz medžiu isz kurios dir
bama drukoriszka popiera. 
Lyg 1944 meto popieros bus 
trumpa ant 50 procento. Todėl 
daugelis laikraszcziu sumažino 
lapus laikraszcziu ir pakele 
prenumerata o daugelis kasdie
niniu laikraszcziu dabar iszei- 
na tik karta ant sanvaites.

Senukai Nužudyti,
Suhus Nužiūrėtas

r ■' "

Pelham, N. Y. — Thomas 
Fenlow ir jo motere, Mira, gy
venanti ant. mažos ukes, likos 
surasti per kaimynus su per
skeltoms galv6ms negyvi. Žu-] 
dintojas panaudojo geležinia 
sztanga su kuria senukus nužu
dė. Senukai urejo 70 ir 64 me
tus amžiaus.

Ju sūnūs, pare j as ant piet, 
surado lavonus ir pranesze 
apie tai kaimynams. Palicija 
sunu aresztavojo nes mano kad 
tai jis nužudė savo tėvus. Na
mie radoši1 gauti didele suma 
pinigu ne/ ‘senukas kelfeš1' die
nas adga^parda^e ūkia ir keti
no apsigytefitUmieste.

Kur Vokiecziai Pralosze Muszius

Jeigu Italija prasiszalins isz kares, tai Vokietija bus 
priversta apleisti Grekija, Rumunija ir Bulgarija ir kitas 
szalis.

UŽMUSZE PACZIA

Kad Jam Neiszvire 
Pusrycziu

Franklin, Ind. — Sztai vaisei 
pervirszinio szposo su revolve
riu, kurio auka yra 28 metu 
Vera McCagle kuria nužudė 
jos vyras už tai, kad nenorėjo 
atsikelti isz lovos ir iszvirti 
vyrui pusryczius. Aresztavo- 
tas, jis prisipažino kad neturė
jo jokio noro szauti in paczia 
tik bandė ja iszgazdint; iszeme 
revolveri isz po paduszkos, ne
žinodamas kad yra užprovin- 
tas. Patraukė vamždi, szuvis 
puolė kuris užmusze motere gu- 
linczia lovoje.

12,000,000 Žmonių Ne
turės Darbu Po Karei

Washington, D. C. — Ame
rikos Darbininkiszka Federa
cija apreiszke buk po karei rei 
kės parūpinti darbus del 12 
milijonu žmonių o apie 30 mi
lijonai turės permainyt savo 
darbus ant kitu, po karei. Isz 
tojo skaitliaus apie 9 milijonai 
kareiviu reikalaus darbo ku
riems valdžia ketina parūpint 
visokius užsiėmimus.

Nori Persiskyrimo Kad 
Vyras Nesiprausia

Cleveland, Ohio. — Ona Mod- 
linskiene užvede teismą in sū
dą ant persiskyrimo nuo savo 
vyro buk jis pare j as isz darbo 
nesiprausė ir eina suodinas in 
lova. Vyras dirba angliniam 
jarde ir kada pareina namo ne- 
nusiprauses, sėda prie stalo o 
pavalgęs vakariene, atsigula 
visas suodinas in lova. Moterei 
nubodo skalbt drapanas ir pa
klodes kasdien ir meldžia sūdo 
idant paliuosuotu nuo tokio 
kiaules.

Dvi Lenku Armijos
Pasirengia Kovoti

London — Dvi Lenkiszkos 
armijos apginkluotos per Ame
rika ir Anglija, yra pasirengia 
keliauti ant Europiszko frunto 
prigialbet Allijentams kovoti 
priesz neprietelius ir tik laukia 
paliepimo pradėti keliauti ant 
frunto. Pirmutine armija ran
dasi czionais Amerikoj, vakaru 
szalyje, po kamanda generolo 
Vladislovo Anders, 51 metu, 
kuris likos sužeistas musziuose 
Lenkijoj, pirmutinėje karėj e. 
Kiti Lenkiszki kareiviai ran
dasi Anglijoj.'

London — Berlinas vela li
kos bombarduotas su didėlėms 
bledems kaipo ir keli miestai 
Francijoj. Dusseldorf as ir Co
logne nukente baisei nuo bom
bardavimo.

London — Daugelis Ameri- 
koniszku kareiviu atplaukė in 
Anglija pasekmingai prigial
bet Anglikams musziuose. Tar
pe tu buvo daugelis nigeriu 
kareiviu.

London — Du Vokiszki ge
nerolai, Hans, Jeszsczonek ir 
Glieszenski, likos nuszauti per 
nežinomas rankas ir tai isz už
pakalio, matyt kad abudu likos 
užklupti isz nežinių. »

Geneva — Tiktai 100 tuks- 
tancziai Žydu iszliko gyvi isz 
skaitliaus 2 milijonu, nuo kada 
Vokiecziai apėmė Lenkija, li
kusieji likos iszskersti.

Fredrick, Md. — Gladys Pa
terman, 12 metu mergaite ana 
diena apsivedė su Ralph Brets- 
man, 19 metu, isz Benderville, 
Pa. Tėvai sutiko ant tuju ves
tuvių.

VOKIECZIAI
ARESZTAVOJA

LIETUVIUS

Ir Juos Szaudo _____ j
London — Vokiecziai ant 

kasdieninio paredko areszta 
voja daugeli Lietuviu kuriuos 
uždaro kalėjimuose o kitus 
szaudo. Nesenei Šžiauliuose 
500 likos aresztavoti už sabota
žą. Vokiecziai laiko daug žmo
nių nelaisviu stotyse Lietuvo
je, Latvijoj ir Estonijoj kur 
randasi tukstancziai kalinin 
ku. Daugelis Latviszku gelež- 
kelio darbininku likos suszau-, 
dyti už szmugleriavima maisto 
per rubežiu.

Hamburgo Gyventojai 
Nori Pakajaus

Stokholmas, Szvedija — Ham
burgo gyventojai nori paka
jaus ir daugelis Vokiecziu, ku
rie randasi Rusijoj, yra tosios 
nuomones kad Hitleris jau ne
turi valdžios ant Vokiszkos 
kariuomenes. Visas miestas 
Hamburgas Vandasi griuvė
siuose po paskutiniam bombar
davimui ir dabar gyventojai 
spiriasi kad valdžia padarytu 
pakaju ir paliautu kare. Gy
ventojai taip yra persieme Hit
lerio melagystėms kad iszmete 
jo paveiksią ant ulycziu isz sa
vo namu.

Tukstancziai Italu
Pametineja Glitas

Madridas, Iszpanija — Tuks
tancziai Italu bėga isz Italijos 
pamesdami kariszkas glitas ir 
bėga in saugesnes vietas. Strai- 
kai platinasi po nekurias dalis 
Italijos ir pasikėlimai tarpe 
žmonių. Kele’i yra užsikimszia 
pabėgėliais kurie apleidineja 
savo tėvynė. Isz Neapoliaus 
tiek žmonių randasi ant kelio 
kad palicija negalėjo juos su
laikyti kurie szandijo isz Vo
kiszkos palicijos.

KARKOVAS
PAIMTAS 

10,000 Vokiecziu Užmuszta, 
30 Kaimeliu Paimta, Daug 
Tanku Ir Amunicijos Paimta; 
Neapolius Bombarduotas; Sala 
Kiška Paimta Per Amerikonus

¥•

MEKSIKA PRIĖMĖ 
5,000 PABĖGĖLIU

Isz Lenkijos
Meksiko Miestas. — Meksika 

su mielu noru priėmė 5,000 pa
bėgėliu isz Lenkijos ir kitu 
sklypu ant apsigyvenimo, ku
rie džiaugiasi isz savo naujos 
vietos gyvenimo. Septyni szim- 
tai Lenku pribuvo isz Irano, 
Siberijos, daugiausia isz j u bu
vo moteres su vaikais, kurie 
apsigyveno aplinkinėje Guan- 
juato. Da 5,000 Lenku pabėgė
liu ketina, pribūti isz Persijos 
ir kitu sklypu.

London — Allijentai bombar
davo smarkei Palermą ir Nea
poliu ir sunaikino daugeli ge
ležinkeliu ir fabriku.

Chungking, Kinai — Kwan- 
tung provincijoj Kinai suplie
kė tris Japoniszkas divizijas 
su didėlėms bledems ir paimta 
daug Japonu in nelaisve.

London — Pagal Anglijos 
kariszka raparta tai nuo Bir
želio menesio tai Vokiecziai ir 
Italai neteko 227,000 užmusz- 
tuju kareiviu ir 995,000 paim
ta in nelaisve.

Hamburgo Miestas Bombarduotas

Hamburgas dabar gal yra daugiausia bombarduotu mie
stu ant svieto kuriame likos sunaikinta visos dirbtuves, ge- 
ležinkelei ir daugelis namu. Paveikslas parodo bombardavi 
ma submarinu dirbtuves per Allijentus.

. LONDON — Rusai atmusze nuo Vokie- 
ežiu Karkova su didėlėms bledems, užmuszda- 
mi ir paimdami in nelaisve apie 10,000 Vokie
cziu ir paėmė 30 kaimeliu. Daug visokiu gink
lu, amunicijos ir tanku taipgi paimta. Badai 
Maksimas Litvinoff likos praszalintas o in jo 
vieta likos paskirta tinkamesnis vedėjas ir ka
riszkas patarėjas. In 47 dienas musziu Rusai at
musze, sužeidė ir paėmė in nelaisve daugiau kai 
milijoną Vokiecziu, sunaikino 6,000 tanku ir 
3,000 eroplanu. Dabar Rusai eina ant Donato.

Rusai nusiyrė ant 100 myliu in giluma Uk- 
rajinos, paimdami Lebedina, artimoje Belgo- 
rado, kas parodo kad Rusai jau pradėjo treczia 
frontą ant Finiszko rubežiaus. Tuose musziuose
apie 7,000 Vokiecziu likos užmuszta, kaipo pa
ėmė 20 miestu ir kaimeliu kurie radosi Vokie
cziu rankose. Taipgi nuszove 25 Vokiszkus 
eroplanus. fjsi

Fogijoj Italai ir Vokiecziai aplaike dideles 
bledes užmusztuose ir sužeistuose. Ameriko
nai bombardavo Aeolian, Sicilijoj, kėlės salas
Apie 70 eroplanu likos nuszauti. Allijentai už
ėmė visa pakraszti Italijos isz kur pradės bom
barduoti Italija. Keli pakrasztinei miestai buvo 
smarkiai bombarduoti kur likos sunaikinta ge- 
ležinkelei ir kariszkos dirbtuves. Vokiecziai
bėga isz Italijos nes žino kad jiems jau artinasi 
galas ten, todėl in laika pradeda bėgti isz tenai. 
Daugelis Italu spiriasi kad karalius Viktorius 
Emanuelius apleistu savo sostą kad Italija ga
lėtu padaryti taika ir paliauti kovoti nes žino 
kad Italija negales ilgiaus iszlaikyti ir jau dabar 
beveik visa isznaikinta. ■

Japonai bėga isz aplinkines 
Salamaua, Naujos Gvinos, kur 
likos supliekti baisei per Ame
rikonus ir Anglikus, palikda
mi paskui save daug kariszko 
materijolo. Apie 800 Japonu

sala Kiška. Japonai, skaitlyje 
10,0Q0 apleido sala ir daug ka
riszko materijolo, žinodami 
kad tolimesnis atsispyrima* 
yra beviltingas. J

likos užmuszti ir 500 sužeisti.

Amerikonai, su pagialba Ka 
nadiecziu atėmė nuo Japonu

Detroit, Mich. — Deszimt* 
darbininku likos sužeista su-i 
miszime tarp darbininku pri® 
Johnson Milk Co., Hamtramck,

t
• T •.

■ r-



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
pypkes ne yra smagesnis už 
pypke kuri kasztuoja deszimts 
centu.

Mokslas tikybos yra neatbū
tinai reikalingas del Lietuvisz- 
kos jaunuomenes ir jau reike-'I . . ... . . ’

nežino 
pasive- 
uamo... 
narsios

myli klausytis pasakojimu apie 
jaunikaiezius nežiūrint, kokios mw 

spalvos plaukai nebutu. Kos- 
tiumeriu klausinėjimai ar szio, 
ar to daug gelbsti burtininkui.!

Viena diena atsilankė burti-Į 
įlinkas in kroma, kur susitiko 
su apysene moteriszke. Na, 
kaip ir visada, iszsitrauke kor
tas isz kiszeniaus ir davai siū
lytis varažyti.

— Žmonele, ar nori savo atei-i 
. iti žinoti ? Asz matau tavo veide!

susirūpinimą o taipogi nusimi
nimu.

girksznojo beva-1 Moteriuke uždege žingeidu-

RAGANIUS

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa'.N)
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102
I minaliszka 
1 No. 103 

■ pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne-1 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25-

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi
li ukninai 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 .................................... 15e

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas i 
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

Raganius arba burtininkas 
•peja žmogaus praeiti, dabarti 

, i ir ateiti, kaip tai priimta salky- o seniau apie tai apmanstyt! . v.„ . . . iti — varazina. 1 azmoiau asznes iau viena kalema priaugu-1 . v ,... I viena burtininką - varaznmka. sios jaunuomenes nuėjo peklai , n. , . i dar gyvendamas Lietuvoj. Taiant preczetko o yra ir tokiu i .. . ,. , . . .., . , . . ’žmogus pijokelis, kuris darbo
bijojo, kaip veniukas kryžiaus. 
Dažnai sau ramiai juokaudavo:

— Juk mulai dvesia nuo dar- 
j bo, ar ue tiesa ? 
’ Na, gyveno, j
rąžydamas. Pamatys ’bi koki 
vyrya ar motere, taip ir trau
kia isz kiszenio kortas, veido 
iszraiszka maloniai (pakreipęs, 
sakydavo:

— Jeigu nori, kad pasaky- 
'cziau teisybe, kas su tavimi at
sitiks arba praeiti, tai dek si
dabrini ir perkelk kairiaja ran
ka kortas. Tikrai visa teisybe 
sužinosi, 'kaip ant delno, mano 
mielas,

Raganius buvo gerai iszsila- 
vines. Liežuvi nerei’kejo szme- 
ruoti; ėjo, kaip isz pypkes. 
Usus pažeres in szonus, kurie 
sieke veik lyg ausu, atsidusęs, 
rimtumo pilnas, pinigus, žino
ma, susikiszes in kiszeniu, akis 
iszputes, laikas nuo aiko iszsi- 
traukdamas arielkos buteliuką 
isz kiszeniaus, pasakojo pasta
rajam taip greit, kad tas, kaip 
neatydžiai klausosi, visgi nega
lėjo niekaip viską iszgirsti bei 
suvesti.

— Praeities gyvenimas buvo 
ne taip linksmas ir ne taip blo
gas. Turėjai draugu: geru ir 
blogu bet jie visi nieko taip 
perdaug gero, nei blogo nepa
darė. Daugiau dvasįszk-ai" nu
kentėjai, negu, sakysim, mate
rialiai. Prieszu turi daug, na, 
viena ruda, juodbruva ir szvie- 
su ('kodėl ne raudona?). Czio
nai ir ligas rodo o kokias — tai

priaugusiu vaikinu kurie apie 
tikyba. ir moralisz'kuma tiek 
iszmano kiek szuo apie pasnin-

Jeigu nemoki būti vyru, ne
vertas esi gyventi!

Ta nuomone patikrina fak
tas, gal jau daugeliui žinomas, 
atsitikęs nesenei Filadelfijoj.

Sztai tūlas vyrukas, 
isz kokios priežasties 
lino su'gryžti vakare 
Matomai bijojo savo
gyvenimo, drauges; nenorėda
mas užp/ykyt ar ’gal pertrauki- 
net jai saldu miega — radęs 
duris užrakytas, lipo per Įauga 
in vidų. Bet už taji savo geru
ma pacziulei... butu užmokėjas 
savo gyvastimi. Pacziule, ma
tydama keiki tai vyra lipanti 
per langa in vidų ir many dama 
kadetai kokis pleszikas, szove 
ir ji pažeidė bet ant giliuko ne
mirtinai.

Pamokinimas isz to yra tok
sai: Jeigu esi vyru, eik drasei 
pro duris tada, kada tik yra 
reikalas o nelipk, isz baimes 
paezios, per langus. Vyras turi 
būti ponu savo namo o ne nu
žemintas tarnas savo paezios.

Tasai nelaimingas vyras, su
žeistas revolverine kulka per 
paezia, matomai nemokėjo bū
ti vyru už tai ji Dievas nubau
dė nes toki vyrai svietui ne yra 
reikalingi.

. Sziadien dirva baisei apleis-;I 
ta, usnis ir varputis impute 
pamatus ti’kybes ir daug bus 

(darbo kol toji dirva pradės 
geistina peną iszdavineti.

Mes geriems užmanymams 
nesipriesziname niekados ir ne 
tperszkadiname, ypatingai juos 
remiame, norints “nekurie isz 
puikybes mums to nenori pri
pažint.” Ant to visai nepaiso
me, tik einame tiesiu keliu kaip 
privalumai mums liepia.

Musu rodą visados gera, 
buna klaidinga niekados.

ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

Ar-gi yra prasižengimu tiesu 
nužudyt savo motina, kuri ken- 
czia ant neiszgydomos ligos vė
žio ir ji žino kad nuo to turės 
mirti, jeigu motina nuoszir- 
džiai meldžia savo sunaus 
idant jai padarytu mirti?

Atsakymą ant tojo klausy
mo turi duoti San Francisco 
sūdai įpriesz kuriuos stojo jau
nas Fernandas Perpignan, ap
kaltintas už nužudymą savo 
motinos.

Jaunas Fernandas, po mir- 
cziai savo tėvo, įgyveno su mo
tina kuri sirgo vėžio liga. Nuo 
keliolikos menesiu daktarai 
pasakė sergancziai motinai 
kad ja negales iszgydint ir nė
ra jokio budo idant jai paleng
vint jos kentejimuose.

Sūnūs praleido daugeli die
nu ir naktų prie lovos ligones. 
Dažiurinejo ja ir girdėjo jas 
vaitojimus ir riksmus. Ligone 
neturėjo ipajiėgu ne 'budo atė
mimo sau gyvasties todėl mel
de idant ja paliuosuotu nuo tu 
kancziu ir atimtu jai gyvasti. 
Juk nebuvo jai pagialbos o jis, 
sūnūs, galėjo jai palengvinti 
kanczias daug greicziau ir mie- 
laszirdingiau ne kaip mirti 
nuo vėžio.

Po ilgam apmanstymui sū
nūs davėsi prisikalbini ir nuta- 

■ re paimti ant saves atsakomy
be u'ž motinos mirti. Dave ligo
niai drūtos truciznos ant miego 
po tam su smarkiai plakanczia 
szirdžia pridėjo jai revolveri 
prie galvos ir patraukė už 
.vamzdžio. .

■Nužudęs motina, pridėjo sau 
prie galvos revolveri ir ipasi- 
szove bet ^daktarai iszgialbejo 
jam gyvasti ir sziadien turi 
stoti priesz suda už motin-žu- 
dysta. Prisipažino jis prie vis
ko ir nesigraudina to, ika pada
re, norints tiesu knygose aisz- 
kiai paraszyta ’kad tai vadina
si žudinsta.

Balta Nevalninkysta!
Pradedant skaityti, daugelis 

isz musu skaitytoju bus tosios 
nuomones kad norime jums 
primint apie balta nevalnin
kysta, tai yra, pardavinėjimas 
jaunu merginu ir paleistuvys
tes namus. Nors tekis užsiėmi
mas yra paniekintas per dorus 
žmones bet ne apie tai norime 
jums 'kalbėt.

Tosios “Baltos Nevalnin- 
kes,” apie kurias norime jums 
primint yra vargszes persidir
busios moteres beszirdingu, 
savmylincziu vyru. Gal ne vie
nas isz jus žinote nors apie vie
na vargsze motere kurios gyve
nime nėra ne kibirkszteles 
džiahgsmo. Tai yra, moteres 
kurios turėtu vadintis baltoms 
nevaninikems. Jos yra neval-

I

ninkes savo vyru, nevalninkes pats žinai, nes asz negaliu isz- 
savo vaiku, kurios dirba be ma- vardinti nes supranti, asz ne 
žiausio pasiprieszinimo. An’ks- esu daiktaras

1| Po tam pažvelgęs in žmogų
nuo galvos ligi kojų, spėlioja, 
kokiam materialiam stovyj ga
li jis būti. Juk tai ne sunku at
spėti, jeigu kiek nors nusivoki 
kaslink to, kaip tai: pasirėdęs, 
szvarus, drutas-diktas, daugu-

G-al brangiausia pypke ant 
svieto tūli Persijos Szeiikas. 
Toji įpypke yra padabinta in

ti isz ryto lyg vėlybam vakarui 
motina rūpinasi apie savo kū
diki ir 'kitus naminius reikalus. 
Norints vyras ir tėvas nety- 
cziomis apleidžia savo paezia 
bet nežiūrint ant to visko, md- 
tere yra per ji apleista.

Rasime sziame sklype dau-'moje yra ženklai žmogaus, ku
geli vyru kurie sugryžta isz ris gali būti dažniausiai turtin- 
darbo, pasiredo in czystas dra-! gas, kuris gali būti dažniausiai 
panas ir iszeina isz namu idant turtingas aiba bent pasiturin- 
tureti “gud taims.” O jeigu tis air sziaip geresnes padėties, 
motere priesz tai pasispiria tai Na, apszepusi ir suliesėjusi su
vyrąs atsako arba staeziai su-j tikus, tai spėjama, kad betur- 
baubia: “Juk sunkei 
per visa diena ir privalau tru-j kartais nesunku atspėti sulyg! 
puti pasilinksmint.” Bet ar'jo veido iszreiszlkas, kaip tai J 
varginga motere, kuriai priža- • iszlgeltusi, sumenkusi, iszbalu- 
dejai prie altoriaus būti globe- si, akimis indubusiomis. Apie 
ju, nedirba? Juk ji dirba daug apsivedima daugiausiai neuž
kartu sunkiau ir ilgiau ne kaip mindavo, kadangi tikrai nega- 
tu norėtum dirbti. Ar-gi mote- lojo pasakyti, tai ir užtylėdavo, 
re nereikalauja pasilinksmini-'jeigu nuo kitu nesužinodavo, j 
mo ir pasilsio? Gal sakysi kad j 
ji neturi kuo pasiredyt? Bet tai 
kita priežastis del kurios toji 
vargsze kenezia da labiau.

Nėra ko stebėtis kad jaunos 
merginos sziadien gerai ap
svarsto suriszima mazgo mote
rystes! N'ės jos yra baimėje ’ 
idant ir jas nepatiktu tokis 
vargas kaip ju sesutes. Nesu-I 
tinka ant pasilikimo neval-- 
ninkems beszirdžiu vyru o ku-Į 
riu užmokestis ir pasilsys tik 
tada ateina kada jos silsisi po 
žemia idant niekad jau isz mie
go neipabust. Kaip lankei atsi
tinka kad vyras po mireziai 
savo tos nevalninkes-paczios 
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dirbau■ tis, darbininkas. Ligoni irgi.

mas. Pasicziupinejus savo ry- 
szuliuka pinigu, tarė: ’

— Raganiuk, raganiuk, buk : 
tiek malonus ir geras, tiktai 
neatsisakyk man pavaražyti. 
Turiu tiktai dvi tympas. Susi- , 
mildamas nesakyk, kad nega
li. Buk gera-szirdis ir nebukic 
lupikas. Veizėk... Juk tau už 
gerus daibus Dievas szimterio- 
pai užmokės. Na, tiktai sakyk, 
kad je.

Raganius, kaip visada, usus 
in szalis pažeres, pasistiepęs 
ant galu pirsztu, prisiartino 
prie jos, apžiurėjo isz visu pu
siu ir dar karta pasilenkęs pa
žiurėjo in akis, matyt, del di
desnio efekto ir tarė:

— Na, ka padarysi, kad ne
turi dau'giau, ka jau czionai pa
darysi. Mat tave dievai. Ei’ksz, 
kelk kortas ir nemislyk nieko.

Moteriuke pakele akis in vir- 
szu, apsidairė aplinkui o po 
tam in burtinirika, dar syki gp- 
sižvalge, tardama:

— Imk dvi tympas... Palauk, 
palauk... dar asz mislinu apie 

i praleidžiamus pinigus ir kaip 
asz nepirksiu sergancziai sese
riai pyrago ir kaimynei Motie- 

. jienei žibalo...
— Lauk, lauk. Kuomet jau 

nieko nemislysi, tai jau tuomet 
asz tau pradėsiu varažyti, — 
patylomis per usus pasakė Ra
ganius.

— Mm... mm... jau gali, gali. 
Ak, mano dvi tympos, staeziai, 
szirdele, gaila, o ka pasakys se
suo ir kaimyne? — aimanavo 
moterele.

Raganius pasikasė galva, 
nieko nelaukdamas, iszdeste 
kortas ir tarė:

— Sztai juodi debesiai ant 
tavo galvos.

— Kur? — pasižiurėjus in 
lubas, užklausė moteriszke.

— Na, jau nesupranti, kad 
juodos kortos, tai reiszkia be
da, vargus, aszaras, kurios ta
ve patiks. O sztai, žiūrėk, laisz- 
kas bus ir dar su pinigais.

— Kiek-gi, kiek-gi? Sakyk 
tik greicziau, susimildamas, 
kiek?

— Permažai pinigu tu uždė
jai ant kortu, tai negalima taip 
aiszkiai viską tau iszpasakoti. 
Na, o czionai rodo sveczius. 
Bet žiūrėk, žiūrėk, ve, kas! Ve-
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ke, ’kaip bravoras. Kad persi- 
kad jos burtininkas

Susiruipinusi, nuliudusi, ap- dybos tau ir vaikai! Ura, urra! 
gauta ar sziaip bedu suspausta 

(jau jis iszsy’k galėjo pažinti, szulko nusigandus moteriuke. 
Jaunos merginos daugiausiai Jau penkta deszimti baigiu ir 

dar vedybos... vaikai... Tai tau 
ir džiaugkis tavaisiais varaži- 
nimais. Jau kad bueziau žino
jus, tai tikrai bueziau ne užsi
ėmus tais burtais. Dabar turė
siu tik apie tai ir mislyti. Bet 
negali būti ?...

— Taip, taip — tarė Raga
nius, — tikra tiesa, kaip gyva 
mane .matai. Ir dar gimdysi 
dvynukus.

— Na, negrieszyk Dievui, tu nori! 
nepraustsnuki. Užteks tau kal
bėti niekus. Sakyk teisybe.

— Juk asz tau visa teisybe ir1 pastovėjo o

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
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

— Ar isz proto iszejai, — su-

nius.
Iszsifraukc isz 'kiszeniaus bu- tikrinus, 

lėliuką, gm’ksztelejo keletą!isz tikrųjų pasigėrės, pasižiu- 
gana atsaikanczin gurkszniu ir 
tese savo varažinima:

— Žiūrėk, dvi barzdos ant 
tavęs guli. Viena szviesi, 'kita 
juoda.

— Ka? 'ka tu czionai... Keno 
barzdos ant manes guli? — 
perkirto moteriuke.

— Ne barzdos guli, matai, 
žiūrėk du ponai, o gal mužikai, 
kas juos žino, sztai virszuj tavo 
kortos. O tai tie ir persekios ta
ve meilej, — tarė burtininkas.

— Kokioj meilej ?
— Na, tu mylėsi ir apsivesi,

— szniokszdamas ir pūsdamas 
dvokianti orą staeziai in pano
se, aiszikino jis.

— Žiūrėk, žiūrėk sztai iJau 
kortos paezios maiszosi, suka
si... jau raudonu neliko... tik ža
lios, geltonos, baltos... — isz- 
vertes akis, pusiau svyruoda
mas, skubino raganius.

— Kas, kas su leortomis de-,. v iclasi? Nieko nesuprantu, — už
klausė iszsigandus moteris.

— Na, ar tu alkia. Žiūrėk jau 
bulkiu tūzo nėra, tai ir tavo pi
nigus szuo nunesze ant uode
gos. Tai tau ir laimikis, kad

rejo o ant butelio iszslebizavo- 
jo: “Valstybine...” Dar karta 
dirstelėjo in kortas o pama-i 
ežius bulkiu tuza, suprato, kad 
jos varažninkas klejoja, sku
biai sužerus savo dvi tympas in 
kiszeniu, pasileido per duris, 
nusijuokdama:

— Klejok, klejok, raganiuk, 
sau vienas.

Paganius tiktai spėjo už-

i SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Pasižiurėjo rimtai motore in 
varažninlka, kuris vos ant kojų 

akys pusiau už-

— Nupirk degtines gorezine1 
ir nepamirszk pakviesti mane 
ant kriksztynu tavo dvynuku... 
Che... che... che... — ir sukniu
bo ant suolo, gardžiai užknark
damas pakol Ickus nepaėmė už 
rankoves, sakydamas:

— Ui, pone Žaražninke, no
riu kroma savo uždaryti. Veik 
namo migot! — stumdamas per 
duris, tarė Žydelis.

O moterele, pasipirkus rei
kalingu prekių dūlino namo, 
svajodama apie dvynukus, 
laiszka su pinigais, dvi barz
das i nvairios spalvos ir debesis 
ant jos galvos...

Jai besvajojant, sužaibavo, 
peitkunelis sutratėjo padangė
se o lietutis, kaip isz viedro, 
telks szlaputelis, pasipylė, su- 
maiszyclamas griesznas mintis 
ir atszaldydaimas užsiliepsno-

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.,
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ŽVIRBLIAI
kaip asz ilgai užtrukau, — tarė sau snapelyj tai pūkeli 
žvirblelis, inszokdamas in liz- sziaudeli, tai plunksnele, 

Įduka, — bet tuojaus tau papa- siūleli.
šakosiu, kas man atsitiko. Nu-Į — Buk rami, paeziule,

tai 
tai

prie mažo, gražaus namuko 
langelio.

— Ar matai, — tarė savo pa
taitei, — koks czionais yra gra
žus ir patogus lizdelis? Tai 
kregždes ji pabudavojo, jame 
puikiai galėsime apsistoti.

— Kas tau taipgi g.

lėkiau laja puse kur yra musu kalba patinėlis — jau dabar, 
seseles lizdelis ir szale lėkda- musu vaikeliai turės kur prisi-

r jiems bus ramu Jj?1 
erai nes minlksztai jiems pa-Į 

> greicziau1 
mažiulelius,

mas iszgirdau, kaip ji ginezi- glausti ir 
josi su savo vyru:

— Turi tu kuo puikautis, —Įklojome. Kad nors 
kalbėjo jam, — ar tai vėl jau pamaezius tuos ■] 
gražios,taip tavo plunksneles,'1 uos dailius geltonus snape-

aivoje, — lie.
atsake žvirbliene, — o ka ant] — () tau jau rodosi, kad įlie
to pasakys kregždes, kada su-iko nėra patogesnio per tave 
grysz isz savo keliones atėjus kad turi ant nugaros teikias pat 
pavasariui ? Be abejones jos! juodas juosteles, kaip ir asz — 
ant mus už tai rustiusis.

— Ei, kas ten, kol jos su

Advokatas Ir Sodietis l PUIKI ISTORIJA i

Kapitonas
+Velnias

Miesto gatve ėjo sodietis su 
savo sunumi ir pirm saves vare 

i būreli indiku (kalakutu). Stai- 
1 ga isz vienos gatves užkertės 
iszvažiuoja graži karieta tie
siog ant ju ir indiku. Jiedu su
spėjo pasitraukti szalin, indi- 

I kai taipgi iszlakste in szonus 
bet vienas papuolė po ratais ir 
ant vietos atliko.

Sodietis nutvėrė suvažinėta 
indika ir paskui eme bėgt. Tuo 
tarpu karieta tuojaus sustoja 
prie augszto muro ir isz jos isz- 
lipa kokia tai ponia ir mure isz- 
nyksta. Sodietis, nelaukdamas, 
su indikū paskui ja tropais 
augsztyn bet kol jis suspėjo

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO.,

jok panaszios in pajuodusia ge- Bus! Norecziau jau iszgirsti 
leži. Jeigu neturėtum ant nuga
ros poros juosvu juostelių, tai^evujM tėvuk! Bet dabai kiek 
butum daug bjauresnis už ma-jnors(atsBsekime nes gana daug, 

i prisidaibavome. /
Jau rytas, diena iszauszo. 

Žviibliene sėdi lizdelyj o pati
nėlis szokineja sau linksmai 
ant atsistatusio lotos galo, žiu
ri in lizdeli ir cziulba:

— Parodyk, parodyk dar 
karta, kaip tasai ten iszrodo ?

Žvirbliene pasikelia atsar
giai ir atidengia maža kiauszi
neli raiba, kuri nakezia padėjo.

— Koks gražus! — szaukia 
patinėlis, — tupkis greicziau, 
greicziau idant kiauszinelis ne- 
atszaltu! — Ir linksmas žvirb
lelis nulekia ant stogo ir gieda 
nesavu balsu:

— Pi, pi, pi, kiauszineli tu
riu ! Pi, pi, pi, jums neduosiu!

Visi kaimyniszki žvirbleliai 
susilėkė ir sveikino laiminga 
tęva ir velijo jam suraminimo 
isz paukszcziulku.

Ant rytojaus pataite padėjo 
kita kiauszineli o 'žvirblelis isz 
didelio džiaugsmo užlėkė ant 
augszcziausio kamino ir szau- 
ke visa gerkle:

— Pi, pi, pi, pi, du kiauszine- 
lius turiu, niekam neduosiu!

Prie galo sanvaites mama 
žviibliene turėjo net keturis 
kiauszinelius ir tupėjo ant ju 
ciela sanvaite: retkareziais 
tiktai ant trumpo laiko iszlek- 
davo kada ja badas imdavo 
kankinti. Geras žvirblelis labai 
retai pasitraukdavo nuo lizde
lio, bovijo savo paeziule 
jai butu ramiau, dainavo 
apsakinėdavo apie viską, 
apielinkej atsitikdavo.

Viena diena isz ryto, žvirb
liene in ji atsiliepei

— Eik szen, pasiklausyk: 
man rodosi kad viename kiau- 
szinelyj kas kruta: gal tai mu
su paukszcziukas su snapeliu 
bado lukszta, gal jau jis nori 
pasirodyti ant szio balto svie
to. (Bus daugiau

kaip tai jie pradės oziulbaut:'
*>*>**********************

JAUNIKAITIS
IR TRYS PANELESDaug neturiu (kH tauzyti, 

Apie bobeles kalbėti, 
Ba jau pradeda ingyti protą, 

O kad atsiranda tai reta, 
Kurios savo pasiutima da ne

pameta, 
O kas geriausia, dabar vyrai 

alaus nefundina, 
Tai gal ir girtavimui bus gana. 
Taip, taip, mano rūteles, pa

sitaisykite, 
Žinote kiek tas pikto padaro, 
Padaro jums bėdos begalo.
In girtuoklyste priprasi, 

O paslkui negreitai ja pamesi, 
Ba kas girtuokliauja, 
Tai ir paleistuvauja, 

Jeigu girtuokle boba, 
Tai vyras neturės gero 

niekada;
Kur girtavimas, O 7

Ten meilumas, 
Ir lipnumas.

Per girtavima buna daug 
negero,

Ba kaip girtas, ka jis gali žinot 
ka daro?

Bet stiklelis geros guzutes, 
Yra sveika del bobutes, 

Tiktai reikia su cienia gerti, 
Bet ne pasigerti.

Ba kas vallgo ir geria už daug, 
Tai 'kūmutes jau szelauk, 

O tai yra griekas, , 
Dingsta sveikata ir viskas. 

* * *
Jus moterėles in besieda 

ne eikite,
■ Jeigu nuėjusios nemokate 

apsieiti, 
Ba kas isz to kad tuojaus 

pasigeriate, 
Vaidus darote ir pasigeria 

gulite.
Viena ant vestuvių taip 

nusilakė,
Kad kožna su kuimszczia plake, 

Geriau velnią matyt, 
Ne kaip girta boba regėti, 

Bjaurus darbai ir pasielgimai, 
Isz'lko piktinasi dori vaikinai, 

Dievaž, vyrai tiek blogo ne
padaro, 

Kiek girtos moteres iszdaro. 
* * *

Vienam pleise buvau, 
Apie puikias giedorkas 

da žinojau, 
Turiu jas truputi pakoezioti, 

Ir sziek tiek pamokyti, 
Asz ne su ranka takta 

skaitysiu, 
Tiktai per szonus duosiu, 

Da tokiu merginu nemaeziau, 
Norints daug aplakscziau, 
Tai jau bjauru ir negerai, 

Jeigu toki bažnytinei giedoreip 
Vyrai su špilkom merginas

I bado,
Tas la'bai negražei iszrodo, 
Baisus jubkus iszdarineja, 
Kaip ant praktiko susiren- 

kineja, 
Doros merginos grąžei 

pasielgineja, 
Jeigu kunigas apie tai 

dažinotu, 
Tai tokia gauja su lazda isz- 

geniotu, 
Ku|rie laike praktikos, 

Dūksta visados.
Jeigu jus, plikiupes, taip 

darysite,

atsake tuojaus jai szvogerelis, 
— bet už tai tavo plunksnos 

ž, mes sau tuo tarpu kita!daug szviesesnes už mano, tai
gi ir bjauresnes. Kas czia daug 
kalbėti: ’kiekvienas žino kad 
žvirbleliai patinėliai yra daug 
gražesni už pataites. Jau man 
nesmagu net klausyti tavo tu 
juokingu iszvedžiojimu. Ar tu
ri juoda gurkleli? sakyk!

— Ne neturiu!
— O ar turi balta juostele 

ant sparneliu?
— Neturiu.
— Tai matai, todėl nesigirk 

tiek daug savo patogumu.
Sesele ant to jau nieko neat

sake, tiktai baisiai pasipūtė ir 
isZleke isz lizdelio o kada pa
mate mane sėdinti ant stogo, 
pradėjo tuojau man skunstis. 
Peikalbinejau ja kiek galėda
mas ir pagalios pertikrinau, 
kad szvogerelis turėjo teisybe. 
Mes isztikro esame gražesni už 
jus, mano ponios. Vienok turiu 
pripažinti kad ir jus turite vie
na dailu papuoszala, ta ant 
kaktos geltona juostele. Bet 
pagalios privalote mums duoti 
pirmyste.

Nuvedžiau sesute in lizdeli 
ir tenai juos abudu sutaikiau. 
Po tam nulėkiau in senus savo 
namelius bet, ant nelaimes, ne
radau jau nei szienelio, nei vil
nos: viesulą viską iszblaszke. 
Atradau tik ta szmoteli popie
ros bet tas, regis, niekam nebus 
reikalinga. Vienok sziadien 
mums ir to turės pakakti nes 
esu labai nuvargęs. Rytoj pa- 
sistorosiu geresnio paklodelio 
o dabar kibk nors prasnausiu.

Ir sakydamas tai žvirblelis 
prisiglaudė kamputyj, žvirb
liene ta pati padare ir netrukus 
abudu sumigo.

Ant rytojaus pusnis nusira
mino ir sekaneziomis dienomis 
jau gražesnis buvo oras. Žvirb
leliai sziaip-taip iszbuvo kova; 
kasdiena lakstydavo prie lan
gelio kur gera mergaite barstė 
jiems valgio, sziltesnemis die
nomis szokinejo sau ant krai
go ir dar kur toliau pasileisda
vo, kad iszmiklinti sparnelius.

Tankiai linksmai cziulbeda- 
vo, rinkdavosi in pulkelius su 
kitais žvirbleliais, kalbėdavosi 
regis apie tai, kad neužilgio 
praslinks szalcziai, prisiartins 
pavasaris ir sziluma o pau'ksz- 
telia.ms tuo kart bus geriau gy
venti ant svieto.

lizdeli susi'budavosime, — at
sako patinėlis — bet dabar 
toksai didelis szaltis, kad man 
nesinori už jokio darbo imtis, 
esu visas sustengęs. Eik szen, 
eik, paeziule, apsiszilsime ir 
atsilsėsime.

Ir tai pasakęs szoko in lizde
li o pataite insispraude paskui

Ant kiemo labai szalta, Ko
vo menesio vejas puczia, du 
žvirbleliai sėdi sau ant stogo 
su pasipūtusiomis plunksnelė
mis.

Biedni paukszteliai dreba, 
kojeles j u sustingia, žiūrisi iii 
save gailiai, tarytum, norėdami 
pasakyti:

-— Beda! beda! Kada mes 
.sulauksime to pavasario?

Ir dairosi aplink langus, ar 
neszibers ten kas grūdeliu arba 
duonos trupinėliu.

Aha! Už stiklo matyt mažos 
mergaites galvele, langas atsi
daro ir girdima mielas balselis:

— Czia, czia, czia, paukszte
liai!

Žvirbleliai linksmai sucziul- 
bejo, j u akeles u žsidegė džiaug
smu, suplesdeno sparneliais ir 
nulėke prie lango. Pora kitu 
žvirbleliu isz kaiminystes taip-
pat pasiskubino in ta puota, t jį. 
Gera mergaite iszbere per lan-l 
ga daug trupiniu ir visi pauk-l 
sztėliai prilese, pasimaitino.

— Pi, pi, pi! — sucziulbejo 
žvirbleliai, lėkdami szalin — 
dėkavojame gerai mergaitei, 
kad mus atmine, labai gražiai 
dėkavojame.

Du žvirbleliai, tie, kurie pir
miausia pamate mergaite lan
ge, sugryžo ant stogo o po tam 
paŠislepe savo lizdelyje nes la
bai szaltas vejas nedave jiems 
ramybes.

Tasai lizdelis buvo pataisy
tas pastogei pasto.gioj ir ra
mioj vietoj, suszaile paukszte
liai prisiglaudė vienas prie ki
to, idant nors 'kiek apsiszilti.

Viesulą dumia kas karta vis 
labiau, neszioja dulkiu kamuo
lius po orą, pagauna iszeinan- 
czius isz kamino durnus ir ne
sza in tolimas platybes; žmo
nes, kurie eina ulyczia, saugiai 
apsisupa sziltais ru'bais.

— Koksai tai baisus pusnis, 
koks baisus oras! — kalba 
žvirblelis patinas, iszkiszes at
sargiai isz lizdelio savio galve
le ir žiūrėdamas ant to plataus 
svieto. Visas namas dreba, 
traszka, tarytum, turės jau 
griūti, persiversti.

Toj valandoj szmotas kamino 
atplyszta su trenksmu, krinta 
ant kraszto stogo ir numeta po
ra pėdeliu sziaudu ir tai tuos 
lizdą denge. Žvirbleliai isz di
delio iszgasczio užmerkia ake
les, sėdi ramiai ir bijosi net pa
sijudinti; netrukus patinėlis, 
kaipo drąsesnis, pasižiūri auk- 
sztyn ir mato ant saves pilkai 
szvinini dangų. Nora jau stogo 
ant lizdelio, viesulą ji nuple- 
sze! Žviiblelis sukrato sparne
lius, isztaiso naguczius, deka- 
voja Dievui, kad nepražuvo ta
me baisiausiame sukuryj.

— Pasijudink, mieliausioji, 
— kalba savo pataitei, — czio
nai jau neturime pastoges ant 
galvos, reikia keliauti kur to
liau in svietą. Ar tau nieko blo
go neatsitiko?

— Ne, ne, esu sveika ir drū
ta, — atsako jam žvirbliene, 
iszlysdama isz kampuezio ir 
purtydama spamėliais.

— Tai-gi, keliaukime toliau, 
saiko žvirblelis, — nuo czia ne
toli yra puiki gusztele, kur 'bus 
mums labai gerai. Leiskis pas
kui mane.

1 — Ka-gi tas ženklina, — ta-I ...re ji, — kad czionai tame lizte- 
Ije tuszczia ? Juk 'kregždes pap
rastai pasitaiso sau minkszta 
guoli. Turi, mielasis, nulėkti 
dar in musu senus namelius ir 
isz tenai atneszti visus szaude- 
lius, plunksneles ir pakelius, 
kokius mes tenai turėjom; tuo
kart mums bus szilcziau ir ra
miau. Ir nepamirszk paimti to 
raudono vilnonio skudurėlio, 
kuris tenai guli ikerteje, po de- 
szinej ir tu kamuolėliu isz kati
no plauku, kokius mes pasto
gei suradome.
O' u

Žvirblelis greitai nulėke o 
žvirbliene pradėjo tvarkytis 
naujame savo gyvenime.

— Tos kregždutes isztikro 
labai juokingos — kalbėjo 
pati viena sau — kaip tai jos 
dailiai ta lizdeli sulipino isz 
žemes ir pritvirtino ana dru- 
cziai prie sienos. Asz su storu 
snapeliu niekados negaleeziau 
ir nemokecziau taip padaryti. 
Nesuprantu vienok, kam tai 
reikia tiek daug sau tokiu sun- 
kenybiu užkrauti. Alba tai 
paukszcziulkai nėra taip atsa- 
kaneziai ir gražiai iszaukleja- 
mi ir muro plysziuose? Bet ka 
mano vyrukas ten taip ilgai 
dirba? delko greicziau negryž- 
ta? O juk jau parlekia nebage- 
lis ir ka toki nesza snapelyj — 
popieros szmoteli! Gaila tik jo 
darbo, tas man niekam netiks.

— Penpraszau tave dusžele,

*
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užeiti aut pirmųjų lubu, tuo-1 drauges del
jaus priesz jo atkiš durys užsi
darė. Sodieczio mokėta skaityt 
ir jis ant duriu perskaitė para- 
sza: “XX”.

Ant prieszingu duriu-gi pa
mate parasza “Advokatas.”

— Aa! — mausto, — tai ko 
man reikia. — Atsidaręs duris 
ineina vidun su negyvu po pa
žastim indiku ir randa garsu 
miesto advokata sėdinti savo 
biure. _

— Ka pasakysite gerasis 
žmogeli? — klausia advoka-

kad 
jai, 
kas

Antanas Naseviczius, isz Chi
cago, Ill., raszo: — Prisiuincziu 
tamistoms užmokesti už laik
raszti ‘1 Saule” ant puses meto. 
Asz skolinau laikraszti nuo ki
to žmogaus ant pasiskaitymo 
ir pateminau kad jis yra nau
dingas laikrasztis, pilna yra 
jame visokiu žinių ir taip viso
kiu inspudingu apraszymu. 
Siunskite laikraszti ant paduo
to adreso. Linkiu jums viso la
bo ir pasekmes.

Sodietis apsako ilga istorija 
apie savo indikus ir rodydamas 
užmuszta indika reikalauja sau 
teisybes ir 5 rubliu atlyginimo.

— Be abejones atlyginimą 
gausite. Toji ponia turi pasi
imti suvažinėta indika o jums 
atlyginti pagal teismo nutari
mu. Rasztininke, paraszyk jam 
skunda. Bet, kaip tos ponios 
vardas ir kur ji gyvena?

—Czia szale ir vadinasi XX.
— Kaip tai? — szaukia nu

sistebėjas mencentas, — juk 
tai mano 'žmona!

Sodietis taipgi nemažiau nu
sistebėjo.

Isztyrus tuojaus visa dalyku 
sužinota kad taip ir yra.

— Tatai mano bicziuoli, — 
sako advokatas, — mano žmo
na tau kalta penkis rublius. 
Man-gi už patarimu ir skundo 
paraszyma priklauso 6 rubliai. 
Tai-gi dabar privalai viena da 
rubli pridėti ir indika czia pa
likti.

Mužikas jokiu budu tos kom
binacijos negalėjo suprasti te- 
cziaus rubli turėjo primokėti ir 
indika palikti.

Iszejo be indiko ir mažiau 
vienu rubliu kiszeniuje.

Tūlas jaunikaitis, nuėjo in 
svietą jeszkdti sau paezios ir 

savo gyvenimo.
Alėjas in puiku miestą, su

rado tris patogus paneles, in 
kurias 1a re:

—■ Patogios esate, kaip 
žvaigždes ant dangaus, o asz 
okiois žvaigždes jieszkau idant 

man apszviestu tamsuma mano 
gyvenime.

Visos trys saldžiai nusiszyp- 
sojo jaunikaieziui.

—■ O ka manote dirbti, pa
togios kvietkeles, isz stebuklin
gu darželiu? — užklausė.

— Asz, patogus'jaunikaiti, 
grajinu ant tokio indo kuris 
vadinasi fortapijonas, — tarė 
pirmutine.

— O asz, mano juodaki, ma- 
iavoju žiedus an't szilko,—tarė 

antra.
— Asz, malonus jaunikaiti, 

mezgu puikius mezginius isz 
Jonu siūleliu kaip vortinkliu, 

— tarė treczioji.
Jaunikaitis nuliūdo iszgir- 

des tai, paėmė savo pakeliavin- 
ga lazda, o iszejes per duris, 
tarė: — Einu toliau, patogios 
kvietkeles, jeszkoti sau tokios 
paezios kuri mokėtu kepti 
duona isz miltu ir skalbti ma
no

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

:: 25ę? ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

drapanas.

JUOKAI H

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Jau Kovo menuo baigiasi, 
szaltas vejas dar tankiai pu- 
czia bet saulute kas karta vis 
daugiau szildo’. Pora žvirbleliu 
ąpsigaspadoriavo jau ant geru-] 
ju, kaip tai sakoma, kregždžių 
lizdelyj. Dabar kada jau sziek 
tiek oras atszilo ir patinėlis ir 
pataite nuolatos užimti, kas! 
valandėlė tai vienas tai vėl ki
ta iszlekia isz lizdelio, szokine-

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: - o-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gate, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.

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. Pinigui 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
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Sunkus Davatkos 
Nusidėjimas

Davatkai apie pora valan
dų iszklupojus prie langelio 
ir iszpasakojus visus savo 
griekus, kunigas josios už
klausė:

— O ka daugiau nusidė
jai.

Davatkėlė drebaneziu bal
su atsake:

— Turiu da viena baisu 
nusidėjimą bet bijau pasaky
ti.

Kunigas grąžei klausinėjo 
toliaus:

— O gal ka apkalbėjai?
— Ne, atsake davatkėlė.
— Gal ka pavogei?
— Ne.
— Gal žmogų užmusziai?
— Ne.
— Gal tęva ar motina 

nužudei?
— Gal dasileidai kokios 

paleistuvystes?
— Ne, da sunkiau prasi

kaltau.
— Na tai jau ka tokio esi 

padarius, mano nekalcziau- 
sioji avele, pasakyk? Apie 
tai niekas, o niekas nežinos.

— In... in... in viszta 
pasakiau “bestija.”

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir lipdymas 
apie Jezu Kristų. Re r paczta
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Žinios Vietines
— Utarnirike pripuola Szv. 

Baltramiejaus, Apasztalo.
— Jeraminas Tamkeviezius, 

isz Broo>k'lyno, kuris lankėsi 
ant Lietuviu Dienos Lakewood 
ir buvo dingės, atsirado. Rado
si jis pas savo gimines kurie 
piknikavo artimoje Tamakves.

— Laisnus ant apsipaezia- 
vimo iszeme Leonardas Sta-! 
szaitis, 25 metu, su Katre Ta- 
mulioniute, 23 metu, abudu isz 
miesto.

— Panodelio ryta iszlkelia- 
vo bosais 46 novobrancai in 
Allentown, Pa., ant daktarisz- 
ko peržiūrėjimo ant kariszkos 
tarnystes.

— Ona Kralifkiute, 333 W. 
Mahanoy Avė., sveiksta Ash- 
lando ligonbuteje kur jai buvo 
padaryta operacija ant pende- 
saitis.

— Petnyczioje užsidegė ga- 
radžius, prigulintis prie West 
End Paper Co., ant W. Maple 
ulyezios, 'bet likos greitai užge
sintas pakol galėjo toliaus 
prasiplatint ir padaryti dau
giau 'bledes.

Amerikoniszkos ir Angliszkos Kareives---
M

“SAULE” MAHANOY CITY, FA.__________________________________________________

Parandavojo Vaika Paskirstymas Maisto 
Ant Ubagavimo

PRANESZIMAS!

i XSZ SHENANDOAH, PA.

Majoras Fr. Boczkauskas

— Sziomis dienomis lanko
si pas savo teveliąs, redakto
rių “Saules”, ju sunns Fran- 
ciszkus Boczkauskas, pulkinin
kas isz Indianaipolis, Indiana, 
juris ten turi užsiėmimą kaipo 
u'žveizdetojas Bell Telephone 
Co. FrancisZkus taipgi yra ma
joru tenaitines vaistines gvar
dijos. Svecziuosis koki tai lai
ka pas tėvelius po tam atlan
kys savo sesute Adele Baraus
kiene, Johnstown, Pa., kurios 
vyras yra valdiszku inspekto
rium kasyklų tame distrikte.

Szitos Amerikoniszkos ir Angliszkos kariszkos moteres 
darbininkes usitiko Anglijoj ant kelio ir sveikinasi. Karisz- 
kas sztabas tu j u moterių WAC yra pirmutines kurios pri
buvo in Anglija. Amerikonkos ėjo pasivaikszcziot ir susiti
ko su Anglikems kurios važiavo ant baisikeliu.

‘—> Panedelyje likos palai
dota Mare Lietuvninke, 234 N. 
West uly,, su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyiczioje, prie kurios 
velione prigulėjo. Mirė praei
ta Sereda namie, paliko dvi 
dulkteres, tris sūnūs ir 4 anū
kus. Pergyveno Amerikoje 41 
metus. Prigulėjo prie keliu 
bažnytiniu draugija ir S.R.K.

Priesz iszkilmes rengiamas 
didelis bazaras parapijos sko
los sumažinimui. Bazaras bus 
Rugsejo-Sept., 22, 23, 24 ir 25 
dienomis. '

Klebonas kun. Miliauskas 
tikisi, kad jo parapijiecziai 
tinkamai prisidės prie sukak
ties minėjimo ir daibu ir auko
mis.

Durham, N. Y.— Wm. Stein
berg, 50 tnetu, likos nubaustas 
kalėjimu ant trijų metu, už 
pa randa vojima asztuoniu metu 
vaiko del ubagavimo. Stein-i 
bergas pasodino vaiku iii rati
ni krėslą taip, kad iszrode vis- 
iszkai koliekas, už ka vaiko tė
vui mokėdavo po du dolerius 
ant dienos. Tokiu badu tasai i 
žmogus uždirbdavo nuo 5 ikilO 
doleriu per diena ir kartais 
daugiau nuo mie’laszirdingu 
žmonių.

Daro Kaip Indijonai

Glberton, Pa. t Domicėlė 
Morkūniene likos palaidota 
Subatoje su bažnytinėms apei
gomis Szv. Liudviko bažiiy- 
czioje Maizeviileje ant kuriu 
dalyvavo daugelis žmonių. Ve
lione paliko dukteres Bobikie- 
ne Frackvilleje, Izabele namie, 
sūnūs Juozą, Cedar Point, Md., 
Antana, Hamiton, Va., Vincą 
Mahanoy City, Edwarda, Roe
bling, N. J., Kazimiera, namie, 
’broli Beritski ir 11 anu'ku. Ve
lione gimė Lietuvoje. Prigulė
jo prie Szirdies Jėzaus drau
gystes.

Elmhurst, Pa. — Szv. Mari
jos Villa, 12 diena Rugpiuczio 

( Aug.] sziais metais tai buvo 
inspudinga diena Seselių Jė
zaus Nukryžiuotojo Vienuoly
ne. Ryte 9:30 vai., susirinkus 
Kdplyczioj Sėkloms,' pažistU: 
miems, giminėms ir Vilios gy
ventojams, Scrantono Vysku
pijos Ganytojas su pagialba 
garbingu isz visur atvykusiu 
Kunigu inejo iszkilmingai Jo

Barre, Pa. I
Sekanczios 

eme abitus: 
Sesuo Norbert 
Mass., Alese Jurgelaity te kai
po Sesuo Baptista isz So. Bos
ton, Mass., ir Ona Romanaus- 
kaite kaipo Sesuo Dovida isz 
Wilkes-Barre, Pa.

Sekanczios Seseles priėmė 
laikinuosius inža.dus: Sesuo Jo
ana isz Arc, Wilkes-Barre, Pa., 
Sesuo Justina isz Frackville, 
Pa., ir Sesuo Celestina isz So. 
Boston, Mass. Sesucziu Jėzaus 
Nukryžiuotojo 
kasmet, 
tuvybes darba, 
jaunimą ir užlaiko Seneliu ir 
Vaikucziu prieglauda. Mums 
Lietuviams linksma ir malonu 
kad jos taip nuoszirdžiai dar
buojasi Dievui, Bažnycziai ir 
musu visuomenei. Mes priva
lome jas remti visomis galemis 
ir padėti joms atlikti Ameri- 
n 1 • 1 _ 1 • i r • • • i »
ko® dideli Misijos darba, “At
naujinti viską Kristuje.”

—Ten dalyvavęs.

Lietuvaites pri- 
Julija Jocziute 
a isz So. Boston,

skaitlius auga 
Jos dirba rimta Lie- 

aukleja musu

Tamaqua, Pa. t Juozas Kat- 
keviczius, 325 Arlington uly., 
mirė namie Petnyczioje sirgda
mas koki tai laika. Gimė Lietu
voj, isžgyveno czionais 38 me
tus, paliko paczia, duiktere Je- 
va namie, paczia Vinco Kubi
liaus ir sunu, Juozą, namie. 
Gra’borius Rėklaitis laidos.

Kulpmont, Pa. — Profiras 
Slavinski, 67 metu, pasikorė 
įpraeita Petnyczia, garadžiuję, 
isz dideles rupesties apie savo 
sunu kuris randasi kariuome
nėje kur ten užmaryje. Paliko 
paczia, ketures dukteres, tris 
sūnūs, keturis anulkus ir broli.

ISZ WILKES-BARRE, FA.

' Szv. Trejybes parapija buvo 
suorganizuota 1892 metais ir 
tu metu Gegužio 15 d., pirko 
lotus ba'žnyczia statyti. Sekan- 
cziais metais, 1893, pastate taip 
vadinama senąją bažnyczia ir 
joje pirmas pamaldas atlaike 
Gruodžio 25 d. Taigi sziais me
tais ta sukakti szauniai mano
me paminėti ir prie to jau ri
kiuojamos jėgos ir organzuoja
mas darbas.

Pats sukakties minėjimas in- 
vylks Laplkriczio 25 d., Padeko- 
pes Dienoje. - ,

Ha'fey, D. D., in gražiai papuo- 
szta Seselių Koplyczia priimti 
isz jaunu Seselių prižadus.

Seselių Choras labai jautriai 
sugiedojo “Ecce Sacerdos.” 
Tai buvo didžiausia Seselems 
diena, nes Vyskupas W. J. Ha- 
fey vieszai musu Lietuvaites 
Seseles pagerbė savo atsilan- 
kimu, beto jis labai gyvai pa
kalbėjo in jas. Man ten būnant 
jaueziaus už didžiausia garbe 
dalyvauti toj prakilnioj dienoj. 
Szventas Misziaiš atnaszavo 
pats Kun. A. Ezerskis isz Mi
ners Mills, Pa., jam asistavo 
Kun. P. Aliszauskas dijakonu, 
ir Kun. A. Abraczinskas isz 
South Boston, Mass., subdija- 
konu. Kun. J. F. Boll klebo
nas isz South Scranton, Pa., 
buvo ceremonijų magistram. 
Jo Ekselencijos Vyskupo Ka
pelionai ’buvo J. M. Pralietas 
J. Miliauskas isz Scranton, Pa. 
ir Kun. M. F? Daumantas isz 
Girardville, Pa. Pamokslą pa
sakė Misijonerius Pasijonistas 
isz Dunkirk, N. Y.

Sekantieji Kunigai dalyva
vo tose iszkilme.se: Kun. S. 
Norbertas isz Frackville, Pa., 
Kun. J. K. Miliauskas’ isz 
Wilkes-Barre, Pa., Kun. Bene
diktas C. P. ir Kun. Ernestas,

APIE LIETUVIU
DIENA KURI AT

SIBUVO RUGP. 15, 
LAKEWOOD, PA.

Vienuolyno, Kun. Lopai o ir 
Kuri. Holleran isz Tunkhan
nock. Akolytais buvo Klieri
kas V. Žemaitis isz Scranton ir 
Klierikas P. Jaszkis isz Wilkes

Szimet Lietuviu Diena, buvo 
viena isz pasekmingiausiu per 
daug metu. Apskaitliuojama 
kad apie 35 tukstaneziai Lietu
viu ir invairiu tautu dalyvavo 
toj dienoj. Treczia valanda at
vykau in parka, kad dalyva
vus programoj, jau buvo sunku 
surasti vietos kur padėti savo 
kara. In ®ale suplaukė virsz 
tūkstantis žmonių pasigėrėti 
gražia ja programa, kuria pa- 
ruosze programos Komisija. 
Visi sustoja užtraukė Ameri
kos Hymna padedant Jolly 
Jack Robelio Orkestrui. P-le 
Margareta Žar.deckyte padai
navo keletą Lietuviszku daine
lių, jai akompanavo Terese Pa- 
^erpskyte isz Mahanoy City, 
Pa. Protarpiais grieže Robe
lio Orkestrą. Kun. J. Szuke
viczius isz Tamaqua, Pa., Lie
tuviu Dienos Pirmininkas gra
žiais žodžiais prabilo in publi
ka ir prasze Pennsylvanijos 
Valst. Legislatures Senatorių 
p. G. Harold Watkins pakalbė
ti, jis ilgokoj savo kalboj, nu- 
szvieczia jausminga Lietuvos 
praeiti ir velija. Lietuvai tapti 
Nepriklausomai. Jam žmones 
nesigailėjo apliodasmentu už 
tokia gražia pasakyta prakal
ba. Liet. Dienos Pirmininkas 
pakvieczia Kun. J. J. Bagdoną 
trumpai prabilti, kuris savo už-

duoti gražiai atliko. Po juom 
kalbėjo Kongresmonas Dakta
ras Ivor Fenton isz Mahanoy 
City, Pa., jis labai vaizdžiai pa
gyre Lietuviu tauta, pagyre 
Lietuvos Prezidentą Antana 
Smetona, jis pareiszke pasiti
kėjimą kad Lietuva vėl taps 
laisva ir nepriklausoma, jis 
prižadėjo Lietuvos Laisves idė
ja remti visomis galemis. Po 
tam, Lietuviu Dienos Pirmi
ninkas pakvietė Garbes Pir
mininką Kun. P. Czesna, per
statyti dienos Garbes Sveczia 
p. Antana Smetona, Lietuvos 
Pfezidenta. Kun. Czesna vi
suomet moka gražiai savo už
duoti atlikti, juokais ir gyvu 
žodžiu .perstoto Lietuvos Prezi
dentą Antana Smetona pakal
bėti. Ponas Prezidentas Anta
nas Smetonas Lietuviu Dienos 
sveczias labai įsujaudintai kal
bėjo apie pragyventus darbus, 
ragino žmones spiestis in Vie
nybe darbuotis, kad iszlaisvin- 
ti Lietuva isz svetimu jungu. 
Jis pareiszke 'tikra pasitikėji
mą, kad Amerika ir kitos Alli- 
jantu Tautos del ko jie dabar 
kariauja, tikrai iszlaisvins Lie
tuva ir ji vėl taps nepriklauso
ma. Po Pono Prezidento kal- 

! bos, visa publika sustojo ir už
dainavo ‘ ‘Lietuvos Hymna. ’ ’

Ant scenos dalyvavo sekan
tieji Kunigai: Kun. P. Czesna, 
Kun. Dr. J. Konczius, Kun. P. 
Mockus, Kun. M. F. Dauman
tas, Kun. P. Laumakis, Kun. J. 
Szukeviczius, Kun. J. J. Bag
donas, Kun. A. Degutis, Kun. 
Dr. Batutis, Prof. Senn isz Phi- 
ladelphijos, Dr. St. T. Tamo- 
szaitis ir “Dirvos” reda’k. Kar
pas, isz Cleveland©. Publikoj 
matyt buvo Kun. Liubauskas, 
Kun. A. Neverauskas, Kun. J. 
Gibas, Kun. K. Rakauskas ir 
“Saules’ redaktorius Fr. W. 
Boczkauskas, ir daugybe pro- 
fesijonalu ir sziaip jau žymiu 
Lietuviu žmonių.

Sziraet Lietuviu Diena netik 
kad atnesz daug finansines pa- 
gialbos Lietuviu Vienuolynams 
del kurio tikslo szi diena buvo 
surengta, beto ji daug iszgar- 
sins Lietuvos varda svetimtau- 
cziu tarpe ir ant galo ji mus 
Lietuvius surisz tampresniais 
Lietuvybės rysziais.

Todėl Lietuviu Dienos Komi
tetas begalo daug pasidarbavo 
Lietuvos labui surengdami 
taip iszaunra 29-ta Lietuviu 
Diena. Valio musu Lietuva! 
Valio musu Lietuviai! Vieny- 
kimes ir dirbkime iszsijuose, o 
Lietuva taps Laisva ! ! !
29-tos Lietuviu Dienos Presos 

Komisijos Narys,
KUN. M. F| DAUMANTAS.

Ne gazo ne vežimėlio nerei
kia szitam kūdikiui, todėl 
Mrs. Stanley F. Gray, isz Se
attle, Wash., kada nebūna 
namie ir nėra kam prižiūrėti 
mažiuko, pasiima su savim 
ant szitu nasztu ant pecziu ir 
neszasi su savim kur tik ei

na.

Priesz Dideli Muszi

B®3 Tie kurie prisiunezia 
laiszkus arba postel-kartes in 

’ “Saules” redakcija, lai prili- 
111 pina reikalingas paczfiriės mar- 

ant aplnikymo maisto ir tokius laigzkrtfC
baigs Rugp. 31. Raudoni ženk-; 
leljai X bus geri prasidedant 
Rugp. 22, Y ženkleliai nuo Rug-' 
piuezio 29 o Z nuo Rugsėjo 5 d. 
Visos pasibaigs Spalio 2 d.

Maistas bleszinese: — Mėly
ni ženkleliai R, S ir T, knygu
tėje nr. 2 yra dabar geri ir ga
lima juos naudoti lyg 30 die
nai Rugsėjo.

Kava: —Daugiau nereikia 
naudoti ženkleliu ant pirkimo 
kavos.

Cukrus — Ženklelis nr. 14, 
knygutėje nr. 1 yra geras ant 
penkių svaru cukraus lyg Spa
lio 31-mos dienos. Ženklelei 15 
ir 16 yra geri ant penkių svaru 
cukraus kožnas, del sudėjimo 
vaisiu in bonkas ir bus geri lyg 
31 d. Spalio.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
Spalio 31 d.

Mėsos ir tauku: — Raudoni 
ženkleliai T, U, V ir W. 
knygutėje nr. 2 yra dabar geri

j i nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centus; special delive
ry po 13c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!
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Isznesze Visa Szeimy- 
na In Padanges

Grenndale, W. Va. — Gene 
Wilson, padejas szmota dina
mito po lova paezios ir dvieju 
vaiku, kurie gulėjo vienoje lo
voje,
minutas 
isznesze 
paczia. 
surinko
mingu auku pasželusio vyro, 
kuris likos tuojaus uždarytas 
kalėjime.

uždegė knata. In kėlės 
dinamitas truko ir 

in padanges vaikus ir 
Kada žmonys įsubego, 
tik szmotelius nelai-

K alininkas Prigialbejo 
Valdžiai

STATE PR!

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 Szyksžtuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos KentejimO 
Nantoj, Netobulas 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 Saulo, 
Menesi, Žvaigždes Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Va
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.

Priesz prade j ima svarbaus 
muszio Sicilijoj, Allijentu ge
nerolai peržiūrinėja savo ka
reivius. Tieji yra Generolas 
George Patten ir Allen Kirk, 
kurie peržiurėjo Ameriko- 
niszkus kareivius.

Cooper B. Wysong, kuris 
randasi Michigan© kalėjime, 
bus paleistas ant liuosybes 
už prigialbejima valdžiai ka
rėje su jo patarimais kaip su
sekti submarinus po vande
niu. Už tai valdžia jam duos 
s vardu darba Washingtone.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki aika ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu įr 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite ęzėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Karolius P. Zaremba, isz 
Springfield, Mass., raszo: — 
Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti “Saule” 
ant puses meto, kuri skaitome 
jau puse meto ir taip mums jis 
patinka kad vela atnaujiname 
prenumerata. Linkime jums 
viso labo ir gero pasisekimo.

Pirkite Apgynimo Czedihifiio 
Bondus ir Markes.

Golfo Szamnionas

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

iįįjjįj

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

————----

Harold McSpaden laimėjo 2,000 doleriu už geriausia lo- 
szima golfo, Chicagoje. Prezidentas George May apdovano
ja McSpaden su czekiu, kuris stovi prie jo ant. deszines.

iszkilme.se

