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I sz Amerikos
■ PASISZVENTIMAS 

MOTINOS

Pardavė Savo Kraujo 
Idant Iszmaitint Savo

Vaikus; Vyras Ja 
Apleido

New York — Negalėdama 
jokiu budu iszmaitint savo tris 
vaikus ir kensdama bada ir 
varga, Mrs. Sus ana Benchley, 
pardavė savo kraujo del ligo
nes kuris buvo reikalingas del 
sužeistu kareiviu už 35 dolerius 
idant tokiu budu aplaikyt pi
nigu ir gialbet save ir vaikus 
nuo mirties.

Motere, dagirdus buk ligon- 
buteje randasi ligonis, kuris 
gali pasveikti tik per inleidima 
in jo kuna sveiko kraujo kitos 
ypatos, nusidavė in ten paau
kauti savo kraujo del ligonio. 
Operacija nusidavė pasekmių 
gai už ka aplaike 35 dolerius ir 
apleido ligonbute nudžiugus su 
pinigais.

Isztikruju toji motere uždir
bo kruvinai savo pinigus. Jos 
vyras ja su vaikais apleido ke
lis menesius adgal, pasiimda
mas su savim visus pinigus ku
riuos vargsze buvo susiczedi- 
nus o ir vaiku suczedintus cen
tus iszeme isz bankutes.

Biblija Atnesze Jai 
Gilinki

Ellsworth, Pa. — Peržiūrė
damas geltonus lapus senos 
biblijos, kuria pirko senam 
sztore, Mrs. Thomas Evankie- 
ne rado tarp lapu pageltonavu
si koperta kuriame radosi trys 
deszimt-dolerinei auksinei pi
nigai Moterei parupo ar gales 
tuos, pinigus, pasilaikyt, nes 
valdžia uždraudžia laikyti auk
są todėl nuėjo in banka pa
klausti patarimo ka turi dary
ti. Kasierius jai paliepė pasi
laikyt pinigus. Motere užmo
kėjo už biblija 60 centu.

Jeszkojo Lizdo, Rado
Sidabrą

Harrisburg, Pa. — Keturi 
vaikai, jeszkodami paukszcziu 
lizdu, eidami per laukus pare
gėjo iszlekiant paukszti isz 
krumu. Manydami kad toje 
vietoje randasi lizdas, nuėjo in 
taja vieta bet ne tik rado ten 
paukszczio lizdą su penkiais 
paukszcziukais bet ir sidabri
niu dalyku vertes apie trijų 
szimtu doleriu. Badai tuos da
lykus paslėpė vagys, kurie už- 
mirszo vieta paslėpimo ir ne-
galejo surasti.

Naujas Rusiszkas 
Pasiuntinys

Andry Gromyko likos pa
skirtas kaipo Sovietu pa
siuntinys Washingtone, ant 
vietos Maksimo Litvinoff. 
Jis buvo nariu Rusiszkos am
basados kada pasiuntinys 
Oumansky buvo perdetiniu 
Rusiszkos ambasados.

BUVO GERA
DIEDUKUI

Gavo $5,090
Erie, Pa. — Už tai kad Jani

na Baker buvo labai prielanki 
ir niekam nesiprieszino savo 
diedukui, Franui Perkins, tasai 
mirdamas neužmirszo jos prie
lankumo, palikdamas jai pen
kis tukstanczius doleriu. — 
Yra tai puiki pavyzdis vai
kams idant senesnius guodotu 
ir butu jiems visame paklus
nus.

Užmusze Paczia Kad 
Ji Nenorėjo Bucziuot
Black Rock, Wis. — Vance 

Grossman, 30 metu, prisipaži 
no szerifui buk jis užsmaugė 
savo 20 metu amžiaus paczia 
kad toji ji nenorėjo bucziuot. 
Žudinsta atsibuvo netolimam 
parke in kur jauna porele buvo 
nuvažiavus po tam jis užkasė 
ja prie kelio vedanczio in mies
tą.

Drebėjimas Žemes Ja
ponijoj Užmusze 

1,400 Žmonių

London — Isz Tokyo, Japo
nijos daeina žinios buk 1,400 
žmonių likos užmuszti smar
kiam drebejime žemes Totteri 
ir tame paežiam mieste pasili
ko be pastogių apie 20 tukstan- 
cziai žmonių. Žmones pribuvo 
isz kitur gialbeti sužeistuosius 
ir iszkasinet užmusztuosius isz 
griuvėsiu. Badai miestas likos 
sukrėstas net penkis kartus 
per drebejima. Bledes padary 
ta ant milijonu doleriu. Gyven
tojai pasiliko dideliam varge 
nes puse isz 33 tukstaneziu 
žmonių nukente nuo drebeji-
mo.

Italija Paliuosuos
72,000 Nelaisvi’!

London — Pasidavimas Ita
lijos dabar paliuosuos 72,000 
nelaisvius tarp kuriu randasi 
2,000 Amerikonu ir 70,000 Ka- 
nadiszku kareiviu ir daugeli 
civiliszku žmonių. Italija pa
leis juos ir ilgiau nelaikys kai
po kariszkus nelaisvius ir pri
statys juos in Allijentu rankas.

300 Užmuszti Francijoj
London — Daugiau kaip 300 

žmonių likos užmuszti Franci
joj ir 900 sužeisti laike bom 
bardavimo miestu per Ameri- 
koniszkus ir Angliszkus bom- 
binius eroplanus. Aplinkinėje 
Seine-et-Oise užmuszta 80 ir 
sužeista apie 100 žmonių.

30,000 Vokiecziu
Pagauti Italijoj

London — Dabar Italijoj 
randasi pagauti 30 tukstan- 
cziai Vokiszku kareiviu kurie 
negales isz ten pabėgti o kitus 
nustums adgal in Vokietija. 
Tokiu budu susimažins karisz- 
kos pajiegos Vokiecziu ant 
Balkanų kur Vokiecziai jau 
daug nusilpnėjo.

Vokiecziai pradėjo traukti 
kareivius isz nekuriu daliu 
Rusijos ir siunsti prie Italiszko 
rubežiaus, kur tikisi susiremti 
su naujais Italiszkais pulkais 
nes dabar yra ju prieszais.

§ Pirmutinei stiklinei veid 
rodžiai buvo dirbiami Veneci
joj, Italijoj 1300 mete.

Amerikonai užėmė Rendova sala laike didelio lietaus, slapstydamiesi už medžiu ir 
akmenų. Po sunkiam musziui pasisekė Amerikonams iszguiti Japonus isz tenais. Didelis 
skaitlis Japonu likos užmuszta tuose musziuose ir ant galo Japonai turėjo apleisti taja 
sala.

(

Anglikai Apsiaubė 
20,000 Japonu

London — Anglikai su pa- 
gialba Australiszku kareiviu 
apsiaubė isz visu pusiu 20 tuks
tanczius Japonu, Naujoj Gvi- 
noje, artimoje upes. Japonai 
ginasi naršei bet negales pa
bėgti isz Angliszku slaistu ir 
turės pasiduoti ar žūti.

Ukrajinos Geležkelis 
Perkirstas

London — Generolo Roko- 
sovskio pulkai perkirto svarbu 
geležkeli kuris sujungė miestą 
Bakmacra su Vokiszkoms gil
toms Ukrajinoje ir kuris pri
statinėjo amunicija, maista ir 
ginklus del Vokiszku kareiviu.

Rusai Paėmė Miestą
Mariupoliu

London — Rusai paėmė du 
svarbius miestus, Mariupoliu 
ir Chaplina prie Dniepro upes. 
Vokiecziai taipgi likos smarkei 
supliekti prie Desnos upes.

Tuose musziuose užmuszta 
daugelis Vokiecziu ir apie tūk
stantis likos paimta in nelais
ve kaipo ir 310 miestu ir kai
meliu likos atmuszti nuo Vo
kiecziu.

Meksikonka Pagimdė
7 Vaikus Ant Kart

Meksiko Miestas, Meksika— 
Isz Zamoros danesza buk var
ginga motere czionaitinio Mek 
sikoniszko darbininko, vardu 
Grigida Gutierazz de Lopez 
ana diena pagimdė septynis 
vaikus ant syk — szeszis sune 
liūs ir viena dukrele kuriuos 
priėmė bobute ir visi sveiki ir 
gyvi lyg sziam raszymui.

Amerikonai Ant Rendova Salos Amerikonai paėmė nuo Japonu Salamaua 
sala kuri randasi New Guinea ir apsiaubė dau
giau kai 20 tukstaneziu Japonu isz visu pusiu. 
Jeigu pasiseks tuos Japonus paimti in nelaisve 
tai juos permainys ant Amerikoniszku nclais- 
viu.

Ant Caroline Salų Amerikonai bombarda
vo Japonu pozicijas padarydami milžiniszkas 
bledes ir užmusze kelis szimtus Japonu ir bom
bardavo du laivus.

43 Laivai Pasidavė Allijen- 
tams; Vokiecziai Valdo Ryma; 
Allijentai Apsiaubė 20,000 Ja
ponu; Rusai Plaka Vokieczius; 
Drebėjimas Žemes Japonijoj; 

Allijentai Paėmė Salamaua
LONDON — Ana diena 43 visoki karisz- 

ki Italiszki laivai pasidavė in rankas Allijentu ir 
kaip rodos da kiti pasiduos kaip tik turės proga 
atplaukti in saugias vietas. Vokiecziai paskan
dino kelis laivus bet kitu nepasiseke suimti.

Vokiecziai užėmė miestą Ryma ir apszau- 
ke kariszkas tiesas ir visi žmones kurie perlauž
tu tais tiesas bus suszaudyti ant vietos. Tuks- 
taneziai žmonių likos aresztavoti kurie pasiprie- 
szino Vokiecziams Straikos ir pasikėlimai pra
sidėjo po visas dalis Italijos kuri szadien ran
dasi po padu Vokiecziu. Daug žmonių jau likos

Motere Kariszka 
Sznipe

Grace Buchanan-Dineen, 34 
metu, likos aresztavota per 
musu valdžios slapta palicija 
Deroit, Mich., už sznipineji- 
ma ir iszdavima kariszku 
slaptybių Vokiecziams. Su 
ja drauge likos aresztavota 
ir keli kiti sznipai.

§ Amerikoniszki eroplanai 
turėjo keturis milijonus pasa- 
žieriu 1941 mete.

§ Amerikoniszkose ligonbu- 
tese 1942 mete, likos priimta in 
visokes ligonbutes 12,545,610 
ligoniu ant gydymo.

suszaudyti. Smarkus musziai eina prie Salermo, 
artimoje Neapoliaus kur kas diena pribuna dau
giau Allijentu kareiviu.

Rusai vis plaka smarkei Vokieczius ant vi
su fruntu. Ana diena paėmė nuo Vokiecziu net
400 visokiu miesteliu ir kaimeliu ir ketina ap
siaubti Vokieczius isz visu pusiu ant Kaukazo 
ir Krimeos. Daugelis Rusiszku kareiviu atplau
kė in Novorosiska ir užėmė visa aplinkine. Vo
kiecziai paliko paskui save 600 geležkelio va
gonu, daugybe troku, anuotu ir amunicijos.

Geležkelio Stotis Sude
gė; Bledes Ant

$250,000

Philadelphia, Pa. — Nedėlios 
ryta užsidegė Pennsylvanijos 
geležkelio stotis ant Broad uly. 
ir padaryta bledes ant 250 tuk
staneziu doleriu o liepsna ir du

rnai buvo matyt net už penkių 
myliu. Daugelis vagonu ir ba
gažo taipgi sudege. Daugiau 
kaip 300 ugnagesiu ir žmonių 
likos apdeginti ir sužeisti ge
sindami liepsna. Stotis buvo 
61 metu senumo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes,
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Kas Girdėt
Kada Italiszki žmones dagir- 

do !kad Italija suliko pasiduo
ti, kilo neiszpasakytas džiaugs
mas Ryme, Neapoliuje ir ki
tuose miestuose, žmones plėto
jo Raitus marszikinius, abrusus 
ir 'kas tik papuolė in rankas. 
Mynios žmonių susirinko ant 
Szv. Petro pleciaus, prie Popie
žiaus namo, sveikindami ji 
garsei nes suprato kad tai per 
jo pasistengimą Italija pasida- j 
ve ir paliovė tolimesnis nerei-l 
kalingas praliejimas kraujo. 1

Sakoma, kad dabar Vo'kie-j 
ežiai neleis Italiszku pulku na
mo, kurie randasi ant tarnystes 
Vokietijoj ir kitose vietose nes 
juos nuginkluos ir pasiliks ant 
kariszkos tarnystes prie viso
kiu darbu.

Dabar Allijentai sako: “mu
su antras žingsnis bus “ant 
Berlino.”

Czionais Amerikoj, žmogus 
gali iszimti aselkuraeija (in- 
sziurenc) beveik ant visko bet 
da nebuvo girdėt idant vyras 
save apdraustu nuo vaiku kaip 
tai padare ana diena George 
Fletcher, isz Memphis, Tenn., 
kuris asekuravojo savo ipaczia 
priesz pagimdyma dvynuku. 
Už įaja asekuracija užmokėjo 
200 doleriu.

Na ir kas atsitiko ? Ana die
na poniute Fletcher kaip ant tu 
patycziu apdovanojo savo vy
ra dvynukais o kompanija tu
rėjo jam Užmokėti penkis tuiks- 
tanezius doleriu atlyginimo.

• •

Kaip gyveno moterėles priesz 
keturis tukstanezius metu?

Ant tojo klausymo atsako 
Angliszkas profesorius savo 
naujoj knygoj kuria ka tik ne- 
senei užbaigė Londone. Sir 
Johnston akyvai apraszineja 
visa gyvenimą tuju žmonių isz 
tojo laiko o ypatingai isz Ba- 
beloniszku laiku 2,100 metu 
priesz Užgimimą Kristaus. Mo
terėles tuose laikuose turėjo 
daug visokiu kliueziu ir ar- 
sziausiu paproeziu kaip: bur
davosi, liežuviavo, tinginiavo 
ir vogdavo.

Jeigu motere ka toki pavog
davo ir jeigu verte pavogto da
lyko neisznesze ant penkių lu
tu manuos, tai vyras buvo pri
verstas atlyginti nuskriausta
jam bet jeigu pervirszino pen
kis lutus, tai vyras turėjo tiesa 
nupjaut savo moterei ausis. 
Buvo tai nemalonus darbas del 
vyro, todėl pasamdydavo koki 
kita vyra idant taji darba už 
ji atliktu o priek tam nupjau
davo da ir galuka nosies.

Vyras, kuris paskolindavo 
vedusiai moterei pinigu, buvo 
rustai baudžiamas už ka buvo 
inmestas in upia nors ir nemo
kėjo plaukti o jeigu jam pasi
sekdavo iszsigialbet, tai nu
kirsdavo jam ausis. Vyras, ku
ris pabueziavo svetima mote- 
ria, būdavo baudžiamas nu
pjovimu apatines lupos o kat
ras paimdavo svetima moteria 
už rankos tai netekdavo ran
kos, kuria jam nukirsdavo — 
už suvadžiojima arba svetimo
teriavimą buvo baudžiamas 
mirezia. Nuskriaustas vyras ta 
darba atlikdavo pats nes turė
jo prie to tiesa.

Vedusios poros, Babeliene, 
galėjo persiskirt lengvai: ser
ganti pati buvo sugražinta ad- 
gal tėvams, motere kuri apgau- 
jįiiiędąyo savo vyra, buvo įsz-

mesta laukan ir neturėjo tiesos 
pasimatymo su savo vaikais. 
Po mircziai moteres vyras tu
rėjo apsipacziuot su jaunesne 
sesere veliones.

Vedusi motore turėjo tik vie
na valia — visados ant galvos 
nesziodavo veliona bet jeigu 
nevalnirike taip darydavo tai 
buvo baudžiama 50 rykszcziu 
per nuogus ipeczius.

Jeigu Amerikoj butu tokios 
tiesos tai milijonai žmonių 
vaikszcziotu be austi, ranku ir 
kitu daliu kūno.

i ..I
Daugeli kartu žmogui pri

reikia kokios žinios, nežinoda
mas kur ja aplaikyti, kaip var-! 
das laivo ant kurio jis atplaukė 
in Amerika ir isz kur, o ypatiii- i 
gai kada jam toji žinia yra rei- ■ 
kalinga ant iszemimo ukesisz- 
ku popieru. Nekarta moka ad-( 
vokatui net 25 ir daugiau do
leriu kad aplaikyti taja žinia. 
Jeigu jums tokios žinios pri
reikia, raszykite in redaktorių 
“Saules” o jis jums stengsis 
parūpinti taja žinia už maža 
atlyginimą.v O

Kokis tai jaunikaitis New 
Yorke apsigarsino buk pajesz- 
ko paezios tiksle apsipaeziavi- 
mo kuri turi būti turtinga o 
priek tam kurezia ir nebyle.

Jau tas ant tikrųjų ėmėsi 
ant gero budo. — Geriau da pa
darytu kad pareikalautu kad 
butu akla o ada turėtu puikia 
paeziule kuriam niekas neuž- 
vydetu ir neatimtu.

Tūlas žmogelis, iszgirdes 
kad tūloje parapijoje kunigas 
pajesžko vargonininko, para- 
sze sekanti laiszka'kad yra tin
kamas ant tojo dinsto sekan- 
cziai:

Vilzberi, Pa. 30 Augusto 
Gudotina Redalkcija:—

Praszau gudutinu redakci
jų api aipszvitima iminės api tu 
dinstu kon pajeszku vorgonis- 
to o kat ir esu maineris dirban
tis mainusi ir uždirbu 60 dole- 
rus in du viksus ale turiu am
bicijų pasilikti vargonistu, es- 
mu maenas ir galu dirbt, su
prantu girai muziku ba grainu 
ant urmonikos o kat esmu drū
tas tai prikirsezia del gaspadi- 
nes malku, užkurezia jai iteri 
ir anglių prineszcziau o kad ir 
nalkci turecziaiu kur eiti tai ai- 
cziau o kat ir mažau gaueze tai 
vis geriau 'butu nes turiu ambi
cijų pasilikti vargonistu. Norė
jau apsiženyc su Keide ale ma
nu ambicijų man nezvalina ba 
jiji nesipažinsta ant graimo ir 
jegomet rijos ir gana.

Gudutinu redaktoriaus pra- 
szyce adresu kur man reiki ra- 
szyc ba nežinau dokladnai ad- 
riso. Moku ir vaikus mokyti ir 
pažystu kas joms labai reiki. 
Dukit man atsakymu ar per 
gazietu ar per gromatu ant to
ki adrisu:

J uzas Cimbolas
6942 W. Klarnet Strit, 

Vilzberi, Pa.
P. S. — Žinoma, kokia alga 

paskyrė kunigas toks ir darbi
ninkas atsirado. Daugelis to
kiu ‘‘ vargamistru ’ ’ randasi 
kaip .ponas Cimbolas o mažai 
yra geru ant tokiu iszlygu. 
Randasi ir tokiu vargamistru 
kad cimpina ant vargonų kad 
žmogui net szirpuliai pereina 
per pecziuis kada grajina o 
žmogus suprantantis muzike 
negali malszei sėdėti ir pote
riauti hažnyczioje.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

BALTRUVIENE

DRĄSUS MIKUTIS

Mikutis turėjo negera papra
timu Subat-vakariais arba Ne- 
deldieniais vaikszczioti iii va
kar uszika s.

Nežiūrėdavo in orą ar szilta, 
ar szalta, ar sniogti ar lija, jis 
vistidk vaikszicziodavo vaka
rais pas kaimynus ir net in ar- 
tunus sodžius. Jeigu kas pa
klausdavo ar jis nebijo vienas 
vaikszczioti tai Mikutis atsa
kydavo jog jis nieko nebijo. 

' Jis ir pati velnią galis nuvei’k- 
! ti, — taip įkalbėdavo.

Dvi moterėles susikivirezino,
Ir ulž plauku susikabino,
Po visa kiemą strapaliojo, 

Ka tik galo negavo.
Viena ne kas bobele, 
Suvis kaip nusiusele,

Kožna žmogų užkabina, 
Visokiais žodžiais iszbjaurina.

O ka, jeigu protą turėtu, 
Butu davadna, to nedarytu, 

Kaip 'kas ka pasako, 
Tuojaus prieszais pasistato, 

Nuszauti grasina, 
Motere, vyra ar vaikina. 
Jeigu vyra narsu turėtu, 

Tai pasiūt ima josios isz vary tu, 
Ir piktybes nedarytu.

Gal Dievulis dvasia Szv. duos.
Bet pirma liuko ros*, 

Tada bus glalmoni kaip avis, 
Arba pasius suvis.

* * *
Buvo juoku gana,

Kaip viena boba sena,
Užsimanė dreses trumpos, 

Kad galėtu geriau szokti ant 
svod'bos.

O barszcziu galybe, 
Ar-g’i tai ne bobos kvailybe, 

Proto ne ‘kielk neturi, 
Kad net trandys jau byra. 
Mat szirdeles tai naszle, 

O sena kaip Žydo kumele, 
Užsimanė trumpos szlebes, 

Tai mat jaunesne iszžiures.
* * *

Arti Pottsvilles in viena kar- 
czema iiiejau, 

Tai szirdeles, daug juoku 
turėjau, 

Keli vyrai prie baro stovėjo,
Gere aluti ir tarp saves 

kalbėjo.
Tame porezei sudundėjo, 
Greitai stragi bobele inejo, 

O vienas isz tuju vyru, 
Pasislėpė už baro.

Bobele taipgi užlindo už baro, 
Sztai savo vyreli ten rado, 
Pradėjo gulinti vyra lest, 
Už kudlu smaukei pleszt.

Kaip rudi parmetė,
Kiti sako kad jiji ji paguldė, 
O asz sakau kad girtas buvo, 

Tai pats pargriuvo.
Kiti szoko ginti,

Norėjo boba nuo vyro atimti, 
Tai kaip apsisuko bobele,

Aptaise kožna vyreli.
Visi pradėjo tuoj in kampus 

slapstytis,
Kaip galėdami nuo jos gintis,

Gerai bobele padarei,
Kad girtuokliams pirti 

užkurei.
Ir jeigu taip tan'kei darysi, 

Tai nuo girtavimo atpratinsi.
* * * K

O jus, Edwardo kaimo moterė
lės apsimalszykite,

Su kirviu ant vyru neszokite, 
Ba kaip vyrams dagrisite,

Gerai už tai aptaisys, 
Kaulus a] «m ank s z t y s,

O tada, 
Bus beda,

Baudžiu ir baudžiu visada, 
Pp budeliu — bus gana!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

i Karta rudenyje, Nedeldienio 
I vakaru, Mikutis iszdrože in ar- 
įtimaji sodžių vakaruotu. Gerai 
sutemus gryžo jis namo. Tuo
met pute smarkus, szaltas ve- 

j jas. Vos Mikutis inejo in misz- 
' keli, nes per misžlka turėjo na
mon gryžti, — dirst in szali o 
ežia kažin kas tiesiog atbėga 
prieszais, lyg kokia kupeta, 
Mikutis nusigando ir nebežino 
ka daryti nes buvo girdėjas 
kalbant kad tame miszkelyje 
vaidinasi; bėgtu, bet pavys, ka 
daryt ? Czia jis nieko nelauk
damas szoko lyg. katinas in 
obele kuri szalia kelio stovėjo 
ir laukia kas tolinus bus.

Tuo tarpu toji kupeta atsi
rito, sustojo prie obeles ir szvil- 
pia. O Mikutis, medyje tupėda
mas, dreba isz baimes, net jo 
blusos pastipo. Ko jis medyje 
būdamas nedare, ir žegnojo ta 
kupeta ir poterius kalbėjo, kad 
tik atsitrauktu — bet veltui: 
kaip niukso kupeta, taip niuk
so, ne isz vietos nuo obeles.

Užėjo debesys. Pradėjo lyt, 
tarytum, isz viedro pila; o 
vargszas Mikutis vis sėdi obe
lyje, dantys jam nuo szalczio 
barszlka ir baime ima kad bai- 
dy.kla ji nepatemintu.

Taip drąsusis Mikutis pra
sėdėjo per kiaura nakti. Pra- 
szvitus, žiuri, kad po obelia li
nu volas, vėjo atrištas, kuris 
vėjui pucziant, szvilpe. Mikutis 
persižegnojo, nusispjovė ir isz- 
lipes isz medžio, tekinas par
dūmė namo.

Nuo to laiko Mikutis niekuo
met nevaikszeziojo in vaka- 
rusžkas, kad ji ir vadino. — 
Linu pėdas visa jo drąsą isz- 
vare.

TĖVAS IR SŪNŪS
Buvo turtingas ūkininkas. 

Jis turėjo vienturti sunu. Sū
nūs isztvirko ir apvogęs tęva 
iszejo miestan. Mieste jis tuoj 

I praleido visus pinigus ir užėjo 
jam badasrEina jis isz miesto 
miszlkan. Valkiojosi ten visa 
diena ir ant galo užmigo.

Miega ir sapnuoja kad jis 
inpuole ko'kion duobėn bet atė
jo motina ir padavusi ranka, 
isztrauke ji isz nelaimes.

Kita diena vaikinas vela val
kiojosi po miszka o nakti czia 
vela užmigo. Prisisapnavo jam 
kad atėjo koks senelis ir pasi
ėmęs už rankos nusivedė namo. 

' Ant rytojaus vaikinas, vos pa
eidamas, nukeliavo pas tėvus.

Puolė jis tėvams prie 'kojų ir 
bueziuodamas jiems rankas, 
eme atsipraszineti. Tėvas su 
motina veike graudžiomis asz- 
aromis ir, žinoma, sunui dova
nojo, džiaugdamiesi, kad jis 
sugržo.

Nuo to laiko vaikinas pasi
daro tėvams labai paklusnus, 
darbsztus ir geras žmogus.

ESU “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.1 ■

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius.; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe y-feda 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: 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 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
62 puslapiu .....................................15c

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

No. 123 Septynios istorjos api? 
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 ..........i..................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus duktęrs; Jonukas ( No. 158 Keturios istorijos apie Ka-
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu .....................................15c

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

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- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pac^uoms. 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 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

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

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; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

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

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nustauiu .................................... 15e

No. 160 Keturiolika istorijų apie 

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

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. Kodei 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
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.................................... 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 17.1 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Maiiach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 

j jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu..........25c

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

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

No. 175 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. 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .........................  15#

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Du Broliai Vien-Veidžiai
lyste o kada injojo in viena 
miestą kuris buvo visas želaib- 
nai isztaisytas, jaunikaitis pa
klausė, del 'ko tai ta želaba, o 
jam tuojaus atsake jog szitoj

^YVENO kitados biednasj 
žmogelis, kuris neturėjo nei j 

vieno sunaus nei dukters, tik 
turėjo kumelaite ir kalaite.

Jis užsiimdavo žuvavimu, — 
gaudydavo žuvis ir isz to turė
jo maitytis o senelis daugiau 
žavu nepagaudavo, kaip tik 
sau dvi, paezei dvi ir kalaitei 
dvi. Labai vargas 'buvo jiems 
pergyvent o kad syki jo pati 
pradėjo ji plūst kaip tik isz- 
maiiydama ir tarė:

— Jeigu tu, senas grybe, ne
pagaus! sziadien daugiau žuvu 
kaip po dvi visiem, tai ne na
mon nepareik.

Senis labai nusiminė ir isz- 
ejo žuvaut. Kada jau insibri- 
do in upia, užmėtė tinklą ir 
pradėjo traukti laukan. Bet ne
galėdamas patrauki, pamislino 
sau senis.

— Tai gal but gerai už'grie-

karalysteje randasi tokis sma
kas kuris iszrijo visus žmones 
o szita karta tai karalaite tu
rės duoti ant prarijimo sma
kui. Jaunikaitis, tai iszgirdes, 
nusiszypsojo ir paklausė:

veidžiais. Senis nudžiugo. Ap< - Ar tai teisybe! o žmones 
sake jis paežiai sziadienini at-
siti'kima — apie pagavima' ’ * ;
skrynios su žmogum ir daugy-jsav0 dukteii 
be žuvu. Pati liepe pakinky t 
kumele ir parvežt skryne su 
žuvim namo. Senis taip ir pa-' 
dare.

Nuo to laiko žuvininkui labai 
seikėsi žuvaut o prigaudes žu-1 
vu, vožė jas parduot. Už poros 
metu likos turtingu ir leido 
abudu sūnūs in mokslą.

Vaikai jo labai mėgo moks
lą — nes norėjo gyvent geriau 
negu ju tėvas.

Ilga laika mokinosi jiedu o 
kada geležine skryne prikrovė

Kada inženge in priemene, 
žiuri, kalaite guli su dviem szu- 
niulkais, kurie buvo panaszus 
vienas in kita o kada inejo in 
grinezia pamate paezia gulin- 
czia lovoj su dviem sunais vien-

biau žuvu kad ne tinklo paju
dint negaliu. Džiaugėsi senis 
isz to, ir tarė pats in save:

— Kaip parnesziu namon tai 
ne tik po dvi užteks bet po du 
karezius ir mano paeziule mane 
mylės.

Taip pamislines vela tinklą 
pradėjo traukt. Nuilso senis 
betraukdamas tinklą bet isz- 
trauke ant kranto. Isztraukes, 
labai nudžiugo kada pamate 
tinkle geležine skryne ir pa
manė kad tai skarba keno isz- 
trafuke. Prisiartino prie skry- 
nes o kada atidarė ja sztai at
sistojo žmogus s’kryneje ir ta
re in žuvininką:

— Dabar tu turi gult in ta 
skryne ir gulėt joje szimta. me
tu nes ir asz szimta metu isz- 
gulejau.

Žuvininkas isz baimes paba
lo kaip drobe ir ne žodžio isz- 
tare negalėjo bet už valandėlės 
atsikvote jas paklausė:

— Tai parodyk kaip tu gulė
jai? — Tasai atsigulė in dkry- 
ne o žuvininkas brakszt! skry
ne užrakino ir tarė:

— Da tu gulėsi szimta metu 
ir už mane. Iszsitraukes rakta 
ir norėjo eit 'bet iszgirdo skry
nioje žmogų praszanti paleidi
mo ant liuosybes o žuvininkas 
tarė:

— Neleisiu!
Tada gulintis skrynioje atsi

liepė :
— Leisk, žmogeli, mane lau

kan o asz busiu tavo giliukis o 
žuvininkas paklausė:

— Koks tu mano giliulkis bu
si? O anas atsake:

— Kaip pareisi namon, rasi 
paezia su dviem sunais, kume
le su dviem kumelukais o ka
laite su dviem szuniukais.

Žuvininkas, iszgirdes tai, 
atrakino skryne ir paleido ta 
žmogų ant liuosvbes. Paleistas 
žmogus pavirto in vilką ir nu
bėgo per laukus, kalnus, gir
nas ir plynes. Žuvininkas, li
kes prie skrynios vienas, pa
mislino sau!:

— Parnesziu skryne o žuvu 
ne, tai ipati ne in grinezia nein- 
leis. Pasiėmė tinklą ir vela 
brido in upe o užmėtės tinklą 
patraukė ir isztrauke dauig žu
vu. Supylęs jas in skryne, užra
kino o kad negalėjo pakelt, nu
sidavė namon, nuėjo prie tvar
telio kur kumele stovėjo ir pa
mate kumele su dviem kumelu
kais. — Gal ir teisybių tas vil
kas man sake, — pamanė žuvi
ninkas, — eisiu in stuba pažiu-

pilna knygų tada nustojo mo
kinėsi. Taip jiedu pas tęva gy
veno grąžei ir sutikime, taip
gi kumelukai ir szuniukai grą
žei augo ir užaugo dideli ir 
gražus kad jiems buvo miela 
žiūrėt in juos o už tai kad viens 
in kita buvo panaszus.

Kada jau tėvas ir motina nu
mirė, tai jiedu tarė viens in 
kita.

— Ka mudu czion iszbusime 
szitoj stubelej, jokime in svie
tą vandraivot. — Taip vienas 
kito žodžio paklausė, pasibal
nojo abudu po arkli ir leidosi 
in svietą palikdami savo sena 
grintele o paskui juos ir tiedu 
sziuniukai seko. Vienas isz bro
liu tarė:

— Palikim koki nors ženklą 
kad žinotume vienas kito ne
laime. Taip jiedu paemia re
volverius inszove in aržuola po 
viena kulka. Tasai aržuolas 
radosi gale j u grinczeles. Kada 
jau buvo viskas gatava, tada 
vienas isz ju tarė:

— Jeigu katras papulsim in 
nelaime, tai toji kulka iszlys 
ant virszaus. Taip pasirodavo- 
ja leidosi in kelione.

Kada prijojo kryžkeli tai at
sisveikino ir vienas nujojo po 
kairei pusei o kitas po tiesei.

Tasai, kuris nujojo po kairei 
pusei, prijojo 'kokia tai kara-

— Teisybe, ryt karalius vesz 
in pamari del 

smako ant suedimo, ant dvy
liktos adynos, per.piet.

| Jaunikaitis, dažinojas teisy- 
į be, nusidavė in hote'li ant nak- 
I vynes o ant rytojaus nusidavė 
in pamari kur karalaite rado
si. Karalaite, pamaezius jau
nikaiti tarė:

— Gana manes vienos žūti o 
da ir tu, brangus jaunikaiti, in 
ežia pribuvai ant pražūties. 
Jaunikaitis tarė:

— Nesibijok, brangi mano 
karalaite, tai vis Dievo padėji
mas.

— Negelbės tavo,' brangus 
jaunikaiti, ne smalkus žirgas o 
ne szuva — atsake karalaite, 
— pražūsim abudu — o jauni-
kaitis apsikabinės patogia ka
ralaite tarė:

— Karalaite brangi, turėk O 7
szirdi tvirta o asz guldysiu sa
vo galva už tave!

Taip jiems besznekucziuo-

ret paezios.

Kaip Pažinti Nevidonu 
Laivus

Szitos merginos ir moteres, 
prigulinezios prie WAVES 
Moterių Laivoriu, mokinasi 
kaip pažinti nevidonu lai
vus ant mariu. Jos mokinasi 
New Yorko kariszkoje stoty-
j e.

Angliszkos moteres darbininkes kariszkose dirbtuvėse, 
aplaiko pasilsi po sunkiam kasdieniniam darbui, Droitwich 
maudinycziose. Ant kaireses matome motina septynių vai-
ku, kuri silsisi ir žiuri ant valandinio stiklelio idant daži- 
noti kiek laiko praleidžia ant pasilsio o ant kaireses mote
res yra apsisupusios in paklodes einanezios maudytis.

uoszvio smereziai bus kara- po tiesei.
lium. *

jaut, pradėjo vėtra kilti ir isz 
mariu vilnys lietis ant krantu. 
Už valandos smalkas isz'kiszo 
dvylika gaivu ir tarė:

— Sziadien bus geri pietus 
dėl manos o jaunikaitis atsake:

— Jeigu tu tuos pietus tik 
mokėsi sunaudot, — taip sma
kas tuojaus ir mėtėsi ant jau
nikaiezio o karalaite apmirė 
isz gailesties ir baimes ir žmo
nių minios stovėjo ir žiurėjo 
ant galingo jaunikaiezio o ka
lulius tare in žmones:

— Jeigu tas jaunikaitis isz- 
gelbetu mano dukterį tai tuo
jaus užraszycziau puse kara
lystes o po mano galvai tai jam 
viskas liktu.

O ka mus jaunikaitis su sma
ku padare, apie tai kožnas 
skaitytojas nori dažiuot?

Kaip tik smakas prisiartino 
prie drąsaus jaunikaiezio, tas 
iszsitrauke savo milžiniszka 
kaida ir vienu mostelėjimu vi
sas smako galvas nuėmė o 
stuobrys smako nugarmėjo gi
lumoj mariu o vanduo pavirto 
in krauja.

Žmones laibai nusidy'vino jog 
jaunikaitis visai lengvai su 
smaku apsiėjo.

Karalaite kaip isz miegu pa
budus pažiurėjo in jaunikaiti 
ir vėla apalpo isz džiaugsmo 
kad likos iszgelbeta. Bet už va
landėlės vela atsikvotejo ir sal
džiai pabueziavo savo iszgel- 
betoja.

Karalius, pamatęs savo vie
natine duktere gyva ir su ko
kiu tai jaunikaieziu bekalbant, 
prisiartinęs tarė:

— Galingas mano jaunikai
ti, kuomi asz tau galiu atna- 
gradint ? — Jaunikaitis atsake:

— Tiktai tuomi atnagradin- 
si, už ka asz galva savo gul
džiau, — o karalius ant to ti
ko. Karalaite nežinojo kaip 
džiaugtis isz tokio patogaus 
jaunikaiezio.

Karalius su didele iszkiime 
parvedė jaunikaiti in savo pa

Viena įkarta karalius vadino 
žentą ant medžiokles, pasibal
nojo arklius, pasiėmė po szuni 
ir leidosi in medžiokle. Injoja

Anas atsiminęs apie tais kul
kas, leidosi link savo senos 
grinteles prie to aržuolo. Pa
mate brolio kulka iszlindusia

in girria, szunes pamatia lape 
pradėjo skalyt, karalius su žen
tu sustojo ir 'lauke lapes kuria 
szunes vare link j u. Bet tas ju 
laukimas buvo ant tuszczio, jau 
ka tik buvo girdėt szunu skali
jimai o po valandai suvis ne
girdėjo o jau vakaras artinosi 
ir pradėjo lynot. Taip karalius 
užtriubino ant medejines triu- 
bos, karaliaus szuo atbėgo o 
žento szuo nežine kur dingo, 
tada karalius tare in žentą:

— Jokime namon o szuo par
bėgs už valandos o žentas atsa
ke:

— Karalius gali jot o asz jo
siu szunes jeszkot nes jokiu 
budu negaliu ta szuni palikti 
nes tas szuo ir szitas arktis yra 
sykiu su manim gimė ir augia.

Karalius paklausęs žento nu
jojo namon o žentas injojo in 
tankia girria o kad buvo tamsu 
ir lijo tai labai jam buvo bloga 
keliaut. Bet už valandos nusi- 
pagadijo ir menulis pradėjo 
szviest. Tada žentas karaliaus 
gavosi ant 'dideles pievos, pa
mate ugni ir leidosi link ugnies 
o kada prijojo arti, žiuri, sėdi 
boba ir jo szuo, tada tare in 
boba:

— Kodėl mano szuni czionai 
laikot ? O boba atsake:

— Nežinau isz kur jis atbėgo 
o kad lijo tai szuo pribėgės 
prie ugnies szildosi. Jaunikai
tis tarė:

— Ar negalima butu ir man 
ežia pergulet ? Namo nenoriu 
joti tamsumoje per girria. Bo
ba atsake:

I — Kodėl ne, iszpeszk savo 
du plaukus, szuns du plaukus 
ir arklio du plaukus tai gali 
gulėt. — Taip jis ir padare, isz- 
pesze tpo du plaukus ir padavė 
bobai o boba ji, jo szuni ir ark- 
li pavertė in akmenis.
Karalius, nesulaukdamas žen

to namon parjojant, leidosi 
jeszkot nes jo jeszkojimas buvo 
ant tuszczio. Sugryžes namon 
iszrede visa miestą želabnai 
del to, jog žentas prapuolė ir

raipninka, pradėjo boba plakt del asz su tavo tėvu gerai gyve-
tardamas: , nau o tu su savo broliu negali

— Atversk mano broli, kuris sugyvent, kuris tave iszgelbėjo
czion guli o ragana, matydama nuo prapulties ir isz akmens
kad szitas jaunikaitis yra kyt- 
las, tuojaus atverto jo broli, 
arklį ir szuni o pabudęs kara
liaus žentas kaip isz miego, pa
mate savo broli stovinti spriesz 
save, mistino vienas sau:

— Ar asz sapnuoju, ar asz 
pats save priesz veidrodi ma
tau, — o 'brolis tare in ji:

— Nesapnuoji, tik matai sa
vo vienveidi broli su kuriuom 
užaugai žuvininko stubeleje.

Iszgirdes kalba savo brolio, 
apsikabino ir pabueziavo ji o 
brolis apsako apie viską ir tuo
jaus lĮiagriebe ragana ir ja su
degino ant tos ugnies kuria ji 
pati kūrino. !

Toji boba tai buvo smako] 
motina o pavirtus in lape tai tu 
broliu szunis viliojo mislyda- 
ma tai, jog ateis jeszkot tai ji 
pavirs in akmenis ir bus po ju 
bet taip nesistojo kaip ji misti
no. Dabar palikim boba o gry'ž- 
kim prie dvieju broliu vienvei-

a tverte in žmogų ?
Brolis ženotasis tarė:
— Asz ta syk nežinojau su 

kuom kalbu o vilkas tarė:
— Pavelyk tu savo arkli pa- 

pjaut arba brolio, tai tavo bro
lis atgis o jis tarė:

— Papjauk mano arkli, bile 
tik hutu mano brolis gyvas. — 
Vilkas papjovė arkli, iszverte 
vidurius laukan o pats vilkas 
inlindo in viduti arklio.

Už valandos leke du juod- 
varnei o kada pamate negyva 
arkli, nusileido žemyn ir užtū
pė ant papjauto arklio. Vilkas 
ir pagriebė viena varna o kitas 
pakilęs augsztyn tarė:

— Atiduok mano sunu. — O 
vilkas tarė:

— Atneszik tokios mosties su 
kuria galima butu sugydyt ir 
atgaivint tai tada paleisiu tavo 
sunu. Varnas tai ir padare.

Vilkas sugydė jaunikaieziui 
ronas ir arkliui ir tuojaus likos

pavirszium, atsiduso ir pradė
jo graudžiai verkt gailėdama
sis savo mylimiausio brolio.

Pabuvęs valandėlė, apsi- 
szluoste gailės aszaras ir lei
dosi keliu kur jo brolis nujojo 
kitados.

Prijojąs ta pati miestą, mato 
želaba ir jaunikaitis paklausė 
žmonių kodėl taip miestas že
labnai iszredytas o žmones ap
sakė apie viską ir kad kara
liaus žentas per medžiokle 
prapuolė tai del to miestas isz
redytas želaba. 0 mat kad bu
vo vienveidžiai tai žmones kiti 
mistino jog tas pats karaliaus 
žentas parjojo. Tuojaus davė 
žinia karaliui. Jaunikaitis tuo
jaus likos nuvestas in palociu 
o karalius paklausė:

— Kur taip ilgai buvai, žen- 
tuk ? — Iszgirdes tuos žodžius, 
tuojaus suprato jog tai jo bro
lis o kad jis pražuvo tai suma
nė likti jo vietoj.

Kaida prisiartino vakaras, 
iszsikalbinejo jis jog yra labai 
nuvargęs ir ne sveikas ir jog 
reikalauja atskiraus pakajaus 
ir lovos kad galėtu vienas sau 
gulėt. Karalius ant to nieko 
neturėjo o ir karalaite nesi- 
prieszino tam, bile savo vyra 
turi namieje. Jaunikaitis nega
lėjo per ciela mukti miegot nes 
mistino apie savo broli ir kur 
jis galėjo pražūt.

Ant rytojaus vela karalius 
1 tarė:

— Žente, jokim sziadien ant 
medžiokles. — Jaunikaitis pa
klausė karaliaus, iszjojo abudu 
ir vėla szunes lapia pradėjo 
vaikyt ir tolei vaike, pakol 
pradėjo temt, karalius savo 
szuni suszauke o jaunikaiezio 
nesugryžo. Tada jaunikaitis 
liepe karaliui joti namon o jis 
nusidavė in girria jeszkoti szu- 
nio ir pamate ta ja ugni. Prisi
artino kur rado boba ir savo 
szuni, taip ir jaunikaitis pra- 
szesi ant nakvynes o kada nu- 

j žvelgė brolio plaukus, paėmė 
įjuos ir tare in boba:

džiu.
Isz miego prikeltas karaliaus 

žentas per savo tikra broli, pa
sisveikino ir sėdo ant aikliu ir 
jojo pas karalių. Tada jauni
kaitis apsakė kaip per karalių 
ir per jo duktere buvo palaiky
tas už vyra karalaites. Brolis, 
tai girdėdamas, mistino jog 
jeigu likos palaikytas už žentą 
karaliaus, tai gal ir ka pikto 
dasileido su jo paezia, o savo 
marezia, iszsitraukes revolveri 
trinkt! ir nuszove o nuszoves 
tarė:

— Daugiau negyvensi su ma
no paezia, — o pats parjojo na
mo. Kada atsikėlęs ant ryt da- 
žinojo apie visiką, labai gailėjo
si 'brolio kad bereikaio nuszove 
ji. Atejas ant rytojaus pažiūrėt 
gal dar gyvas, pamate szuni ir 
arkli kasant žeme, darydami 
savo jaunam ponui duobe del 
palaidojimo. Prisiartinęs prie 
negyvo brolio, pradėjo grau
džiai verkti. Sztai atbėgo vil
kas ir prakalbėjo kaip žmogus:

Kodėl asz su tavo tėvu gerai 
gyvenau o tu su savo broliu ne
gali sugyvent, už ka tu ji nu- 
szovei? Ženotasis brolis atsa
ke:

— Už tai kad su mano paezia 
gyveno...

Vilkas vela tare:
— Mane tavo tėvas sugavo 

vandenyje o gyva paleido o tu 
savo tikra broli nuszovei. Ko-

visi gyvi o vilkas tarė:
— Gyvenkit taip kaip asz su 

jusu tėvu gyvenau. — 0 tas vil
kas tai buvo tas pats kuris isz 
s'krynes iszibego nuo tu dvieju 
broliu tėvo. O ka mus brolei 
vienveidžiai veike. Pasibuczia- 
vo ir nujojo in karaliaus dvara 
ir ten grąžei bovijosi.

Kada prisiartino naktis, rei
kėjo eit gult o karalius tare in 
savo duktere:

— Ar pažysti katras tavo 
pats? — Karalaite atsake:

— Mieliauses teveli, nežinau 
su katruom szianaikt praleisiu.

Kada visi svecziai iszšiskirs- 
te, tada karalaite priėjus prie 
abieju broliu tarė:

— Katras esate mano vyras, 
eikite su manim — bet abudu 
norėjo eiti su karalaite.

Karalaite labai susirūpino 
jog negali pažinti savo vyro ir 
turėjo viena eiti gult.

Ant rytojaus iszjojo ant me
džiokles karalius ir du brolei o 
karalaite, likus viena namie, 
labai graudžiai verke ir misti
no sau: ateis naktis ir vela tu
rėsiu viena gulėt. Tuo tarpu in
ejo ubage ir palklause del ko ji 
taip graudžiai veikia o kara
laite apsakė apie viską tada 
ubage tarė:

— Pripilk plona žarniuke 
kraujo ir pakabink sau po kak
lu o kaip paikinusi katras tavo 
vyras, tai kaip vienas sakys: 
“asz” ir kitas taip pat sakys 
tai tu ta žarniuke, pagriebus 
peili, perppjauk, tai katras ta
vo vyras bus o pamatęs tavo 
krauja isz kaklo bėgant, tuojau 
pulsis prie tavęs norėdamas 
nuo smerties gialbet. Tu tada 
jam inkirpk szukia in naga. 
Karalaite taip ir padare kaip 
ubage mokino.

Po tam karalaite, kožna kar
ta eidama gulti, tai turėdavo 
žiūrėt in abieju broliu nagus 
nes kitaip negalėjo pažinti sa
vo vyro.

Kada karalius numirė, vie
nas isz broliu —kuris buvo le
liotas, aplaike karalyste o broli 
savo pakele ant jenaroliszko 
dinsto.

— GALAS —

Jociu o už poros sanvaieziu at- žmoniems prisako nesziot že-į — Kur tu mano broli pade- 
sibuvo iszkilmingos vestuves labnai. i jai? — 0 boba ragana atsake,

! jaunikaiezio su karalaite o jau- = Dabar paliksim szita o gryž-1 jog nežino.
'nikaitis isz to džiaugėsi jog po kim prie jo brolio kr-'- mijojol Tada jaunikaitis, paemes

Celia Berg, 23 metu, buvu
si žymi szokike New Yorke, 
ana diena laimėjo lenktynes 
suvyniodama ir sudedama in 
krepszi paraszuta greieziau- 
sia už visas kitas merginas.
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Žinios Vietines Laiszkai Isz Namu Suramina Juos

— Utarlnin'ke pripuola Isz- 
auksztinimas Szv. Kryžiaus.

— Seredoje 7 Sopuliu Szv. 
P. Marijos.

— Seredoj, Ketverge ir Su
imtoj,e pripuola pasninkas nes 
szia sanvaite czvertis meto.

— Utarnirike rinkimai poli- 
tikiszfku virszininku, arba no
minacijos.

— Panedelio ryta 7:35 vai., 
iszikeliavo 20 vyrukai in New 
Cumberland, Pa., ant kariszlkos 
tarnystes.

—- Balsuokite už Herbert! 
Noakes, kandidatas ant Pro
thonotary, isz Mahanoy City. 
Praszo jusu 'balso ir paramos.

— Ponstva Vincai Marcziu- 
lionei, 531 W. Mahanoy uly., 
aipvaiksztinejo savo deszimts 
metu sukaktuves vedusio gy
venimo Nedelioje. Vėliname 
‘ ‘ jaunavedžiams ” sulaukti lai
mingai sidabriniu vestuvių.

— Ponstva Vaitiekus Ju- 
saieziai, seni buvusieji gyven
tojai 'bet dabar gyvenanti Fi
ladelfijoj, ana diena lankėsi 
pas ponia Sabiene ant Catawi
ssa ulyczios.
s ‘— Balsuokite už Daktaru 
Ivor D. Fenton, ant Kongres- 
mono. Praszo jusu balso ir pa
jamos.

— Vajus ant surinkimo 
680,000 doleriu pirkime karisz- 
kais bonais, Mahanojuj, eina 
^marikei ir žmones noringai 
perka bonu ant suszelpimo ka
reiviu idant galėtu toliaus ko
voti priesz nevidoną. Jau nu
pirkta už 100,000 doleriu bonu. 
sumos bonu.

—■ Szv. Vardo Jėzaus drau
gystes susirinkimas buvo lai
komas Heckscherville, Nede
lioje, Szv. Kieran parapijoj, 
ant kurio suvažiavo delegatai 
isz Schuylkill ir Carbon pavie
to.

— Balsuokite už Phil Eh- 
rig ir Alvin Maurer ant Coun
ty Commissioners. Praszo jusu 
balso ir paramos.

— Katre Tamulioniute ir 
Leonardas Staszaitis likos su- 
riszti mazgu moterystes Szv. 
Juozapo bažnyczioje per 'kuni
gą P. C. Czesna, Nedelioje lai
ke 11 vai. Misziu. Mare Tamu
lioniute, sesuo nuotaikos ir Jo
nas Burns, isz Jacksono, buvo 
svotais. Jaunavedžiai gyvens 
Harrison, N. J. kur jaunavedis 
turi gera užsiėmimą.

Iszmete Paczia Per 
Langa

Didžiauses džiaugsmas kareiviu tolimose szalyse yra, 
kada aplaiko laiszkus isz namu nuo savo mylimųjų. Szitie 
kareiviai ant Naujos Georgijos salos ka tik aplaike laiszkus 
priesz einant ant muszio su Japonais. Kožnas yra akyvas 
da.žinoti ar ir del jo randasi kokia žinia isz tėvynės.

Iszgydyta Per Stebuk
linga Regėjimą

Davenport, Iowa — Tris 
kartus pasirodė “labai patogi 
motere su mielaszirdingom aki
mi, apsiaubta žibanezia szvie- 
sa,” miegkambaryje Onos Ber 
nard. Kada trecziu kartu pasi
rodė tasai nepaprastas regėji
mas, motere atsikėlė sveika isz 
lovos. Sirgo ji per szeszis mene
sius ant nulaužto nugarkaulio.

Motere tvirtina buk tai buvo 
tikras stebuklas o kaimynai ir 
daktarai ta patvirtina po pri 
siega nes nuo senei atsisakė ja 
toliaus gydyt daktarai kurie 
neturėjo vilties kad motere ka
da vaikszczios.

Pasekminga Gyduole
Bet Nevisados 

Tinkama
Minneapolis, Minn. —■ Nega

lėdamas prakalbėti (nei žode
lio per asztuonis metus, Bert 
Waydeman staigai prakalbėjo 
ir tai isz netikėtos priežasties. 
Bert dirbo pulruimyje ir ana 
diena su locnininku pradėjo 
kumszcziuotis. Locininkas už
davė jam Szarkini ypa per žan
dą ir Bert sukrito ant grindų. 
Kada atsikėlė, staigai paszau- 
ke: “Bai gali, tai buvo pun- 
czius!” Ir net pats nusistebė
jo kada iszgirdo save kalbant. 
Bert buvo iszdaves kelis szim- 
tus doleriu ant gydymo, bet 
nieko nepagialbejo tik y pas 
per ausi ji iszgyde.

Rado Turtą Bet Apie 
Tai Nežinojo

Elgin, Ill. — Richard Miller, 
12 metu vaikas, rado pakeli 
grabeje ant ulyczios, kuriame 
radosi puikus szniuras perlu. 
Vaikas insidejo pakeli in kisze- 
niu, hue j o ant paveikslu po 
tam nuėjo namo kur pasakė 
tėvui apie savo radini. Mane 
kad tai kokis szniuras perlu isz 
fersztorio bet kada perskaitė 
ant rytojaus laikrasztyje kad 
kokia tai Mrs. Jennie Richards 
pamėtė perlus ir apdovanos 
gausei suradeja, tada persitik
rino ka vaikas rado. Tasai 
szniuras perlu buvo vertas 8,- 
000 doleriu. Kiek motere pado
vanojo vaikui už suradimą per
lu, to laikraszcziai neraszo.

$50,000 Už Gera Szirdi

Seal Beach, Cal. — Guy L. 
Walters, žymus profesorius, 
ka tik buvo apleidęs ligcnbute, 
negalėdamas gauti truki va
žiuoti namo, buvo labai pail 
sės ir silpnas, eidamas peks- 
czias ir po trijų valandų laiko 
prasze praeinaneziu automobi
liu kad ji suszelptu ir paimtu 
su savim.

Prisiege sau kad pasidalins 
su savo aukso kasyklom su tuo 
žmogum kuris ji paims su sa
vim. Tame atvažiavo miesto 
rodininkas, Max Henkey ir ji 
paėmė su savim, nuveždamas 
ji namo. Sziadien Henkey ap
laike rasztus kurie jam duoda 
puse auksiniu kasyklų vertes 
50 tukstaneziu doleriu.

Džiaugiasi Isz Savo 
Nelaisvės

Maltos Mctere-Narsune

Hastings, Ind. —• Jurgis 
Szimek, vakare susibarė su sa
vo paczia Mare, kada ji uždavė 
jam per žanda. Jurgis taip 
ant savo prisiegeles perpyko, 
kad paėmė ja per liemeni ir 
iszmete per Įauga nuo antro 
laipsnio. Mo'terele puldama 
ant kieto cimento susidaužė 
sau galvele ir kelis szonkau- 
lius nusilaužė. Daktarai ligon- 
buteje sako, kad motere gal 
mirs.

Uždege Savo Motina
Atkinson, Pa. — Baisus atsi

tikimas likos papildytas per 
trylikos metu sūneli Mrs. Gra
ce Curtis. Pagal palicijos ty
rinėjimą tai vaikas uždege sa
vo motinos szlebe, o kada jau
nesnis broliukas pribėgtas no
rėjo apgint motina, vyresnis 
paemias pokeri pramusze jau
nesniam galva taip jog dabar 
randasi dideliam pavojuj. Mo
tina likos taip baisiai apdegin
ta kad ne po ilgam mirė li- 
gonbuteje. Vaikas kuris buvo 
priežastim motinos mirties li
kos paimtas per valdžia ir ati
duotas in prieglauda del pa- 
miszeliu.

Kuteno Savo Mylima
Kol Toji Apalpo

Detroit, Mich. — Vietoje nu
vest Agotėlė Danovskiute prie 
altoriaus tai Jokūbas Kubasz 
buvo nuvestas in kalėjimą at-

Norints szitas Vokiszkas 
aficierius likos paimtas in 
nelaisve per Anglikus Afri
koje, bet džiaugiasi isz savo 
likimo ir sako kad jam nubo
do kovoti priesz Anglikus ir 
Amerikonus ir geriau būti 
j u nelaisvėje ne kaip savo 
pulke.

Užmūryta sesuo
Laike Seseri Uždaryta 
Smirdancziam Kamba- 
relyj Per 14 Metu Kad 
Prisisavint Jos Pinigus

Beaver City, Mont. — Kas 
tokis pranesze palicijai apie 
negirdėta piktadarysta apie 
kuria palicija pradėjo tyrinėti 
ir pasisekė surast. Kokia tai 
Nellie Shlenker, prie kurios 
gyveno jos jaunesne sesuo 
Margarieta Menkler, užmurino 
savo seseri gyva arba kitaip 
kalbant, laike uždaryta mažam 
kambarėlyje per keuriolika 
metu.

Mergina gulėjo ant lovos ir 
ne ant valandėlės neapleidine- 
jo savo smirdanezio kambarė
lio. Kada palicija surado nelai
minga mergina, jau negalėjo ji 
ne pasijudint isz vietos. Gulė
jo suvisai nuoga ant supuvusiu 
sziaudu. Tokiam padėjime pra
gyveno keturioika metu o žie
mos laike kentėjo nuo szalczio.

Palicija, aplaikius daneszi- 
ma, nuėjo in narna o kada pri
ėjo prie kamaraites, iszmusze 
duris o smarve davėsi jaustis 
neiszpasakyta ir turėjo pirma 
pravedyt. Mergina buvo isz- 
džiuvus kaip szakele, in szvie- 
sa negalėjo žiūrėti, kreivomis 
akimis temino in palicija, kuri 
pribuvo ja iszgialbet isz gyvo 
grabo. Isz pradžių nenorėjo at
sakinėt ant užklausymu saky
dama: “Paleiskite mane, ne
klausinėkite nes sesuo mane 
užmusz. ’ ’

Daug praėjo laiko kol ja ap- 
malszino ir suramino kol jai 
pertikrino kad sesuo ja dau
giau nemusz ir nekankys. Pa-

Kada Malta sala buvo bombarduotas, pana Mare Ellul, 
prisidėjo gialbeti sužeistuosius žmones ir kareivius ir juos 
sujeszkojo griuvėsiuose, tarp akmenų. Už tai pana Ellul 
aplaike varda Mare “Narsus Vyras.“

GUDRUSIS
PIEMENUKAS

-k^-k-k-k-k********************

Karta kareivis paėmė nuo 
piemenuko avina ir nusinesze 
ji. Piemenelis su aszaromiš 
prasze jo, ikad jis jam atiduotu 
avina bet kareivis nenorėjo 
klausyt jo. ’Tuomet piemenelis 
nubėgo pas pulkininką ir jam 
apsakė viską. Pulkininkas ta
re jam:

— Asz nubausiu ta kareivi, 
bet turiu žinoti, kuris-gi isz vi
su taip padare.

— Kai asz ji tiktai pamaty
siu, tai tuojau ir pažinsiu, — 
pasakė piemenelis.

Pulkininkas insalke visam 
pulkui sustoti eilen ir vaikelis 
ilgai negalvodamas nuėjo jesz- 
koti vagies, pasislėpusia tarp 
kitu kareiviu. Piemenukas ėjo 
kareiviu užpakalyje ir žiurėjo 
ant ju pecziu.

— Klausyk, — tarė pulkinin
kas, — tokiu budu tu vagies 
nesurasi. Pecziai juk visu ju 
yra panaszus, tu eikie prieszais 
ir žiurekie iii ju veidus.

Bet vaikelis vis-gi ėjo toliau 
ir pagaliaus parode.

Szitas, pone pulkininke!
Piemenukas iszsitrauke isz 

kiszeniaus gabaliuka raudonos 
kreidos ir tarė:

Su szita kreida padariau 
ženklą jam ant pecziu, kad ji 
pažinus.

— Gerai, — tarė pulkinin
kas, — szitas gudrumas vertas 
rublio.

— Bet kas-gi man duos ji?— 
paklausė vaikelis.

— Asz, — tarė juokdamasis 
pulkininkas, — nes tu gudruo
lis.

Kareivis turėjo atiduoti avi
na ir 'buvo pulkininko nubaus
tas.

-----------□-----------
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MUSU DAKTARAI

Viena daktara paszauke pas 
serganezia mesininke. Dakta
ras tuojaus pažino jog pagelbos 
nesiranda. Vyras vietoje at
sakyt, nuėjo in stalcziu, iszeme 
pundą bumasziku ir tare in dak
tara :—Ponas daktare! —ar po
nas ja iszgydinsi ar numanysi, 
tas bus tavo. Be josios niekas 
man ant svieto nereikalinga.

Daktarui akys praszvito, atė
jo da du kartus pas ligone ta 
diena bet nakezia toji užverto 
kojas. Po laidotuvių atėjo dak
taras pas naszli.

— Na, tai ka, ponas dakta
re, man pasakysi?

— Ateinu atsiimt prižadėtus 
pinigus.

— Tai labai gerai (iszeme 
pinigus). Bet pasakyk ponas 
daktare teisybia: — ar tu nu
marinai ja?

— Saugok Dieve, ne!
— Ar tai iszgydei ja ponas?
— Ant nelaimes, ne.
— Na, tai ko nori? Asz sa

kiau jog jeigu iszgydysi ar nu
marysi tai gausi pinigus o tu 
nenumarinai ne iszgydei!

Mėsininkas insidejo pinigus 
in kiszeniu ir suriko rodyda
mas ant duriu, — iszeik, kol da 
esmių geras!

APIE JENEROLA
K+-K**-K**-K*******-k*****-K->c**

Vienas jenerolas labai buvo 
j neti'kes del savo žemesniu. Vie
na karta užsakė didele peržiū
ra kariuomenėje o tai ant die
nos Užgavėnių, kurioje tai die
noje ne tik vyresnieji : bet 
ir kareiviai norėjo pasibovyt.

—• Ka ežia daryt?—kalbė
jo in save pulkininkas, — po- 

lnas liepia, tarnas turi iszpildyt.
Susitarė visi aficierei pada

ryti szposa ir pavogt nuo je- 
nerolo mandiera, be kurios ant 
parodos nesirodydavo. Pasi
rėdė vienas isz aficieriu in ci- 
vilnius drabužius, kaip kokis 
puikus ponas, ineina in priesz- 
pakaju jenerolo, kuriame leka- 
ju's czystino mandiera ir praszo 
idant maldauti jenerolo jog 
nori su juom matytis nes turi 
svarbu reikalą ir kalbėjo in sa
ve: — Nusiduos, nenusiduos. “ 
Tarnas mistino, jog pribuvo 
taip su kokiu reikalu ir nuėjo 
pas jenerola. Tuom laik pri- 
buiszas palgriebe mandiera ir 
su džiaugsmu iszdume pas sa
vo draugus. Jenerolas liepe le- 
kajui pribuisza inleisti. Bet 
tarnas iszejas in prieszpalkaju, 
nerado pribuiszo nei mandie- 
ros, o lauždamas rankas inpuo- 
le pas jenerola, smaukdamas 
“nusidavė! nenusidave!“ Czto 
ty durak brenesz? (Ka tu kvai
ly loji?)

— Tai buvo vagis, pavogė 
pono mandiera su orderiais!

— Tylėk, niekam nieko ne
sakyk, ir nuejas pas pulkau
ninką pasakysi jog asz apsir
gau ir musltro ne bus.

Visi aficierai, o ir kareiviai 
turėjo geras Užgavėnės, o po 
Užgavėnių mandiera jenerolui 
atmete paslapta.

Antanas Beitas, isz Kenosha, 
Wis., raszo: — Prisiuncziu ta- 
mistoms viena nauja skaityto
ja del laikraszczio “Saules“, 
poną Stanislova Z. Yuszka. 
Praszau jam siuntinėti laik- 
raszti už kuri prisiuncziu 4 do
lerius ant viso meto. Asz taipgi 
skaitau “Saule“ kuri man la
bai patinka ir aeziu szirdingai 
už toki akyva ir naudinga laik- 
raszti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Posėdis Kaip Laimėti Kare

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 audeikli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o—

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pinigai Szarkos Lizde
Brookfield, Pa. — Keli vai

kai jeszkodami po girraite 
paukszcziu lizdu, užtiko 
szarkos lizdą kuriame rado se
na skurini moteriszka krepszi. 
Kada ji perpjovė, rado szimta 
doleriu bumaszkoms, kuriuos 
vaikai pasidalino tarp saves.

sėdėti 30 dienu ir tai už tai: smauktas daktaras davė jai su- 
Jokubas aplaike laisnus ant1 stiprinaneziu vaistu ir vėliaus 
apsipaeziavimo su Agotėlė ir ! nuvežė gyva giltine in ligonbu ■ 
taji vakara atėjo padaryti pa-'te.
rengimus ant svodbso. Isz di 
delio džiaugsmo Jokūbas pra
dėjo kutent savo mylima kad L 
toji net apalpo nes gana melde 
savo mylimo kad paliautu toki 
kvaila szposa. Kada atsigavo, Į. 
liepe mylimui nesztis po velniu 
ir nuėjus pas skvajeri liepe ji 
aresztavoti kalbėdama kad Jo-I 
kubas bandė ja užkuteni 
smert.

Iszgama seseri ir jos vyra 
įuždare kalėjime. Priežastis to
jo nelabo pasielgimo sesers su 

( savo jaunesne sesere buvo ta, 
kad motina paliko visa turtą 
jaunesnei o kada toji numirtu 
tada turtas pereitu ant vyres
nes sesers. Vyresneji, neureda- 
ma drąsos ja nužudyt, žudė ja o Vi b
badu, idant toji pati mirtų.

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 kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
620 W. Centre St., Mahanoy CitySKAITYKIT 

’ “SAULE” ' 
PLATINKIT!

j Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
[apie Jczu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Quebec, Kanadoje, atsibuna beveik kas diena posėdis ka- 
riszku vadu kaip vesti kare ir kaip ja laimėti o ypatingai 
nutarti kur daugiausia reikia siunsti eroplanus priesz Ja
ponus ir juos kogreieziausia supliekti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. - -
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