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Isz Amerikos
BAISI NELAIME ANT 

GELEŽINKELIO

Trūkis Susidaužė, 79 
Užmuszti, 160 Sužeis
ta; Dar Daugelis Mirs
Philadelphia, Pa. — Greita

sis trūkis, kuris apleido Wash- 
ingtona, D. C., Panedelio va- 
kara, ant Pennsylvanijos gele
žinkelio, iszsirito isz begiu prie 
Frankford Junction ir susi
daužė. Szeszi vagonai apleido 
bėgius, kurie susidaužė. Trūkis 
susidėjo isz szesziolikos vago
nu. Riksmas užmusztuju ir su
žeistųjų buvo baisus. Tarp tų
jų buvo ir daugelis kareiviu ir 
žymiu žmonių kurie važiavo 
isz Washingtono.

Dar daugelis isz sužeistųjų 
pasažieriu mirs nuo baisiu žai- 
duliu o kitu užmusztuju nega
lima buvo pažinti kas jie per 
vieni ir isz kur keliavo. Eks
presinis trūkis apleido Wash- 
ingtona 4-ta valanda Panedelyj 
po piet. Darbininkai dirbo per 
visa nakti kad isztraukti už- 
musztuosius ir sužeistuosius 
isz griuvėsiu o sužeistus tuo- 
jaus nuveže in artimas ligonbu- 
tes.

Buvo tai antra panaszi nelai
me in laika vienos sanvaites. 
Pirmutine nelaime atsitiko ar
ti Wayland, N. Y., kur greita
sis trūkis ant Delaware Lacka- 
wannos geležkelio susidaužė 
užmuszdamas 27 pasažierius ir 
75 likos sužeisti.

Vietoje “Rumatizmo” 
Buvo Sūnelis

Chicago, Ill. — Mare Ta- 
kacziene, 40 metu, apsivyravus 
keturis metus adgal, tankei 
skundėsi vyrui kad turi gėlimą 
szone ir nuėjo pas daktara 
idant jai duotu kokiu gyduolių 
nuo rumatizmo. Daktaras ap
žiurėjas moteria, nusijuokė 
szirdingai ir vietoje užraszyti 
gyduolių ant rumatizmo, nu
siuntė ja in ligonbute kur ta 
paczia nakti... pagimdė sūneli.

“Visai to nesitikėjau, gaila, 
kad musu sūnelis nedave mums 
žinot kad pas mus atsilankys 
nes butumem pasirengia ant jo 
priėmimo,” — taip kalbėjo mo- 
tere in dažiuretoja ligoniu.

Priesz tai motere bovinosi su 
katėms ir szunims bet dabar 
turės geresni užsiėmimą. 
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— Kasztas požeminio gele

žinkelio New Yorke kasztuoja 
miestui apie 175 tukstanczius 
doleriu už kožna myle.

— Jeigu padetumet in ban
ka 50 tukstancziu doleriu ant 
szeszto procento, tai tau at- 
nesztu apie $8,22 kožna diena.

Nerado Ten Japonu

Kada Amerikonai užėjo ant Kiška Salos, tikėjosi ten 
surasti daugeli Japonu bet kada užėmė sala, nerado ne 
vieno Japono nes visi pabėgo in saugesnes vietas. Eropla- 
nai bombardavo taja sala net 142 kartus.

UŽVYDUS VYRAS

Ka Padare Pasiutiszkas 
Užvydejimas Vyro;

Nužudė Motere 
Nekaltai

La Crosse, Wis. — Adbeges 
in palicijos stoti mirsztantis 
Petras Kvasinski, apsakė ka
pitonui buk likos nudurtas pei
liu per savo gaspadoriu po tam 
sukrito ant grindų ir mirė. Pa- 
licija, turėdama jo pravarde ir 
adresa, nuvažiavo ant vietos ir 
sztai ka ten dažinojo:

Mikolas Kurasz nužiurinejo 
savo burdingieriu Petra, buk 
jis turėjo meilingus susineszi- 
mus su jo paczia ir baisei jam 
užvydejo. Ana diena Mikas, su- 
gryžes namo, persemtas už 
daug guzute, dure su peiliu 
Petrui be jokio barnio, po tam 
pa,bego. Ta paczia nakti žadin
toja surado ir uždare kalėjime. 
Motere ir jos kaimynai tvirti
na buk vyras be jokios prie
žasties nužiurinejo savo paczia 
ir burdingieriu nes buvo labai 
užvydus žmogus ir perstatinė
jo burdingieriaus mandaguma 
del moteres visai kitaip.

Sztai pasekme pasiutiszko 
užvydėjimo kuris tankei isz- 
duoda baisius vaisius.

‘ Kurasziene yra motina sze- 
sziu vaiku ir labai paguodota 
per visus savo kaimynus kurie 
prisiege už jos dorybia.

— Verbliudas gali iszger- 
ti ant kart 12 galonu vandens.

— Jeigu užmokėtume! po 
tris centus už kožna myle ke
liones ant saules, tai turėtumėt 
užmokėt už bilietą 2,790,000 
dolerius.

47 Vyrai Sudege
Degancziam Hotelyje
Houston, Tex. — Laike užsi

degimo hotelio sudege 47 vyrai 
kurie aplaikinejo paszialpa 
nuo valdžios ir jame buvo ap- 
sigyvenia. Daugelis likos bai
sei apdeginti ir sužeisti szok- 
dami isz langu. Manoma kad 
ugnis prasidėjo nuo paperoso 
nakties laike kada visi miego
jo. Daugelis isz tuju nelaimin
gu auku yra nežinomi ir sunku 
bus sužinoti isz kur jie paėjo ir 
kaip vadinosi.

Brangus Puodukas 
Kavos

Port Arthur, Tex. — Kokis 
tai žmogus, inejas in restaura
cija, pareikalavo puoduko ka
vos. Kada iszgere kava, pada
vė tarnaitei bumaszka sakyda
mas: “Užmokekie už kava ir 
pasilikie sau smulkius.” Nuėjo 
užmokėti ir aplaike reszto 
$99.95 Buvo tai szimtine bu
maszka. Žmogus iszejo laukan 
nelaukdamas reszto. Mergina 
pasiliko sau pinigus nes taip 
jai liepe nepažinstamas. Matyt 
ten darbininkai uždirba gerai.

Merginas, Be Panczia- 
ku, Neinleidžia In 

Bažnvczia CM
Brooklyn, N. Y. — Mergi

nos ir moteres, kurios lankyda
vosi in Szv. Traices bažnyczia 
be pancziaku, nebus inleidžia- 
mos ant pamaldų. Toki prane- 
szima iszdave kunigas Miller, 
kuris tvirtina buk tai geda del 
moterių ir merginu eiti in baž- 
nyczias nuogoms kiszkoms ir 
taip ateina in iszpažinti kas la ■ 
bai suerzina parapijonus!

RUSAI UŽMUSZE 
420,000 VOKIECZIU

Sužeidė 1,080,000 Vyru

London — Pagal Rusiszka 
raparta tai in du paskutinius 
menesius Rusai užmusze 420, 
000 Vokiecziu, sužeidė 1,080, 
000, paėmė in nelaisve 38,600. 
Eroplanu paėmė 5,759, tanku 
8,400, visokiu armotu 5,192, 
troku 2,800 ir daug kitokio 
materijolo. Taipgi paėmė nuo 
Vokiecziu 30,000 ketur-kampi- 
niu myliu žemes.

15,000 SLOVAKU 
SUKILO

Patys Muszasi Tarp 
Savos

London — Daugiau kaip 15 
tukstancziai Slovaku kareiviu 
sukilo priesz prisakyma kad 
nesziotu Vokiszkas mandieras 
ant tarnystes Vokietijoj isz ko 
kilo kruvini maiszacziai ir 
daugelis užmuszta. Kareiviai 
isz artimu miestu buvo pa- 
szaukti apmalszinti maiszti- 
ninkus. Pasikelelius nuginkla
vo ir nusiuntė in Vokietija bet 
kas su jais padaryta tai niekas 
nežino bet manoma kad juos 
suszaude. Slovakijoj isz tos 
priežasties kilo didelis neužga- 
nadinimas tarp žmonių kurie 
kerszina atsimokėti Vokie- 
cziams už taja prispauda.

TRUMPOS ŽINUTES

Bellefontaine, Ohio — Ugnis 
sunaikino lokomotivu dirbtuve 
su 17 didėlėms lokomotivoms, 
prigulinezioms prie New York 
Central geležinkelio, padary
dama bledes ant trijų milijonu 
doleriu.

Indiana, Pa. — Cecilija Jan- 
koviez, 22 metu, du vaikai ir 
jos dvi seserys sudege degan
cziam name kuris užsidegė isz 
nežinomos priežasties.

Washington, D. C. — Visi 
pigesni paperosai pabrango 
ant vieno cento arba dabar 
kasztuos 13 centu už pakeli.

Canastota, N. Y. — Trys 
žmones likos užmuszti ir daug 
sužeista kada ekspresinis tru- 

I kis ant New York Central ge
ležkelio apleido bėgius. Už 
musztieji buvo darbininkai.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Be Jokiu Iszlygu 
Allijentams

Didelis Džiaugsmas Italijoj; 
Italija Prigialbes Allijentams; 
Rusai Paėmė Miestą Stalina; 
Berlinas Bombarduotas, Mies
tas Iszrodo Kaip Po Dideliam 
Drebėjimui Žemes, Lavonai Gu

li Ant Ulycziu Sudraskyti 
Nuo Bombų

Anglikai su Kanadiecziais 
priėjo prie Santo Stefano kur 
paėmė 3,000 Italu ir Vokiecziu 
in nelaisve kaipo daug visokio 
kariszko materijolo ir ginklu. 
Santa Lucijoj paėmė daugeli 
vagonu su szimtu lokomotivu 
ir daug visokio maisto kuri ga
beno del kareiviu. Reggio Ca- 
labrio Allijentai paėmė miestą 
ir gyventojai pasidavė gerva
lei iszkabindami baltas vėlia
vas ant ženklo pasidavimo o 
kurie neturėjo vėliavų tai isz- 
pletodavo apatines drapanas. 
Italai pasidavinejo gervalei. 
Daug kareiviu paimta in ne
laisve.

NEW YORK — Czionaitinis reidio aplai
ke žinia, Seredoj po piet, buk Italija pasidavė 
Allijentams. Italija pasidavė praeita Petnyczia 3 
diena Rugsėjo bet buvo užlaikyta slaptybėje 
kol užbaigta padaryti pasidavima be jokiu isz
lygu ir tik apie tai apgarsinta 12:30 po piet Se- 
redoje. Visas svietas nudžiugo taja naujiena o 
ypatingai Italai, kuriems nubodo toji kare ir 
skerdimas žmonių be reikalo. Vokiecziai da 
randasi nekuriose dalyse Italijos bet neužilgio 
bus visiszkai iszguiti. Italai atidavė savo flota

Anglikai bombardavo vela 
smarkei Berlina ir kelis svar
bius geležinkelius. Anglikai 
neteko 20 bombiniu eroplanu o 
Vokiecziai badai neteko 60. 
Daug žmonių užmuszta ir su
žeista tame užklupime. Szimtai 
namu likos sunaikinta. Berli 
nas dabar iszrodo kaip po dide
liam drebėjimui žemes. Gyven
tojai apleidineja miestą jesz- 
kodami saugesniu vietų, palik
dami viską paskui save. La
vonai guli ant ulycziu nepalai
doti, sudraskyti nuo bombų.

Prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboje Seredos vakara, ap- 
reiszke užganadinima apie pa
sidavima gervalei Italijos bet 
prasergsti kad svietas daug 
nesidžiaugtu nes gali užstoti 
staiga permaina ant kariszku 
lauku kuri gali nustebinti visa 
svietą. Bet turėkime vilti kad 
pasidavimas Italijos prisku
bins pabaiga kares ir kiti skly
pai seks pėdoms Italijos.

ir ginklus Allijentams ir prigialbes kovoti priesz 
Vokieczius. Badai jau daug Vokiecziu likos pa
imta in nelaisve. Visa komunikacija tarp Itali
jos ir Vokietijos likos sulaikyta ir pertraukta. 
Dabar Mussolini yra nelaisviu Allijentu ir bus 
teisiamas, po karei, už papildytas žudinstas ant 
nekaltu žmonių. Allijentai paliepė Italams pa- 
skandint savo tavorinius laivus kad nešigautu 
in rankas Vokiecziu. Vokiecziai kovos toliaus 
Italijoj ir laikysis lyg paskutinio todėl galima 
tikėtis baisaus praliejimo kraujo ant abieju sza- 
liu. *

Stalinas aprejszke buk Rusai jau paėmė 
miestą Stalina ir dabar iresi prie Dnieperovsko 
kur jau perkirto geležkeli tarp tojo miesto ir 
Mariupolo. Paėmė daug Vokiecziu in nelaisve 
ir daug užmusze paimdami taipgi daug karisz
ko materijolo.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Dabar girdėt kad Rumunija ir Bulgarija 
ketina pasiduoti ir melsti pakajaus kada Italija 
pasidavė ir paliovė kare priesz Allijentus. ,
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Kas Girdėt MOTINA
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Daugeli turime czionais Ame
rikoje visokiu “bosu” kurie 
ikisza savo snapus in mažiausia , 
svetimu reikalą. Uždeda kas| 
koki bizni, tuojaus su savo ro
dą isz visu szaliu pri'buna ne- 
praszyti patarėjai. Ir taip kož- 
name užsiemime pribuna ‘ ‘ spe
cialistai” nepraszyti. Su kito
kiais daigiais tiek to, nepri
minsime su iszdavyscziu reika
lais. Pradeda iszeitineti kokis 
laikrasztis, tada kritika pasi
pila isz visu szaliu — vieni gi
ria, kiti peikia! Vienam poipie- 
ra negera, nes per plona lenty
noms užtiest, tai per didelis 
laikrasztis; per smulkus dru- 
kas, nėra pamokslu, szliupine, 
cicilikiszJkas, kodėl ne knyga, 
per malžai pasakų ir t.t.

Ne vienam mokslingiausi 
laikraszcziai yra tieji, kuriuos 
skaito o nesupranta — apie fi
zika, botanika, hygena, gamta 
ir t.t. Ak, tai vyreli, mokslisz- 
kas laikrasztis! Na ir kaip pa
laiko toki laikraszti už viena 
doleri per du metus, tai isz jau- 
czio stojasi verszis da didesnis 
už jauti — kaip toji pele kuri 
daug knygų suede per ka daug 
mokslo ingijo!

Vargszai, ant dvasios uba
gai. Nežino kas del žmogaus 
gerai!

Saldžiauses kūdikio miegas, 
gražiauses sapnas — kai mo

tinos malonios akys 
in ji žiuri

palieka. Netoli, uosio virszu- lipo jaunas vyras. Insitemipe 
neje, sukukuoja gegute’; dūzgia stotin sunku lagamina ir aki- 
bites. mirksniu apsidairė.

Joniene pradalgius grebliu Bežiūrint priszoko ežia pat 
daužo, tai storyn in vieta szie- stotyje laukinėje du vyrukai ir 
na kasa. Vaikelis kvepianezio klausia: “Ar nereikia veže- 
szieno ir žaliu beržo lapu kva- jo?”

Su laiku persimaino ir tikė
jimai ant svieto — persimaino 
pažiūros, persimaino idėjos 
Kristaus. Sziadien kitaip su
pranta ir iszdeda žmones mok
slą Kristaus ne kaip kelis szim- 
tus metu adgal.

Sziadien jau nedeginame ra
ganas ant laužu ir su pasipikti
nimu skaitome apie ’baisybes 
szventos Inkvizicijos.

Sziadien jau iszpažintojai 
Kristaus nežudo savo prieszus 
kad mokslą Mokytojaus isz 
Nazareto sau kitaip perstato.

O 'bet vos keli szimtai metu 
adgal o gal ir mažiau, lygiai 
Protestonai, kaip ir Katalikai, 
vaidan Kristaus, ipapildineja 
baisybes, kurias atsimenant, 
plaukai pasisziauszia ant gal
vos.

Kada Protestonai Szveicari- 
joj degino gyva ant laužu 
“eretiką” Dr. Servetusa ir 
melde indukusios mynios susi- 
mylejimo idant jam padarytu 
tuojaus mirti ir palengvintu jo 
kanezias tai myne isz jo tyczio- 
josi. Tiems tamsuneliams nu
davė tada 'kad savo barbarisz- 
ku pasielgimu padare 
geradejyste ant garbes 
taus.

■Skaitydami sziadien 
tai, didžiausi iszpažintojai pri
sipažins kad tieji žmones pa
dare baisia klaida.

Tyli, saulėta ir szilta Gegu
žes diena. Saule isz pietų auk- 
sztumos— tik ka pradėjo slink
ti žemyn. Gale grinezios, prie 
sienos, apkamszytas užklotėlis, 
apramstytas pagalvėmis — sė
dėjo vaikutis. Kūdikio akys 
dairosi, nekiek 
Tik muses lakstė aplink ir 
■strazdas vysznioj giedojo.

Už keliolikos žingsniu, susi- 
linkus, su grebliu rankose, kub- 
riavo moteriszke. Ilgos, iszva- 
gotos daUžo ežios. Ji akėja, ly
gina ežias, pasilenkus graibsto 
piktžolių szaknis. Sustojusi isz- 
sitiesia, atsigryžta, grinezios 
pusėn žiuri ir klausosi.

Vaikutis skereczioja ranku
tėmis ir dar tyli. Motina atsi
rėmusi greblio isz tolo žiuri. 
Paima in rankas vėla grebli, 
dainuodama pusbalsiu, eina 
ežia tolyn.

Akėja, sustoja — nubrauku
si rankove prakaita — vėl žiu
ri, kur pagalvėmis apramsty
tas vaikutis sėdi.

Žalios, szvelnios skarotu 
berželiu, skraistes pamažu ju
da lengvo vėjelio paliestos. Ap- 

' vytes, nupjautas szienas kve
pia. Prisiartina beržo paun'ks- 
nen moteris, ant kaires rankos 
kūdiki neszina, deszinej lengva 
pintine ir grebli laikydama. 
Stato pavėsyj pintine, kloja, 
sodina vaika ir apkamszius ji

po suimtas — pasvyra ant.szo-, .— “Gerai, — patvirtino at- 
no ir užmiega. 'vykęs keleivis — kiek kai-

Ateina motina; tyliai, tyliai nuos? — tuojau nakti asz va- 
pasilenkia ir szypsosi žiureda- žiuoju; kelio 15 kilometru, 
ma in taip nepatogiai mieganti ’;anti j Vieszkelis kietas, net biski 
sūneli. Norėjo pataisyti — ne- dulka, 
drysta paliesti: — Taip gra
žiai miega! — dar nubus...

Ankstyva ryta, tik saulei 
nesiszypsojo. • patekėjus, motina iszvaro kar-

N akties prieblandoj 
praslenka, reto medelio ar kar
klu kelmo szeszeliai. Arklys bo
tagu paraginamas bėga viesz- 
keliu in sziaure. Vežėjas ir sė
dintis su lagaminu keleivis,ves isz tvarto. Supanczioja ne

toli namu ganykloje — ir apsi-' beveik nesikalba.
sukusi bėga grinezion. Vidui Į 
krosnis pleszka ir puodas bėga. 
Lovoje g
užklodes sziek tiek užsiklojąs,* Jau matosi niuruoja placzia- 
mažas berniukas. Motina ati- gzake egle, puszis — prie pat 
traukia deganti puodą, įprikai-1 tr6bu stogo — storas, senas uo- 
czia kita. Ir vela isžbega pas sį 
szulini, žiuri ar dar tebera ežia į 
pat karvutes.

— Szituo keleliu, kairėn — 
i nurodinėja keleivis vežėjui — 

uli iszsiketes, kampu tiesiai, vela deszinen...

didele
Kris-

apie

Tarp musu tautiecziu Lietu
viu turime daugeli Judosziu 
kurie ne tik parduoda savo tau- 
tiecziu kitiems bet jeigu k a 
Lietuviszki laikraszcziai raszo 
apie “žalliablekius” tai tuo
jaus perskaitė ir subjaurinę 
straipsni perdeda ant Anglisz- 
kos kalbos del tokiu prieszu 
foreigneriu. Tokius Judoszius, 
kurie parduoda savo tauta in 
rankas nevidonu, karia ant 
sausos szakos o toki kurie isz- 
loja del nevidonu straipsnius 
isz Lietuviszku laikraszcziu, 
kurie gina. Lietuvyste nuo už
puolimu ant musu ateiviu, už-

Mai aut sakymo

ant sza'kos. Gedas tokiems Ju- 
dosziams kuriu riestokas kož- 
noje Lietuviszkoje apygardoje 
ir neverti yra vadintis Lietu
viais!

sis.
Susikaupęs sėdi jaunas ke

leivis; vežimas smarkiai sver- 
Karves pleszia rasota žole. ,deja in szalis, duobėtu, niekad 

Motina su kibiru eina grin- netaisomu keleliu.
czion. “Ar jau žadinti JuzeliV ‘Kru.maį. Alksniu krūmai, 
saves klausia motina dar tarp ju eglutes auga. Dabar, 
biskeli tegul pamiega...” Įtartum eglutes daug augsztes- 

Kaiczia karsztus, verdan- nes įr al’ksniai tankiau sužėlė? 
ežius puodus, plauna dubeni,' jau vežimas beveik prie var- 
szluosto stala, pamirszdama įu o tylu, tylu. Ne szuo nesu- 
paliktas karves ganykloje. įtinka, nesuloja. Niekur žibure- 

Iszbegusi žiuri, dairosi —- p0 ne j0!įi0S ugneles.
karves kažkur nueja, niekur j Skubiais žingsniais, smar- 
nebematyt ? Suplaka neramiai kiai plalkanczia szirdimi, — ke- 
szirdis. Bėga grinezion ir'žadi- jeįvįs prieina prieangio duris 
na Juzeli; —kelkis mažuti, — įr nusitveria klynges...
man pražuvo gyvulėliai — O, J 
Dieve, — kaip sunku tave pa
žadinti ir kaipgi gaila tau mie
geli pertraukti!”

Juozas, su dalge ant pecziu, 
eina pusrycziu. Juozas jaunuo
lis, — gryžta namo dainuoda
mas

Vidui, pasigirsta neramus ir 
skubus žingsniai...

— Kas ežia ? — pasigirsta ne
tvirtas, moteriszkas .balsas. .

— Asz, tai asz, mama!
’Suburzgė geležine velke, 

durys atsidarė. Pasirodė nedi-

Jau nekuriems tėvams pra
deda akys atsidaryti ir pamato 
apie nelaba pasielgimą jaunuo
menes — savo šuneliu ir duk
relių. Tankiausia tėvas savo 
sūnelio per ilga laika nemato 
nes kada pareina isz darbo tai 
sūnelis jau senei trankosi po 
visokius užkaborius arba laks
to bambi’lium ir atsiranda tik 
tada kada tėvelis jau yra gerai 
užmigęs. Motinos nemoka vai
ku mokyt ne angy t o ka jau 
apie moksa tikybes — viską 
krauna ant sprando kunigo ir 
vienuoliu.

Sziadien kas isz tos jaunuo
menes? Kokia nauda buna del 
vyro jeigu apsipaeziuoja. su to
kia beždžione? Ar ilgai turi 
džiaugsima isz tokios pusgalves' 
kuri praleidžia savo laika ant

— jis pabaigė szienauti 'dele senute tarpdury j. Tik sijo- 
paskutini pievos sklypeli. Ma-,na užsimetusi, vienmarszkine 
ma tuoj jam padės ant stalo 
lekszte, prikrauta sžviežiu bly
nu, užpiltu sviestu.

...Nežinia, kodėl taip netikė
tai, nelau'ktai — atskrido liūd
nas gandas... Netrukus kaž kur 
vakaruose sugriovė, tartum
perkūnija. Ir pradėjo griauti Juris, 
diena ir nakti...

Prie stalo kalbos aptilo. Mo
tinos szirdis be atsilsio kasdien 
vis smarkyn ir smarkyn plake. 
Labiausia tada, kada ji slap- 
czion pažvelgdavo i n savo isz-

ir vienplauke.
— Tai tu, Juozuk, parvažia

vai? — isztare senute ir nutilo.
Gerokai palenkės galva — 

žeitge per gimtynes slenksti 
Juozas. Keletą metu jau buvo 
'visai atpratęs lysti per žemas

Motina jau uždege žiburėli. 
Tyliai zypsodamas viduaslyj 
stovėjo pražilęs ir isz’bales tė
vas.

Motina belgo kelis syk sekly- 
czion, užtiesė asztuonianyte

augusi tartum tvirta uosi — stala, užkure plyta, atnesze ant 
sviesto, priraike 

alksniais ap- duonos ir padėjo pora tik ka
suneli...

...Pro eglutes,
augusiu keleliu, — szale tėvo iszvirtu garuojaneziu kiauszi- 
sedi jaunuolis. Motina dar syki niu.
apkabina sunu — “gal but
paskutini karta, kas žiu?” — Je Juzės. Ir tėvas sėdi prie sta- 
Slapczia atsilikus peržegnoja lo, tyliai garsiuodamas džiau- 
ir pranykus vežimui isz akiu1— 

(eina namo svyruodama, .paly
dėjusi savo paskutine vilti...

Inejūsi seklyczion sulknium-

lekszteles

Ant 'galo atsisėdo ir pati sza-

■grasi.
— Tai Juziuk, kiek mes pri- 

vargom tavęs belaukdami, — 
guodėsi motule. — Priverkiau,szoikiu ir bambiliniu ipasivaži- , . , .

ba po Dievo Motinos paveiks- prisimeldžiau... Ir musu tėvas 
lu... * * *

Nelaimiu, vargo, baimes ir vas yis dar davė jegu.
Juozas tik ^klausosi motinos, 

ėjo. Palinko ir iszblyszkp senas ‘ nežino lluo bepradeti. Tie/k 
tėvas. Susiraukszlejo isz,^au» galvoje ir ant szirdies su- 
skausmo motinos veidas. Apie 
Jubza nieko nebuvo girdėt.

Praūžė jau, rodosi, senei bai
saus karo audra; tebestovi 
daugelyj vietų degėsiai, dirvo
nuoja pirmiau gražiai iszartos 
diržos; iszardytos tvoros.

Iszauszo jau ramus, bet dar 
alkanas, pavasaris. Atėjo Ge
gužis, medžiai medeliai ir 'krū
mai iszlapojo, pievos pažalia
vo, kalnuose peržydejo purie
nos.

Labai vėlu vakaru — beveik 
nakti — geležinkelio stotyj, isz 
praeįnanczįo traukinio — isz-

liejimu, kipszas žino su kuom?
Sunelei szalinasi nuo mokyk

los todėl kad tėvams tas neru
pi ar tasai sūnelis tikrai lanko
si in mokykla ir kaip jis augsz- 
tai stovi moksle. Panasziai ir 
su dukrelėms, pabaigia 16 me
tu, jau eina in globa kipszo.

Tėvai privalo savo vaikelius 
mokyti poterėliu ir dorybes o 
tada bus nauda del visuomenes 
ir toki vaikelei priglaus senat
vėje savo tėvelius. — Nerugo- 
kite per tai ant savo vaiku nes 
tieji vaikai nepažino savo tė
vu.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

prispaudimu — keli metai pra-

iszejo isz spėkų; silpnai bema
to, asz tik viena, 'bėgioju, Die-

į ftįf

17, S, Trtainry Departmentt

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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 Su v. 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.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. v , 
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '<!

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 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. Kode! 
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 Tr-ys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................... 15«

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu ............................................ .150^

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

No. 175 Pasiskaitimo 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- 

Keletą Juoku ir Paveikslo.
...................................................15a

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

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
35C rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 

Trys istorijos, apie Ne- savo vieta; Ka pasakė ka tras

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

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir 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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50-: 
kri- 
35c 
isz 

isz-

sikaupe per tuos keletą metu. Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:

Juozas dar vis sėdi už stalo, 
valgo duonos riekia užtepta 
sviestu. Motina prieblandoj, 
ten seklyezioj kloja patala, 
purto pagalves. Ji turi galvoje 
savo taip netikėta sveczia isz 
tiek tolimos keliones.

— Eik, sunel, prigulk valan
dėlė, — ineju'si grinezion sako 
motina. Tu gryžai isz toli
mos ir ilgos ‘keliones. Asz tau 
naujai paklojau lova; eik mes 
visai ir užmirszom, kad tu pa
vargęs ir nerhiegojas!...

paeziuoias. 76 puslapiu..................20c
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
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 
malvninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’zt keik užlaiko moteres pasiauti. 
61 puslapiu ...........................  15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szmlpikas; 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- 
62 

15c 
No. 155 Puiki istorijos apie Sza 

mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ( No. 158 Keturios istorijos apie Ka- 
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .............................. ...,15c

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

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 aph 
Stebuklingas zerkoias; 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 . .

No. 126
Doras gyvenimas; Priversta links-

.....................................15c ti; Du broliai; Majoro duktė.
Penkios istorijos apie puslapiu ......................................

g-ele: Kas-eri isztyre: Prigautas vagis.
60 Dustanin ........................................ 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

rtai;
Preke

Adresas: 1
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA. 

Grigutis Ir Onute
Kur Eina Maistas

kur
nuo

isz-

Vienas karalius valde kokia 
tai senuose laikuose karalyste. 
Turėjo jis labai iszmintinga ir 
dora paezia su kuria susilaukė 
sūneli ir du'kriuke.

Sūnelio vardas buvo Grigu
tis o dukriukes Onyte. Gyveno 
per kiek metu jie laimingai, 
jog ir vaikucziai jau pradėjo 
tarpt.

In keletą metu po tam, nedo
ra smertis iszplesze karaliui 
paezia o vaikeliam motinelia. 
Po karalienes smerties, kara
lius didžiai mylėjo savo vaike
lius; taipgi ir valkelei nema
žiau buvo prie tėvo prisiriszia, 
jog vieni be kitu negalėjo rimt. 
Taip praslinko apie keletas 
metu, po tam karalius paėmė 
sau kita paezia. Taip, kaip bile 
vienas priesz szliuba nežino ka 
per sutvėrimą ima, tai}) ir tas 
karalius nes gavo už paezia tik
ra ragana. Toji ragana labai
nekente tu dvieju sieratuku del neretai 
to, kad po karaliaus smerties 
neapimtu sostą, per ka jos vai
kai turėtu būti pas anuos kai
po tik tarnai; per tai ji sten
gėsi kad kaip nors juos nužu
dint.

Skunsdavo juos karaliui, per 
ka biedni sieratukai nekarta 
aplankydavo nuo tėvo ir plegu 
nes labai karalius mylėjo savo 
paezia, per ka ir intikedavo jos 
melagystėms. Ant galo ir suvis 
karalių prispyrinejo kad juos 
nužudintu nes kad jeigu ne, 
tai ji su juom negyvens ilgiau.

Karalius jau buvo jos norą 
prižadėjus iszpildyt.

Kada jie apie tai kalbėjosi, 
iszgirdo viena tarnaite, isz ka- 
raliszko dvaro, ju ta sutarti ant 
sieratuku, o kuriuos ji labai 
mylėjo. Tuojaus nevilkydama, 
pranesze sierateliams kad 
prasiszalintu, jeigu nori 
smert iszsisaugot.

Grigutis su Onute laibai
sigando, iszgirdia tuos žodžius 
ir nors jiems gaila buvo tėvo 
narna apleist, vienok turėjo. 
Iszejo jiedu in soda ir nusida
vė pas prūdą kur nekarta bo- 
vindavosi. Suspaudė jiems gai
lestis nekaltas szirdeles taip, 
jog toliaus jau negalėjo eiti. 
Tada sumislijo kad vereziau 
pasiskandyt ne kaip nuo tėvo 
trauktis nes nebageliai prijau
tė jog tai ju moezekos darbas.

Taip jiedu, brolis su sesute, 
apsilieja aszaroms ir apsikabi- 
nia, atsisveikinejo viens su ki
tu priesz smerti, nes abudu no
rėjo rasti sau szalta vandenyje 
graba. Tame, kada jau jie no
rėjo in vandeni mestis sztai pa
regėjo atplaukiant gulbia. Jie
du iszsižioja žiurėjo o gulbe 
prie kraszto priplaukus juos 
ramino:

— Nesibi jokit nieko, asz jus 
atėjau iszgelbet nes apie viską 
žinau. Ilgai nevilkinkit o sku
binkitės prie mariu 'bet tai}), 
idant jus moezeka nepatemin- 
tu. Grigutis su Onute spareziai 
ženge prie mariu. Kada prisi
artino prie kraszto juriu, atlė
kė gulbe ir paėmė juos abudu 
ant saves.

Kaip ilgai jie plauke, to ne
galiu pasakyt bet tik tiek pa
sisako jog priplaukė Žaleises 
Salas, kurios visados buvo ža
lios ir niekad ant ju jokios žie
mos nebuvo. Del to ten radosi 
daugybe visokiu paukszcziu 
kurie labai dailei eziulbejo jog 
iszrode ant rojaus.

Prie tu salų sustojo ir palei-

kuriuom 
Pasivers- 
in baisu 
jo užses-

( drebėjo. Persigando visi ir kur 
tik kas galėjo,, ten pasislėpė. 
Karalienes-raganos tuo tarpu 

j namie nesirado. Kad sztai par- 
llcike ant baisaus ragana szilkno-

do juos - Grigui! su Onute ir | sparni0) ,kurie baisei iszrode ir 
tarė:

— Dabar czion gyvenkit sau 
l)e baimes nes ežia niekas jus 
nesuras; o ant nakties, tai ana! 
kur yra urvą, kurioj galesite 
nakvot.

Po tu žodžiu, gulbe pakilo ir 
nulėkė in kita szali. Grigutis 
su Onute pasilikia, vaikszczio- 
jo po Žalia Sala ir rinko sau 
visokius obuolius, rieszutus ir 
visokias uogas, kekių da nebu
vo mate ir taip sau dienas leido 
o ant naktų nusiduodavo in 
urvą, užsiversdavo ant skyles 
dideli akmeni ir sau gardžiai 
miegodavo.

Dabar palikim juos ant Ža
liu Salų o gryžkim pas ju teva- 
karaliu. Kada šie ra t ūkai pabė
go, tuo jaus ragana moezeka už
sispyrė juos surast.

Buvo ji susineszus su vienu 
baisiu raganium, su 

susieidavo,
davo tas raganius 
sziksnosparni, ji ant 
davo ir po svietą lakstydavo 
bet niekur sieratuku negalėjo 
surast.

Karalius labai gailėjosi vai
keliu nes pamate ant ko pati 

I veda ir suprato dabar jog jie 
1 nickuom nekalti o turėjo prasi- 
I szalint.
1 Ragana' ant savo nesiliove
I • •' ir susitarė su raganium kad 
Įjos vyra-karaliu nužudint nes 
mat mislijo jog karalius vaikus 
praszalino.

Karalius tada buvo labai nu
siminęs nes mislijo jog jo ne
kalti vaikeliai kur smerti rado 
o vėla isz kitos puses mate bai
su del saves pavoju nes ne vie
na karta nužiūrėjo kaip juodas 
varnas atlėkdavo ir per Įauga 
in karalienes palkaju inlekda- 
vo. Darė visokias su savo 
dininkais rodąs bet niekas 
gelbėjo, visi tik lauke tos 
laimingos dienos.

Taip viena diena pradėjo 
baisus debesei isz visu pusiu 
kilti taip, jog buvo tamsu, kaip 
nalkti. Baisios viesulos žeme in 
padanges suko, pasidarė bai
sus griausmai, jog net žeme

Gri-

WHERE THE YEAR’S FOOD CROP WILL GO
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TIME REQUIRED TO RAISE LEADING CROPS !
1

Ji'i \

wheat

jojo in savo karalyste kur ra
gana su raganium gaspadoria- 
vo.

Kada pribuvo in savo kara
lyste, visur beveik buvo kaip 
pustyne, miestai iszdeginti, 
laukai nedirbti. Pribuvo ant 
galo in sostapyles miestą. Ra- 
ganaji pamaezius, tuojaus pa
žino ir norėjo nužudint bet jo
kia raganysta nieko jam ne
kenkė. Tame puolėsi perpra- 
szyt bet Grigas apie tęva atsi
minęs, negalėjo dovanot, iszsi- 
trau'ke karda ir nukirto jai gal
va. Po tam taipgi ir raganiui.

Po to viso atlikto darbo už
stojo po ciela miestą dideįe' 
linksmybe ir ji apszauke kafra- 
lium. Po tam pavede vyriau
siam vezirui valdyt karalyste 
o pats nusidavė adgal pas savo 
mylima pacziule kurie ilgai ir 
laimingai gyveno.

ro-
ne-
ne-

Ir Dviratis Prisidave

Pana Katalina Kennedy, da- 
žiuretoja ligoniu, su Ameri- 
koniszku pulku Londone, 
naudoja dvirati pildant savo 
dinsta važiuodama isz vie- 
nos ligonbutes in kita prižiū
rėt sužeistus ir serganczius 
kareivius. Ji yra duktė Ame- 
rikoniszko ambasadoriaus 
Anglijoj, Juozo P. Kennedy.

suriko:
— Aha, tu sufkcziau! tu mis- 

liji kad tu tuos bostrus isz sa
vo sklypo paszalinai, tai jie ir 
iszliks? Niekados! Surasiu 
juos nors ir kraszte svieto; o 
žinok jog ir tau už tai nedova
nosiu!

Taip kalbėdama, priszoko, 
iszlupo abi jo alkis, pagriebė ji 
per pusiajr nesze karalių toli 
nuo jo skypo ant vienos taiipgi 
salos.

Verlke karalius nete'kes szvie- 
sybes ir nežinojo kur dabar 
raudasi.

Taip ji beverkianti, užėjo 
koks tai žmogus. Klausinėjo: 
isz kur ir kas do vienas bet jis 
nieko neatsako nes negalėjo su
sikalbėt. Po tam parsivedė ji 
tas žmogus pas save ir davė 
jam prieglauda...

* * #

Dabar dirstelekim pas 
guti ir Onute.

Grigutis su Onute tuo tarpu 
gyveno ant Žaliu Salų ir nieko 
neprijautė kas su ju tėvu atsi
tiko. Per dienas jie akindavo 
sau visokius vaisius o kada 
privalgydavo tai eidavo in pie
vukes ir skirdavo visokes 
kvietkeles tai vela gaudydavo 
pauksztelius ir taip jie ten 
pergyveno net tris metus.

Viena diena jie bebėgiodami, 
nusidavė prie juriu kraszto no
rėdami pamatyt gulbia kuri 
kartais ten pasirodydavo.

Kada priėjo prie kraszto, 
pamate ne gulbia bet ant uolos 
tupinti baisu juoda varna, ku
ris jiems buvo pažinstamas. 
Iszsisgando jie labai ir nežino
jo ka daryt ? Tame varnas pa- 
kio ir isznyko.

Sugryžia in savo butyne, ve
la tykiai praleido pora dienu. 
Treczia-gi diena, eme isz visu 
pusiu niauktis ir viesulos kilti. 
Iszsigando Grigutis su Onute 
ir suprato jog turi juos patikti 
kokia nelaime nes ant tu salų 
niekad nebuvo apsiniaukia, ne 
viesulu nebuvo ir suprato jog 
jau vela ragana ant ju gyvas
ties sprendžia.

Kada pradėjo baisus griaus
mai, jie nubėgo in savo kavo- 
nia-urva ir akmeni ant skyles 
užsirito. Vos spėjo tai padaryt, 
tame atlėkė ant baisaus sziks- 
nosparnio ragana ir pradėjo 
žabaines su perkūnijoms musz- 
ti. Iszdegino visas Žaleises Sa
las, jog isz to rojaus, pavirto 
tik in pustyne nes likosi isz tu 
žaliu medžiu tik pelenai.

Kada viskas vela aptyko, 
abudu iszejo isz urvos. Bet 
kaip jie persigando 'kada pa
mate vietoj puikiu ir vaisingu 
medžiu tik pelenus. Vaikszczio- 
jo po degėsius ir rankiojo rie- 
szutus kurie buvo užgriauti ir 
nesudegia. Ir taip jie maitino
si apie keletą dienu.

Viena diena bejeszkodami 
maisto, nusiyrė labai toli. Ka
da sugryžo pas savo urvą kad 
kiek pasilsėt, o-gi sztai pamate 
ta baisu varna prie tos urvos 
ir žiūrint in juos. Persigando 
jie dabar labai nes pamate kad 
ir apie j u kavone žino ir jog 
jau dabar neturės nuo nelaimes 
kur pasislėpt.

Tame tas varnas-raiganius 
užleido visa sala vandeniu. Ta
da jie, neturėdami kur jau dė
tis, užsikabino ant nuodėgulio 
medžio ir plauke kur juos van
duo nesze. Plauke ant vandenio

CORN

Each symbol represents 10 man hours of work per acre

Szita toblyczia parodo kiek mes maisto sunaudojame ir 
kiek buna siuneziama del Alli entu ir kiek reikia prie to dar
bininku kad užaugint taji maista. ?!*!*! t.i

apie pora jau dienu ir ant galo 
pamate kokia tai sala. Norėjo 
jie prie tos salos prisiirti bet 
niekaip negalėjo nes vejas ir 
vilnys juos vis nesze tolyn ir 
tolyn. Tada nebuvo ka pradėt, 
kaip tik szaukt pagialbos. Bet 
niekas nepribuvo pas juos su 
pagiaiba nes ten joki negyveno 
žmones, tai buvo gulbiu kara
lystė. Ten radosi daugybe gul
bių o ir toji, kuri juos nuo ra
ganos iszgelbejo. Toji, pažinus 
Griguczio baisa, atlėkė ir iszne- 
sze juodu in kraszta.- Pasitiko 
juos daugybe gulbiu ir savo 
riksmu pripildė orą, kaipo 
sveikindamos Grigaiti su Onu
te.

Tenai gulbiu karalystėje pa
buvo jie koki laika iki atsilsė
jo. Po tam gulbe jiem rodijo, 
kad da toliaus keliautu idant 
ragana nerastu, ant ko jie pri
stojo. Tada juos gulbe paėmė 
ir nunesze in kita kraszta, kur 
buvo papingu karalyste. Tos, 
pamatia juos, labai linksmai 
sveikino szaukdamos:

— Griguti! Onute!
Labai jiems ten patiko, kad 

galėjo su tais paukszcziais už 
valandos ir susikalbėt ju kal
ba. Ir ten jie gyveno ilga lai
ka. O ir reikia žinot jog jau 
abudu ir užaugo.

Ant galo ir vela gulbe pas 
juos pribuvo ir rodijo jiem da 
toliau keltis, kur jau sau gales 
be baimes gyventie o ir nebi
jos daugiau raganos.

Tiko jie ant to. Gulbe paėmė 
juos ir nunesze ant salos vadi
namos Fonatos ir ten juos pa
leido, davus pamokinimą, kai}) 
turi ten elgtis. Tada Grigas su 
Ona nusidavė in Feos palociu 
kuris netoli radosi o kuris tai 
buvo neiszsa'kytos grožybes ir 
didelia galybia toji Fea turėjo. 
Tuojaus jie persistatė jog nori 
matytis su karaliene Fea, per 
ka likos inleisti. Kada inejo, 
puolė kaip ilgi ant žemes ir 
melde kokio užsiėmimo prie 
dvaro. Fea iszklapsrnejo ju isz 
kur paeina ir kaip jie galėjo 
czion gautis. Grigas apsakė 
viską tensingai, nieko neslėp
damas. Fea, matydama kad 
teisingai viską pasakoja, pri
ėmė juos prie savo dvaro. Gri-

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

gas pildė viską teisingai, per 
ka toliaus gavo augsztesni din
sta ir pasiliko prie karalienes 
Feos pirmutiniu.

Ir taip Fea mylėjo jog su jais 
neretai ant lamu užsedia joda
vo už kalnu ant spacieriaus.

Viena karta jiems bejojant 
per didelius kalnus, krito lama 
po Onute ir taip ja nelaimingai 
sutrenkė jog neužilgio numirė. 
Nors gana ja gaivino bet nieko 
negelbėjo nes duszele jau pas 
Dieva radosi. Tada su didele 
gailesezia labai isžkilmingai 
Onute palaidojo, isz ko Grigu
tis nuolatos labai 'buvo nuliū
dęs. Nors gana turėjo gera gy
venimą bet netekes sesutes, su 
kuria tik vienatini suramini
mu turėjo, labai dabar liūdėjo 
kad nusiduot in savo tevynia. 
Taip viena diena iszdryso ji 
pas Fea praszyt pavelijimo at
lankyt savo tevynia. Fea jam 
asalke:

— Nesirūpink tu apie savo 
tėvynė nes jau tavo tėvo ten 
nesiranda; valdo ten tavo mo
ezeka, kuri yra su baisiu raga
nium susineszus o tavo tėvui 
iszlupus akis, nunesze ji ant 
vienos salos kur jau dabar gu
li jis ant mirtino patalo.

Jaunikaicziui da labiaus su
spaudė szirdi jog panorėjo ne
atbūtinai tęva nors priesz 
smerti atlankyt. Tada Fea jam 
atsake:

— NegaH tu to padaryt iki 
su manim apsivesi. Kada busi 
mano vyru, tada asz tau tokia 
galybia suteiksiu jog ne tik ka 
tęva galėsi atlankyt bet Įr ka
ralyste atimsi.

' Fea priėmė su juom stoną 
moterystes. Dabar davė jami 
Fea. karda priesz kuri didžiau
sios prieszinybes krito ir davė 
toki žirgą, jog akies-mirksny- 
je kur norėjo, ten nunesze.

Sėdo dabar Grigas ant žirgo 
ir pas tęva nujojo, kuri rado 
vargingoj grinczelej jau mirsz- 
tanti. Tuoj jis pripuolė ir svei
kino apsakydamas apie savo 
atsitikimus.

Abudu isz to džiaugėsi jog 
nors priesz smerti gavo pasi
matyt. Po tam laimino sunu ve
lydamas jam giliuko ir taip sau 
spaikainei numirė. Sūnūs palai
dojo tęva iszkilmingai nes da
bar buvo stone taip padaryt. 
Taipgi apdovanojo gausiai ir 
globėjus kurie ji užlaikė ir isz-

3 TARADAIKA g

Skulkino1 paviete,
Netoli Mahanojaus, mažam 

pleise,Į
Randasi tokiu singeliu, 

Ka nemoka suezedyt pinigėliu.
Per tris dienas saliune buna, 

Kolei paskutini centą pra- 
piszkina,

Po tam ant kampu stoja, 
Neduoda žmoniems praeiti.
Tokiems mozelius reikėtų 

uždėti.
Tam paežiam mieste,

Ir paeziuotus negalima pagirti, 
Visokius triksus iszdarineja,
Pasigeria, bobas ir vaikus 

iszvarineja.
Viena tokia bobele, sumuszta 

per vyra, 
Pasirodė ne tokia kvaila, 
Ba apskundė ji pas vaita, 
Kad sumusze ja ir vaika. 
Na ir kėlės dienas kalėjime 

isztupejo,
Kad taip bjauriai apsiėjo.
Laikas jau Lietuviams 

apsimalszyti,
Gana priesz svetimtauezius vi

siems sarmata daryti.
* * *

Vai jus vaikinai, 
Bukite geri vyraL

Saliuninkams lamgu* ne
laužykite,

Mandagiau apsieikite.
Juk žinote kad saliuninkas už 

viską turi užmokėt,
O jus ant bargo kaip kada 

gaunat,
Apie szita gerai apmislykite, 
O tada bėdos jam nedarysite.

* * *
Viena graži 'žmonele, 

Pilna teisybes moterėlė, 
Sako kad nieko negeria,

Tik kaip kada buna girta.
Kokis tai nedorėlis, 

iSziposu pilnas vaikinelis, 
Norėdamas szposa moterei 

padaryti, 
Pradėjo in Įauga akmenis 

metyti.
Burdingierius in pagiaiba 

paszauke,
Norėjo szposininka pagauti, 

Isz rev^erio szautyt pradėjo,
Bet nuszaut nėgalejo;

Buvo juoku in vales, 
Žiūrint ant tos bobos kvailes.

• 9't V
* * *:■

Du brolei in KleVe^anda v , 

pribuvo,
Mat gyrėsi kad cicili'kais buvo, 

Czionais dirbt nenorėjo, 
Ba latrelei labai tingėjo. 
Sargai susekė atplesziant 

vagonus,
Erne kas tik papuolė in nagus, 

Kada krata padarys, 
Tai pasakyti negali, 

.Vienas už batus, , 
Užmokėjo net 80 dolerius.

* * *
/Nekurie mano kad tai szlove, 

Ir didele garbe,
Jeigu moka sziėk tiek su- 

krevezuot,
Ir.in laikraszczius paduot.
Tiktai per mano rankas, 
Jeigu nori paduoti kas, 

Ineiti gales,
Nieko inesusimyles,

Isz ko ne vienas tycziojasi, 
Ir da juokėsi,

In suda paduosiu.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “ Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
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■—■ Nedelioje pripuola Szv. 
P. Marijos Vardo.

—• Nominacijos Utarninke, 
Rugsėjo (Se^pt.) 14-ta diena, 
patariam visiems, kad eitu ant 
Poliu ir 'balsuotu, nes tai yra 
kožpo Amerikos Ukeso priva
lumas balsuoti laja diena.

—• Per “Labor Day” buvo 
visokiu atsitikimu su automo
biliais tarp tu ir susidaužė au- 
tomobilei Tamosiziaus Matule- 
vicziaus isz Bowano, su Juozu 
Gladskiu isz Shenandorio, prie 
kampo Main ir Birch ulycziu. 
Ant giliukio nieką nesužeido.

— Jonai Kris'tupavicziai 
nuo 37 E. Spruce uly., aplaike 
žine nuo savo sunaus Seržanto 
Jono Kristupavicziaus, kuris 
dingo nuo Rugpjuczio menesio 
1942 mete, jog jis randasi Ja
ponu nelaisvėje ant Filipinisz- 
ku salų. Raszo kad yra sveikas 
ir kad apie ji nesirūpintu ir jog 
jam gerai pasiveda. Jonas tame 
laike tarnavo Corregidore ir li
kos paimtas in nelaisve laike 
muszio Gegužio mėnesyj 1942 
mete.

■—• Ketverge ryta, 9ta vai., 
prasidėjo vajus ant pardavimo 
Kariszku Bonu ant 15 bilijonu 
doleriu. Vajus trauksis lyg pa
baigai meto. Skambėjimas baž
nytiniu vabpu, szvilpimas 'bra
voru ir krekeriu apreiszke pra
džia tojo vajaus. Pirkite bonus 
o tuom laimėsite kare ir svieti- 
ne laisve.

— Pacziule Kazimiero Vait- 
konio, South uly., apdovanojo 
savo Kaziuką su puikiu ir svei
ku šuneliu. Motina ir sūnelis 
sveiki. Ponia Vaitkoniene po 
tėvais vaidinosi Berta Mikuls- 
kiute.

— Edwardas Bernackis, 631 
W. Mahanoy uly., randasi Lo
cust Mountain ligonbuteje kur 
gydosi nuo sužeidimu kokius 
aplaike laike darbo Maple Hill 
kasykloje.

POLITIKA

Schuylkill Paviete
Lietuviai isz Schuylkill ir 

Northumberland Pavietu, bal
suokite už Ivor D. Fenton, 13- 
tam Distrikte, isz Mahanoy 
City, ant Kongresmeno. Fen
ton’as yra Gabus, Sanžiningas,

Ant Kongresmono

Ivor D. Fenton
Isz Mahanoy City, Pa.

Isz Amerikos
Jaunikis Nupjovė

Merginai Liežuvi
Greensburg, Kans. — James 

Lessman, 24 metu amžiaus, 
melde 19 metu Mares Vanden 
idant su juom pabėgtu ir apsi
vestu. Mergina isz to szirdin- 
gai nusijuokė isz ko James 
baisiai inirszo ir isztraukes 
peili supjaustė merginai baisei 
veidą. Kada toji pradėjo szauk- 
ti pagialbos, indukes jaunikis 
nupjovė jai galuka liežuvio. 
Badai mergina mirs o jaunikis 
likos uždarytas kalėjime.

Paliko Vienos Dienos
Kūdiki Bažnyczioje
Rankin, Pa. — Kokia tai ne

žinoma motere, atėjus in Szv. 
P. Marijos Katalikiszka bažny-

Jauslus ir Bendradarbis! Su
gražinkite Fenton’a in Kon
gresą! Nominacijos Utarninke 
Rugsėjo (Sept.) 14-ta diena. 
Praszo jusu balso ir paramos.

Isz žymiausiu virszininku 
Schuylkill Paviete ant Pavie- 
tavo Kamisoriaus yra Penas 
Phil Ehrig isz Tamaqua, ir Al 
Maurer isz Minersville, kuriu 
urėdas jau baigėsi ir vela tiki
si būti iszrinktais kaipo kan
didatais ant keturiu me
tu po pasekmingai administra
cijai ir tarnavimo del gyvento
ju musu pavieto. Ponas Ehrig 
su pagialba savo draugo Kami
soriaus Al Maurer yra tinkami 
ant Pavietavu Kamisoriu ir

Amerikonai Ant Pacifiko Salų

Amerikonai pribuvo antRussell salų, iszguidami isz ten Japonus. Szitie kareiviai 
sergsti žymias vietas ant tosios salos. Kitam paveiksle matome pervaža gabenanti karei
vius ant salos su armotoms ir maszininiais karabinais. “

St. Clair, Pa. f Ponia Ona 
Kralikiene ana diena aplaike 
žinia nuo valdžios buk jos sū
nūs, kareivis Juozas, apie 25ta 
d. Liepos likos užmusztas laike 
uižkluipimo musu eroplanu ant 
Hamburgo, Vokietijoj. Velio
nis paliko dideliam nuliūdime 
savo motinėlė, du brolius kurie 
taipgi randasi kariuomenėje ir 
dvi seseres. Brolis Jonas ran
dasi Kalifornijoj o Antanas 
kuris ka tik sugryžo isz Afri
kos, dabar randasi Fort Scre
ven, Ga.

Minersville, Pa. f Mare Sa- 
vigiene, 71 metu, 110 N. 4 uly., 
mire Painedelyje Allentown li
gonbuteje po ilgai ligai. Senu
ke gimė Lietuvoje ir pergyve
no czionais apie 47 metus. Jos 
vyras, buvusis saliuninkas, mi
re keli metai adlgal. Likos pa
laidota czionais Petnyczioje su 
bažnytinėms apeigoms.

Ant County Commissioner

Alvin E. Maurer
Isz Minersvillle, Pa.

privalo būti iszrinktais Utar
ninke, Rugsejoo [Sept.] 14 die
na, todėl, visi Lietuviai isz 
Schuylkill Pavieto, balsuokite 
už Phil Ehrig ir Al Maurer ant 
i‘County Commissioners. ’ ’

czia, paliko lonkoje savo vie
nos dienos amžiaus kūdiki. Ki
tos moteres mate kaip kokia 
tai puikei pasirėdžius motere 
atėjo in bažnyczia su krepsziu 
rankoje ir nepoigam iszejo, pa
likus krepszi. Kada apie tai 
žmones tuoj pranesze zakris
tijonui, tasai nunesze krepszi 
in zokristija, atidarė ji ir su
rado gyva kūdiki.

Mokėjo Gerai Virti; 
Gavo Milijonierių Už 

Vyra
St. Louis, Mo.— Už tai kad 

mokėjo gerai virti valgi, szia- 
dien pana Margarieta Maxwell 
30 metu, yra pati Rogerso Po
well, 30 metu, sunaus czionaiti- 
nio milijonieriaus, po susipaži
nimui tik dvieju sanvaieziu 
laiko.

Powell susipažino su Marga
rieta laike vaikaciju kur ji su 
draugėms gyveno girrioje tuo- 
jaus prie grinczeles milijonie
riaus ir draugu. Powellui nubo
do paežiam virtis valgi ir pa- 
pras’ze Margarietos idant jam 
pagamintu valgius. Kada Po
well sugryžo namo ir rado savo 
tėvus iszvažiavusius ant vaka- 
cijos in Meksika, o negalėda
mas valgyti valgius restaura
cijoj, nes jam labai patiko vi
rimas merginos, ir su ja apsi- 
paeziavo.

KVAILOS RODOS
DEL SERGANCZIU

PAGAL SPECIALISTO KU
KU ISZ FUL-A BALONES 

UNIVERSITETO

Karaliszki Laukai Del Javu

Vaikai Nukankino Se
nuką Ant Smert; Nu

pjovė Jam Ausis
Benton, Minn.— Geo. Win

ners, gyvenantis pats vienas 
ant artimos ukes, likos nužu
dytas praeita sanvaite, bet „tik 
dabar apie tai dažinota# peb 
prisipažinimą 17 metu vaiko 
Charles Waggner

Tasai jaunas iszgama su ke
liais draugais užklupo ant se
nuko tiksle alpipleszimo neš 
girdėjo kad senukas turi p ai 

I slepias grinczeleje daug aukso. 
Kada jiems gervalei nepasake 
kur laiko paslepiąs pinigus, 
vaikai pradėjo senuką kanky- 
ti. Pirmiause nupjovė jam au
sis, bet senukas neiszdave slap
tos vietos, kur randasi pinigai. 
Tada vienas isz t uju iszgamu 
kirto jam per galva su szmotu 
geležies, perkirsdamas jam 
galva nuo ko mirė. Palicija 
visus suome ir uždare kaleji-

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gerymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Ant County Controller 
Balsuokite Už

Charles A. Graeff
Isz Schuylkill Haven, Pa.

ISTORIJEapie Ila isz ma 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti-sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
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^. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ka raszo p. Petras Lukose- 
viezius, isz Schenectady, N. 
Y., prisiuneziu tamistoms ke
turis dolerius, kaipo užmo
kestį’ už lailkraszti “Saule.” 
Asz dabar vela dirbu todėl vela 
noriu skaityt “Saule” o taipgi 
ir mano miela prisiegele myli 
ja skaityti, kuri jai labai pa
tinka.

Laiszkas nuo b- R- Martinai- 
tes isz Philadelphia, Pa. Aptei
kiau tamistos paskutini numa- 
ra “Saules” ir nežinau kaip 
jum už tai padekavoti, nes man 
uižsit iike jote su užmokeseziu, 
nes sirgau ir negalėjau . jum 
prisiunsti. Isztikruju smagu 
man skaityti “Saule” nes tal
pina daug smagiu istorijeliu, 
kurios mane suramina ir pra
linksmina. Da karta aeziu už 
nesulaikyma man laikraszczio.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

1—Del Nuobrodaus Kosulio: 
Iszdžiovyk ledo du gramus, su- 
trupyk vėjo tris uncijas,, saules 
tris spindulius ir goreziu osz- 
kos pieno, tiesiog nuo karves, 
ta viską reikia virt per tris va
landas naujam puode. Isz ry
to gert po viena puoduką nuo 
kavos.

2—Del Skausmo Gerkles: Pri- 
riszk szmoteli lasziniu ant drū
tos virvutes ir reikia nuryt, o 
kada jau nurysi reikia su vir
vute isztraukt ir vela nuryt. 
Paantryk tai kelis kartus ant 
dienos. Del užkimimo reikia 
ta pati naudot.

3— -Gėlimas Kauluose: Jei
gu turi skausmą ar gėlimą ko
joj reikia suriszt ja su linine 
virve, kad ir visa sanvaite gel
tu tai virve vis ne truks.

4— Jeigu Negali Miegot: 
Nupirk penkis svarus cukraus 
ir tuom iszbarstyk visa lova, o 
turėsi saldu miega.

5—Del Indegusio Nuo Sau
les Veido: Dirbkie visa menesi 
prie menulio szviesos.

6— Del Nesmagumo: Isz- 
gerk szeszis ar asztuonis stik
lelius taip vadinamos “Mun- 
szaines,” kuria gali gauti pas 
savo kaimyną, po tam iszgerk 
penkes bonkutes naminio alaus 
o toji gyduole “sziur” prigel- 
bes didžiausiam nesmagume.

7— Del Sukatu: Valgyk ge
rai o gerk tik szviežia, szlapia 
vandeni, apsvaiginaneziu ge
rymu visai nenaudok.

8— Jeigu Esi Kur ežia s: Pa
liepk savo draugui szauti arti 
ausies isz dvivamždžio karabi
no o jeigu szuvio neiszgirsi tai 
yra tikras ženklas kad jokios 
gyduoles tau negialbes.

9— Nuo Sutukimo: Valgyk 
tik avižinius piragaiezius, o 
vaikszcziok po dvi mylės ant 
dienos ir tai begte.

10—Niežimas Kūno: Patrink 
su nauja tarka gerai, o jeigu 
neturite naujos tarkos, tai ir 
sena, surūdijusi bus gera.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Net karaliaus Jurgio pasilinksminimo laukai, Anglijoj 
yra užimti ant pasodinimo javu kad padaugint maisto del 
gyventoju ir kareiviu, Karalius su karaliene ir dukterimi 
peržiūrinėja užsėtus laukus.

Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule”

SENOVĖS DAINA
(Kaip mes Lietuvoje dainavom)

Nesidžiaugkit, mergeles, dainuodamos balsei,
Apie vyru pasielgimus nekalbėkit drasei,
Pamykit kad pas jus mažai liko dora,
O supraskit kodėl jus vadina papuszkoms orą.

Paniekinot drabužėlius senovės gadynes,
O iszraitet ant padalku suraulkszletas plynes,
Naujos' mados parėdus naktimi sapnuojat,
Jeigu neturit už ka pirkti, rubus iszncsziojat.

O kiek linu, vilnų, miltu ir kitu daigteliu,
Isznesziojot savo rankoms be™žinios teveliu,
Nors neinate ir nesake svietas kur jus dėjot,
Ar siuvikems ar plovikems rankoms iszga'benot.

Tos negeros motinėlės kad nevaldė mažu,
Nenor plakti su ryksztele ar su koja ražu,
Tosios mergos paaugusios nebijo nieko,
Laikydamosios'ant vakaruszku nelaiko tai už grieka.

Sztai sueina in sodelius visokiu mergaieziu, 
Suvažiuoja isz miesteliu gudru jaunikaieziu, 
Muzikantai pirmutinei vedėjai in pekla, 
Susisedia atvažiuoja nors ir ant kuilio aklo.

Užgriesz Vėliaus muzikantai visokius tancius,
Szok, mergele, visa nakti, nerupi tau ražanezius,
Kaip parein’ per naktelia ūžia per telkias svodbeles,
Kol iszplaukia isz rubu dulkes juokias’ visos bobeles.

Vaikszcziodamos po namelius pakampėm cziaudi, 
Nuėjusios in bažnyczia atsisedia snaudžia, 
Dar norecziau pasakyti bet man neiszpuola, - 
Imkit szirdin nors žodeli, nemeskit po suolu.

Sakau, atmesk blogas mislis ir įprastąjį darba,
Vainikėli ir dorybių mylėkit kaip skarba, 
Nebegiokite per nakteles, teveliu klausykit, 
Bukite geros ir padorios, blogo nedarykit.

, —Barbora Guikkiene, Chicago.

me. Po kratai nesurasta jo
kiu pinigu tik du dolerius 
-mulkiais pinigais.

Naujas Budas Isztyri- 
neti Moteres Netei

singumą
Brooklyn, N. Y.— Steponas 

Sauczuk, geisdamas isztyrineti 
savo moteres neteisingumą ir 
apgavysta, kuri už daug užsi- 
duodavo su savo burdingie- 
rium, pritaisė prie lovos fono
grafą, kuris rekordavo visa 
kalba moteres su prielaidiniu 
ir iszdave visas savo slaptybes 
klausanczio vyro. Kada pa
cziule prisikalbėjo užtektinai, 
vyras nunesze fonografa in sū
dą kaipo liudintoja, aplaike 
nuo savo moteres persiskyrimą 
nes ka per sapna kalbėjo, vis
kas buvo teisybe.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

:: 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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
620 W. Centre St., Mahanoy City


