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BAISI EKSPLOZIJA 

KASYKLOSE

Užmusze 14 Angleka- 
siu Ir Sužeidė 7; Grau
dus Regėjimas Prie

Kasyklų
Minersville, Pa. — Keturio

lika anglekasiu žuvo baisioje 
eksplozijoje kuri kilo Mof
fett kasyklose, artimoje Mi
nersville, Pa., 2:30 valanda po 
piet praeita Petnyczia. Septyni 
kiti likos pavojingai apdegin
ti ir tuoj aus iszgabenti in vir- 
szune kur juos daktarai apžiu
rėjo. Virszininkai da neiszty- 
rinejo priežasties eksplozijos. 
Tame laike kasyklose dirbo 
200 anglekasiu ant dieninio 
szifto. Tarp užmusztuju randa
si A. Levaszauskas, isz Miners- 
villes o tarpe apdegintu ran
dasi Ant. Jetkeviczius, 33 me
tu. Salaveisziu armija pribuvo 
in pagialba kaipo ir kunigai 
duoti paskutini Patepimą mir- 
sztantiems. Verkenczios moti
nos ir moteres subėgo prie ka 
sykiu su vilczia kad j u myli
mieji da randasi gyvi.

Buvo tai viena isz smarkiau
siu nelaimiu kasyklose szio j e 
aplinkinėje, in daugeli metu. 
Vėliaus likos isztyrineta kad 
priežastis eksplozijos buvo 
juodas gazas arba black damp.

Paliegęs Simus Iszgy- 
dytas Stebuklingu

\ Budu
Reynoldstown, N. Y. — Ana 

diena, laike pamaldų bažny- 
czioje, stebuklingu budu likos 
iszgydytas 18 metu Chris, sū
nūs czionaitinio Metodisto ku- 
nigužio, per “apsireiszkima 
jam Dievo.” Jaunas vyrukas 
buvo paliegęs ant sveikatos ir 
baisei mikcziodavo laike kai 
bos.

Laike pamaldų Chris klūpo
jo prie altoriaus bažnyczioje, 
kurioje jo tėvas buvo klebonu. 
Staigai jis parvirto ant grindų. 
Laike apmirimo vaikinas pra
dėjo giedoti aisz^iai, be jokio 
mikcziojimo ir tai jiems visai 
nesuprantamoj kalboje, labai 
puikiai ir jo veidas buvo pra- 
szvites ir linksmas. Dabar jis 
visiszkai pasveiko, kalba aisz- 
kiai ir nieko neatsimena kas 
su juom darėsi laike tojo apmi 
rimo.

Bombay, Indija — Septynio
lika žmonių likos užmuszti lai
ke maiszaties už duona, kada 
palicija pradėjo szaudyt in su
sirinkusius iszbadejusius gy- 
yentojus. Dvideszimts du pali- 
ci jantai likos sužeisti.

Ascoli Y 
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1,400 ITALU
UŽMUSZTA

Ant Laivo Roma

Bile Valandav

Smolenskas Jau Paimtas; Vo
kiecziai Prisiartina Prie Len- 
kiszko Rubežiaus Bėgdami In 
Vokietija; Trūkis SuVokiszkais 
Nelaisviais Nelaimėje; Eksplo

zija Kasyklose Užmusze 
14 Anglekasiu

Mahon, Balearec Salos — 
Kada Vokiszkas eroplanas nu
mėtė bomba ant laivo “Roma” 
ant kurio radosi daugybe Ita- 
liszku kareiviu, kurie bego nuo 
Vokiecziu, 1,400 likos užmusz 
ti o apie 500 likos baisei apde-| 
ginti. Kiti laivai iszgialbejo 
apie 700 kareiviu isz mariu ir 
jie likos atgabenti in czionais.
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Vokiecziai Iszžude 
70,000 Serbu

In penkes dienas po užejimui ant Messinos, Italijoj, be
veik visa aplinkine pasidavė in rankas Allijentu ir likos 
iszguita Vokiecziai. O kad dabar Italija pasidavė ir pere j o 
ant Allijentu puses, likos suardyta traice ir pasiliko tik 
Vokietija su Japonija.

VAGYS PAVOGĖ 
STOVYLA

Szv. Panos Marijos
Seymore, Nebr. — Szvent- 

vagei insigavo in Katalikiszka 
bažnyczia czionais, iszneszda 
mi puiku stebuklinga stovyla 
Szv. Panos Marijos ir apvogė 
skarbones. Vagys paliko ant 
altoriaus laiszkeli kuriame pa- 
rasze: “Jeigu kunigas geidžia 
idant vagys sugražintu stovy
la, tai turi ji iszpirkti.” Pra- 
baszczius paliepė zokoninkams 
idant melstu Dievo idant su-1 
minksztintu szirdis szventva- 
giu o pats nuvažiavo ant paro
dytos vietos idant užmokėti 
vagiams pinigus ir atvežti ad- 
gal stebuklinga stovyla.

Matyt kad vagis žinojo gana 
gerai kad prasidės atpuskas 
pagarbinime stebuklingo sto- 
vylo nes pavogė ji kėlės dienas 
priesz atpuska o be stovylo at- 
puska negalėtu laikyt. Kiek 
kunigas užmokėjo vagiams tai 
telegramai nepranesza.

Praszo Sūdo Idant
Iszvarytu Uoszvia

Baltimore, Md. — Mrs. Edna 
Morgan, 26 metu, innesze pra- 
szyma in czionaitini suda kad 
sūdąs palieptu jos uoszvei ap
leisti jos gyvenimą nes per jos 
nuolatini pakurstinima savo 
sunaus, Edna neturi namie jo 
kios ramybes, jos vyras gyvena 
nuo jos atskyriai ir kožna die
na turi jie visokius nesuprati
mus. Sudas paliepė uoszvei 
nesztis in kur kitur o marti su
tiko jai mokėti kas menesi pa
skirta suma ant jos užlaikymo.

Dingo Draugas, Pati Ir 
Pinigai

Chicago, Ill. — Nuo kokio tai 
laiko Szimas Saveckis, 54 me
tu, patemino, buk jo kaimynas, 
Petras Norkauskas, tankiau 
atsilankydavo pas ji kaip pri
dera geram kaimynui. Atsi
mindamas ant Dievo prisaky
mą: “mylėk savo artima kaipo 
pats save,” nieko sau isz to ne
darė bet kada kaimynas pamy
lėjo jo Tekluke, “artimo pa- 
cziule,” tada Szimui atsidarė 
akys bet buvo jau per vėlu.

Persitikrino apie tai kada 
ana diena sugryžo namo isz 
darbo rasdamas stuba tuszczia 
o pauksztyte iszszvilpe su kai
mynu. Ant stalo rado laiszkeli 
su atsisveikinimu: “Kvaily, 
nejeszkok manes nes iszvažia- 
vau su žmogum kuris žino kaip 
mylėt ir suteikt man svietiszka 
linksmybe o idant turėtu už ka 
linksmintis, paėmiau visus pi
nigus kurie ir taip prigulėjo 
prie manes. Daugiau pas toki 
kvaili nesugrysziu. ”

Szimas nuvažiavo in palici- 
jos stoti jeszkoti pagialbos ir 
suradimo savo moterėles bet 
tame paežiam laike dingo ir jo 
kaimynas. Pacziule pasiėmė su 
savim apie du tukstanczius do
leriu. — Nėra ko stebėtis, juk 
tai atsitiko Chicago j!

Washington, D. C. — Valdžia 
sugražino 39 anglių kasyklas 
del locnininku, viso jau sugra
žinta locnininkams 930 kasyk
lų kurios buvo paimtos per val
džia isz priežasties visokiu dar- 
bininkiszku ergeliu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

London — Per reidio prane- 
sza isz Jugoslavijos buk Vokie
cziai užemia Jugoslavija, isz 
žudė 70 tukstanczius gyvento
ju, kuriuos užkasė vienoje duo
bėje, artimoje Belgrado, Jugo
slavijoj.

Tosios aukos žveriszku Vo
kiecziu likos užkastos artimoje 
kaimelio Yayinci, kad užslėpti 
taja milžiniszka skerdyne.

20,000 Italu Pabėgo In 
Szveicarija

Bern, Szveicarija — Nuo ka
da Italija atsikratė isz po Vo- 
kiszko jungo, apie 20 tukstan- 
cziai j u pabėgo in Szvaicarija 
jeszkoti ten prieglaudos. Spe 
cialiszkas komitetas likos pa
skirtas kad rūpintųsi tais pa
bėgėliais ir duoti jiems prie
žiūra ir maista.

Jugoslaviszki pasikelelei pa
ėmė kelis didelius miestus žie
minėje dalyje Italijos ir duoda 
daug ergelio tenaitiniems Vo- 
kiecziams.

LONDON — Rusai apsiaubė visa Kieva, 
kuris ketina pulti in ju rankas bile valanda. Ta

VILNIAUS
BAŽNYCZIOS

APIPLESZTOS

Ir Permainytos Ant 
Kliubu

London O.N.A. — Danesza- 
ma buk kelios dideles bažny- 
czios, mieste Lodžiuje, Lenki
joj, likos permainytos ant Vo- 
kiszku kliubu del aficieriu o 
bažnyczios Vilniaus apskrity
je likos apiplesztos nuo visko 

I ir permainytos ant kliubu. Len
kijoj tiktai septintas procen
tas Katalikiszku bažnycziu yra 
atidarytos isz kuriu viskas li
kos apipleszta. Senos kapines 
ir paminklai likos sugriauti ir 
sunaikinti.

Traukimas tėvu in Ameriko- 
niszka kariuomene eis ant tik
rųjų, kaip pranesza kariszka j 
taryba isz Washingtono o tieji 
kurie pabaigė jau 30 metu, bus 
traukiami vėliau.

Trūkis Su Vokiszkais 
Nelaisviais Nelaimėje

Charlotteville, Va. — Trū
kis, kuris veže Vokiszkus ne- 
laisvius isz pristovos in nelais- 
viu abazus, iszsirito isz begiu, 
užmuszdamas inžinierių ir 
peczkuri ir sužeidė daugeli ka
reiviu kurie saugojo Vokie
czius isz kuriu tik du likos su
žeisti. Vėliaus visi Vokiecziai 
likos surinkti ir atiduoti po 
priežiūra kareiviu.

Turėjo Dvi Sidabrines
Sukaktuves

Philadelphia, Pa. — Mrs. Al
freda Benhurst sziomis dieno
mis apvaiksztinejo savo antras 
sidabrines sukaktuves savo ve
dusio gyvenimo. Gimus ir už
augus Ohajuje, ji isztekejo už 
savo pirmutinio vyro, turėda
ma dvideszimts metu amžiaus, 
kuris mirė po 25 metu pragyve
nimo drauge.

In meta laiko po tam, iszte
kejo už antro vyro su kuriuom 
pergyveno taipgi 25 metus. 
Motere turi penkis vaikus ir du 
anukus.

me muszyje užmuszta daug Vokiecziu kurie pa
liko daug ginklu ir amunicijos paskui save, beg-, U. -»• 
darni prie Lenkiszko rubežiaus kad apsaugoti 
savo kaili. Vokiecziai patys prisipažysta kad
Smolenskas pasidavė Rusams. Prie Kijevo žu
vo 825 Vokiecziai, daugelis nuskendo kurie no
rėjo gautis per upe Dnieprą. Eina paskalai buk 
Vokiecziai ketina daryti taika su Rusais bet už
gina tuosius paskalus ir jeigu darys taika, tai da
rys su Anglija ir Amerika Žinoma Rusija ne ne
mano daryti taika su Vokiecziais tebyriam laike.

Girdėt kad Rumunija ketina daryti taika 
su Rusija ir prigialbet jai kovot priesz Vokietija.

Angliszki eroplanai ana diena bombardavo 
keturis didelius miestus kaipo ir miestus Fran- 
cijoj, kur sunaikino daug kariszku dirbtuvių ir 
kelis geležinkelius, Isz tosios keliones devyni 
angliszki eroplanai nesugryžo. Angliszki bom- 
binei eroplanai numėtė ant tu miestu 1,500 tonu 
bombų in laika 45 minutu. Kitose vietose prie 
Vokiszko pakraszczio bombarduota apie dvide
szimts vietų su didėlėms bledems,

Vokiszki laivoriai paėmė tris 
didelius laivus kada dagirdo 
buk Italija pamėtė kovoti su 
Vokietija ir pasidavė Allijen- 
tams su laivais. Vokietija da
bar turi tik kelis kariszkus lai
vus kurie yra netinkami daly
vauti musziuose.

West Lafayette, Ohio — Sep
tyni darbininkai, sugryžtanti 

isz darbo automobiliu j e, likos 
užmuszti ant skerskelio — trys 
vyrai ir keturios moteres.

Oakland, R. I. — Juozas 
Cauturea yra užganadintas ka
da jo devyni sūnūs randasi ka- 
riszkoje tarnystoje, isz kuriu 
szeszi randasi kariuomenėj e o 
trys laivyne.

Allijentai paėmė Foggia, 
Italijoj, kuria Vokietija buvo 
priversta pamesti ir dabar pri
guli prie Allijentu. Alijėntai 
dabar randasi tik kėlės mylės 
nuo Neapoliaus. Angliszki lai
vai bombardavo pakrasztinius

miestus su didėlėms bledems ir 
užmusze daug žmonių. Pulkai 
Angliku, Kanadiecziu ir Ame
rikonu eina pirmyn užimdami 
vis naujas vietas. ,

————.— M.

Isz Washingtono pranesza 
buk musziuose prie Salerno, 
Italijoj, lyg Sept. 15, žuvo 3,497 
Amerikonai, sužeista ir paimta 
in nelaisve o Sicilijoj žuvo 31,- 
158 Amerikonai, Anglikai ir* 
Kanadiecziai.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes. t
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Kas Girdėt
Žinios isz Italijos pranesza 

buk gyventojai Italijos dega 
dideliu neapykanta priesz Vo- 
kieczius. ItaliszJki pabijotai 
yra pasirengia ant sukėlimo 
priesz Hitlerio užėmimą ju tė
vynės ir skundžiasi kad Angli- 
kai jiems nepristato ginklu kad 
kovoti priesz neprieteliu.

Panasziai Rumunijoj, Veng
ruose ir* Bulgarijoj gyventojai 
dega neapykanta priesz Vokie- 
czius. Liūdna kad tokio ūpo 
nebuvo 'deszimts metu adgal 
kada tieji sklypelei turėjo pro
ga pasikelti priesz Vokieczius.

kiais budais. Negana to, ardo 
kaimelius idant paskutini 
szmoteli anglies iszkast isz 
žemes idant turėtu isz to pini- 
giszjka pelną, nesirūpindami 
apie ateiti ir žmonijos gerove.

Dabar1 miestelyje Newcastle 
daugelis szeimynu turės iszsi- 
kraustyt in kitas vietas nes 
kompanija kas stripinsus (ims 
augti nuo virszunes). Dauge- 
liose vietose gyventojai yra 
priversti jeszkoti sau naujos 
vietos ant apsigyvenimo.

vaikus, czionais gimusius, ku- dymo. Karo Departamentas pa-j 
rie yra taip apmiria kad suvis brėžė, kad in WAC lusto jau-' 

cziuju skaiczius turi būti patri-neturui Lietuviszkos gyvybes, 
dorybes ne mokslo ir baimes gubintas kad užpildyti 200,000 
Dievo. Tėvus laiko už niek ii- slpecializuotu 
nežino kuom jie yra. Gaivinki- dabar 
me tuos nelaiminguosius o ne-Į tems, 
sigeniokime pasikui vėjus! Jei- įkeisti 
gu mes szitaip gaivinsime Lie- se. 
tuvysta kaiip lyg sziol gaivino
me tai nieko negialhes ne “au
kos” ne “gaivintojai Lietuvys
tes.” — Ir da to tėvai sulauks
kad su savo vaikais negales arba 
susikalbėt Lietuviszikai (kasi g—
jau dabar atsitinka labai tau- j geriausiose armijos mokyklose, 
kiai.) .Moterų Armijos Korpuso tar-

1Vaikai isz tėvu tycziojasi ir 'nyba yra tiktai karo laiko tar- 
Lietuvisz'kai kalbėt nemoka ar'nyba 
sarmatinasi kad j u tėvai 
“foreignerei. ”

armijos vietų, 
atviru WAC kandida- 
WACS reikalingos ipa- 
vyrus užfrunto dar’buo-

Uoliai moterei, instojaneziai 
in WAU, yra daugybe galimy-. 
bin. WAC gali tapti fotografi
jos technike, radijo operatore, 

medicinos technike. Ji 
gaus puikiausia paruoszima

Ka Raszo

Pilozopas Rautas

KAIP
DIEVAS SUTVĖRĖ

REDAKTORIŲ
' (Kinu apysakėlė)

Prezidentas 'Rooseveltas, kai 
bedamas in kongresą, aiszkino 
apie begi kares ir kaip prasi
dės smūgis del Vokieczin ir 
Japonu. Kada tasai naujas už- 
klupimas prasidės tai girdėsi
mo apie tai per reidio.

Kas kiszasi Vokieczin, tai 
prezidentas saike: “Vokiecziai 
da gali mums užduoti dideli 
smūgi ir padaryti daug bledes 
bet ju galybe vis mažinasi kas 
diena. Kas kiszasi Japonijos, 
tai ant Pacifiko laukia mus 
sunki kova... Butu tai 'didele 
kvailybe maustyti kitaip.”

Darome didelius pasistengi
mus ir palengva einame pir
myn. Paimam po szmoteli j u 
locnascziu kada jie turėjo pro
ga su vienu mostelėjimu užim
ti visus sklypus.

Neprivalome tuomi rūpintis 
nes kaip prezidentas Roosevel- 
tas apreiszkia, darome tik pra
džia musu galybyeje ir kada 
prasidės ant tikrųjų tasai už- 
klupimas ant nevidonu tai bus 

„taip staigus kaip buvo pirmu
tiniuose metuose kares.

Kiek randasi kalbu ant svie
to, užklausė mus tūlas skaity
tojas?

Sunku teisingai atsakyti ant 
tojo užklausymo. Visokį eikait- 
lei paduoda visokius aprokavi- 
mus, ne tik isz žinystos geogra- 
fiszkos ir etnografijos, bet ir 
kitu szaltiniu. Pagal geriausius 
szaltinius tai svieto gyventojai 
kalba nemažiau kai]) 2,796 in- 
vairioms kalboms. Isz tojo 
dkaitliaus daugiausia prasi 
platinusiu kalbu yra 860, isz 
tuju ant Europos pripuola 48, 
Azijoj 153, Afrikoj 118, abejo
se Amerikose 414 o Australijoj 
117 'kalbu. Tasai skaitlis paro
do kad kalbu-žinysta da ne yra 

tai 
9

gerai iszsivystinus nes ka 
ženklina 860 kalbos priesz 
796 nes da ir visas svietas 
yra žinomas del žinunu.

Tieji, žmones kurie paėmė 
persiskyrimus arba divorsus 
nuo savo gyvenimo draugiu, 
'vėla “veda” arba “iszteka,” 
gerai žinodami kad reikia atsi
sakyti po tam nuo Katalikisz- 
ko tikėjimo. Yra ir tokiu nelai
mingųjų kurie seka Ameriiko- 
niszka papnoti, aplankydami 

•divorsa, ima szliuba sude, pas 
skvajeri arba pas miesto rasz- 
tininka, po tam vis da nori bū
ti Katalikaikis, bando eiti in 

' bažnyczia ir iszpažinties, pra
rydami kunigo iszriszimo.

Tieji nelaimingieji, kurie vi
sa savo gyvenimą, neszioja sa
vo sanžineje kirminą, kuris 
juos be paliovos graužia, turė
tu atsiminti ant Kristaus žo
džiu :

“Pasakyta: Kas paleidžia 
savo paczia tai atiduoda jai 
atsiskyrimo raszta. Asz-gi 
jums sakau: kožnas, kuris 
paleidžia savo paczia, iszsky- 
rus svetim-moterystes prie
žastį, daro, kad ji svetim- 
moteriauja o kas tokia mote- 
ria veda, tai svetim-mote- 
riauja.” —(Mot. 5. 31-32).
Szis Kristaus prisakymas 

yra gana aiszlkus taip pat kaip 
ir kitas Jo prisakymas, kad: 
“negalima dviems ponams tar
nauti.” — Negalima tarnauti 
sykiu ir kūnui ir Dievui.

Neužmigdo anglines korpora- 
’ cijos sunaikins visa virszumme 

žemes Pennsyvanijoj. Jau mu
šim puikios girrios, laukai ir 
kalnai, pasiliko vien tik skyles 
ii- dortbankei, rodos kad po di
deliam bombardavimui — žo
džiu, gamta subjaurinta viso-

yra

ne

Žiemine Greenlandija yra 
tikras Komunistu rojus nes ten 
gyventojai neturi jokiu tiesu o 
ypatingai kas kiszasi žmogisz- 
kos locnasties.Akmenines grin- 
czeles, kuriose Greenlandie- 
cziai gyvena, nepriguli prie 
nieko. Jeigu Eskimosas užtin
ka tokia grinczele tuszczia, tai 
tuoj insikrausto kaip in savo, 
pakol jis ja apleis. Jeigu vedu
si pora nesutinka tai gali persi
skirt ir paimti sau 'nauja gyve
nimo draugia ai’ dranga. Daug- 
patysta yra neuždrausta. Jeigu 
pora persiskiria tai visi vaikai 
eina drauge su motina ir ne
karta atsitinka kad motina ei
na pas kita vyra su pulku vai
ku kuriuos 'buvo susilaukus su 
keturiais ar penkiais vyrais.

Kada vedusieji iszgyvena po
roje 50 metu, tai jie bažnyczio- 
je atnaujina savo szliuba ir ke
lia taip vadinamas “auksines 
vestuves.” Anglijoj, nesenei, 
Leicester apskrityje, yra gerai 
žinoma czeveryku dirbtuve. 
Nesenei tame miestelyje vienu 
ir tuo .paežiu laiku 12 poru kė
lė “auksines vestuves.” Tokiu 
“auksiniu, vestuvių” tasai 
miestelis pasiliko pirmutiniu 
ant svieto. — Matyt kad ten 
vedusios poreles labai sutinka.

Valdiszka kamisija apskai
tė buk ateinanti meta bus 645,- 
000 kareiviu moterių kurios 
bus neszczios ir gimdys vaikus.
Todėl valdžia .paskyrė 18,620,-' 
000 doleriu ant ju naudos ir už- į 
laikymo tuju gimusiu 
kareiviu moterems.

o ne karjera, tacziau 
WAC’e gautas paruoszimas 
daugeliui moterų po karo ati
darys kelia puikiai karjerai.

| Visos moterys tarp 20 ir 50

Patogi ‘vido’ kuri nori labai 
apsiženyt, susipažino su žmo 
gum, kuris instojo in karino- 
meilia. Bet kas isz to, pasėdė
jo armijoj tris menesius ir jam 
pasakė: “Giraude hir! Grysz- 
kie atgal namo ir užmirs'zkie 
apie armija.”

Sugryžo ir nuėjo pas ‘vido’, 
kalbėdamas: “Ar nori su ma
nim ženytis?” Bet naszle jam 
atsake:

“Sei!” ne esi “alrait” prie
‘faito” o da nori ’būtie ge-

lei. Bet kožnas — kaip tai pap
rastai buiih pas žmones, ykada 
ka ankauna priverstinai — nu
tarė, szirdyje, atiduoti arsziau- 
sia savo dali.

Tai,)) tai advokatas atidavė 
savo dali pleperyst.es ir apga- 

pa- vystės, artistas savo pageidu- 
Ima, kareivis narsumą, virszi- 
I įlinkas puse savo bėdos, visi 
Imokyti atidavė po truputi sa
vo mokslo, poetai davė jam už
tektinai savo fantazijos ir kar- 
šztumo, inspetojai davė jam 

(truputi savo žinystos ir 1.1.
Galite patys clasiprast kokis 

ežia kepsnis pasidarė isz visu 
, tu darbu ir profesijų!

— Ir ka tu dabar veiksi, 
mano vargsze, su tais spirgu- 
eziais? — nulindęs užklausė 
Sutvertojas stovinezio žmoge
lio.

— Duosiu sau rodą, — atsi
liepe apdovanotas su szypsena. 
Pasiliksiu redaktorium idant, 
atsimokėti visiems savo gera- 
dejams už ju naudingas dova
nas !

Isz to buna pamokinimas 
kad jeigu sziadien žmones ru- 
goja ant redaktorių, tai tegul 
sau atsimena kad patys *yra 
tame kalti.

Dievas, sutveręs žmones, 
mistino sau, kad tai hutu labai j 
gerai, idant kožnas isz ju savo' 
dai'bu uždirbtu ant savo gyve-' 
nimo ir nebūtu sunkenybe vie
nas kitam.

Ne vilkindamas, paiiepe ark- 
aniolams idant tuo jaus su- 
szauktu visus žmones priesz 
dangiszlka sostą.

Kada susirinko visi, buvo 
perimti akyvumu tuomi pa- 
szaukimu. Tada Dievas palie
pė atneszti dideli maisza ku
riame radosi visokį 
darbai ir profesijos, 
pradėjo dalinti tarp 
Ir tokiu būdu vienas 
k r i a uc z i u m, m a 1 o r i u m, 
czium, aptiekorium, 
arba kupezium ir 1.1. Neužmir- 
szo Dievas ne apie inspetojas 
ateities, bdb-daktares, szoki- 
kes, artistes ir kitus patogaus 
luomo sutvėrimus, sutvertos 
del pasaldinimo arba užtruci- 
nimo malszaus gyvenimo vy
rams ant szios aszaru pakalnes.

Dievas savo nepabaigtoje 
gėrovėje ir iszmintyje, padare 
taip, kad visi buvo užganadinti 
ir viskas užsibaigė didžiausia 
teisingysta.

Kas turėjo gera liežuvi ir 
puikia kalba, pasiliko advoka
tu, kas turėjo narsumą, likosi 
kareiviu, kas galėjo greitai 
bėgti, tapo kasierium; kas guo
dėjo teisingysta tapo sudžia; 
kas mylėjo triubyt, pasiliko 
profesorium muzikes; kas my
lėjo miegot — sargu; kas mo
kėjo daug kalbėt — kupezium; 
kas mylėjo saldainius — cu- 
kerninku; kas mylėjo daug pri
žadėt o mažai dalaikydavo duo
ta žodi — ministeriu; kas my
lėjo paneles — likosi artistu- 
malorium; kas naudojo greitai 
plunksna — literatu; tas kuris 
mylėjo daug poteriauti — ku
nigu ir 1.1., lyg pat galui.

Tokiu būdu Sutvertojas da
lino savo malonia, pakol iszda- 
lino visa maisza. Neužmirszo 
ir apie tuos, kurie ketino paku- 
tavoti už daugeli grielku tai 
tuosius padare mokytiniais, te
lefonistėms, siuveczkoms arba 
poetais.

Po iszdalinimui visko, Die
vas norėjo siunsti žmones na
mo, kad sztai isz po Dieviszko 
sosto atsiliepe kokis tai grau
dingas balsas kokio tai žmoge
lio:

— O man, Dievuliau, ar ne
duosi kokio amato arba profe
sijos ?

Sutvertojas giliai užsimans- 
te.

Po teisybei, užmirszo apie ma, Pavasaris, Apie SauJ2f, 
žmogų kuris isz netycziu ar ty- Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
ežia pasislėpė už sosto, idant Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
klausyt o gal kritikavot žmo-1 zis, Grapas, Egli-Aržuolas Iy 
niu darbus. ' Uosis, Budyne, Baisi Naktis,

— Gerai, —. atsake Dievas, Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
— bet jau Ikožnam iszdalinau Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi- 
darbus ir profesijas. Kaip ma-j skaitymu. Ant Adreso: >

, vis- SAULE PUBLISHING CO.,
U.S.A.

amatai, 
kurias 

žmonių, 
pasiliko 

sziau-
daktaru

ru vyru f ‘ mating įmingi'' ąsz 
:okio noriu katras butu geras 
p>rie armijos ir prie mo-teres, o 
tu esi “gud fer nating!”

Dabar vyrukas neturi pa
ežius nei armijos.

metu amžiaus, neturinczios 
vaiku jaunesniu kaip 14 metu 
amžiaus, Amerikos pilietes, tu- 
rinczios 2 metus mokslo augsz- 
tesneje mokykloje arba busi
ness school, ir* kurios nedirba 

pro d ukc i j o s f a b r ik u o se,fronto 150,000 pIvdl () 
gali insiraszyti.

Pasitark su savo vietiniu 
WAC naujoku ėmimo pareigū
nu dabar.
DUOK TAUTINIAM KARO 

FONDUI
Ir vėl sziais metais 14 tauti

niu saviszalpos ir kariu labda
ringu organizacijų -—- sykiu su 
tiJkstancziais vietiniu paszal- 
pu ir labdarybės griipemis — 
kreipsis in visuomene, praszy- 
darni paremti per Tautini Ka
ro Fondo vaju, kuris prasidės 
pirmadieni, Spalio 4 d., ir tesis 
iki Lapkr. 20 d. Vajaus tikslas 
yra surinkti $125,000,000.

Ankstyvesniai, taikos meto, 
bendruomenes fondai (Com
munity Chests) dabar tapo Ka
ro Fondais ir, kaip kooperaci- 
niai Tautinio Karo Fondo na
riai, prisiėmė papildomas atsa
komybes. Virsz ju reguliariniu 
pareigu — parūpinti iszteklius 
pagelbėjimui ju bendruomene- 
je vargstantiesiems, raisziems 
bei iielaimiiigiesiems, vietiniai 
fondai prisideda ir padeda isz- 
lai’kyti invairias kariu labda
ringas organizacijas, kurios 
palaiko musu kovojanezius vy
rus, ju szeimynas ir karo nute- 
riotuose krasztuose kenezian- 
czius žmones.

Szis yra vienintelis szauki- 
mas pagel'bos, kuris bus daro
mas sziais metais palaikymui 
organizacijų, priklausancziu 
prie Tautinio Karo Fondo. Ka
dangi Amerikiecziai bus pra- 
szomi duoti tiktai karta visiem 
szitiems tikslams, jie privalo 
duoti duosniai.
Office of War Inf., Washington, D.C.

TAUTOS 
LAIKRASZCZIU 
ISZNESZIOTOJAI 
REMIA KARA 

»■ 4. • A

. i ~ Yra namu
laikraszcziu isznesziotoju ar
mija, kuri remia musu kovo- 
janczius vyrus karo frontuose. 
Jie uoliai pardavinėja Dėdės 
Šamo Karo Ženklelius (War 
Stamps), pasiekdami $90,000,- 
)00 sumos. Spalio 2 diena skel
biama Tautine Laikraszcziu 
Isznesziotoju Diena (National 
Newspaper Boy Day) ir ta die
na visame kraszte kiekvienas 
laikraszcziu isznesziotojas pa
sistengs parduot vienu doleriu 
daugiau Karo Ženkleliu.

Deszimts deszimtuku neat-1 
rodo daug. Tacziau deszimts 
deszimtuku isz 20,000,000 Ame-. 
rikiecziu, kuriuos kadien ap
lanko laikraszcziu iszneszioto- 
jai, gali nupirkti galybe vertin
gu ginklu ir pabūklu jusu ka
riams bei jūreiviams.

Dėlto, Amerikiecziai, 
savaite, nelaukdami jusu laik
raszcziu isznesziotoju praszy- 
fflii, paruoszkite tuos deszimts 
deszimtuku nupirkimui vieno 
dolerio vertes daugiau Karo 
Ženkleliu.

Skolink savo deszimtukus 
krasztui ir remlk kara.
SIUNSK DOVANAS 

KARIAMS DABAR
Yra vienas reikalas apie ku

ri mes turime pagalvoti dabar. 
Tai yra Kalėdų dovana kariui 
fronte. Mes, likusieji namie, 
neutrime pamirszti, kad Kalė
dos tai yra szeimynos szvente 
ir kad jis, nežiūrint kuriame 
kovos frante bebutu, galvos 
apie mylimuosius namie.

Jo dalinys, be abejo, pasi- 
ruosz smagiai praleisti laika, 
tacziau linksmiauses kareiviui 
arba jūreiviui invykis bus ati
darymas Kalėdų siuntiniu, ku
riuos jis gaus isz namu. Dėlto 
pasistengk, 'kad jis tas dovanas 

dovanas 
laikykis

vaiku

įgautu laiku ir pirk 
dabar. Persiuncziant

, sziu nurodymu: —
I Invyniok dovana

Sziadien visi szaukia pasi
stiebia ir net žandai braszka: 
“Gaivinkime musu 'brangia Ie
vyne Lietuva!” — Bet nesu
pranta ir nežino kaip ja gai
vinti. Daugumas supranta gai
vinimą Lietuvystes per dėjimą 
“auku” ant visokiu “ystu.” 
Tas nesi vadina gaivinimu Lie
tuvystes. Lietuvoje ne dings 
Lietuviszika tauta o ir su toms 
“aukoms” Lietuvos neatgai
vinsime.

Mes turime neatbūtinai ru-'dabar neatskiriama U. S. Ar- 
pintis gaivinti Lietuviszkus' mijos dalis, reikalauja papil-

szia

saugiai. 
Pakieteliai neturi būti sunkes
ni kaip penkis svarus, nei di
desni kaip 15 coliu. Užad resa
ve k aiszkiai, inraszant varda, 
laipsni, serijos numeri, dalini, 
ir kariuomenes paszto adresa. 

i Nepamirszk, kad in užjūri | 
siunsti dovanas pati vėliausia 
diena yra Spalio 15 diena ir to
dėl iszsinnsk dovanas neatidė
liojant, sziadien.
MOTERIŲ ARMIJOS KOR 

PUSAS REIKALAUJA 
PAPILDYMO

Moterų Armijos Korpusas

TOPEFENSE
S

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
/bonds 
lANDSUMP*

S

Tai “fain” idant “seifyt” 
dolerius, kalba “mister” Si- 
czkis, ka turi kroma ant Cen
ter ulyczios,—bet kaip ir kas?

O jo “misis” jam atkirto:
Asz ir mistinu, kad reikia 

“seifit” centus, ha kaip j u ne
bus po užbaigimui kares tai ne
turėsime ka in snuki indeti! 
Turime keletą dukteres, tegul 
vaikszczioje be “stakinsu” ir 
bus “ai raiti”

Mergos iszgirdia apie tai 
pradėjo rėkti:
“Mama! mes nesziosime “sta- 

kinsus” bet už tai nukirpsime 
trumpiau musu “dreses.”

Tai yra “Szorter skerts” 
“to help defense!” — Taip 
kaip “dreses go up,” tai mer
gos nieko neturės ant saves. 
Jau dabar “dreses”. iszrodo 
kaip “szorts.” “Jes šeri!”

Sziam pavo 
jingam laike, ta 
vo Amerikos Te 
vyne reikalauje 
tavo paszialpos 
Pirkie Apgyni 
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmoans gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli
nėms apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

PUIKI ISTORIJA I

Kapitonas
TIKTAI, ... 50c z

SAULE PUBLISHING CO..
Mahanoy City, Pa.

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50tf O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Aut 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai- 
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke. Del Pirsztiniu, Apie Miri-

“Mister Siczkis” dabar eina 
in “vor plent” ir visus dole
rius kokius uždirba atiduoda 
del savo “misis kad patalpytu 
in banka.

Bet jo “misis laiko dolerius 
“hauze,” ba “everi dei,” turi 
kas dien “spendyt” tuos dole
rius, tai ant to ar kito.

Daugiause ji bijo, kad vieto
je kavos, ne reiszytu moterių 
“dresiu.” Todėl vaikszczioje 
ji kas diena po “sztorus ir per
ka naujas. Jau turi “fui liaus 
dresiu, sziusu ir kotu.” Bet vis 
bijo kad tai per mažai.

Josios vyras užklausė josios: 
‘Maidir,’ kiek turi banke mo-

ni ? ” — ha 'kaip ta ‘ ‘ vor ’ ’ pasi
baigs, tai turėsime sau pirkti 
“auza.”

Ka tu sau mislini tu “men
ke,” ar tu mislini, kad asz už 
“siksti dolers” ant “viko” da 
tau pirkineezia “auza?!”

Na ir ka tasai žmogus darys 
su tokia “kreize” boba?

Priesz ta ji “vor,” tai gauda
vo po dvideszimts doleriu amt 
“viko.” “Jes.” Bet ji yra 
“rait” ir jisai yra “rait!”

Ji turi “spendyt” tris syk
daugiau kaip priesz “vor.” O Įaį, maiszas jau tuszczias
jisai uždirba tris syk daugiau iszdalinau, tau niekas nepa-į Mahanoy City, Pa. 
kaip priesz “vor” ir nori “su-'sili)ko. Ka asz tau duosiu, tu ~
seifit’’ tris syk doleruku, ne mano vargsze?
kaip priesz “vor.” ! Po trumpam dūmojimui Die-

Kaip tasai “vor” pasibaigs, vas apsidairė ant visu žmonių
tai jie susigadins. O “sziur!”

Jura t r ui i,
Pilozopas Rautas.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudyma> 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

kalbėdamas in juos:
— Kaipo geri Dievo vaikai,1 

turite visi susidėt ir duoti szi-( 
tam žmogeliui koki darba arba 
profesija nes kitaip kils didelis 
skandalas.

Žmonelei pradėjo zurzet bet 
negalėjo prieszintis Dievo va-

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefoną Numeras 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

pleperyst.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Motina Dievo Grabnyczios
•r '

iiias ant jos pėdu raitosi nėišz-| Javai, suversti iu kluoną tik- ra, nesukalbejas ne poterio, nu- prisiege velniui jog tinka 
pasakytai. Priesz a-broza Mari- rai supus o Antanas 'bus da la- ėjo in ta pati daigia kur pasiti- jo noro.
jos radosi taip-gi stora grabny- biau susirupines, žmones nuo ko su Belzebubu. Lauke ilgai — Eik, pa'baigk kluoną

ant vo dukteri,-jeigu tau daleisiu/
pab/dgt^statyt kluoną ?

— — Teisybe, — atsake Anta-

PUIKI APYSAKA

NT kalnelio kuris ra- 
kCf dosi, netoli vieno 

bažnytka.imo, ma
tyt da ir sziadien gulintis ak
muo 30 pėdu ilgio, 6 pėdu plo
czio, dvieju pėdu augszczio. 
Gyventojai tos aplinkines va-1 
dino ta akmeni velniszku.

Ant to daigto priesz kelis! 
metus radosi ūke ūkininko An-f 
tano, galingo gana žmogaus.

Viena meta užradzojus buvo 
galia puikus, jevai ir szienas 
jau buvo nukirsta ir ketino but 
in trumpa laika suvežta in rui
minga kluoną. Laikas bego o 
pagal žmonių kalba ketino nu- 
pult už poros dienu smarkus 
lietus taip, jog užsems visas 
pievas.

Viena diena, nežinoma isz 
kokios priežasties sudege An
tano kluonas drauge su visu 
turtu o nelaimingas ūkininkas 
neturėdamas kur sudėt uradzo- 
jaus, paliko ji ant lauko kur li
kos apsemtas per vandeni. Bu
vo labai nulindęs nes būdamas 
toje nelaimėje, nesimeldė in 
Dieva tiktai prasze žmonių 
idant jam duotu rodą. Pavaka
re, plusdamas, iszejo isz namu 
ir norėjo nusiduot pas broli sa
vo kuris gyveno už dvieju my
liu.

Eidamas keliu pamate priesz 
save žmogų dideli apsisiautu
si su rausvu plosczium, su szti- 
lietu prie szono ir skrybėlėje 
turėjo inkiszta raudona plunk
sna.

— In kur trauki, kūmai ?
— Kam tau reikia žinot apie 

tai? — atsake ūkininkas nežiū
rėdamas ant jo nes buvo labai 
užsimislines ir ėjo tolyn savo 
keliu.

— Tau reikia atsakyt ant 
mano klausymo, idant asz ži- 
noeziau in kur eini.

— Del ko?
— Asz tiktai vienas tave 

galiu iszgelbet isz tos nelaimes.
Ant tu žodžiu ūkininkas pa

kele' akis in nepažinstama, ku
ris ji labai sujudino nes Anta
nas labai tikėjo in burtus o 
ypatingai dabar kada buvo to
kiam blogam padėjimo.

Nepažinstamas atmine suvis 
minli Antano; Antanas, norė
damas ji geriau pažint, temin- 
gai žiurėjo in jo veidą ir pama
te, ,jog akys jo suvis neturėjo 
baltymo; tiktai dvi lėliukės 
juodavo. Ant to ženklo pažino 
jame Antanas Belzebubą nes 
nepadarė ant saves ženklą Kry
žiaus Szv. tiktai paklausė tos 
piktos dvasios:

— Kokiu fondu mane iszgel- 
besi ?
■ — Pastatysiu tau kluoną.

— Isztikro? Ar ir su viskuom 
kas jame radosi?

— Sykiu su viskuom.
— Bet 'kaip ilgai užtruksi?
— Da szianakt ta padarysiu.
Visokios mislys ateitinejo 

jam in galva; ko daugiau mis- 
flino tai laibiau jaute jog ji api- 
ponavojo kokia siela tajemny- 
czios; ir reikėjo jam sumažini 
mįsles.

— Tinku ant to! — atsake 
ant galo.

— O! tai teikiam karte, kū
mai, pasiraszyk ežia.

— Ka ženklina tas pasiraszy- 
mas? — paklausė Antanas, ka
da pamate knygas kurias jam 
Belzebubas padavė.

— Ženklina tai, jog duszia

ežia paszventyta dienoje Ap- jo suvis atszalo, kada pamate ir buvo perimtas szalczio net j tarė po tam velnes 
czystijimo Szvencziausios Ma- jog _ .
rijos Panos, kuri Imdavo užsi- nalkti per kokia tai velniszka neprieteliu. ATetoje idant pa-jprisiegos!
dega laike svarbiu szveneziu pagelba. dekavot Dievui, jog atstoja nuo
arba, valandoje smerties. Frau-! Lietus pyle kaip isz viedro; jo pikta dvasia, atsiminė sau 
ciszka dasiprato pamokinimą susirupines Antanas nieko ne- užkeikimą koki, apie kuri buvo 
Marijos, paėmė grabnyczįa, už- sake savo paežiai, viena vaka- skaitės senose papiktinan-

1 ežiose knygose, kurias pas save
turėjo užslėpęs. Sugryžo namo
o perskaitė knygas pilnas vi-

s, — o už tri- 
>■ kluonas jo stojosi in viena iki kaulu o da nesusitiko su ju menesiu atsimink ant savo

nass užkimusiu balsu.
— Bet asz nieko neprižade- 

Ijau, — atsake Franciszka, — o 
j kūdikis priguli prie motinos 
taip pat kaip ir prie tėvo.

— Vyras yra vis galingesniu,
— atsake Belzebubas, — sku
binkit, neturiu laiko, — ir pra
dėjo artintis ling vyges. Fran
ciszka, matydama jog Antanas 
ja apleidžia, pradėjo viena ka
riaut su pikta dvasia.

— 'Susimildamas, palik man 
mano kūdiki.

— Ne, jis priguli prie manės.
— Tik palik iki ryt rytui.
— Ne, tuojaus imu ja.
— O Motina Dievo, — iszta- 

re silpnu balsu biedna motina,
— susimilk ant manes ir pri- 
gelbek man, vardan Kūdikėlio 
Jėzau, kuri Herodas norėjo tau 
iszpleszt. < •

(Bus daugiau)

dege ja su sierka aplietu (nesĮ 
da tame laike degtuku nesira-' 
do) ir iszejo isz grinezios. Ka
da nusidavė ant to daigto kur 
visztinyczia. radosi; toje valan
doje gaidys kuris po valka-' 
n'kszcziai dienai neužmigo, pa
misimo sau, jog tai ausztrinu- 
ke tai)) szvieczia ir pilna gerk
le užgiedojo ku-ku-ri-ku!

Tam giedalui atsiliepe szvil- 
pimas laukinis visu tu mažu 
sutvėrimu; paszventyta žibinte 
iszszauke giedala gaidžio, ku
rie pergalėjo Belzebubą.

Nuo laiko kaip gicdalas gai
džio pakele gailesti szirdije 
Szv. Petro kuris ketino būti 
namiesninku ‘bažnyczios, szeto
nas, kuris nemato ausztrinu- 
kes, baigė savo darbo pekliszka

• t i tamsumoje nakties, bet baisa 
gaidžio iszgirdes viską pameta.

Tame laike vienok szetonas ( 
norėjo ta darba pabaigt ir pra
dėjo reikt kiek tik turėjo pajė
gu : — da ne laikas! Bet velniu- ; 

j kai, verždamiesi ragoezium, 
vienas per kita kogreieziausia 
pradėjo 'bėgt, palikdami beveik 
pabaigta kluoną.

Buvo jau daug pastatyta; 
czitai jau buvo gatavi, lotos 
jau gulėjo o skersinis 'balkis, 
30 pėdu ilgio, aipreiszike augszti 
stogo. Belzebubas, persigandęs 
mete ta balki ant lauko ir ko
greieziausia pabėgo.

Kaime, buvo girdėta baisus 
riksmas o ant rytojaus anksti 
pamato ant lauko ilga velnisz- 
ka akmeni, ant kurio matyt bu
vo trys ženklai nuo tripirsztes 
letenos Belzebubo.

P *
Antanas kogreieziausia su

vežė javus bet suvis nepadeka- 
vojo Dievui už tai.

Mėgino paskui pats dabaigt 
kluoną bet ant tuszczio. Lotas 
kurias diena uždėdavo, nakezia 
nupuolinejo o czitus, nuplesz- 
tus per beganezius velniukus, 
negalėjo pataisyt. Tuom laik 
pranaszavimas žmonių iszsi- 
pilde ir smalkus lietus nupuo
lė.

BALTRUVIENE

nes

tavo ir kūnas bus mano, už pen- 
kesdeszimts metu bet pasisku
bink nes jeigu gaidys užgiedos, 
tavo kluonas bus nepastatytas

— Penkesdeszimts metu, — 
pamisimo Antanas, — tai labai 
ilgai, turiu invales laiko... ir 
laszu kraujo pasirasze.

Pikta dvasia tuojaus isznyko.
* * *

Ūkininkas apsigryžo ir pa
rėjo namon.

Pati padavė jam vakariene.
— Ne esmių alkanas, — su

niurnėjo Antanas.
— Atsilsėk truputi, Antanai, 

pasikalbėsimo rytoj abudu. Po
nas Dievas susimylės ant mus.

— Kalbi vis apie Poną Die
va. Duok man pakaju; ne eisiu 
gult nes nenoriu miego. Paežiai 
taipgi miegot nesinorėjo
pergazdino ja neramumas vy
ro; gulėdama mate kaip jos vy
ras iszeitinejo ir vela sugryži-' 
nėjo kas kart la'liiau iszbalusiuj 
veidu ir susijudino. Pasikep
ant galo motere isz lovos ir isz
ejo paskui vyra bet atsistojusi 
ant slenksczio tarp 'duriu misi-1 
stebėjo: laibai foaisei persistatė 
jos akim.

Tamsumoje nakties daugu
ma mažu gaivalu su ugniniais 
veidais, su katininiais nagais 
ir visztincm kojom krutėjo ant 
degėsiu kluono ir su neiszpasa- 
kyta siela state nauja kluoną.

Vyras tame laike inejo in 
grinezia.

— Ka tai ženklina. Antanai, 
— pakaušė motere drebėda
ma, — prakeikiu tave ant Kris
taus — atsakyk man.

Kada motere suminėjo Kris
lu, Antanas atsake su verks
mu:

— Tai yra, mano brangi 
Franciszka, iszgelbejimas mus 
ant szio svieto nes pražuvimas 
amžinas ant ano svieto.

Ir viską apsako paežiai.
Francisžka buvo motere 

ra ir Dievobaiminga; ir atsi
minė ta, ka priesz ugni buvo 
užmirszus; sugryžo in grin
ezia, puolė ant keliu ir karsztai 
pradėjo melstis priesz abroza 
Szvencziausios Panos.

Kada pabaigė melstis, rodėsi 
jai, jog Marija szypsojasi o vel-

do-

Amerikonai Ant Kiška Salos

Amerikonai ir Anglikai prisiartina prie Kiška salos su
siremti su Japonais kurie neinstenge apginti taja sala, ma
nydami, kad Amerikonai juos neinveiks bet po smarkiam 
musziui Japonai likos isz ten iszguiti ir dabar Allijentai 
užėmė beveik visas Kurile salas.

Isztikruju geri laikai Skulkine 
užeina, 

Jeigu bobeles ir mergeles in 
urvas eina, 

Tai ir gerai kaip vyrus už
vaduoja, 

O bobele da smarkiau uliavoja.
Ka joms vyrai giliuoju., 
Geria ir susini,peziuoja, 

Su nagais kaip kates 'draskosi, 
Už kudlu paganckos peszasi.

Asz, szirdeles, aibeeze, 
Matyt labai noreezia, 

Kaip indukus boba kanalija, 
Karczemoje pakelia batalija.

Doleruko nesigaileczia, 
Butu laibai linksma aifoeczia, 
Sorkiu geresniu nenoreczia, 
Kad tokia musztyne pa- 

regeczia;
O gal daugelis mislina, 

Kad asz meluoju, 
Ne szi ne ta pliovoju.

* * *. - l . I i i I % • I I
Vienoje vietoje yra boba, 

Bjauri ir labai nelaba, 
Su dukrele po stubas bėgioja, 

Geriauses moteres aploja. 
Geriau nustok, bobele, 
Mokyk savo dukrele, 

Kad .namie sėdėtu, 
Namini darba prižiuretu. 
Idant savo žioti netemptu, 

Ausu prisikiszus prie lentų, 
Neklausinėtu ka žmones stu- 

boje kalba,
Ba karsztu vandeniu aipszutins 

galva.
Juk Skulkine tokis pa

pratimas, 
Nuolatos bobų staugimas, 

Bus gana apie tai, 
Paliksiu dienai kitai.

* * *
Po szimts negeliu, 

Isz nekuriu tokiu siporteliu, 
Susipažysta su mergina, 

Ženytis tuoj ja prikalbina, 
Ne graszio prie szirdies neturi, 

Ir da isz auigszto žiuri. 
Apie Vilksfoerius vienas tokis 

atsirado, 
Rodos kad kur skarba surado, 

Viena mergina ženytis pri
kalbino, 

Ir pas siuvecz'ka pavadino, 
Drese liepė pasiūt, 

Priesz svodba ketino pribut, 
O kada toji svarbi diena atėjo, 

Pas mergina atėjo, 
Prasze kad drese iszpirktu, 

Ir da jam kelnes ir czeverykus 
nupiiiktu.

O kad jam mulai padarytu

Tokis tai kutvala,
Ir užsakai jau visi iszejo, 

O tas vis už drese neužmokėjo; 
Po szimts knypeliu jeigu ne

turi pinigu,
N e s u v a d ž i ok i e me r gi n u.

Iii tris menesius vėliau, vie
na rudenini vakara, Antanas 
sziĮdėsi priesz ugni deganezia 
ant kamino. Franciszka stovėjo 
prie vyges mergiukes ir dai
navo linksmas daineles o mer
giuke, sapnuodama apie anio-

sokiu velniszku pamokinimu ir lūs, szypsojosi. Mariute, (toki 
sekdamas tais pamokinimais,• varda mergiuke apturėjo per 
paėmė juoda viszta, kuri da ne- 

jdejo, nuėjo vela ant kelio ir pu- 
; siau-nakti aprėžė rata su. sza- 
kele ciprisava o pats stojo in 
•vidurį in sumurmėjo kokius 
nesuprantamus žodžius ku
riuos buvo radęs knygoje.

Tuojaus ugnis iszsimusze isz 
žemes ir Belzebubas stojo 
priesz Antana o jis suvis nenu
sigando.

— Ko nori nuo manes ?
— Noriu pakalbėt su tavim.
— O! turiu tave! Privercziau 

tave vienok prie to, idant ma
nes jeszkotum.

— Teisybe.
— Manai jog asz duosuosiu 

in laukus iszsivest tokiam mu
žikui, kaip tu ?

— Tai ne asz; tai mano pati 
(nuo laiko Adomo prigavingu 
ta priežastis visada būdavo at
minama).

— Gania jau to! Ka nori?
— Noriu idant man nebū

tumei perszkadoj pabaigime 
kluono pradėta per tave statyt.

— Galėsi tai pabaigt bet pa
gal mano vieno prisakyma: — 
Jog man atiduosi 'kūdiki, kuris 
tau užgims.

Duszia kūdikio savo, ne nie
kados! Savo duszia tau ati
duosiu, jeigu nori!

— Tavo! tavo duszia man su
vis bus lengva gauti. Dukters 
tavo reikalauju; ant galo ji nie
ko tame nepražudys, pasiliks 
kunigaiksztiene.

Antanas ilgai mistino apie 
tai. Ne, negaliu jam duot loc- 
na savo kūdiki;—paszauke su
sijudinęs Antanas, — bet kas 
su manim stotųsi jeigu pasilik- 
cziau ubagu. Asz, turtingiauses 
ūkininkas visame kaime, ture- 
cziau pasilikti ubagu o mano )ciszka kaip leve, gindama savo 
kūdikis po tam turėtu sarma- 
tintis žmoniems pasirodyt! Ne, 
tai negalimas daigtas!

Antanas isztiese ranka ir

' Krikszta szventa), miegojo sal
džiai o lauke vėjelis nesziojo 
sniegą in visas szalis. Ant kart 
kas tokis pabarszkino in duris 
o už durti atsiliepe graudus 
balsas:

— Del ko ne? Juk taip bai
sus oras lauke!

Antanas užsimislino, nebuvo 
tai jo papratimu idant varguo
lius nuo savo duriu nuvarinet 
o kad Franciszka jau neturėjo 
gazo lemputėje ant priėmimo 
pakelevingo, tai nuėjo priesz 
aforoza Motinos Dievo ir užžie
bė ant valandėlės graibnyczia, 
kuri priesz aforoza radosi. Ant 
galo pasirodė ant slenksczio 
žmogus insirenges in vilnoni 
abita, padabinta visokiais ži- 
bueziais, su skrybėlė dideliais 
bryliais, ant galvos ir turėjo 
rankoje ilga lazda.

Pakelevingas tas žmogus tu
rėjo ant saves rufous pelegrimo 
bet jo veidas iszrode rustus ir 
susiraukęs; dairėsi temingai 
po visa grinezia; akys jo juo
dos kaip anglis žibėjo kaip ža
rijos.

— Eik lauk, szetone! — su
riko Antanas, mesdamasis ant 
pelegrimo.

— Ar tai taip, žmogau, taip 
laikaisi savo prisiegos! — at
sake Belzebubas.

— Ko nori? — paklausė 
Franciszka, kuri pradėjo drė
bėt isz baimes.

— Noriu ta kūdiki, kuris prie 
manes priguli.

— Alano dukteri?! — Ir mė
tėsi motere ant vyges.

— Gaspador, — paszauke 
Belzebubas, — paliepk savo pa
ežiai apsimalszint nes kitaip...

Antanas nesijudino o Fran-

! kūdiki, stovėjo prie vyges.
— Juk teisy'be, — paszauke 

szetonas, atsisukęs in Antana, 
— kad prižadėjai man duot sa-

Galingi Lekiotojai Sugryžo

lllllillllllll
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Sztai vienas isz B-26 bombiniu eroplanu kuris sugryžo 
in fabriką kur ji padirbo Baltimoreje, Md., ant peržiūrėji
mo. Eroplana valde pulkininkas Richard Meldon. Szitie 
eroplanai ir ju lekiotojai dalyvavo 150 musziuose priesz Vo- 
kieczius, nuszaudami 16, paskandino asztuonis laivus ir tris 
submarinus ir visi iszliko gyvi.

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 sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada paūžtas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

arba pradžia
SKAITYMO

•...ir...
RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7cqL|
{ Tiktai, 10c. ?
S “SAULE ” 5
| MAHANOY CITY, PA. |

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

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

atspėta kas buvo

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

Prisiuskite 25tf o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Vokiecziai Dirba Ant Pinacu Ūkiu

' — Ateinanti Utarnirika pri
puola iSzv. Venclovo, muczel- 
ninlko, 'Seredoj Szv. Mikolo ark- 
aniolo ir Ketverge Szv. Jera- 
imino, C. D.

— Ana diena lankėsi mies
te ponia Regina Tragiene, isz 
Shenandorio ir prie tos progos 
atsilankė in redakcija ‘Saules’ 
nes ponia Tragiene yra musu 
sena skaitytoja ir labai myli 
skaityti “Saule” kuri ja labai 
suramina ir praliniksma.

Port Carbon, Pa. t Benas 
Stokus ar Stoczkus, 25 Main 
uly., mirė Gerojo Samaritono 
ligonbuteje, sirgdamas koki tai 
laika. Velionis gimė Lietuvoje 
ir pirmiausia apsigyveno New 
Philadelphijoj ir 'buvo karei
viu Pirmoj Svietineje Kareje. 
Paliko paezia, dvi dukteres,, 
sunu, seserį Birbiliene, Saint 
Clair ir broli Viktoriu, Cleve- 
lande. Graborius Želionis lai
dojo.

Tamaqua, Pa. — Sukatoje 
kilo smalki ugnis Lumber jar
de kuri sunaikino kelis namus 
padarydama bledes ant 100 
tulkstaneziu doleriu. Ugnage- 
fciai dirbo per keliolika valan
dų pakol apvaldė liepsna.

Coaldale, Pa. f Motiejus Lu- 
Ikaseviczius, 51 metu amžiaus, 
likos užmusztas per nupuolimą 
ialkimens, laike darbo Nr. 9, ka- 
Isylklosia Lehigh Navigation 
Coal Co. Su juom taipgi likos 
užmusztas Ludvikas Zugrinas, 
isz Summit Hill. Lavonus su
rasta <lvi valandas vėliaus po 
nelaimei. Abudu vyrai buvo 
yede, Lukaseviczius paliko tris 
yaikus sieratukais.

ISZSTUME JI PER 
LANGĄ

Nelaba Motere Iszstu- 
me Savo Ligota Vyra

Per Langa Kad Nedirbo
Springdale, Ohio. — Praeita 

sanvaite atsibuvo akyvas teis
mas Katrės Aufberger, kuri sa
vo locna vyra iszstume per lan
ga. Buvo tai szitaip: Josios 
vyras kuris yra neregys per 
keturis metus, isz priežasties 
nelaimes kada prie darbo nete
ko akiu per ekplozija, užsiim
davo pardavinėjimu laikrasz- 
cziu ant kampo ulyczios. Ana 
vakara gryžo namo nesveikas, 
nes per kėlės dienas sirgo 
karsztlige ir apreiszke savo 
moterei buk jau ne eis ta die
na pardavinėti laikraszczius, 
nes ne turi pajėgu stovėti ant 
kojų per visa diena. Bet ne
jausti motere nepaisė ant to ir 
pradėjo baisiai bartis, kad ant 
riksmo subėgo visi kaimynai. 
Padukus motere pristūmė vy
ra prie lango ir su visu smar
kumu iszstume ji per atidaryta 
langa. Žmogelis puolė žemyn 
ir taip baisiai susimusze kad 
in tris valandas mirė ligonbu- 
teje. Padukus motere likos už
daryta kalėjime.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

i

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

Ūkininkai Dublin, Ga., yra užganadintais isz to, kad Vokiszki nelaisvei pargabenti 
isz Afrikos, dirba ant ukiu ir surenka rieszutus-pinacus nes kitaip butu viskas prapuolė 
isz priežasties stokos darbininku. Tieji Vokiszki nelaisvei tokiu budu atgauna sveikata ir 
yra užganadintais kad turi užsiėmimą. Vienas isz nelaisviu pagavo zuikuti ant lauko o 
kiti akyvai jam prisižiurineja. Ar Vokiecziai pasielgineja su musu vyrukais taip? Nega
lime to tikėtis nes Vokiecziai yra dideli barbarai.

MIRTIS UŽ GUZUTE

Vyras Su Paezia Susi
musze Už Bonka Guzu- 
tes, Pati Mirė Ligon-

• buteje

Manchester, Ohio — Smar
kus barnis ir muszis, kokis kilo 
isz priežasties girtuoklystes, 
tarpe Andriaus Mikulskį ir jo 
paezios Magdalenos, 40 metu, 
pasibaigė nelaimingai. Vyras 
su motere susibarė už bonka 
arielkos kuria vienas nuo kito 
norėjo atimti. Vyras nepasida
vė ir gerai apdaužė savo pri- 
siegele, kuria reikėjo nuvežti 
in ligonbute kur mire in trum- 
a laika vėliau, nuo aplaikytu 
žaiduliu. Motere paliko keturis 
mažus vaikus, nuo 4 lyg 12 me
tu. Kada kaimynai paszauke 
palicija, rado motere gulinezia 
ant grindų su keleis žaiduliais 
galvoje. Vyra nuveže in kalė
jimą bet sudžia jam padovano
jo bausmia tuomlaikiniai nes 
jis buvo reikalingas namie da- 
žiureti mažus vaikus.

Po isztyrinejimui moteres 
mirties, koroneris nusprendė 
buk motere mirė ne nuo žaidu 
liu užduotu per vyra bet nuo 
nulaužto sprando kada parpuo
lė nuo pervirszinio gerymo.

Drūtas Vaikiukas, 
Tikras Tarzanas

Szitas vaikiukas, kuris yra 
vos 40 dienu amžiaus, Pranu
kas P. Rust, gali save iszkel- 
ti ant ranku be jokio sunku
mo. Tėvai ir gimines yra nu
sistebėja jo drutumu ir mano 
kad jis turės pajiegas Tarza
no kada paaugs,

NETIKĖTAS
GILIUKIS

Varginga Meksikonu 
Szeimyna Rado Daug 
Aukso Ir Senu Uzbe

ku Ant Pastoges

Huntington, Calif. — Mek- 
sikonu szeimyna, Segundo Pu- 
ento, gyvenanti prie Mojave 

1 pustynes, buvo labai varginga 
ir vos galėjo iszsimaitint. Tė
vas negalėjo sunkei dirbti, li
gos suede j u paskutini skatiką 
ir vos galėjo užlaikyti savo gy
vastis, parduodami senovisz- 
kas užliekas kurios radosi su
krautos skiepe ir ant pastoges, 
kurias parduodavo del keleiviu 
už kelis dolerius idant pirkti 
sziek tiek maisto.

Ana diena motina, nuėjus 
ant pastoges jeszkoti kokio ten 
daigtelio idant parduoti, užtiko 
kėlės sunkias sztabukes kokio 
tai metalio. Nudžiugo vargsze 
manydama kad tai sztabukes 
szvino, už ka aplaikys gerus 
pinigus. Atnesze kėlės žemyn 
ir pradėjo jas nuszveisti, po nu- 
czystinimui, pasirodė kad tai 
geltonos. — Buvo tai auksas. 
Atnesze visas sztabukes, kuriu 
buvo pusėtinas skaitlis o ju 
verte pasirodė ant 75 tukstan
eziu doleriu. Tosios sztabukes 
buvo sukrautos ant pastoges 
per daugeli metu, per j u diedu
ką apie kurias jie buvo visai 
užmirszia. Ju diedukas pribu
vo in Kalifornija apie du szim- 
tus metu adgal kada tai atsi
rado ten auksas ir daug žmonių■—J

keliavo in ten jeszkoti giliuko.
Žinia, atradimo taip didelio 

skarbo pasklydo žaibiniu budu 
po visa aplinkine, ant galo atė
jo vietinis kunigas ir prigialbe- 
jo vargszams jeszkoti daugiau 
skarbo. Nuejas in skiepą, rado 
tarp daugybes szaszlavu kelis 
puodus ir kiokius senoviszkus 
indus o visi buvo padirbti isz 
aukso ir sidabro, kuriu verte 
apskaitė ant 50 tukstaneziu do 
eriu. Sziadien tieji vargszai 
pasiliko turtingi žmones ir 
daugiau nekenezia vargo.

Žinoma, valdžia paėmė auk
są ir sidabrą o in ju vieta davė 
jiems bumaszkas.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Dėkinga Kad Italija
Paliovė Musztis

TURĖJO DVI
PACZIAS

Viena Naktimis O Kita 
Dienomis; Dabar Pa 
kutavoja Kalėjime

Denver, Colo. — Hormonas 
Paschall, per ilga laika dalino-1 
si savo meile ir gyvenimu su 
dviems moterems 'kurios viena 
apie kita nieko nežinojo. Vie
na dirbo naktimi prie telefonu 
o kita turėjo darba sztore die
nomis. Bet ant galo viskas 
iszsidave ir Hormonas dabar 
pakutavoje kalėjime už savo 
godumą.

Pacziule Nr. 2 patemino nu- 
mari prie telefono kurio kita
dos nebuvo maezius nuo 'kada 
isztekejo už Hormono du mene
sius adgal.

Paszauke taji numari ant 
kurio atsake josios vyras, bet 
tuojaus užkabino telefoną, ka
da iszgirdo užklausima: “Ar 
tai tu Hermoneli?” Motere už- 
telefonavo antru sykiu, bet 
tuom syk iszgirdo baisa mote
res. Buvo tai No. 1 pacziule 
dirbanti prie telefono.
Nr. 1 pacziule paszauke taksi- 

keba (automobiliu) ir greitai 
nuvažiavo in gyvenimą Nr. 2 
moteres ir su ja peržiurėjo sa
vo ženybu laisnus. Po tam a- 
bi moteres nuvažiavo in paliei- 
jos stoti ir iszeme varanta pa- 
liepdamos areszfavoti pauksz- 
teli kuris turėjo du lizdus.

Mrs. Ona De Joseph, kuri tu
ri sunu Amerikoniszkoje ka
riuomenėje, bueziuoja Ame- 
rikoniszka vėliava isz džiaug
smo kad Italija pasidavė ir 
susidėjo su Allijentais. Mo
tere yra gimus Italijoj ir se
nei gyvena Amerikoj.

--------------- ---------------------

Už $3,000 Prižadėjo
Iszliuosuoti Duszia

Isz Czyscziaus

Detroit, Mich. — Du nežino
mi vyrai, pasirengia kaipo ku
nigai, apgavo czionaitini gy
ventoja, Guido Mantolli, ant 
trijų tukstaneziu doleriu.

Tieji “kunigai” susipažino 
su Guido ir prižadėjo jam j u 
maldomis iszvaduoti isz “czys
cziaus” jo mirusio tėvo duszia. 
Bet turi jis tikėti tvirtai o sa
vo tikėjimui inrodyti jis turės 
padėti skrynutėje tris tukstan- 
czius doleriu kuria jie užrakys 
rakteliu.

Tikėdamas j u prižadėjimui, 
žmogelis nuėjo in banka ir isz- 
sieme tris tukstanezius doleriu 
kuriuos buvo susiezedines per1 
visa savo gyvenimą. Parsinesze 
pinigus namo ir taip padare 
kaip “kunigai” jam patarė 
bet duszios isz czyscziaus ne- 
iszgialbejo ir pinigai dingo.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

Motiniszka Meile Kates
Cumberland, Ky. —; Ūkinin

kas Edward Friest, gyvenantis 
artimoje czionais prie upes, bi
jodamas kad upe neužilgio isz- 
kils ir užlies visa apylinkių, 
persikėle ant kitos puses upes 
pas savo broli kur vanduo ne
pasiekdavo tosios vietos, nes 
radosi aukszcziau ant kalnelio. 
Su ndkureis rakandais pasiėmė 
ir sena kate, kuri diena priesz 
tai turėjo penkis katukus, bet 
mažiulelius užmirszo paiimti 
su savim.

Ant rytojaus ūkininkas pa
temino, kad kate buvo visa 
szlapia ir prie jos gulėjo ka
tinėlis. Tas atsitiko per kele
tą dienu, kate perplaukė upe 
su vienu katinėliu penkis sy
kius, pakol visa savo szeimyna 
parnesze namo. — Ar-gi ne 
puikus pasiszventimas moti- 
niszkos meiles kates?

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.

SKAITYKIT
• “SAULE”
PLATINKIT1 |

Meile Dvieju Broliu
+ + + + +

Į 
(Pavyzdingas pamokinimas) i

Sena Žydu pasaka apsakinė
ja apie du brolius kurie turėjo 
tikos viena szale kitos, kurias 
aplai'ke po mireziai savo tėvo. 
Viena meta viskas augo kopui- 
kiausiai o kita meta jiems ker- 
szino badas.

Kada vyresnis brolis gulėjoj 
ant lovos nakties laike, prade-j 
jo manstsyt apie savo jaunesni 
broli: “Mano brolis yra jau
nesniu už maine, reikalauja pa
dėjimo ir pagialhos todėl asz 
atsikelsiu, eisiu ant savo lauko 
ir iszarsiu bulviu ir pasodinsiu 
an jo lauko.”

Kaip sumanė taip ir pada
re. Nuėjo ant savo lauko, iszro- 
ve daug bulviu ir pasodino jas 
ant brolio lauko. Ta pati vaka
ra jo jaunesnis brolis, gulėda
mas lovoje, mistino apie savo 
vyresni broli:

“Mano brolis yra vyresnis 
už mane, jis turi paezia ir vai
kus ir reikalauja daugiau už 
mane, atsikelsiu, iszrausiu bul
vių ir pasodysiu ant jo lauko.”

Kaip sumanė taip ir padare. 
Isz ryto kada brolei atsikėlė ir 
nuėjo ant lauko rado pasody- 
tas bulves ir kožnas nusistebė
jo kad bulves buvo sugražintos.

Ateinanczia nalkti tas vėla 
pasiantrino o ir treczia nalkti 
bet treczia nakti brolei netikė
tai nuėjo ant lauko ta paezia 
valanda persitikrinti apie taja 
slaptybia.

Nežinant susitiko ir kada pa
mate ka vienas kitam padare, 
apsikabino szirdingai, pasi’bu- 
cziavo ir apsiverkė isz džiaugs
mo.

Tasai pasielgimas dvieju 
broliu ir meile vieno del kito 
taip patiko Dievui kad palai
mino ju dirva del meiles broliu 
ir nuo tojo laiko ju dirva buvo 
derlinga ir vilkas ant jos augo.

Tas parodo kad tikėjimas 
be meiles yra niekam neverta, 
meile del Dievo yra meile žmo- 
giszka vieni del kitu ir be mei
les niekas ant svieto nesiseka.

—F

Neužmirszkite Guodotini Skat 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 ’ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Patogi szokike, Betty Atkinson, kuri puikiai loszia savo 
role su Ice Follies, New Yorke, likos pagauta per kamera 
kada szoko ore ir taip likos nutraukta kaip matome ja ant 
paveikslo.

Žymi Szokike Pagauta Per Kamera

| SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
C? Kada busite Mahanojuje 

/f b tai užeikite pas savo tau- 
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau- 

P šio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

įr Markes.

ISTORIJE apie Ha 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. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

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

KNYGUTES 
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. ,


