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RUSAI PRIE DNIEPRO
Isz Amerikos
MOKĖJO SULAIKYT

LIEŽUVI
■ § ____

Gavo $25,000
F _____

Philadelphia, Pa. — Ne tan
kiai galima iszgirst idant mote- 
re galėtu užlaikyt kokia slapty- 
bia o bet Della Gorman dalaike 
slaptybe už ka likos apdovano
ta su 25 tukstancziais doleriu 
nuo savo dėdės kuris slaptai 
apsipacziavo.

Dede nenorėjo idant jos mo
tina (jo sesuo) žinotu apie taji 
slapta apsipacziavima o jeigu 
Della užlaikytu tai slaptybėje 
tai jis jai prižadėjo padovanot 
25 tukstanczius doleriu, ka ir 
jis iszpilde.

10 Nariu Szeimynos
Randasi Tarnystoje

Port Des Moines, Iowa — De- 
szimta nare szeimynos L. N. 
Van Coitran isz St. Louis, ana 
diena likos priimta prie tarnys
tes in kariuomene.

Yra tai Helena F. Van Coit
ran, kuri inženge in moteriszka 
korpusą tarnauti Dedei Šamui. 
Dvi jos seserys taipgi pildo 
dinsta WAC, vienas brolis yra 
kariuomenėj e o szeszi brolei 
tarnauja laivyne.

Amerika Turi Arielkos 
Ant 7 Metu

Washington, D. C. — Val
džia apreiszke buk Suv. Valsti
jose sziadien randasi 412,294,- 
135 galonai arielkos o jos su
naudota praeitam menesyje tik 
4,755,733 galonus. Jeigu žmo
nes ja naudos taip kaip lyg 
sziai dienai, tai bus jos da ant 
septynių metu. Kaip žinoma 
tai dirbėjai arielkos jau metas 
laiko kaip nevaro arielkos nes 
visa alkoholiu sunaudoja ant 
amunicijos ir dirbimo kitu 
sprogstancziu materijolu rei 
kalingu del kares.

Bus Didele Stoka 
Paperosu

Washington, D. C. — Ameri
koj neužilgio bus didele stoka 
paperosu, kaip valdžios vertel- 
gystes skyrius ana diena ap
reiszke. Szi 1943 meta likos su
naudota daugiau kai 300 bilijo
nu paperosu. Fabrikantai pa
perosu jau ima zoposti tabako 
kuri sukrovė ant 1945 meto. 
Idant pristatyt 50 bilijonu pa
perosu del gyventoju ir karei 
viu, jau pradeda būti trumpa 
tabako.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Pavojingas Nupuoli
mas Moteres

Mrs. Gloria Shuck puolė nuo 
kalno susilaikydama ant ma
žos uolutes ant kurios perbu
vo visa diena ir nakti ir ant 
galo ja užtiko patrule karei
viu isz kur ja iszgialbejo pus
gyviu.

Praleido Visus Pinigus
Savo Tėvo

Detroit, Mich. — Asztuonio- 
likos metu Petrone, duktė Ja
mes Grimes, praszvilpe tris 
tukstanczius doleriu in laika 
dvieju metu, kuriuos iszimdavo 
dalimis isz bankos, nežinant tė
vams. Du tukstanczius doleriu 
praleido ant geru laiku su 
draugais ir draugėms o tūks
tanti doleriu, prigulinczius prie 
motinos taipgi praleido ant ap- 
siredymu ir zoboveliu. Tėvai 
paliepė dukteria aresztavoti už 
vagysta ir neteisingu budu pri- 
sisavinima pinigu, jeigu ievai 
apie darbelius savo dukreles ne
galėjo dasiprast tai isztikro bu
vo akli gimdytojai.

Pasikorė Dienoje
Savo Szliubo

Woodstown, N. J. — Dvi va
landas priesz nuvažiavima in 
bažnyczia susiriszti mazgu mo
terystes, Harry Gibson, 56 me
tu, turtingas ūkininkas likos 
surastas kabantis ant virves, 
nuo balkio, savo tvarte. Taja 
diena jis ketino apsipacziuoti 
su buvusia žymi giesmininke, 
pana Berta Schwan, 40 metu ir 
nežine isz kokios priežasties jis 
atėmė sau gyvastį. Pana Berta 
taip tuom persieme kad reikėjo 
ja nuvežti in ligonbute.

Penkis metus adgal Gibsonas 
važiavo su savo pirma paczia in 
miestą bet automobilius apsi
vertė ir užmusze jo paczia bet 
jis iszliko gyvas.

VOKIECZIAI UŽIMA 
LENKAMS LAUKUS

Visos Dirbtuves Po
Ju Valdžia

London O.N.A. — Beveik pu 
se Lenkijos yra apgyventa 
sziadien su 300,000 Vokiecziu, 
kurie aplaike tukstanczius 
margu žemes kuria iszdirbine- 
ja. Tieji Vokiecziai aplaike 100 
tukstancziu visokiu ukiszku 
maszinu vertes 12 milijonu 
markiu. Tokiu Vokiszku immi- 
grantu Lenkijoj sziadien ran
dasi 11 tukstancziai. Visos di
desnes dirbtuves mieste Lo- 
džiuje yra užimtos per Vokie- 
czius. Sziadien vargingi Len
kai kenczia baisei, neturėdami 
užtektinai maisto, ne drapanų, 
ne dirvos, isz kurios likos isz- 
varyti ir paskutinis kąsnis duo
nos atimtas.

Amerikonai Vela Bom
bardavo Vokietijos 

Miestus
London — Amerikoniszki le- 

kiotojai bombardavo miestą 
Frankfurtą ir kitus didelius 
miestus kur radosi dideli fabri
kai, taipgi nuszove 78 Vokisz- 
kus eroplanus bet ir Ameriko
nai neteko 15 eroplanu. Ant 
miesto Kassel numesta 1680 to
nu bombų arba po 56 kas minu- 
ta.

Kinczikai Supliekė 
Japonus

Chungking, Kinai. — Smar
kus- musziai atsibuvo prie 
Yangtze upes,"'Kinuose, kur 
Kinai atstume Japonus ant ke 
liu myliu su didelėm? bledems į 
Norints Japonai su 120,000 ka J 
reiviu užklupo ant ’anchungo 
bet buvo priversta:’ pi 'sisza- 
lint isz ten palikdar i kelis tuk
stanczius kareiviu mt karisz- 
ku musuziu kaipo netekdami 
30 eroplanu kuriuos Kinczikai 
suszaude. 

------------ _

Amerikonai Suszaude 
37 Japonu Eroplanus 
Shantung, Kinai — Ameriko 

niszki lekioto j ai ana diena nu
szove 37 Japoniszkus eropla
nus ir sunaikino 24 eroplanu 
stotis Indo-Kinuose bei szeszi 
Amerikoniszki eroplana likos 
sunaikinti. Amerikonai numėtė 
50 tonu dinamito ant kariiszku 
dirbtuvių ,magazinu, prištovu 
ir geležinkeliu. Asztu ni laivai 
likos paskandyti. Api du szim- 
tai Japonu likos užr iszti.

Japonai Nukirto Ame- 
rikoniszkam Kapito

nui Galva

London — Generolas Mac- 
Arthuras apreiszke savo prane- 
szime valdžiai buk ana menesi 
Japonai paėmė tūla Ameriko- 
niszka kapitoną in nelaisve su 
daugeliu kareiviu bet nenorė
dami juos laikyti nelaisvėje, 
nukirto kapitonui galva ir ki
tus kareivius suszaude. Toji ži
nia likos atidengta kada likos 
paimtas Japoniszkas kareivis 
in nelaisve ant kurio surado 
raszetli kuria buvo paraszyta 
kaip tasai Amerikoniszkas ka 
pitonas mirė. — Taip tai pasi- 
elgineja Japonai su savo ne- 
laisviais o Amerikonai Japo 
niszkus nelaisvius maitina ge
rai ir da duoda jiems darbus su 
užmokesczia.

Vokiecziai Suszaude 
150 Francuzu

London — Už tai kad pasi- 
prieszino Vokiecziu paliepi
mams, 150 Francuzu likos su- 
szaudyti o 200 likos aresztavoti 
tarp kuriu radosi 80 moterių 
kad prigialbejo užklupti ant 
trūkio kuris veže Vokiszkus 
kareivius.

Turkija Pristos Prie 
Allijentu

London — Žinia ateina per 
reidio buk Turkija mano pri
stoti prie Allijentu ir kovoti su 
jais drauge priesz Vokietija ir 
Japonus bet tas neprasidės 
ankscziau kaip po sziai žiemai. 
Tas pats ketina būti Balkanuo
se kur musziai ketina prasidė
ti su pilnu* upu priesz Vokie
czius.

Pasikelelei Rumunijoj 
Degina Fabrikus

Berne, Szveicarija — Pasike
lelei Rumunijoj pradėjo smar- 
kei veikti degindami Vokisz
kus fabrikus ,amunicijų stotis 
ir ginklu fabrikus. Tūlas dar
bininkas numėtė deganti pape- 
rosa in paraka, dirbtuvėje Mo- 
ciornica kur kilo baisi eksplo
zija užmuszdama 130 Vokiszku 
darbininku. Taipgi iszleke in 
padanges Vokiszkas fabrikas 
ginklu kur užmuszta daug žmo
nių.

Vokiecziai Iszžude 
Visa Szeimyna

Praga — Visa szeimyna An
tano Brabenak likos iszžudyta 
per Vokieczius už tai kad pri- 

įgialbejo vienam isz savo tau- 
j riecziu abegti už koki ten prasi
žengimą. Antanas turėjo 55 
metus, jo pati 51 metu, duktė 

118 metu, sunu ir du szvogerius.

Vokiecziai Api- 
pleszineja Ryma

Iszveža Brangiausias Atmintis 
In Vokietija, Popiežius Laiko
mas Kaipo Nelaisvis; Ameri
konai Suteszkino Wake Sala; 
Prie Leningrado Eina Musziai

Rusai jau nusiyrė 15 myliu 
prie Dniepro ir užėmė apie 800 
myliu lauko. Dabar Rusai arti
nasi prie Vitebsko. Asztuoniuo- 
se dideliuose musziuose su Vo- 
kiecziais Rusai užmusze apie 
3,000 Vokiecziu, paėmė daug 
ginklu ir amunicijos ir suszau
de dvylika eroplanu. Rusai pa 
sirengineja ant smarkiu mu- 
sziu ateinanczia žiema ir nau
dos milijoną rogucziu del ka
reiviu idant gautis greicziau 
ant paskirtu vietų.

Jugoslavai pradėjo iszczys- 
tyt Vokieczius isz Jugoslavijos 
ir tik saujele Vokiecziu ten pa
siliko. Kada Allijentai ateis in 
Jugoslavija tai suras maža sau
jele Vokiecziu su kuriais turės 
mažai ergelio visiszkai juos isz 
ten isztremti.

LONDON — Badai Vokiecziai pradėjo 
naikinti Ryma ir apipleszinet ji nuo visu seno- 
viszku užlieku, paimdami su savim viską in Vo
kietija. Yra tai brangiausi paveikslai nupieszti 
szimtus metu adgal ir puikius bažnytinius indus 
nuo senovės laiku. Taipgi girdėta kad Vokie
cziai mano iszvežti Popiežių in kokia slapta vie
ta ir ten ji laikyti kaipo nelaisvi. Vokiecziai ma
no sunaikinti visiszkai Ryma jeigu ji turės ati
duoti in rankas Allijentu. Reikio skelbia savo 
vėliausiam apskelbime buk jeigu Popiežius gau
sis in rankas Vokiecziu tai apgarsins svarbu do
kumentą kuris apreiksz svietui žiaurumą Vokie
cziu ir ju nežmoniszkus pasielgimus. Badai taji 
dokumentą turi žymus kardinolas ir laukia kada

Vokietija jau baigia traukti 
savo vyrus in kariuomene nes 
pradėjo traukti ant tarnystes 
vyrukus nuo 16 lyg 59 metu, 
prie visokiu darbu idant pa- 
liuosuoti kitus.

Užimtose, per Japonus, vie
tose, Peipinge ir Tientsin, Ki
nuose, pradėjo baisei platintis 
kolera kuri smaugia szimtus 

Popiežių Vokiecziai iszvesz isz Rymo. Bus tai 
stebėtinas apreiszkimas svietui apie Vokieczius 
ir atidarys akis visam svietui nes Vokiecziai gei
džia isztremti tikėjimą ir apžioti visa svietą. Pa
gal reidio apskelbimą paskutinėje valandoje tai 
Vokiecziai jau iszveže visokiu brangenybių isz 
Vatikano Miesto vertes ant milijonu doleriu,

gyventoju.

Stokholmas — Vokiecziai su
szaude 19 Holanderiszku stu
dentu kurie badai nužudė vie
na isz Vokiszku aficieriu ir ke
lis Vokieczius.

Mergina Kareive
. Nužudyta Girriojc

Sioux Falls, S. D. — Naomi 
Cheney, 25 metu, pulkininke 
WAC kariszkam skyriuje, li
kos surasta artimoje girraiteje 
nužudyta per koki tai žmogų 
su žveriszku budu. Lyg sziam 
laikui nesurasta jos žudintojas 
kurio jeszko ne tik palicija bet 
ir kareiviai.

tarp kuriu randasi senoviszkos bažnytines užlie- 
kos ir bažnytinei senoviszki dokumentai kurie 
turi didele verte ir negalima padirbti panasziu. ,

Allijentu eroplanai užlėkė ant Balkanų kur 
padare dideles kur buvo apsistoja Vokiecziai o 
ypatingai ant Argos, Grekijoj kaipo ir ant Bol
zano ir Brenner Pass. Suteszkino bomboms ke
lis didelius fabrikus ir užmusze dideli skaitlį 
žmonių. Isz Korsikos likos iszguiti visiszkai Vo
kiecziai ir paėmė kelis Francuziszkus miestus.!

Amerikoniszki laivai smarkei bombardavo 
Japonus ant Wake Salos kur užmusze dideli 
skaitli Japonu ir padare milžiniszkas bledes. f

§ Praeita meta Amerikoje 
mirė visokiuose nelaiminguose 
atsitikimuose 93,000 žmones o 
sužeista 9,300,000 ypatų.

Angliszki ir Amerikoniszki 
laivai su pagialba eroplanu pa
skandino kelis Vokiszkus lai
vus aplinkinėje Bodo, kurie ga

beno maista, ginklus ir amuni
cija del Vokiecziu. Taipgi likos 
bombarduota 12 Vokiszku mie
stu su didėlėms bledems. ,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
' tereles mylėjo pasigert. Garsi menes kooperacija sziu taisyk- 
Diana de Poiters mylėjo labiau- liu pildymui, karo vadovybe 
šia vyną isz Anjon. Marion de pabrėžė, padės sutapyti brangu 
Lormes gerdavo vyną isz Sau- laika, medžiaga ir ingalins pa- 
mar o ponia DuBarry, isz Ar- skubinti atsakymus in gausy- 
bois. Visos gyveno Francijoj. | bes užklausymu.

Karalienes ir ciesorienes tu- BATU RACIONAVIMAS SU- 
rejo ta pati paprotį. Garsi Ka-| MAŽINTAS ANT VIENOS

POROS SZESZIEMS 
MENESIAMS

Naujasis batu ženklelis No. 1,

už tavo gyvenimo pasaka.
Ir sztai — vėl tas pats kam

barėlis, ta pati lova, tas pats 
kryželis, kuri tėvo vos trejetą

žeirklu sesuo Margarita nustojo 
skambinusi. Sesele Marija no
rėjo pasakyti savo paskutine 
valia.

— Sudiev visiems... — silpnai 
praszneko ji. — Gyvenkite Die- 
vuje... Sudiev ir tau, broliuk... 
Buk geras... Atmink ir mane... 
anoje szalyje...

Man aszaros pradėjo riedėti 
skruostais, eme smaugti gerkle. 
Asz tik instengiau rankos pa
spaudimu atsakyt in ta jos pas
kuti n i a t s i s v e i k i n i m a.

— Muzika... mylimoji muzi
ka... — sznabždejo ji ir eme re- 
cziau ir recziau kvėpuoti. Vėl 
pianu praszneko liūdni “Re
quiem aeternam” atdusiai...

Beregint szviesus ramybes 
angelas užspaude seseles Mari
jos akis ir jos gražia siela nuly
dėjo in rojų, amžinaji grožio ir 
gėrio kraszta.
Tarsi suakmenejes pažvelgiau 

aplink: prie jos mirties patalo 
klūpojo 'besimeldžiancziu balta
galviu vienuoliu minia. Asz 
dar vis tebelaikiau savo ranko-

kova, kuri kaskart vis silpnėja. 
Greit ateis... ateis ji, nekviesto
ji viesznia. Visi tai jauezia ir ži
no, visu veidus gobia neaiszki 
blausa, kuri apima žmogų tik 
tada, kai pamatai neiszvengia- 
ma likimą, kai invyksta tai, kas 
turi vykti.

Po keliolikos minueziu ture-

J^E tik guosdavo sesele Marija 
kitus savo muzika: ji ir pati 

kabėdavo muzika su savimi, 
klausydavo, ka bailia jos siela.

Jos siela, buvo jauna, graži, 
kini. Bet ir ja bartais aplanky
davo abejone ir pagunda. Tada 
ji vis eidavo skambinti. To
kiais atsitikimais ji skambinda-

Amerikoniszki kareiviai ant 
karisz'ku lauku Italijoj, szia-j 
dien turi daugiau tikėjimo ne 
kaip žmones namie turi. Taip 
kalbėjo kariszkas kapelonas, 
(kunigas Patrikas Ryan, kuris 
randasi su penkta armija Ita
lijoj. Toliaus kunigas s 
“Esmių persitikrinęs kad mu- tuokliszku puotu, atstbuvmejo j jap;]<rįczį0 į diena, turės pa-!vo viena, užsidariusi savo kam
šų kareiviai, žiūrėdami mircziai orgijos kad net taniai paiaus j<akt i szesziems menesiams vie- Į barely j; nieko neinsileisdavo, 
kas diena ir valanda in alkis, davo isz sarmatos. 'toje keturiu, kaip iki sziol Ibu-j nebent tik būtinai prireikus,
persieme dideliu tikėjimu ko-1 :: davo. Szis žingsnis, kaip Kainu į Užsidarius viena,
kio neturėjo kaip'buvo ei vi lisz-' .... - °"” A +««
kam gyvenime namie. Daugeli

tarina I-moji gerdavo vyną isz 
dideliu kieliku ir ja niekas ne- 
įpralenike geryme. Kunigaiksz-
tienes gerdax o tiek, kad pulda • Karo racionavimo III 'knygeles 

sake: vo ant grindų. Laike tokiu gh- 014ajvįu lape, kuris insigalioja

Asz vėl atsimenu. Atsimenu 
ta nyku rudens vakara, kai asz 
klausiaus sename parke seseles 
muzikos ir kai mano siela 
spaude netikėtas, liūdnas 
jautimas.

O tonai vis dar aidėjo,
sziuo tarpu jie skambėjo, kaip 
koks disonansas ir atrodė, tary
tum asz bucziau atsistojas ant

su- 
n u-

r id

Czionais, Suv. A alstijose, tai Tvar]<ytojo Instaiga pranesza,' 
_ pe apszviestu žmonių randasi' buvo rei.kalillgas (lelt0) kml .ba. 

kartu pulkas kareiviu ateina laibai prasiplatinus nauja kai- (u gamįnimas c.įvi]iuiam llau. 
ba. Truputi ezionais patalpin- jojįmuį negalį patenkinti var- 
sime kaip iszrodo toji kalta ku- i t(,t0ju pat.ei.kalavįmo.

Bet ženklelio Nr. 18, kurio 
aliojimas turėjo užsibaigti 

Spalio 31, pratęsiamas neribo
tam laikui, iszvengimui pasku
tines minutes pirkėju antplū
džiui.

OPA nurodo, kad naujasis 
ci- 

- • ' viliniu batu racionavima nu- 
nvrnnA'ib nni statvmas 2 poros batu metams, _____ _  _____ 7 uzruujiK din • 1 ' 

stepsu ir eikie opsters in bei- l^a'1^ llustaf> tasis naujajam
boku bedruimi, iszimk isz bak-u)a^u ženkleliui laikas bus su
so mano karpenderio tulszis ir umlaiitas, jeigu batu gamyba 
nuneszk in szante ant jardo, ln asz°ks numatomus isztehdius. 

dideles ’ isziklvnvk jas fain ir pataisyk ATSISZAUKIMAS IN AME-
- ' • - • 1 RIKIECZIUS ISZ KRUVI-

NIAUSIO PASAULYJ
FRONTO

Premjeras Juozas Stalinas 
atsiszaukime Iždo Sekretoriui 

saidvoko, ba tau gali dede pa- Morgenthaukvieczia visus Am- 
daryti baderio ir uždaryti in erikos pilieczius pirkti karo 
džela. Kada visiką parduosi, bonus padėti bendroje Jungti- 
gaūsi kesz, nurunyk in landre niu Tautu kovoje priesz Hit- 
ir parneszk mano kotą ir svete- leriskaja Vokietija, 
ri, nupirk pas buezeri kelis 
slaistus porkezapsu, steiko ir 
baliones o sztore piikie mapa 
del floro ir roberine paipuike 
ba tumaro virsim munszaine. 
Grosersztoryje pirkie orandžiu, 
pycziu, tameieziu ir baiieniu ir 
del be i boku ikendžiu ir cziugu-

pas mane melsdami kad laiky-
cziau szventas Miszias priesz j u 
ėjimą ant muszio. pia kalba beveik visi ateiviai.

Arkivyskupas Spellman, isz Ana diena patys girdėjome
New Yorko, laikydamasis pas .ia įkalba tarp gaspadoriaus ir 
Popiežių, aplaike pavelinima jo burdingieriaus, tik klausyki- 
buk kariszki Katalikiszki ka-Į^e: 
pelenai da'bar gali laikyti szv.i “Sei, Malk! Turiu sziadien 
Miszias bile kuria valanda die- diena mainose ir turiu lotsa 
nos, kada tame tik butu reika- taim, nulipk nuo poreziu ir ’Kom ...
, L V , . . nn Lan’nn-k tnvJn rlol fnvos Lin Pai‘ed.VmaS UereiSZkia, lOg C1lo. Koznas kapelonas turi sude-(on’hai iop, tunu del tax es tam 
dama altorėli ant kurio laiko, ^žiaba. Nusiimk kotą ir užsi- 
Miszias o kareiviai klupoja ant rnau^ overalsus, 
žemes aplinkui.

— jie dvelkė kszapu
Ir staiga... Staiga 

priesz mano dvasios akis neju- 
cziomis iszkilo karstas.

Žiuriu — szale karsto-dega 
grabai y ežios o jame guli... jame 
guli mano sesute, mano mielo- 
ji Maryte. Guli rami, iszbalu-'li 
si. Szale jos guli nuskinta rožy
te, tekia pat balta, kaip ir ma
no sesute. Sesute ir nuskinta ro
žele...

Nežiūrint sziadien ant galy
bes Rusu ar nusilpnėjimo Vo- 
kiecziu, sziadien užeina <__  _
permainos ant Rusiszku frantu.p 0 ^am i11(Įek viską in babsa 
Vokiecziai, kurie buvo užemia nuo oiaiK^iu, uždek ant vilba- 
puse milijono 'ketur-kampiniu ” nuvežk in panszape in 
myliu žemes Rusijoj, sziadien! ^ibhauzi ant kornerio, penk- 
turi tiktai 200 tukstancziu ir ^am bloke, tik ant sti\ to, ne ant 
kožna diena netenka daugiau. 
Smolenskas vela gavosi in ran-. 
kas Rusu kaipo ir Kijevas, sos- 
tapyle Ukrajinos ir ketvirtas 
didžiauses miestas Rusijoj.
y Rusai sziadien eina ant Vi
tebsko ir Orszos kur Vokiecziai 
negales jiems atsispirti. Rusai 
turi vilti ingaleti Vokieczius 
nes jau dabar iprasiszalina in 
Lenkija o priek tam Vokiecziai 
baisei nerimauja kad juos pa
tiks Rusiszka žiema.

Szimet persiskyrimai vedu
siu poru pasididino baisei

mo, keiksu, krekiu, du pajus, Aldiack. 
musztriku, kecziapo ir peka pa- ■ 
teieziu ir dvi postkartes su

Atsiszauikima perskaitė So
vietu aviacijos gen. majoras 
Aleksandras Balayff, dabarti
nis Rusu Pirkinio Komisijos 
pirmininkas, pastatytame M a- 
shingtono paminklo aikštėj ry- 
szium su trecziuoju karo bonu 
vajumi vadinimu '‘Back the

. v , , , , , ’jsztempom. Olselsztore užorde-jPriezastis tame vra kad tuks- ... ................v 1*1 
tancziai motinu dirba kariszlko-! 
se pramonėse, per ka apleidžia 
savo szeimynas ir naminius pri
valumus ir neprižiūri prigulin- 
cziai savo vaiku.

Todėl, szeimynisz'kas gyveni
mas pairo o kad vyrai ir mote-Į 
res dirba ir aplaiko gerus už- 
mokesczius, todėl kelias in sū
dą ant persiskyrimo yra leng
vesnis.

Pasididinimas persiskyrimu 
yra per priežasti kares kuri isz- 
vere dideli nemoraliszkuma ir 
permaina žmonių, ne kaip be
darbe laike blogu laiku.

Okas bus po karei, kada tieji 
geri uždarbei paliaus ir žmones 
neturės pinigu? Tada gali už
stot da blogesni padėjimai ve
dusiu poru, kurios sziadien yra 
pripratę prie geru darbu ir 
tu uždarbiu.

trukus tos akys, tos gražiosios 
akys, kurios visada taip meiliai 
žiūrėdavo in mane, tarsi pats 
Nukryžiuotasis butu žiurėjas, 
užges, užsimerks amžinai. Ta 
balta ir nervinga rankute, kuri 

: nekarta szvelniai glostė mano 
plaukus, sustings ir nebejudes 
daugiau. Nebevirbins ji ne kle- 
viszu ir neiszszauks džiaugsmo 
ir grožio in szia aszaru pakal
ne. Taip, netrukus sesele Mari
ja turės skirtis su sziuo pasau

kiu.
Ji pravėrė lupas ir šilimai su- 

sznaibždejo:
— Muzikos!

, ji tuojaujjie neleme 
Į sėsdavo prie piano ir imdavo szaltumu. 
skambinti. Ji Skambindavo vi
sa, kas buvo jos sieloje, — kas - 
ja džiugino ar grauže. Ir savo 
pagundas, kurios kartais imda
vo gaivalingai ja traukti, szelte 
szelsti jos sieloje, ji iszliedavo 
muzikoje. Tada piano kleviszai 
gausdavo tarsi perkūnai — to
kia'būdavo didele jos sieloj ko
va, 'kova už laime, ramybe ir 
pergale.

Bet paskiau vela imdavo ty
liai ir szvelniai skambėti akor
dai, lietis ir pintis harmoninga 
sutartine.

Tai būdavo seseles Marijos 
malda ir padėka už pergale.

Ne viena tokia kova ji buvo 
laimėjusi. Tik viena vieninteli 
karta ji skambino isztisa nakti 
baisiu smarkumu. Ir tik ta vie
ninteli karta ji buvo pasidavusi 
vylingai pagundai, gaivalingai 
aistrai. Bet užtat juo szveluiau 
skambėjo kita vakara jos sielos 
byla, dekojanti už pergale ir 
praszanti atleisti suabejojimą, 
suklydimą, nuodėmė.

Taip slinko laikas. Kartais 
in ta. miesteli,kur gyveno mano 
sesute o vienuolyno sesuo Ma
rija, užklysdavau ir asz. Nekar
ta szviesiais vasaros vakarais 
ilgai rymodavau sename parke 
ir klausydavaus seseles Marijos 
skambinant. Ji skambindavo o 
asz klausydavaus. Ji to nežino 
davo, jeigu butu žinojusi, butu 
dar didesniu pamėgimu skam
binusi, butu muzikos tonais 
atszaukusi isz užuomarzos 
džiaugsminga jaunatve, kuria 
praleidome kartu; butu paro
džiusi iszsprenst gyvenimo mis- 
le, kuriai atšaka jau jos siela 
buvo radusi. Bet ji skambinda
vo ir nežinodama o jos tonai 
slkverbdavosi in mano vidų ir 
ten keldavo visa eile maloniu 
atsiminimu. Ir tada jos tonai 
man skambėdavo gyvai, malo
niai — pasakojo jos gyvenimo 
pasaka, jos kovas, džiaugsmus, 
vargus ir aszaras. Nors asz sto
vėdavau paike ir silpnai tegir
dėdavau akordus siaueziant, 
bet vis dėlto suprasdavau jos j 
paslaptinga sielos goda. Taip, 
jos paniurėlis pažiūrėti bro- 
liuks, kuris sename parke klau
sydavo seseles skambinant, su
prasdavo jos kalba. Suprasda
vo ir dekodavo už ta paguoda, 
kurios teikdavo jo nuvargusiai 
sielai jos muzika. Jo gyvenimo 
blaszkoma siela, klausydama 
tos muzikos, visuomet pasiduo
davo gerutei seseles sielai ir, 
lengvai liūliuojama, tarsi sap
ne, drauge skrisdavo auksztyn, 
ten, kur tik tauri siela pakilti)' 
gali. Ir žvaigždes imdavo tada j 
s'kaiscziau žibėti ir vilioti in sa-; Stebuk(.ingas 

ve tokiu nenumaldomu ilgesiu, 
kuri tik muzika gali iszreikszti. 
Bet drauge sieloj būdavo taip 
gera, ramu, tarsi didysis mo- 
nininkas butu ja patepės ste
buklinguoju balsamu.

Skambink, sesele: tavo varg- ___ ______ ___ .
SZas broliukas visados 'bus de-'kuris bu™ tingesnis už savo poną

61 puslapiu .....................................15c
kingas UŽ tavo sielos simfonija, J^O1 127 Trys istorijos apie Duk-

man..
Paskambinkit 

; Gedu los mar-
Nejaugi?... Ar tai tik sapnas,’sza... 

o gal haliucinacija ? Gal...
Sesele Marija, 

muzike ir ramintoja, tikrai su
sirgo ir sztai guli mirties pata
le.

Bet jos veidas ramus ii" 
kiek linksmas. Tik bartais 
perbėga nykus szeszelis, 
džiu bancziu iszspaustas.

Asz žiuriu in balta seseles /
veidą ir matau, kaip gesta joje 
gyvybe, kaip vyksta organizmo

j Tuojau sesuo Margarita, jos je mirusios seseles ranka, 
vienuolyno ’ mokine ir drauge, eme skam- Teturėjau ta viena sesele ir

net 
juo 
di-

binti “Gedulos marsza.”
Sesele blausėsi atsidėjus. Tik 

kartais nervingai sukrutėdavo 
pajutus didi skausmą ir aszpa- 
jausdavau, kaip silpnai tein- 
stengia jos iszbalusi rankute in- 
spausti mana ja.

Seseles Marijos akys nukry
po in Kristaus kanczia. Staiga 
ji mostelėjo ranka ir sulyg tuo

ta ,pati mirė. Ilsėkis ramybėj, 
brangioji! Netrukus palydėsiu 
tave in szalta kapa, grumstais 
užversiu tavo gražiąsias akis...

Bet kas man paskambins, pa
guos mane? 2

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

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. ,

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

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv....-KTTšttipa; 
Juokingi^ ^zposel&i, Kaip traukt gi- 

' liukni.r.ai einiki ir kiti szposelei. 20c 
! No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
naisb 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 
Kantria Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kijnigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke '.................................................. 15c

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

i 119 Keturios istorijos apie

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie* 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egis 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

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. 25a

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15c

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

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

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;
Preke

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz ^alenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoms. 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 apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

j “Sziadien nuo Smolensko iki 
Juodosios Juros pakraszcziu 
Sovietu armija žygiuoja pir
myn,” pasakė Stalinas, ragin
damas pilna Trecziojo Karo 
Bonu Vajaus rėmimą. “Szitoje 
kovoje Raudonoji Armija sėk
mingai vartoja orlaivius, tan
kus, szautuvus ir kitus inran- 
kius bei pabūklus, kuriuos taip 

. pat gauna isz sąjungininku, — 
j Jungtiniu Valstybių ir Didžio
sios Britanijos.”

“Musu draugai Amerikie- 
cziai, kurie dalyvauja amuni
cijos ir maisto isztekliu gamy
boje, teikia didele parama ko
voje priesz musu bendra prie- 
sza.”

LABAI REIKALINGA 
SLAUGIU

Amerikai reikalinga slaugiu, 
ir tai Skubiai. Karo pajėgoms 
kas menesi reikalinga 2,500 re
gistruotu slaugiu, prižiūrėti 
musu sužeistuosius karius. 
Taip pat reikalinga 200,000 
slaugiu pagelbiniukiu padėti 

KAREIVI: VARTOK ’ pakankamo personalo neturin- 
__wežioms ligoninėms. 
JO SERIJOS NUMERI Kad patenkinti

į riuolk kege karbaido ir paemes 
r i nuneszk mano pencus ant isz- 
'. klyninimo. Te tau tikieta ant

l karubo o baip visiką supi'ksysi ■ 
i tai bus alrait ir užtrytuosiu tau 
kėlės vis'kes ir duosiu ant mu- 
ving pikczeriu tunait.”

“Sziur,” — atsake Mikas, — 
“viskas ’bus ai rait.”

Akyvi esame dažinoti ar tieji! 
žmones, kada sugryžia in savo 

[teviszkia, gales susikalbėt ’ su 
savo brolais ir sesutėms o gal1 
ir gales nes sziadien ir Lietuvo
je yra daug panasziu “Ameri- 
kiecziu.”

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

ge-
UŽKLAUSIANT

Senovės laikuose nebuvo sto- INFORMACIJŲ APIE 
kas moterių kurios turėjo pa- 
pratima pasigert. Patogi mo
ters Cleo, turėjo būda tankiai 
pasigerti, kuria niekas negalė
jo pralenkti.

Po teisybei, gėrimas vyno 
5nvo rustai draudžiamas Rymo 
moterems o gal už tai kad buvo 
uždrausta todėl ji slaptai ger
davo, kaip geria sziadien mo
teres ir merginos. Tūlas poetas, 
geisdamas patogios Rymietes, 
prižadėjo jai padovanoti bacz- 
ka seno vyno, 'kuris turėjo 58 
pietus senumo. Ne tik senos mo-

szi dideli 
slaugiu pareikalavima, Ameri
kos Raudonasis Kryžius krei
piasi in visas moteris, kurios 
turi bent 10 laisvu valandų sa
vaitėje, ragindamas insiregis-. 

formacijų, liecziancziu ar tai, truoti slaugiu pagelbiniirkemis.
Jeigu gali suteikti savo pa- 

personala. Nenurodžius serijos Į tarmivimus ir nori papildomu 
tenka daug laiko su-j informacijų, kreipkis in vietini 

••ai&zti jeszlkoj imuose, kadangi. Raudonojo Kryžiaus skyrių — 
-------------- „ i( tuojau!
vienodomis pavardėmis. Visuo- Office of War Inf., Washington, D.C.

Karo Departamentas praszo 
visuomenes naudoti kareivio 
armijos serijos numeri, reika
laujant oficieliuju instaigu in-

kari, ar tai karines tarnybos

numerio,
o* & 
kariuomeneje yra daug kariu

No
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena įsotina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 1120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz 'girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

No. (123 Septynios istorjos apia 
__  „_j zerkolas; Sidabrinis 

[grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vay-go sapnas ir pasaka apie ci- 
gonus.f 45 puslapiu..................... 15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Dorps gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užniktos karaliaus dukters; Jonukas

Kelerą Juoku ir Paveikslo.
......................................... 15a

Adresas: ’1
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

j Kalėdų Diedukas Rengiasi Atlankyt Kareivius

diena 
gatve- 

Prieidavo prie 
vartų, kur 
darbininkai

turga-vietes

ENTS v i s a 
W. vaikszcziojo

j mis.
fabriku 

straikuojantieji 
nustatė sargybas.

Slankiojo po
aiksztekur daitbininkai stovėjo 
užtvaru grandinėse. Nueidavo 
ir in žymiausia gatve, kur isz 
sienos griuvėsiu buvo dirbamos 
barikados.

Jis buvo labai senas ir bejė
gis. Liesas liemuo siūbavo, kaip 
nendrele. Kojos drebėjo. Ran
kos bejėgiai kadarojo. Jis ‘buvo 
kaž-kuo nepaprastai susijau
dinės. Net jo veidas bent kiek 
paraudo. Akys karsztai žibėjo. 
Visas jo kūnas meszlungiszikai 
trukeziavo.

Jo niekur nepriimdavo, jog 
jis niekuom negalėjo pagelbėt! 
Bet jis vela sugryždavo.

Pradžioje jis priėjo in tuos, 
kurie būdavo jo siena.

— Ar galima tau padėt? — 
paklausė jis darbininko, tempu
sio akmenis ir rastus, idant už
pildžius tusztuma tarp dvieju 
parverstu vagonu.

Jis taip-pat paleido in darba 
savo drebanezias rankas. Nu
tvėrė sienos griuvėsi, bet pirsz- 
tai atsisakė tarnaut.. Akmuo 
nupuolė. Jis sunkiai iszsitiese.

— Nesiseka, brolau! — tarė 
jis, pažvelgęs in kaimyną. Be- 
jiegiai nusiszypsojas, nudūlino 
toliau. Paskiau jis nuėjo in aik- 
szte. Insibrove in darbininku 
graudinę. Bet stovintieji gran
dinėje ji iszstume.

— Tu per senas, — tarė jie. 
— Jeigu kas nors panorėsiąs 
insiveržt, tai dar prisieisią tave 
prilaikyt.

Jis neužsigavo. Net galva 
linktelėjo.

— Ir tikrai — Ir nusiszyipso- 
jo: — Kur nors kitoj vietoj pa
gelbėsiu.

Jis toliau nudūlino. Už aiksz- 
cziu ir gatvių priėjo ligi fabri
ko.

Czia viskas buvo pažystama. 
Czia buvo jo paskutine darbo 
vieta.

— Che-che... — niurnėjo po 
nosia, sunkiai bevilkdamas ko
jas. — Dabar jinai negyva, su
vis negyva.

Jo balse buvo bent kiek pa
giežos.

Jis pere jo per straikuojan- 
cziu daibininiku sargybas. Už
ėjo in fabriko kiemą. Pažvelgė 
per langus in instaigos vidų. 
Isztikruju — viskas isztuszte- 
;jo. Jis patenkinaneziai patrynė 
rankas.

Kuomet palicija atvede 
straik-laužius,, jis su darbinin
kais iszejo priesz juos. Du kar
tus jis buvo paibloksztas in 
.szali, bet jis vela pakildavo in 
pynėsi prie musztyniu. Jis net 
nutvėrė viena straik-lauži už 
peties.

Pagalios, jis gavo smūgi, 
nuo kurio parpuolė o kuomet 
norėjo pakilt, dar gavo smūgi 
in galva.

Atsipeikėjas, jis nusitvėrė už 
galvos ir pajuto, kad ji kruvi
na.

— Ar skauda? — paklausė 
darbininkas, pagebedamas jam 
atsikeli.

— Taip, jis mėgino nusiszyp- 
sot.

— Ko czia tau, tiesa pasa
kius, reikia ? — paklausė jo ki
tas, szluostydamas jam nuo vei-

do krauju ir greta jo nusileis
damas.

— Nieko, nieko! — pasisku
bino senis. — Asz tiesiog 
džiaugiuosi, — szi karta szyp- 
sena iszejo kaip reikiant.

— Jis džiaugiasi! — suszuko 
auksztas darbininkas irkumsz- 
lelejo kaimynus. — Džiaugiasi, 
kad jam galva pers'kele!

Senukas atydžiai pažvelgė 
iii szachteri ir užmerkė akis, 
kaž-ka begalvojant. Jis vos gir
dint kaž-lka po uosiu sumurmė
jo, bet už minutes, apžiurėjas 
aplink ji stovinezius žmones, 
pradėjo iszleto kalbėt:

— Ar jus žinot szuns tarnys
te? — jo veidas liguistai persi- 
kreipe. Visi nusijuokė.

— Asz buvau szuo, — per
trauke jis juos kiek galint gar
siau. Jo akys pasirodė tamsio
mis duobėmis geltonose akiu 
vietose. — Visa gyvenimą bu
vau szuo — teiskite patys: visa 
gyvenimą buvau prirakintas 
prie karuezio (taczikos), kaip 
szuo prie savo budos. Pradžioje 
tatai buvo karutis, kuriame mo
tina (vežiojo daržoves in mies
tą. Tatai dar buvo lengvas ka
rutis! Paskiau vežiojo karuti 
su angliais po žeme; sunku ge
ležini karuti. Paskui karuti fa
brike. Taip ir visas mano kyve- 
nimas buvo panaszus in sunku 
karuti! — Jis užduso ir atgavo 
kvapa. — Taip, — tose jis kar- 
sztai, — toki karuti asz vežio
jau septynias-deszimt metu. 
Che! Buvo sunkus karutis... — 
niurnėjo ji tyliau. — Jame buvo 
trys vaikai o tris palaidojau. 
Prie to viso liguista žmona o ir 
paties persikelta krutinę. Palu- 
kejas jis tese: — Vis-gi savo 
karuti asz sanžiningai vežiojau. 
Daug galėjau isztraukt. Bet jau 
labai mane nualsino. O ka gali 
szuo padaryt? Pradžioje jis 
kanda. Paskui loja. Pabaigoj— 
tiktai urzgia. Ji musza o, jis 
tarnauja szeimininkui iszti’ki- 
mai ir teisingai. — Senukas nu
korę galva. — Sztai ir asz — 
senas szuo, jau neįkandu. Bet 
užtat ir kąsniu negaunu. Sep- 
tynes-deszimt metu asz sanži- 
ninigai diibau. O dabar nieko. 
Nieko. Ponai fabrikantai skait- 
liuoja savo pinigėlis ir metines 
apyvartas. Isz ju ir iszmaldos 
nesulauksi. — Jis pažiurėjo in 
fabriku rūmus ir staiga nusi- 
szypsojo,,.=—. Clie, che, sztai K 
asz džiaugiuos, kad ir senas 
szuo galis karta palot. Rasit, 
dar galėsiu inkast savo bedan- 
czia burna. — Jis pakilo, niur
nėdamas: — Kaip-gi man nesi
džiaugi ?

Darbininkas, kuri lyg kad 
szis klausymas liete, nedrąsiai 
atsake:

— Na ir praszau džiaugtis!
Visi sukvatojo. Senukas su

vis pakilo, nuszluoste nuo kak
tos krauja ir trumpais žings
niais nudūlino link aiksztes.

Tenai buvo 'baisi kamsza- 
miene. Minia bangavo, kaip jū
res. Užtvaru grandine buvo su- 
muszta.

O&

Sztai Kalėdinis Diedukas kuris rengiasi atlankyti musu 
“boisus” tarnaujanczius visose dalyse svieto, padalinti 
jiems dovanas isz Amerikos. Dovanos turi būti iszsiunstos 
kareiviams užmaryje ne vėliau kai 1 d. Lapkriczio-Nov.

grandine. Sztai gatve staiga

ris.
— suszuko se-

uis, — isztikruju policija! —' 
ir pradėjo skverbtis link užtva-' 
r u grandines.

— Eina, eina! — szauke dar-, 
bininkai, tie patys, kurie ji pa
varė isz grandines.

— Musu mažai, mes neiszlai- 
kysim, — pasigirdo balsai.

— Mažai! — suszuko senis,! 
kiek tik turėjo jegu, — bet juk 1 
mus tukstancziai, tukstancziai!

Kaž-ikas atsigryžo.
— Bet juk visi darbininkai že

mai, prie fabriko ir tuojaus mus 
nuo ju atskirsiu.

Pali ei ja eina priesz juos.
— Prie barikados1? — gyvai 

paklausė senis. — Jus 'kalbate 
apie darbininkus, kurie stato 
barikada?

— Taip, tai]), — atsake keli; 
balsai, — tie patys, kurie sta
to barikada. Keikia jiems duot 
žinia.

— Jie mus isz veido pažysta,
— suszuko vienas isz grandi
nes, — ka-gi imsi mist ?

— Che- che, — sumurmėjo 
senis, — ka nusiunst? Asz galiu i

■ nueit. Mane siunskite! — ir jis 
iszsitiese.

— Ar galima ji siunst? Ar 
jis Paeisiąs? Ar tu galėsi nueit ?
— ’kreipėsi in j-L^-v

Senio veidas nuszvito.
— Dar kaip galėsiu! t 

ka-tik nepasileido szokti.
— Duokite jam rarfz 

suszuko vienas isz grandines 
vedėju, besiklausąs pasikalbė
jimo.

Gavės raszteli, senis energin
gai pasisuko ir trauke szaliu. 
Jam pavyko prasiskverbt per 
minia. Jis laimingai paliko už
pakalyje žymiausia gatve, bet 
jo žingsniai užtrukę. Visur sto
vėjo žmonių kruvojs. Girdėjosi 

keiksmai, 
ydo palici-

! sujaudintos kalbos
I Gatves gale jis isz 

=■=' ninkus.

ir jis

Mokykloje
— Sziadien musu mokytoja 

uždavė toki klausymą ant ku
rio ne vienas negalėjo atsa
kyti.

— Iz det so? O ko ji klausė?
— Užklausė katras isz vai 

ku iszmusze langa!

audine irJie ėjo placzia 
vare priesz save daugybe žmo
nių. Bet minia nesisii 
nes visus skers-gab 
ke.I

j Senis turėjo eiti 
Po kairei — apJ j 
liais — 'buvo laPj

• • , Aosl szmei-gi stove _ I ( ° a T. J

frrste. Žino
tis užtven-

r minia.
Lt. • n ,.iais ke- 
fi. Po de-
[ereinama

bėgt. Bet jis su baime atsigryž-' 
davo in policininku automobi-| 
liūs ir lengvai atsiduso tiktai'j 
tuomet, kuomet pasijuto ju už-; 
pakulyje.

Jam pasiliko pereit dar ke-

vvsia. draugai. Tiktai, kad ko-l . ' . ., . ..vijos iszlaikytu! Puolimas p žy-1 
miai nusilpnino...

Staiga jis išgirdo szau'ksma.

gatvėje nieko nebuvo-gi alsi-!

bino žingsnius.
S z a uk s m a s pas ik a r t o j o.
— Stok! — suszuko vienas

— Kame dalykas ? Kas tokio ?, žmonių siena. Jis nusprendė 
— paklausė senis grusdamasis Į mėgint persilaužt per siena ir 
in minia.

— Policija! — suszuko mote- pratusztejo...
— Jie szaudo! — suszuko mo

teris, galva-truk'cziais pro ji 
prabėgusi.

— Szaudo, szaudo! — dar du 
prabėgo.

— Gryžkite! — vienkart ke
li balsai suszuko, — ten nieko 
nepraleidžia.

Minia ubanigavo ir nutempė 
seni. Ji apstumdė. Pagalios jis 
pasislėpė kampe vienu namu. 
Vienas isz praeiviu jo pasigai
lėjo.

— Seneli, gal tau pagelbėt? 
Jeigu nori, asz tave palydėsiu.

Senukas negalėjo ne žodžio 
isztart. Jis buvo benutveriąs 
jam isztiesta ranka bet staiga 
ja iszleido. Minia toliau nu
slinko, jis pasiliko vienas. Ar
tinosi palicija. Jis pirmiausia 
iszvydo grandine, bevalanczia 
gatve. Užpakalyje keli szimtai 
keliavo: būriai pėstininku ir 
automobiliai. Paskutiniai isz 
minios iszsigande pro ji prabė
go. Jis giliau prisiglaudė prie 
sienos, užmerkęs akis. Jam pa
sirodė, kad ji nieks nemato.

— Pažiūrėkite in seni! — su
szuko vienas palicininkas ir 
isztrauke ji in gatve. Jis kvato
jo isz savo belaisvio ir rode ji 
kitiems.

• — Nenori bėgti? — paklau
sęs vienas isz palicininku ir isz- 
palengvo pastūmėjo ji in pe- 
czius.

— Tikriau .sakius, negali, — 
atsake kitas. — Jis jau kruvi
nas.

Bet ežia kiti insikiszo:
— Varykite ji, tegul bėga!
Begk — szuktelejo palicinin

kas, laikantis ji už apykakles. 
Senukas pasinaudojo proga ir 
pasileido bėgt, bet— tiesiai per 
grandine.

— Ne ten! — suszuko polici
ninkas, nutveręs ji vela už apy
kakles. — In ana puse, — ir jis 
davė jam smūgi, nuo kurio se
nis atsidūrė anoj gatves pusėj 
ir parvirto.

Jis nusprendė isz karto nesi
keli. Prie to-gi, jis susitrenkė 
koja. Jis tiktai tuomet pakilo, 
kuomet pirmoji grandine pro ji 
praėjo. Tuomet jis paszoko ir 
nuėjo savo keliais.

Pradžioje jis szlubavo. Pas- 
, kiau pasileido visu greitumu'

— Sustok! — suszuko kitas.
Jis suprato, kad ji szaukia. 

Jeigu jis sustos, — ji sulaiky
sią. Atrasiu, raszteli. — Jis nu
tarė neatsigryžti. Leidosi teki
nas bėgt. Paskui ji vijosi ketu
ri žmones: du palięininkai ir du 
civiliai.

Jis paskui saves iszgirdo:
— Tai jis!
— Asz imacziau ji prie fabri

ko, — uszuko kitas balsas. — 
Jis nesza jiems praneszima.

— Stok! — suszuko keli bal
sai jau žymiai a rėžiau.

Jis suprato, kad ji gaudo. In- 
tempe paskutines jėgas. Jo se
nas kojos skubino, kaip tiktai 
galėjo. Kad tiktai neparpulti 
Du skersgatviu tebeliko.

(Bus daugiau)

In Pittslburga pribuvo bobele, 
Laibai graži žmonele,, 

Kaip rodos isz anglių kietu, 
Ar isz 'kitu szaliu. 

Plusta nuolatos ir rugoja, 
Savo Ibiedna žmogeli kolioja, 
Kad czion neturi kumucziu, 

N e 1 i u s t a u n u m a m u cz i u. 
Niekas nefundina alaus, 

Negali turėti krupnyiko 
gardaus,

O nebage nesenei taip nusilakė, 
Mat du vvru ant burdo sulaukė.

Kliksmo buvo invales,

Josios vyrelis tai muczelninkas, 
Neturi ženklyvumo kaip ne- 

valninkas,
A’isai]) ant jo iszmislino, 

Visok’mis žodžiais iszvadino.
Nuo čigonu ir kamuku,
Nuo plikiu ir velniuku,

Grindys nemazgotos,
Lovos niekad neklotos,

Blakes neduoda miegoti, 
Per rakti turi su joms kovoti.

O bestijos nemažos, 
Kaip slyvos,

Baisei prisipūtosios,

Žmogus negali pasilsiu gauti, 
Turi per naktis su jom kariaut i.

Tai}) tai vyrus laiko,
O suvis jiems netaiko,

Ne valgyje ne skalbime, 
Ne jokiam szvariime. 

Blakes viena sukapojo,
Jog ka dare tai netemijo, 

N o r ėjo pasiukai i d y t,

Tokiu misiukiu daug yra,
K a nuolat os gertu ir bartu 

vyra,
Da žmogus gyvuli pirkdamas 

gerai apžiūri, 
Užkuri užmokėti tuojaus {tiri, 

Bet gyvuli ghli parduoti, 
() boba paėmus turi laikyti, 

Lyg smert szerti, 
Ir rėdyti,

Ir varga turėti, 
Priesz apsipacziavima protą 

turėk, 
Ant szvelno snukio nežiūrėk, 

Paimk dukrele geru tėvu, 
O neturėsi jokiu vargu.

Tegul luina davadna,
O labiausia Dievobaiminga, 
Kuri nemėgsta valkiotis,

Po visus kampus trankytis, 
O jeigu nori paežiu gera turėti, 

Turi jai “Saule” užraszyti, 
Kaip skaitis, 

Guzutes neužsimanvs, 
Ant kitu nežiuręs, 

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

Bondus ir Markes.

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

Prisidave Prie Darbo Arkliukas Su Karietele

Szitos dvi SPARS pakrasztines laivores, jeszkodamos 
moteru-kandidatu prie kariszku laivyno darbu, Louisianoj, 
sutiko dvi merginas kurias ragina prisidėti prie tojo darbo. 
Negalėdamos gauti automobiliu, panaudojo arkli su karie- 
taite ant tojo darbo.

Tai davė geru magarycziu

PLEPUS VYRAS

Vakar man prisiėjo greituo
ju traukiniu važiuot. Mano ku- 
pej buvo tvanku ir asz palikau 
duris neuždarytas. Kaimyninė
je kupej, kurio durys ir-gi buvo 
praviros, sėdėjo vedusiųjų po
rele ir sekaneziai sau szneku- 
cziavosi.

— Keista, — tarė žmona,— 
kad tu kiekvienam žingsnyje 
gineziniesi.

-— Hm... bumbtelėjo vyras.
— Sztai kad ir dabar...
— Hm...
— Kas czia do hm? Asz pa

sakiau ir reiszkia nėra czia ko 
ginezytis. Tu juk žinai kad asz 
nemyliu, kuomet man prieszta- 
raujama. Ir dėlto nutarta kad 
mes apsistosime “Paryžiaus” 
o ne “Europos” vieszbutyje. 
Abelnai, jeigu tau nesidaboja, 
tai tu gali apsistoti “Europoj” 
o asz važiuosiu in “Paryžių”.

— Hm...
— Tai tau vėl netinka? Bet 

tatai nutarta... Tu, juk visuo
met keli ginezus. Politikoj tu 
konservatorius (deszinysis) o 
namie — revoliucijonierius.

— Hm...
— Gal but ir tam tu priesz- 

tarausi? Tu juk viskam esi 
prieszingas. Pavyzdžiui, praei
ta sanvaite: asz norėjau eit in 
sveczius pas Ivanauskus o tu 
užsispyrei, nors tam lyginai jo
kios priežasties neturėjai, 'bet 
juk tu visuomet privalai ant 
savo pastatyt.

— Hm...
— Teisybe, mes vis-gi nuėjo

me, bet kiek man prisiėjo in- 
szneket ir aszaru iszliet, paga
dint nuotaika...

— Hm...
— Tu nori pasakyt kad “ne

žiūrint in tai, tu vis-gi buvai 
linksma ir gyva. ’ ’ Taip, bet asz 
esu dėkinga tiktai ponui Liud- 
ziuvaieziui, kuris, matydamas 
mano nuotaika, pasistengė ma
ne pralinksmini.

— Hm...
— Žinau, žinau, kad tatai tau 

nepatinka, kaip nepatiko ir 
Sznekutienei, Žverinskui ir ki
tiems bet man nuo to ne szilta, 
ne szalta ir, abelnai imant, asz 
in tuos žmones nekreipiu ne 
mažiausios domes, ar supran
ti?...

— Hm...
— Taip, asz žinau, tu ma

nai kad asz labai branginu ju 
nuomone, draugijos nuomone, 
— klysti, mano mielas...

— Hm...
— Paliauk, meldžiamasai, 

nors karta mikeziojas, dėlto, 
kad tatai mane tiesiog piktina. 
Jeigu tu mane brangini — abel
nai, kas tau galvoj apie mane!

— Hm...
— Asz viską esu pasirengusi 

nukenst, tiktai ne szita tavo 
amžina: — hm?...

— Hm...
— Tu bjaurus pleperys, o 

plepus vyras, — tai blogiauses 
isz visu vyru...

— Kaunas! — suszuko kon
duktorius.

— Nejaugi tai Kaunas? Ne
gali būti, — prakalbėjo ponia.

— Hm... burbtelėjo vyras.
— Tu vėl gineziniesi!... — su

szuko užsirustinusi žmona.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Žinios Vietines!
1 — Petnyczioje pripuola Szv. 
Brigytos. {

— Panedelyje Szv. Panos 
Motinyste. Taipgi taja diena 
pripuola Pula^kio Diena.

— Utarninke pripuola Ko
lumbo Diena. Bankai szvens 
taja diena.

—■ Praeita Sukata Szv. 
Juozapo bažnyežioje likos su- 
riszta mazgu moterystes pana 
Lucija Saikalauslkiute, isz New 
Yobko, duktė ponios Sakalaus
kienės, 411 E. Pine uly., su 
Steponu Kurdinsku, isz New
ark, N. J., kuris kitados gyve- 
no mieste. Kunigas P. Czesna 
suriszo mazga moterystes.

— Sukatoje pripuola Žydu 
szvente “Yom Kippur” diena 
apgailestavimo už savo nusidė
jimus.

— Pulkininkas Albertas 
Lutskus, kuris yra eroplanu le- 
kiotojum, likos sužeistas nelai
mėje Chickasha, Oklahomoje, 
lankosi pas savo tėvelius ant 
435 E. Mahanoy uly. Jo drau
gai yra nudžiugę kad Albertas 
greitai sveiksta ir neužilgio su- 
grysz prie tarnystes.

—- Ana diena lankėsi redak
cijoj “Saules” ponas Juozas 
Mikelionis, isz Shenandorio, 
uižraszydamas savo motinėlei, 
Teofilei Sebolienei laikraszti 
“Saule,” kuri randasi ligoribu- 
tej. Tokiu šuneliu reiketu dau
giau kurie neužmirszta apie 
savo motinėlės, užraszydami 
laikraszti del motinėlių, ant 
praleidimo smagiau laika ir jas 
pralinksminti.

Turėjo Savyje Maža 
Bomba

Allen L. Gordon pasiliko 
žmogiszka bomba, kada isz- 
szauta maža bomba pataikė 
jam in szona bet ant giliuko 
netruko. Daktarai turėjo ne
mažai darbo ir baimes imda
mi isz jo bomba būdami pa
vojuj kad gales trukti laike 
operacijos kuri nusidavė pa
sekmingai. Gordonas stovėjo 
prie savo dinsto ant laivo, 
kada likos perszautas.

Bėga Nuo Savo Bombų

"B A U E E ,T MAHANOY CITY, Pj;

Musziai Allijentu Su Vokiecziais Italijoj JUOKINGAS
SZLIUBAS

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SHENANDOAH, PA.
— Miesto palicija jeszko 

Veronikos Vitkauskienės, 311 
E. Lloyd uly., kuri dingo isz 
miesto, palikdama du mažus 
vaikus 'be apglobos. Kokia bu
vo priežastis apleidimo vaiku 
ir dingimo isz miesto, to da ne- 
dažinota.

t Anele Danovskiene, sesuo 
A. J. Sakalauskienės, isz Maha- 
nojaus, mirė Pottsvilles ligon- 
buteje ir buvo palaidota isz na
mo jos sesers, Jurgienės Strun- 
gienes, 233 E. Centre uly. Ve
lione buvo apsigyvenus per 
paskutini meta Chester, Pa. 
Jos vyras Pranas mirė apie me
ta laiko adgal. Paliko dvi du'k- 
teres, tris seseres ir viena bro
li. Prigulėjo prie Kazimiero pa
rapijos. Laidotuves atsibuvo 
Seredos ryta.

— įSeredoje likos palaido
tas Vasilius Katalinas, 23J. N. 
Bowers uly., su 'bažnytinėms 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje. Daug žmonių dalyvavo 
laidotuvėse.

Gilberton, Pa. — Didele gar
be aplaike Petras Rudvalis, ku
ris nesenei likos iszkeltas 
nuo pulkininko ant kapitono, 
tarnaudamas Islandijoj. Kapi
tonas Rudvalis instojo in ka
riuomene 1941 mete.

Ar Žinote Kad...

§ Vermonto valstijoje ran
dasi daugiau kai 300 visokiu 
ežeru.

§ Puerto Rike randasi 547 
žmones ant kožnos keturkam- 
pines mylios.

§ Praeita meta Ameriko- 
niszki ūkininkai turėjo skolos 
ant savo ukiu 6,750,000,000 do
leriu._____

Pralaimeja muszius su Alli- 
jentais, Italijoj, szitie Vokisz- 
ki nelaisvei insikasa idant 
apsisaugoti nuo bombų ku
rias meta Vokiecziai. Vokie- 
ežiai, bėgdami nuo Allijentu 
isz Neapoliaus, pirmiausia 
paskandino 30 visokiu laivu, 
sunaikino visa pamarį ir isz- 
arde geležinkelius ir sudegi
no daug visokiu fabriku.

Kariszkas Kapelonas 
Japoniszko Gimimo

Pulkininkas Iliro Higuchi, 
kuris yra gimęs isz Japonisz- 
ku tėvu ir sziadien tarnauja 
Amerikoniszkoje kariuome
nėje kaipo kapelionas. Kita
dos jis gyveno Ha vajo j ir 
sziadien yra antru Japonisz- 
ku kapelionu kariuomenėj e. 
Dabar jis lankosi in Harvard 
universitetą baigti savo mok
slą.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Kada Amerikoniszka 5-ta armija iszlipo ant pakraszczio Salerno, turėjo nemažai 
vargo iszdeti savo amunicija ir maista ant kranto bet po keliu dienu pasisekė apmalszyti 
Vokieczius ir darbas ėjo lengviau. Ant kaireses matome Angliszkus kareivius jeszkan- 
czius Vokiszku kareiviu pasislėpusiu sugriautam name o ant deszines Allijentai iszkrauna 
savo tavora norints Vokiecziai juos smarkei bombardavo islekeneziu eroplanu.

“KOLUMBO DIENA” 
(Utarninke)
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Norints jau pra
ėjo 451 metai nuo 
kada žymus juri
ninkas, Kristofe- 
ras Kolumbas 
kuris iszplauke in 
nežinomas szalis, 
jeszkoti naujos 
žemes, yra tai

svarbiausia diena nuo Užgimi-
Mažai žinome apie taji did

vyri ne kaip apie kitus. Kuom 
jis buvo? Kur jis gimė? Kokis 
buvo jo gyvenimas isz jaunuo
menes? Ar jis buvo mokytas ar 
buvo bemokslis. Kur ir kada
jis mirė? Kur jis buvo palaido
tas? Ir daug panasziu užklau- 
symu negali būti atsakyti per 
musu sziadieninius istorikus.

Nekurie rasztininkai sako 
buk Kolumbas buvo Iszpanu, 
kiti vela, kad buvo Portugalas, 
kiti sako kad jis buvo Žydas ir 
tasai klausymas niekados nebu
vo galutinai iszaiszkintas.

Randasi mažiau
sia 15 miestu Ita
lijoj kur galima 
matyti ‘ ‘ Gimtine 
vieta” Kolumbo, 
bet ir Iszpanijoj, 
Portugali
joj, Francijoj ir 
kituose sklypuose

randasi vietos, kur nevos Ko
lumbas buvo gimęs.

Metai jo gimimo badai yra 
užraszyti 1446 o ir 1451. Istori
kai negali užtvirtint ar jis lan
kėsi in koki universitetą ir ar 
tikrai jis pabėgo isz namu būti 
laivorium ir kad jo tėvas buvo 
vilnų szukuotojas.

Randasi taipgi daugiau kaip 
40 paveikslu Kolumbo, bet ne 
vienas ne yra panaszus in viens 
kita o kurie nevos likos nupiesz- 
ti da už jo gyvasties.

Po sugryžimui 
isz savo ketvirtos 
keliones po mares 
Kolumbus pavo
jingai apsirgo.
Daugelis raszti- 

ninku tvirtina 
buk Kolumbas 
mirė Gegužio 20

d., 1506 m., mieste Valladolide,
Iszpanijoj, bet apie jo mirti ta

yiENAS lekajus vogė savo
ponui vyno, buteli po bute

liui, bet ponas suprato ir viena 
karta, nusiuntęs lekaju atneszt 
vyno, pats pamaži nuėjo pas
kui ir pAsislepes kaušo: Leka
jus, mislydamas jog niekas jo
nepaklauso, pradėjo garsinti 
novos užsakus:

— Instoja in stoną mote
rystes doras jaunikaitis — le
kajus gero ponelio Gurksznę- 
viezius, su dora mergina, pana 
“Butelkiute.” O kad tame yra

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

svarbus reikalas, tai užsisako 
ant kart pirmu, antru ir tre- 
eziu užsakymu. —O kad niekas 
nesiprieszina, mudviejų mote
rystei tai tuojaus užstoja szliu- 
bas.

Su tais žodžiais atkimszo

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.

me mieste nieko nebuvo užra- 
szyta, tik in 27 metus vėliaus.

Vienas apraszymas apie pas
kutine vieta amžino pasilsio 
Kolumbo yra, buk jis likos pa
laidotas miestelyje Valladolide, 
po tam jo kaulai likos perneszti 
in Seville, Iszpanija, po tam in 
Santo Domingo ir vėliaus in 
Havana, Kuba.

Laike Iszpaniszkos-Ameriko- 
niszkos kares, kada Iszpanai 
buvo tosios nuomones kad 
Amerikonai užims Kuba ir isz- 
vogs kaulus suradę j o Amerikos 
(Kolumbo), nusiuntė juos in 
Seville, Iszpanija.

Rado Jo Turtą
Medineje Kojoje

San Francisco, Cal. — Da
nielius Delecios, kuris turėjo 
medine koja ir rinko almužna, 
stovėdamas prie czionaitines 
bažnyczios per daugeli metu, 
likos ana diena aresztavotas už 
užgavima. Daugeli kartu pali
cija ji suėmė bet niekados nera
do pas ji pinigu kaipo davada, 
kad ubagavo. Vienas isz palici- 
jantu ant galo atriszo jam me
dine koja, kuria gerai peržiu
rėjo, užtikdamas buk koja ne
buvo tuszczia nes buvo pri 
kimszta bumaszkoms vertes 
ant dvieju tukstaneziu doleriu. 
Pinigu neateme bet daugiau jis 
nestovės prie bažnyczios mels
damas auku nuo praeigiu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Parasziutinis Szuo

Kaip szuo turi iszszokti isz 
eroplano, parodo szitas szuo 
“Chips” kuris priguli prie 
lekioto j u pulko. Ant virszaus 
matome kaip jis pasirengine- 
ja iszszokti isz lekenezio ero
plano ir puolantis su pagial- 
ta parasziuto po tam sau 
malsziai eina in kazarmes.

§ Alaska turi 586,000 ketur- 
kampiniu myliu.

§ Amerikoj, Alaskoje ir 
Havajos salose randasi 23,000,- 
000 Kataliku. Katalikiszku ku
nigu randasi 36,970.

Kareiviai Gabenami In ,Ligonbutes

Amerikoniszki sužeisti kareiviai bu 
tu luotu in ligonbutes, kurie likos sužej 
ponais. Daugiau kai 20,000 Japonu Ii j 
jentus ant Salamaua isz kur pabėgo ia 
siduoti arba būti visiszkai sumuszti. ■

i gabenami ant szi- 
,i musziuose su Ja- 

pagauti per Alli-
|e salas ir turės pa-

buteli, idant ji isztusztint, nes 
nemažai 'persigando, kaip už
pakalyje jo pradėjo ponas gar- 
sei kalbėt užsakus, rodydamas 
rapninka.

— Instoja in drūta stoną 
moterystes girtuoklis lekajus 
Jonas Guikszneviczius, su do
ru “ Rapnin'kevicziu. ” Del 
svarbiu reikalu, garsinu ant 
kart pirma, antra ir treczia už
sakymą, o kad niekas nesiprie
szina moterystei, tai tuojaus ir 
szliubas užstoja.”

Tai pasakęs pagriebė poną? 
tarna už cziuprinos o persigan
dęs lekajus susigriebęs, pradė
jo kalbėt:

— Daug-galis pone! Užeina 
na svarbi perszkada ir negali 
szliubas užstot, nes jaunikis 
atsimeta ir nenori vineziavotis.

Ponas negalėjo nuo juoko 
susilaikyt, girdėdamas tokia 
svarbe perszkada, ir tuom kar
tu pasisekė lokajni iszsisukt 
nuo rapnin'kinio szliubo.

Pagialba Szventuju
Prie 'karezemos sotvejo ,pri- 

risztas arklys, prie skersinio ir 
lauke ant savo girto gaspado- 
riaus. Ant galo iszejo gaspado- 
rius, svyruodamas ir negalėda
mas užsira'bantyt ant arklio, 
tarė:

— Szventas Petrai prigeUbek 
man, — ir paszoko 'bet nusly
do atgal nuo arklio.

— E, tu vaikine, tai nedrū
tas! ir kalba: — Szventas Po- 
vylai, prigellbe'k tu man ant 
arklio užlipt i

Ir vela paszoko kad užszokt 
ant arklio bet vela negalėjo.

— Ir tu, nebageli, nepajie- 
gus! — tarė giruoklis bet ant o o

galo paszauke:
— Visi szventieji prigelbeki- 

te man ant arklio užszokt! — 
ir suomes visas pajiegas, szoko 
taip smalkiai jog net in kita 
puse persiverte o gulėdamas 
purvyne pradėjo plusdamas 
szauikt:

— Ar jus isz proto iszejote, 
kam visi sudinat, ar negalite po 
viena, katras drūtesnis. Sze- 
lauk su tokia pagelba!

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.

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

Visos TRYS 
KNYGUTES 

■‘SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

i


