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Isz Amerikos
, 100,000 Plieno Darbi- 
į| ninku Iszejo Ant 

Straiko
Pittsburgh, Pa. — Nuo Pa

gedėlio 100,000 plieno darbi
ninku iszejo ant straikos nors 
Valdžia gana buvo prieszinga 
tam sustojimui kada sklypas 
reikalauja daugiausia plieno. 
Prezidentas Rooseveltas mel
džia straikieriu kad sugryžtu 
prie savo darbu ir dirbtu tuo 
laiku pakol susitaikys su darb
daviais.

Geležkelio darbininkai taip
gi sustojo dirbti isz priežas
ties neužganadintos mokesties 
nes per straika valdžia negales 
pristatyt reikalingus dalykus 
del kareiviu ir kariszka mate- 
rijola del laivu ir kareiviu Eu
ropoje. Straikai sziadien yra 
labai pavojingi del sklypo ir 
privalo būti uždrausti.

' Iszgialbejo Gyvasti 
: Vaikams, Žuvo Gel- 
i bedamas Szuniuka 
į -----

Chicago — Albertas Fesk, 
B7 metu, iszgialbejo gyvasti 
paežiai ir dviems vaikams lai
ke ugnies, kuris sunaikino na
rna bet pats paaukavo gyvasti 
geisdamas iszgialbeti maža 
Bzuniuka.

Fesk inbego in deganti na
rna kada jo dukrele suriko: 

Teveli, užmirszome pasiimti 
musu szuniuka,” ant ko tėvas 
atsake kad nesirūpintu ir nu
bėgo in deganti narna gialbeti 
szuniuka. Kada apleidinejo 
kambarį, ugnis jam užkirto ke
lia ir turėjo szokti per langa 
isz treczio laipsnio užsimusz- 
damas ant vietos.

Szuniukas pasiliko gyvas 
nes kada ugnagesiai užgesino 
liepsna rado szuniuka po lova.

18 Metu Vaikinas
Turi Tris Paczias

Kansas City, Kans. — Sudas 
pripažino kaltu už daug-patys- 
ta 18 metu Tamosziu Robert
son, kada jo trys pacziules sė
dėjo sude ir prisiklausinejo už- 
metinejimu priesz ji.

Mina Francis Pugh, 18 me
tu, treczia jo pati, pasakė buk 
ji myli Tamosziu ir lauks pa
kol jis atsėdės savo bausme ir 
sugrysz namo. Antra pati Lu
cille Roller, 17 metu, uždengė 
savo veidą ant peties savo mo
tinos ir nenorėjo žiūrėti in sa
vo vyra. Pirmutine jo pati, 
Katre Norris, 20 metu, neno
rėjo toliaus klausyti advokatu 
kalbu ir iszejo isz sūdo neužsi
baigus teismui.

Marines Ceremonijos Del .Mirusiu Kareiviu

Amerikoniszki kareiviai kurie žuvo Tarawoje, buna ga
benami in stotis ant palaidojimo per savo draugus. Tuose 
musziuose žuvo didelis skaitlis Amerikoniszku mariniu 
kareiviu.

Inkastas Per Kiaule, 
Sutino Ir Eksplodavojo

■■■ ■1111 •

Dearborn, Mich. — Ar-gi 
kas girdėjo idant žmogus ėks- 
plodavotu? Bet taip atsitiko 
su ūkininku Dovidu Reismil- 
ler, 54 metu, kuris mirė czio- 
nais nuo užtrucinimo per ga- 
za. Reismiller turėjo nepap
rasta liga apie kuria mažai 
daktarai žino ir girdėjo. Pane- 
delio diena kiaule inkando jam 
pirszta kada jis ja szere. Pirsz- 
tas užsitrucino ir Reismilleris 
atvažiavo in ligonbute jeszko- 
ti driktariszkos pagialbos. 
Sziaip, buvo rodos sveikas bei 
pirsztas baisei sutino.

Sėdėdamas ligonbute j e ir 
laukdamas daktaro, staigai jo 
kūnas pradėjo iszsipust ir in 
kėlės minutas jo kojos ir ran
kos iszputo beveik tris kartus 
didesnes ne kaip reikia. Skūra! 
sutruko nuo gazo kuris pradė
jo atsirasti nuo truciznos ir žo
džiu žmogelis eksplodavojo. 
Paliko jis paezia ir devynis 
vaikus. Daktarai labai nusi
stebėjo tokia liga nes da nie
kad nemate idant žmogaus 
kūnas “eksplodavotu.”

Dievas Jai Paliepė
Nužudyt Seseri

Doleville, Pa. — “Inkvepta 
Dievo paliepimu” Nora Com
ber, 55 metu, nuszove ant smert 
savo serganezia seseri, Mrs. 
Grenn kuri sirgo tris metus o 
sesuo ja prižiurinejo. Ana die- 

įna Nora aplaike inkvepima 
nuo Dievo “idant palengvintu 
sesutei kentėjimus per nuszo- 
vima jos”, ka ir padare. Mote- 
re skaitydavo kas diena bibli
ja ir kaip rodos susimaisze jos 
protas.

Bandė Nužudyt Ja Kad 
Aplaikyt Jos Turtą

Forestville, Ind. —■ Mrs. 
Mare Zimmerman užvede 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro nes yra pavojuje sa
vo gyvasties ir nenori su juom 
ilgiaus gyventi. Ana diena jos 
vyras pakiszo szmota dinami 
to po j u namu tiksle iszneszi- 
ii) o savo pacziules in padanges 
ir aplaikymo jos likusi turtą, 
apie 50 tukstaneziu doleriu. 
Priesz tai jis bandė savo pa- 
cziule nutrucint inpildamas in 
jos kava truciznos bet motere, 
supratus jo tikslą iszliejo ka
va laukan.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Motina 15 Vaiku Aplai-I 
ke Persiskyrimą Nuo Į 

Vyro

Milwaukee, Wis. f— Jeva Ži
linskiene, 44 metu, 2133 Grant' 
uly., ana diena aplaike persi
skyrimą nuo savo vyro Henri- 
kio, 49 metu už tai kad su ja 
pasielginejo nežmoniszkai ir 
gerdavo daug. Toji porele turi 
penkiolika vaiku ir apsivedė 
1917 mete. 

------------------------------------- ,---------------------~ 
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Vaikas Nurijo Maža 
Laikrodėli

Nashville, Tenn. — Dakta
rai vietinėje ligonbute j e sten
gėsi iszgauti maža laikrodėli 
isz viduriu trylikos metu Wil
liam Gorman, kuri jis nurijo. 
Vaikas gavo maža laikrodėli 
kaipo dovana ant Kalėdų, ku
ri jis insidejo in burna laike 
judomu paveikslu perstatymo. 
Laike paveikslo apie Indijo- 
nus, vaikas taip persieme kad 
užmirszo apie laikrodėli ir ji 
nurijo.

Pats Žuvo Gelbėdamas 
Gyvasti Savo Moterei

Springdale, N. J. — Ugnis 
sunaikino czionais penkių laip
sniu narna, kuriame gyveno 
daug szeimynu. Žmones turė
jo sėdėti ant langu, pakol juos 
iszgialbejo nuo ten ugnagesiai. 
Andrius Burke, gyvendamas 
ant virszutinio aukszto, likos 
pabudintas per savo moteria, 
kuri jam liepe gialbetis bet jis 
atsake: “Gialbekis pati save o 
asz eisiu paskui tave.” Pati 
iszsigialbejo bet Andrius žuvo 
liepsnoje.

1461 Aficieriu Ir
Laivininku Nuėjo
Ant Dugno Mariu
Su Laivu “Scharnhorst” Arti
moje Norvegijos; Rusai Užmu- 
sze 15,000 Vokiecziu Musziuo
se Prie Kijevo; Plieno Darbi

ninkai Straikuoje
.....................   ——v

Per Kalėdas penkta Ameri- 
koniszka armija užklupo ant 
San Pietro kalno kuri vėliaus 
paėmė su didėlėms bledems del 
Vokiecziu prie miestelio Orto- 
na.

Allijentai bombardavo Fran- 
cuziszkus pakraszczius su 3,- 
000 eroplanu po tam užklupo 
ant Berlino ant kurio numėtė 
daugiau kaip 1,000 tonu bom
bų. Allijentai bombardavo Vo
kiszkas kazarmes ir kelis gele
žinkelius ir miesteli Crecchio.

Rusai prie Vitebsko-Polpot- 
sko perkirto Vokiecziu linija 
ir atmusze apie 200 miesteliu 
ir kaimeliu. Prie Kijevo taipgi 
eina smarkus musziai kur Vo
kiecziai buvo priversti trauk
tis adgal. Rusai artinasi prie 
Lenkijos ir jau randasi apie 30 
myliu nuo rubežiaus. Rusai 
taipgi atmusze Gorodoka kur 
toje aplinkinėje atėmė taipgi 
60 miesteliu nuo Vokiecziu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Smarkus Musziai Tarawoje Su Japonais

Po 76 valandų smarkaus muszio su Japonais, Amerikonai paėmė sala Tarawa ir 
daug Japonu likos užmuszta. Mažam paveikslelyje guli suardyta Amerikoniszka tanka. 
Ant deszines matome tanka suardyta ant szmoteliu. Viduryje suszaudyta Japoniszka 
tanka isz kurios kyszoja Japonas su nuplesztoms kojoms.

LONDON — Vokiszkas didžiauses ka- 
riszkas laivas Scharnhorst likos paskandytas 
per Angliszka flota prie Norvegijos pakrasz- 
czio ir badai su juom nuėjo ant mariu dugno jo
1,461 laivoriai ir aficieriai. Buvo tai didele Me
de del Vokiecziu. Vokiecziai patys prisipažino 
buk per tai aplaike dideli smūgi netekdami vie
no isz didžiausiu kariszku laivu.

Antra smarku smūgi Vokiecziai apturėjo 
nrie Kijevo smarkiuose musziuose kur Rusai 
užmusze daugiau kai 15,000 Vokiecziu isz skait
ytis 150,000 kurie radosi toje aplinkinėje. At
imta nuo Vokiecziu apie 150 miesteliu ir kaimu 
kaipo ir daug amunicijos, maisto ir ginklu ir di
desni miestą Radomisliu.

Generolas Eisenhower, iszkeliaudamas isz 
^•’vlijos in Afrika apimti kamanda ant visu ka
reiviu, apreiszke buk neužilgio svietas nusiste
bės kada Allijentai pradės nauja kariszka frun- 
•a priesz Vokietija kuri bus priversta pasiduoti 
1944 mete ir tai netolimoj ateityj. Japonai taip
gi apreiszke savo gyventojams buk ilgiau nega
us iszlaikyti vedima kares ir kad butu pasiren
gia ant dideliu Medžiu.
 *-—- ■ ■----------------------------------------------------------- .

ni narna Germantowne, Kalėdų 
ryta, kuriame žuvo du žmones 
o apie 50 buvo dideliam pavo
juje.

Ant Solomonu Salų Ameri 
konai su Anglikais bombarda- 

l vo submarinu stotis su didė
lėms bledems kur paskandino 
kelis Japoniszkus submarinus 
ir nuszove 90 eroplanu kaipo 
ir paskandyta keli laivai su 
kareiviais. New Britain sala 
taipgi likos užklupta per Alli- 
jentus kurie padare dideles 
bledes.

Wildwood, N. J. — Czionais 
isudege trys takai prie mariu 
' vadinami boardwalk, keli te- 
atrelei, du hotelei ir kiti name- 
lei, padarydama bledes ant mi
lijono doleriu.

TRUMPOS ŽINUTES

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
sunaikino dideli apartamenti-

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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



r'SAULE” MAHANOY CITY, PA.

tolei, darbuojasi per visa jusu 
gyvenimą. KALĖDŲ NAKTĮ Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

apie savo szali, isz tikro 
pai galime manyti: Sza- 

lis musu ten, kur mes esame gi- 
' Bot tai da ne visi ergelei mia, isz kitos jiuses atsižvel- 
Lietuviszko laikraszczio: Slegiant turime pripažinti—kad 

ant aPgarsininiais da arsziau kož- szalis mus yra ten, kur gyven-

” Taip supras skaitytojai ko-
lį fu f w Lietuviszki laikraszcziai

O I i if V t. t? 111-1 b‘n)biai sutrumpinti viso- 
.......... * k°s žalias nes kitai]) laikrasz- 

...... ♦-----. !tis negalėtu iszeitinet ant pa- 
y .Viena isz didžiausiu silpny-1, ^birto laiko, 
bin žmogaus yra apkalbėjimas 
savo artimo. Kiek tai žmonių 
pragaiszina brangu laika
to, idant per liežuvius (apkal-!1)0 laikraszczio. Be apgarsini-į dami užsidirbame sau duonos 
.................... .-------- - - • . mu jokis laikrasztis negalėtu kąsni. Szis klausvnias palin-

v I V . . . . 1
užsilaikyt — pagal sziadiem- kės turėtu but daugiau prie 
ne 'brangenybe. Kai1]) visiems žmogaus 

lyra žinoma, tai da musu biz- 
Yra fai'llieriai Ledaejo lyg tam laips- 
žmoniu, 1!iui, idant suprasti, kad nore- 
ateiti iriclami vesti bizni ii- ji padidint, 
meluoja p’cikbi kanecz apgarsinti savo 

bizni — ir tai daug garsintis.

bejima) kenkti kitiems’ Be jo-.mu 
kio apmislijimo, be mažiausios 
priežasties, liežuvninkai vis' 
atranda ka tokio kuris prie-p 
szintusi su teisybe, 
bjauriauses sztamas 
kurie nedrysta patys 
in akis pasakyti, kad 
liktai paleidžia, liežuvius tarp j 
Žmonių. Kada ju užklausia del 0X11110 111 ^Pgnisinimus tiki 
ko paleido liežuvius, tai su ne
kaltu veidu, 
szypsena atsako kad jie nie- 
ko nekalbėjo tiktai jiems kitas 
ta pasakė.

Randasi žmonių ir be jokios 
teisingystes nes kas turi nors 
maža kibiriksztele teisingystes, 
tai tasai pats save guodoja o 
jo teisingyste jam nepavelintu 
idant ypatos,. ant kuriu liežu-, 
viai yra platinami, jam už- j 
kenktu. Yra tai žmones ku-| 
riems gali spjaut ant veido o į 
jie tau pasakys kad. . . lija, — | 
nes taip žemai nupuolė ir kas 
karta gilyn brenda in meszly- 
na, kad neturi ne mažiausios 
paguodones ir žmoniszkumo.

Yra tai žmones kurie nuola
tos iszranda piktumą ant kitu 
o patys netiki in savo gyveni
mą taip purvina kaip purvinas 
smirdanezioje grabeje... Yra 
tai žmones kurie yra pasiren
gia parsiduot už stikleli alaus, 
idant platinti tas, kas yra bjau
riausio.

Nuo tokiu žmonių reikia sza- 
linti kuotoliausia nes yra tai 
neprieteliai visko kas yra ge
ro. Yra tai szaszai užikreczia- 
mos stervienos nes jeigu dva
sia yra niekai, tai ir kūnas nie
kai. Toki žmogų nustumk nuo 
saves, spjauk paskui ji nes jis 
daugiau ko nuo tavęs ne yra 
vertas.

vargszo kuris neturi 
daugiau kaip tik savo 
deszimts pirsztu kurie 
jam duona. Žmogus, 

užgimęs, augės ir prie

bet didesne dalis netiki in ap- 
su Judosziszka garsinimus nes “tai dauglkasz- 

tuoja.” Taip, dykai, tai kožnas 
norėtu garsintis bet užmokei 
už apsigarsinima tai “butu 
griekas.” Žydai ir Amerikonai 
daugiausia aipsigarsina ir to
dėl jie daro didžiausia bizni.

Supras skaitytojai del ko 
Lietuviszki laikraszcziai yra 
mažesni ir daugiau kasztuoja 
už svetimtautiszikus. Jeigu 
nors musu biznieriai daugiau 
apsigarsintu tai laikraszcziai 
butu pigesni ir didesni. Jeigu 
musu ibiznierei nesuszelpines 
laikraszcziu tai kas kart bus 
sunkiau juos iszleidinet ir ne- 
užilgio turės visišzkai sustot 
ėja.

Negana to, sziadien reikia 
mokėti daugiau už visokį ma- 
terijola, pacztas pabrango ir 
daro visokes klintis del svetim- 
tautiszku laikraszcziu ir szini- 
tas kitokiu paibeliu daro dide
le sunkenybe del redaktorių ir 
iszduotoju.

Daugelis skaitytoju laik-į 
raszcziu negali suprasti del kol 
Lietuviszki laikraszcziai yra 
mažesni, talpina mažiau žinių 
ir turi mažiau apgarsinimu o 
tiek kasztuoja kiek Anglisz- 
kas o kartais ir daugiau.

Pirmiausia skaitytyojai tu
ri žinoti kad daug lengviau ir 
pigiau yra iszdavineti Anglisz- 
ka laikraszti ne kaip Lietuvisz- 
ka.

Angliszki laikraszcziai ap- 
laiko visokius daneszimus dru- 
kuotus ant maszinukes arba 
jau atlietus, per ka vienas re
daktorius arba ir du gali t a ji 
darbu atlikti lengvai. Todėl 
Angliszki laikraszcziai gali 
iszeiti greicziau ne kaip Lietu- 
viszki.

O kaip dedasi su žinioms Lie
tu viszikoje redysteje ?

Sztai viskas turi būti pir
miausia perskaityta, pertlumo- 
czyta, apdirbta, idant skaity
tojai suprastu viską aiszkiai. 
Tas užima daug laiko ir sugar 
szynio. Ir keli redaktoriai turi 
viską apdirbti patys.

Todėl skaitytojai supras kiek 
tai kasztuoja daugiau Lie- 
tuviszkas laikrasztis to paties 
įUdųruo kaip Angliszkas.

ALDUTE buvo gera ir klusni baisu, bet užvejple, szaltis ne 
mergyt. '

mirė, ji buvo naszlaite. Kaip kelis, 
per sapnai motinėlė bepamena kitoj 
ir taip saldu, gera darosi, nuo 
vieno prisiminimo, kaip ja gla
monėdavo, bueziuodavo. O, 
Dievuli, kaip dabar sunku be 

'jos!
Motutei mirus, tėvelis pamo

te parvedė-. Pamotele pikta, 
sziurkszti, kai)) ažutelis. Aldu
tės nemyli, dažnai ja bereika- 
lo 'bara, stumdo, musza. Ir tė
velis pasidarė netoks. Visuo
met susirupines, paniuręs.

j Dažnai girtas pareina, kartais

nieką 
ranku 
duoda 
kuris 
viso ko pripratęs, ten jam sma
gu, nors karta ir varga neszant 
bet jeigu aplinkybes ji nei 
paukszti isz tos tėvynės isz- 
stume kitur sviete gyvent, ta- bent kėlės dienas jo namie rie
da nesmagu, neramu kad ir pa- 
sekmingiau gyvenant 
kolei apsipranta
su szalieš žmonimis ir roika-1 vaikams tėveliai eglutes taiso, 
Jais. Su visukuom apsipažinęs, dovaneliu perka. Jai-gi, varg- 
tada pasidaro rami ir gera szei, niekas nieko nesiuva, ne
nauja tėvynė. i taiso, nieko nežada.

Prie gyventoju, naujoj tevy- Kucziu diena Aldute nety- 
neje, galime dauguma isz musiczia sukule pamotes atsinesz- 
save priskaityti. Mums girdint'^1111 ąsotėli su mieszimu. Nusi- 
kad sena mus Ievyne spaudžia^»au'fb> mergyte. O pamote bai- 
varai, kares liepsnos ir Vokie- siai supyko ir pavarė Aldute 
ežiai ja spaudžia, skausmai į1SZ lialllu- Per kiemą ja palyde- 
szirdije atsiliepia ir ne ka da-pi° mylimojiikatxte o keleliu už 
rysime, juk Vokiecziams atsi- i sodelio szunelis Margiukas.

1 Paskui szunelis gailiai sustau
gė ir liūdnas sugryžo namo.

f Aldutei byra, rieda aszare- 
les, net kelio nesimato. Eiti bet 

Į kur eiti? Gryžti ir dar karta 
pamotele? Bet 

praszesi ir rankas

esą.
tolei,! Sztai ir Kalėdos ir Nauji 

apsipažysta Metai. Aldute žino, kad kitiems

Tik jos motinėlė taip klabina, t -u-u, sunkė kisz-
I -u-u, atsiliepė antras 
puseje kelio. Aldutei 

sziurpuliai perėjo per kūneli.
— Gal vilkai netoliese slan

kioja? Mane radę sudraskys. 
Oi, Die vilteli, kam mano moti
nėlė isz manes paemei! — Ir 
pravirko mergyte. Szaltis nesi
liovė ir kaip drugys krėtė Al
dute. Kojeles veikiai pradėjo 
nejausti, rankeles ir tos, asza- 

Irelems vilgomos, eine stingti.
| Kasžin kas braksztelejo tan
kumyne. Aldute krūptelėjo. 
Szuszt iszlindo kiszkelis ir nu- 
szolkavo keliu. Aldute apsidai
rė aplinkui ir, perlipus griovi, 
bailiai atsisėdo ant kelmelio. Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!
t^-K-M*-K***-tt-(t*^*-!<*****-K***-K*+*-»<->c**-K*-K*^-»c-K*****-k-K4«-)s*****

Lietuviszki kalvei musu kal
bos, laikas nuo laiko iszkala 
naujus žodžius, kuriu žmones 
nesupranta ir nežino o gal ir 
patys nežino ka iszkale. Žmo
nes sziadien yra papratę skai
tyt lengvai ir suprantaneziai 
ka skaito o jeigu ko nesupran-’ 
ta tai nuspjauna, numeta toki 
laikraszti in kampa ir užkei
kia.i

j Sztai, mieli skaitytojai, pra- 
Įneszame jums apie toki nauja 
jiszkalta žodi kurio gal savo gy
venime neesate girdėja ne 
skaitė. Yra tai naujausias žo
dis “Sklindis.” Ar žinote kas 
tai gali būti ? Matote ir valgėte 
ji su noru, paprastai ji vadina
te “Blynu.”

Antras žodis yra “Poksztas” 
bet nesijuokite isz jo nes tai 
tikrai reiszkia “szposa.” To
dėl jeigu kur susiriniksit drau- 
guven ir kas jums pasakys ka 
juokingo tai asz to ne “poksz- 
taukite. ”

spirti da ne musu galybėje. ,
Kaip mums atrodytu jeigu » 

kas ant mus užpultu szioje nau
joj tėvynėje, tai yra: ant Su v. 
Waist i ju, Amerikos ?

Rodos reiketu lyg paskuti
niam ginti szali szito naujo ^ellm. JuL< 
prieszo nes jose, tai yra Suv. |mtbucziavo ir ant keliu klau- 
Valstijose, mes randame sau Pesi» nenusileidžia ii gana, 
dirva ant kurios pasidarom; — Eik, — sako: — kad itia- 
pagal pasisekimus, geresni ar 110 11 alK.'s daugiau taxes neie- 
menkesni kąsni duonos. juk'getu. Taip brangu man daigta 

tai ne szposas matyt griaujant 
pastogia ta, po kuriaja prisi
glaudžia žmogus galva, 
sunku iszkensti negynus 
neprieteliaus užpuolimo.

Ar sziaip ar taip, mes dabar 
privalome, kaip kas galim, at
jausti szios dienos reikalus 
naujoje tėvynėje, netikėtai ki
lusius, tai yra, kares metu. 
Szios szalies reikalais ypacz 
stot in kare priesz Vokietija, 
rankas nuleidus butu didelis! VdS ^CU' 
nesmagumas ir pavojus.

Kares vedimui reikia pini
gu, todėl valdžia parduoda bo
nus ir duoda žmoniems procen-j 
ta o pinigai nenueina in kisze-j 
ui u kitu szaliu 'bet pasilieka! 
pas mus.

Jeigu, mes czion radome sau 
prieglauda tai ir turime būti 
prielankus sziai szalei.

man tokio asoczio nenupirksi, 
suisivelele. ”

nn() Sutemo. Dangui žvaigžde- 
iles sužibo. O szaltis toks di- 
I delis, net stogai braszka. Al- 
jdutei szalta ir baisu. Veideliai, 
i vėjelio glostomi, paraudo, aike- 
! les aszarelemis pasriuvo. Pri
ėjo sodžių. Nedrąsiai pasibel- 
de iri vienas triobos duris. Už 

įduru pasigirdo rustus balsas: 
?” Aldute, drebėda

ma nuo szalczio ir baimes, pa- 
siprasze nakvynes. Bet durys 
neatsidare ir tas pats balsas 
pasakė kad szi vakara esan- 

I ežios Kuczios ir elgetos nepri- 
! valo dabar pakiemiais slankio
ti in savo buveine. Aldute dau
giau niekur nedryso praszytis 
nakvynes.

Aldute praėjo sodžių, lauka, 
eglynėli, inejo girion. Czia nors

Drauguve moterių, Milwau
kee, AVis., Episkopolineje die-| 

... , , .... , . j'' l si'but r sucezijoje ant laikyto seimo da-! . . . ....... , . ... | pastorių visokiu tikėjimuraktorku, nutarė ir reikalavo 
kad užvesti mokslą tikėjimo 
visose vieszose mokyklose, val- 

’Istijoje Wisconsin, nors karta: 
jeigu žmogus dagyvena 62 me- ailt san va i t es 
tus amžiaus tai szirdis plaka 
apie 2,500,000,000 (du bilijo
nus, penkis szimtus milijonu 
kartu) ir pumpuoja apie 60,- 
000,000,000 (60 bilijonu) galo
nu kraujo per tuos 62 metus. — 
Stebėtina toji žmogaus pumpa 
bet kada paliauja tik ant se
kundos pumpuoti krauja, žmo
gus sukrinta negyvas. Todėl 
saugokit savo sveikata ir cze-|* 
dinkite szirdi, kuri jums be ★ 
paliovos, nelpasilsejus ne minu

tai mokslas tikėjimo ketina at- 
pagialba kunigu ir 

vi-
Ar žinote kad '.paprasta žmo- 

giszka szirdis plaka po 75 kar
tus ant minutos. Paprastai

★ 
★
■ft

danteliai barszlkejo. Sėdėjo ir 
nieko negalvojo... Staiga nu- 
szvito ir taip szilta, szilta, ge
ra Aldutei pasidarė. Sniegas 
tik spindi, mirga, bet toks szil- 
tas, szvelnutis... Szviesa pasi
pylė po visa niiszka ir tamsiau
si kampeliai pasidarė permato
mi. Medžiu virszunes nulinko, 
žvėreliai suklaupė, paukszte- 
liai galveles nulenkė... O auksz-i 
tai angelu pulkai plesdena.

Pasigirdo malonus giesmes 
balsas: “Garbe Dievui augsz- 
ty’bese o žemoje ramybe, geros 
valios žmoniems.” Aldutės 
stingstanczios lupeles kartojo:

— Garbe Dievui auksztybc- 
se, geros valios žmoniems!

Aldutei taip saldu nuo tos 
giesmes, taip gera..
szviesos ’žengia skn
jos motinėlė... Paėmė ja ant 
ranku, prispaudė prie kruti
nės, pabucziavo suszalusius 
veidelius ir nesza, nesza ten in

Pana Helena Szupienius, isz 
Newport, N. J., raszo: — Pri- 
.'iuneziu užmokesti ant viso 
meto už laikraszti “Saule’ kad 
siuntinėti vela. Siunskite laik
raszti del mano motinėlės, nes 
musu tėvelis mirė du menesei 
adgal, todėl mano motinėlei bu
tu nuobodu be laikraszczio ku
ri ji labai myli.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKI! !

isz

na, kur galinga giesme plau
kia, kur Aukszcziausiojo sos
tas... O Aldutės Angelas Sar
gas toks skaistutis pirma ju 
dvieju skrenda, skiria rukus, 
debesis, vejeli užstoja, szalti 
numaldo ir kelia in aukszty- 
bes, ranka rodo...
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:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisilįskite 25^ o gau 
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
tiraikiszku 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, 
bu Salamono Nose.

rikl iausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų—
or VISOS TRYS

KNYGUTES 
•‘SAULĖ’’ 

MAHANOY CITY, PA.

Del Musu Skaitytoju!

suose miestuose.
Nežiūrint ant to ar tasai 

manymas yra geras ar ne, 
i ręs nevidonu ant abieju szaliu.

Pagal tojo 1,a..eikalaviinojPir»liilusia l'asipiieszins priesz 
(tai laisvi tikėjimai, kad tokisl 
jaokslas yra prieszingas Ame-į 

¥ rikoniszkai konstitucijai, kuri! 
¥ perskyrė valdžia nuo tikėjimo. 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
*!■ J 1 ¥

EN?' SIENINIAI

KALENDORIAI
1944 M.

15 coliu ploczio x 23 % col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. »

uz-
tu-

164 
ft
A

S 
I
:
¥ 
¥ 
¥
¥

¥ 

pus., Did. 5x7col. | 
Tiktai, 10c.

arba pradžia 
SKAITYMO

,. .ir...
RASZYMO

f MAHANOY CITY, PA.

¥

i

dalykas yra, pasi
pilęs z i n i m a s K a talikiszko s

bažnyczios, nes tada parapiji- 
iiies mokyklos turėtu priesziny- 
bes ir argumenta kad Ameri- 
koniszkos mokyklos yra “be- 
dieviszkos.

Antras
Sziame pavojingam laike, 

tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

, Jeigu persikraustote in nau 
ja vieta, visados atsimykitt 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kernus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių 
kriksztiniu. vestuvių ir kitokiam? 
reikalams. Telefono Numeras 78 
520 XV. Centre St., Mahanoy City

TURĖJO TEISYBE
Kunigas: — Del ko. Petruk, 

nenori būti duobkasiu?
Petrukas: — Na ve, žmones 

kalba, jog kas po kuom kasa 
duobeles, tai pats in jas in- 
puola.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione ;po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Malianoy City, Pa.

ĖST PRISIUSKITE
TIKTAI 50£ O APLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
[n 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, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
lezus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saul9, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



"SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

KUCZIA SU NUMIRĖLIU
azr

PUIKI ISTORIJA;

Velnias

no-

I ant |

kambari.
Žmona

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

Mahanoy City, Pa.

atrado laiko szliaužiot po grin
dis su mazgote. Kiekviena mi
nute galima laukt svecziu, —

į rksz-kambario duris.
ja ant szlapiu grindų stovėjo 
plona lapine žvakute variniam 

i liktoriuje ir mesdavo szviesa in 
grindų szepeti, kibirą ir maz-

Anders Ester nebando ja

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

(Bus daugiau) h

ladugio szakomis. Prie beky- 
lanczios szviesos liepsnojan-

YfERMLANDE, bažnytkiemy- isztempe ji tenai, kur ji dabar 
je Svartszje, vienas žmogus gulėjo.

kažkaip visa diena priesz Ka.-! Prie paprastu aplinkybių, 
ledas vaikszcziojo po bažnyt- duobkasys butu pakeles tas 
kiemi, kviesdamas pas save liekanas žmogaus, kuris galėjo 
ant vakaro sveczius.. Bet jis but jo ainiu ir visokiame atve- 
nieko nerado, kas butu norėjas juje gyveno ir mirė vienoj su 

juou parapijoj ir butu nune-ta vaikara isz namu iszeit.
Vaikszcziojo jis vaikszcziojo szes ja in lavonine bet toj mi- 

ir, pagalios, kuomet jau pra- nutej jis nebuvo nusistatęs taip 
dėjo temt o jam vis dar nepa- • paprastai ir gamtiszkai pasi- 
vylko priviliot in save ne viena elgt.
sveczia, jis nusprendė kad jam 
nieko daugiau nelieka,

Vietoj to, jis nusimovė kepu- 
kaip re, pasilenkė kaulkuolei, nusi

tik gryžt namo su tuo, su kuo'szypsojo ir prakalbėjo in ja 
jis iszejo. ! ypatingai minksztu ir giedan-

Žmogus turėjo pats sau pa-1 ežiu balsu, kuriuo jis, jeigu tik
ėtai nebūdavo blogoj nuotaikoj, 
labai retai kalbėdavo.

— A, labas vakaras ir žema 
tamstai pagarba! — tarė jis. 
Visu-pirma, leiskite pasveikint 
su Kalėdų szventemis ir palin
kėti jums visa gera o po to, 
asz turiu jums pasalkytyi, asz 
vaikszcziojau kviest svecziu 
pas save Kalėdų szventems. 
Tikiuosiu jog ir jus nepasidi
džiuosite ir malonėsite szi va- 
kara pas mane užeit ? Dideles 
draugijos, jums pasakysiu, ne
busią bet užtat valgio ir gery- 
rao kiek nori, taip kad jus bu
site patenkinti.

Po tos (kviecziamos prakal
bos jis dar kiek laiko pastovė
jo laikydamas rankoje kepure, 
kaip ir belaukdamas atsaky
mo.

— Tai kaip-gi ? Jus, visokia
me atvejuje, man neatsakysi
te? — tese jis, ganėtinai pa
laukes. Ar galiu asz tamstos ti-

sakyt, kad nieko kito esą ir ne-j 
įgalima laukt, ir viską ramiai 
sutikt bet ne taip iszejo. Visi jo 
iszklausyti atsisakinejimai ji! 
paszelusiai supykdino. Jis už-j 
pirko daug valgiu ir gervinu ir j 
jo žmona triusesi gamindama' 
valgius. Bet kokis isz viso to 
smagumas, jeigu už jo Kalėdi
nio stalo nebusią kompanijos 
ir ne vieno linksnio draugo ?

Ir tatai, žinoma, tiktai dėlto, 
kad žmones skaito sau esant 
nusižeminimu ateit pas mane 
in sveczius, galvojo jis. Pra
leist mano namuose Kalėdų 
szvente jiems esą nepakanka
mai garbinga vieta nes esu 
duobkasys.

Bet tasai kaltinimas buvo , 
neteisingas. Apie žmones isz 
Svartszje galima visiką kas no
rima, pasakyti, bet niekuomet, ■ 
ne vienam isz visos parapijos 
negalėjo in galva ateit atsisa
kyt nuo pakvietimo tiktai del 
to, kad szeiminiiiikas esą mažas 
žmogelis. Bet ir be to, jis ir ne
buvo paprastas duobkasis. Jis 
vadinosi Anders Ester ir pri
klauso prie senovines bažnyt- 
kiemio griežiku gimines. Jis , 
ir pats buvo muzikantas Verni- , 
lando jegeru pulke. Ir tiktai 
po to, kaip jis pasiliuosavo isz , 
kariuomenes, jis užėmė duob
kasio vieta. O abelnai, jis buvo 
ne tiktai duobkasis bet ir baž- j 
nyczios sargas — padėtis, ku- 
rioje jau nieko pasibjaurėtino . 
nėbuvo. Bet jo dabartinėj d va- . 
sios padetvj gyvenimas persi- , 
state jam tiktai isz vienu tam- . 
siuju pusiu. ]

— Ka-gi, jeigu niekas kitas j 
nenori iii mane užeiti, man te- ; 
pasilieka tiktai pakviesti du, ■ 
trys iszeiviai isz ano pasaulio! . 
— sumurmėjo jis. Gal nors jie 
nepasiszlyksztes užeit szventu 
Kalėdų szvenst pas duobkasį.

Kaip sykis jis tuo laiku ke
liavo pro murine tvora (par- 
kona), kuria buvo aptverta 
Svartszjo kainos; dėlto, rasit,Į 
jo smegenyse ir sumirgėjo pa- 
naszi mintis, nors jis ir nesi- 
ruosze ja rinitai iszpildyt.

Paejas dar keletą žingsniu, į 
jis iszvydo kaž-ka balta ir ap
valu, iszsikiszusi isz sausos žo
les prie kelio. Jis buvo ryszkes- 
nis negu paprastas akmuo ir 
del to jis stabtelėjo, idant ap- 
žiijrejus, kas ten toks yra.

Pilkoje prieblandoje jis isz
vydo ne ka'kita, kaip žmogaus i 
Ikaukuole. Ji, matomai, buvo, 
iszmesta podraug su žemomis 
ir žvyrium isz kapo, kuri jis 
vakar kasės o paskiau szuo

dideliam name, ant bažnytinio 
kalnelio, taip .kad jums bus ne
toli nueiti in vaiszes pas mane.

Anders Ester garsiu lauki
niu 'balsu nusikvatojo, užsimo
vė savo kepure ir, jau daugiau 
pakeliui nesustodamas, nuėjo 
namo. Jis tiesa pasakė, kad bu
vęs artimiausiu prie kapiniu 
kaimynu. Jis gyveno namuose 
municipalines valdybos (savi
valdybes), kur turėjo lįmta su
sidedanti isz dvieju kambariu 
ant aukszto. Užejas ant prie
angio ir ineinamasias dūri, 
atidaręs, jis iszvydo regini, ku
ris jokiu būdu negalėjo patai
syt jo blogos nuotaikos. Jo 
žmona, atsiklaupusi ant keliu 
tiesiog priesz duris, mazgojo

BALTRUVIENE

veidas tiesjais, gražiais bruo
žais žavėjo nepaprastu skais
tumu — ir mete in ji smarku 
žvilgsni. Jinai iszkarto supra
tusi, kame buvo dalykas.

— Aha, reiszkia niekas ne
panorėjo ateit, — tarė jinai. — 
Asz taip ir maniau. Ar girdėtas 
atsitikimas, idant žmones 
priesz pat Kalėdas isz namu 
iszeitu ?

— Bet, ne! Jiems visiems ir 
namuose esą labai linksma ir 
nėra reikalo in mus žygiuot, — 
tarė jis su tokiu susisielojimu,! 
Imk jis ja kame tai kaltindavo. Į 
—O, boja, atsirado vienas, ku-j 
ris pakvietimą, priėmė, — tarė! 
jis nejuczioms — bet jis vėliaus' 
ateisiąs.

— Tai eik iii kita kambari į 
ir lauk jo tenai! — tarė žmo-' Kam jums reikia 
na. — O asz greitai savo clarba Katra sueziaupia savo burna, 
ežia žemai užbaigsiu. Ten jau j 
stalas užtiestas ir szviesa už
žiebta.

Bet Anders Ester visiszkai I 
neturėjo savo žmonos klausyt. 
Jis vis stovėjo prieszkambaryj 
ir mindžikavo toje vietoje, kur 
ji mazgojusi grindis, kliudy
damas jai dirbt. Jis tatai gerai 
žinojo ir atjautė smagumą su 
priemaisza kartybes. Po deszi- 
nei nuo jo buvo durys in sale, 
didelis kambaris, kur invvk- 
Javo savivaldybių posėdžiai 
ir bendri susirinkimai. Atviroj 
krosnyj dege 'didele ugnis, ap- 
szvietusi visa kambari. Anders 
Ester pažvelgė tenai. Kamba
rys buvo inreiigtas sulyg seno
vinio paproezio: prastos, nuo
gos rastu sienos begalinio ilgu
mo ir kalkines lubos. Aplink, 
prie sienų — padaryti prie j u 
tvirti suolai, tolimam kampe 
netoli nuo ineinamuju durti — 
didelis nedažytas s.talas tekin
tomis ko jumis ir szale stalo — 
kede augsztais pecziais, ap- 
muszta-oda — pi. "liniuko ke
de — emblema (■arklas) tvir
tos valdžios ir m i eeziamos ra
mybes.

Žmona iszmazgojo grindis 
saleje, iszbarste jas smėliu ir

Ka Szmoteli Cimento Gali Padaryti

Szitas trūkis pataikė in szmoteli cimento ant sztangu, 
kuris iszrito truki ir trenke in artima narna Oscaro Houma- 
no, kuris mane kad užėjo kokis drebėjimas žemes kada trū
kis sustojo prie namo Berkeley, Calif.,, bet pasažieriu ne
sužeidė.

jis 'balsu minksztu, szvelniu ir buvo verta. Jis pasielgęs su ja 
saldžiu, kaip medus. Tu rimtai teisingai ir, maža to, pasielgęs 
kalbi, kad neleisi manes, kol! gana, iszmintingai.
gyva, szvenst Kuczia posėdžiu 
salėje ?

— Žinoma, — rimtai atsake 
žemyn ir užtiesk stala ji, gyvai. Bet kuomet jinai ta

tai pasakė, jai parėjo in galva, 
kad tokis vyro balse giedoji
mas niekuomet prie gero uepri- 
vesdaves. Jinai smarkiai pake
le akis in virszu ir iszvydo at- 
stui dvieju metru ties savo gal
va blizganti szautuvo vamzdi.

Jinai pakrypo iii szali. Ir ta 
pat minuta visas prieszkamba- 
rys prisipylė durnu ir ugnies ir

ežios krosnyj ugnies, kamba- j 
rys Andersui Esterai pasirodė 
gražus ir jaukus, ir jis tarė 
žmonai:

— Kuomet tu 'baigsi mazgot 
grindis, atneszik Kalėdinius

Mahanojuj žinau viena bobele, 
Ne 'kam tikusia žmonele, 
Turi labai bjauru būda, 

Ir protą labai Ikuda.
Daug apie ja nekalbėsiu,
Ant kito karto atidėsiu,

Bet Ikaip da karta dagirsiu, 
Tai per sprandą užduosiu.

Sziadien laiko neturiu, 
Tai visiko poryt negaliu, 

Kaip tik pliauszkent pagausiu, 
Tai liežuvi, džievaž, nupjausiu, j

* * *

Ar girdite mergeles,kam jum 
czvierytis, 

cziaupytis ? j

Tai neturi proto gana. 
Ne reikia daug bezdžionkauti, 
Ypatingai priesz vyrus tam

pytis, 
Kaip Dievas sutvėrė, taip 

laikytis,
Ne kaip varles puszytis. 
Jau tai sakalelei gana, 

Jeigu kvaila o pasiputus 
mergina, O z

Akys primerktos,
Lupos sueziauptos, 

Rodos kad tai szveneziausios, 
O tai vyruti niekiausios. 

Net lyg ausu burna atidaro, 
Isz aniolo vclnes pasidaro, 
Už tat, vyrai bijosi tokiu 

mergų, 
S.alinasi kaip nuo pavietres 

nuo j u.
« # *

Girdėjau fer sziur, 
O 

Jaunikei
ir 'kalba visur,
k a r i s z k u s ]) ad o tik u s 

mokes,
to neiszsikal'bes,Nuo

Tai ne ka padarysime,
Kada ar riebia griebsime, 

Ba szimteli kas metas mokėti, 
Tai gali boba iszmaityti.

Badai jaunikiams darbo ne
duos,

Ka padarysite dabar brolelei ?
Kitaip jums neiszpuola,
Juk gyvi adysite in uola,

Nuo to nepasislėpsite, 
Kad ir ant galvos atsistosite, 

Jauniklėms visiems beda, 
Ba kožnas jauniki ėda, 

Saiko, kad jaunikis duszia 
neiszganys,

Ba po smert oszikas ganys,
Tegu jauniki Dievas gina,
Apteikia gera mergina, 
O tada, su noru apsives, 
Ir 'puiku gyvenimą ves.

# *
Lakavanos krante,

Užtikau kokia
Apie kuria jau visi žino, 

Isz szlyksztaus pasielgimo
Apie tai da nutylėsiu, 

Slaptybėje sau užsilaikysiu, 
Reikėtų pakiszt dūli, 
Tai tada butu buli, 
Latrija nesu begi nes, 
žmones visaip apie tai 

nekalbės.

*
tai szante

Ir

saleje! Asz ežia sumaniau 
szvensti Kalėdas.

Žmona pažiurėjo in ji nepa
prastai nusistebėjusi:

— Ka tu kalbi ? — paklausė 
jinai. Tu nori girtuokliaut ežia, 
žemai, su tuo, kurio tu lauki? 
Bet ežia net nėra kuo langus 
užleist. Ir jeigu kas-nors eisiąs 
pro szali, jus galėsiąs reget.

Tatai ja visiszkai suglumino, kulipka nupuolė tiesiai szale 
Posėdžiu sale, kaip ir bažny- jos ant grindų.
ežia, priklausė savivaldybei ir j —Ak, Dievuleli Tu mano!— 
jinai laikydavo ja kone szven-!Jinai pamėto szepeti ir kibirą 
ta vieta ir net ir daleist. nega- ir strimagalviais mėtosi lauk, 
Įėjo, idant joje esą 'butu galima in tamsa.
rengti szpic-baliu.

Bet Anders Ester savo eile j persekiot. Jis szaltai ir sziur- 
negalėjo su tuo sutikt, idant pūlingai taip, kaip ankseziauo 
sziadien jam nepavyktu iszpil
dyt ne vieno isz savo troszki- 
mu.

— Bolla, netauszi'k tuszcziu 
nieku! — tarė jis. Sakau tau, 
kad sziadien vakare asz noriu 
sėdėt prie Kalėdinės vakarie
nes szitoje saleje.

Didele kede, didelis stalas ir 
didelis kambarys jam impona
vo. Jeigu jis atszvensias Ku
czia, sėdėdamas už stalo ant 
tokios garbingos kėdės, kur 
apart jo gali susėst dar dvide- 
szinds, trisdeszimts žmonių it 
prie to saleje, kur susirenka vi
si turintieji savivaldybėje val
džia, tuomet jis pasijusias gar
bingu žmogumi, pasiturineziu 
ūkininku — o tame jis jausda
vo tikrąjį būtinumą...

— Jeigu tu tatai padarysi, 
tu nustosi savo vietos, galima 
tikrai pasakyt ir pakol asz gy
va, nedaleisiu tavęs prie tokios 
beprotystes! — tarė žmona.

Kuomet jinai tokiu tvirtu 
budu pasiprieszino jo valiai, jo 
rūstybe pasiekė savo ribas. 
Visas piktumas, kuris ji buvo 
alpemes per visa 'diena, dabai 
pratruko, jeszkodamas iszei- 
ties. Jis neatsake žmonai ne 
žodžio, nubėgo laiptais ant 
aukszto iii savo kambari ir ten 
nukabino nuo sienos medžiok
liui szautuva. Paskiaus negir- 

j diinais žingsniais priselino at
gal prie laiptu, pasilenkė per 
turėklus taip, idant reget žmo
na, kuri, vis dar klupsczią ant 
keliu, mazgojo prieszkambaryj 
duris.

— Bolla, Bolla! — suszuko klausyt. Jai teko nuo jo tai, ko

ant Ikclio sukvatojo. Paskui ra
miai su szautuvu nuėjo iii kam
bari ir pakabino ji ant savo 
vietos. Po to jis mitriai ir vik
riai pradėjo ruosztis taip, kaip 
jis norėjo. Jis trenke in priesz- 
kambario kampa kibirą ir 

i grindini szepeti, idant gavus 
laisva perėjima, ir pradėjo 
szios žemyn in sale visa, 
žmona buvo paruoszusi 
stalo Kucziai.

Jis dideli stala uždengė stal
tiese, pastate ant jo du gražiu 
kandeliabru, o tarpe jii didele 
svietine, kurioje gulėjo svies
tas visokiom figūrom ipagra- 

' žinias. Paskui jis atnesze keliu 
rusziu minksztos duonos, dvie
ju rusziu sūrio, deszros ir kum
pio, avies szlauni, ąsoti alaus, 
peilius ir leksztes. Galu-gale, 
jis atidengė bertainiuka degti
nes, kuri jis pastate viduryje 
stalo o po kranu aplink isz- 
state stikliukus. Kuomet vis
kas buvo paruoszta, jis atsisė
do ant pirmininko kėdės ir 
pradėjo su pamėgimu gert ir 
valgyt, jausdamasis geroj nuo
takoj.

Prisirinkęs per diena piktu
mas, kankines ji taip, kad jam 
‘lauždavo visus sąnarius, atra
do, matomai, sau iszeiti pada
rytame jiiomi in žmona szuvy- 
je. Jis pajuto dabar dideli pa
lengvinimą ir todėl jo pasielgi
mas pasirodo jam esąs teisė
tas. Kodėl žmona užsimanė pa- 
siprieszgint tokiam nekaltam 
jo norui? Žmona privalo bu 

j savo vyrui nuolanki ir turi jo

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia 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.,

ISTORIJE apie Gre£oriu*
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė. Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<* :: <
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

4 SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

Pasilsys Po Musziui

Szitie Amerikoniszki boisaį silsisi po musziui su Japo
nais ant Pietinio Pacifiko, pasikalbėdami apie muszi kuris 
atsibuvo Naujoj Gvinoje. Tieji vyrukai apsakinėja apie sa
vo gilinki ir iszsisaugojima nuo Japoniszku torpedų.

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. Valstijos 
se metams $4.00;! 
Kitose Vieszpatys-: 
tese $5.00. Užraszant k i 

reikia drauge ir pre- 
- ■ ■■ T į

numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
A
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— Senas metelis jau bai
gėsi, tik septynios 'dienos lyg 
Naujam Metui, kurio visas 
svietas laukia su vilczia kad 
jis bus giliukningesnis už pra
eita.

—■ Ponia Margarieta Pe- 
cziukoniene, isz Shenandorio, 
ana diena lankėsi mieste pas 
pažinstamus ir gimines ir prie 
tos progos neužmirszo atsilan
kyti in redyste “Saules” kuria 
skaito nuo daug metu. Acziu 
tamistelei už atsilankyma.

— Szimanas Czerniauskas, 
isz Shenandorio motoravo in 
miestą atlankyti savo pažins- 
tamus ir prie tos progos atsi
lankė in redakcija “Saules” 
užraszyti lailkraszti nes pagal 
pono 'Czerniausko nuomones 
tai “Saule” yra vienas isz ge
riausiu laikraszcziu kuris tal
pina visokes naujienas ir pasa
kas ir kožnas ji įgirria. Acziu 
tamistai už jusu pagyra ir ži
nome jog kiti skaitytojai yra 
taipgi panaszios nuomones.

t Juozas' Valiuikonis, per 
’daugeli metu buvusia zakris
tijonas iSzv. Juozapo bažny
čioje, mirė Panedelio ryta 
3:30 vai., po ilgai ligai. Jis įgy- 
[veiio po nr. 42 S. D uly. Laido
tuves atsibus isz namu dukters 
OBeatricijos Sheehan, 616 W. 
South uly. Velionis paliko 
ketures dukteres ir tris suims 
kurie randasi tarnystoje. Die
na laidotuvių da nepaskirta 
pakol ’bus susineszta su sūriais 
pribūti ant tėvo laidotuvių. 
Velionio pati mirė keliolika 
metu adgal. Prigulėjo jis prie 
Szv. Juozapo parapijos ir ke
liu draugyscziu.o«/

Narei Kariszko Posėdžio
’’BAŪEE” MAHANOY CITY, PX.

Premieris Rusijos Stalinas, Prezidentas Rooseveltas ir 
ministeris Churchill, laike kariszka posėdi Teherane, Ira
ne, kur svarstė svarbius reikalus kaip vesti toliaus kare 
priesz savo nevidonus. Ju tikslas yra laikytis vienybėje ir 
ingaleti savo prieszus.

Amerikonai Valgo Maista Prisiųsta In Anglija

Japonija Priesz Kare Ir Po Karei
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Tautine tapyba nutarė atimti salas 
kurias Japonija užgriebė priesz kare 
nuo mažesniu sklypeliu. Pirmam pa
veikslėlyje parodo kaip Japonija isz- 
rodo dabar ir kaip ji iszrodys po sziai 
karei, kada neteks tuju salų.

POSTWAR 
JAPAN
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Sugryžo Isz Numirusiu

- LIŪDNOS KALĖDOS-
LANKYDAMASIS pas savo I 

gimines Ashlev ir Sugar
Notch, per Kalėdas, atlankiau] 
taipgi kelis pažystamus Wil
kes-Barre. Eidamas in hoteli 
apie pusiaunakti, sutikau ant 
ulyczios įbludžiojant motere,! 
kuria tuojau pažinau kad tai 
yra musu tautiete.

— Praszau misterio, — pra
kalbėjo in mane senuke laužy
ta Angliszka kalba, — kur 
czion randasi Mercy szpitole ?

Asz jai atsakiau Lietuvisz- 
kai isz ko ji labai nudžiugo.

— Motin, in ligonbute geras 
galas kelio o dabar naktis ir 
tave neinleis in ten... Ar motin 
sergi? — užklausiau.

— Ne, ne asz, bet mano sū
nelis ten guli jau nuo keturiu 
sanvaicziu ir rasze kad atva-

— Norėčiau tuojaus fenais 
nueiti, pas ji, pas mano Jonu
ką, tuojaus, nes mirsiu isz 
skausmo.

— Gal motin, pernakvosi lie
telyje, lyg dienai jau netoli, o 
apie devinta valanda atidarys 
ligonbute del svecziu.

— Ne, ne, — pertrauke senu- 
Įke, asz tuojaus turiu eiti pas 
Isavo Jonuką.

Pasidarė man labai liūdna 
ant szirdies, suspaudė mane 
neiszlpasakyta gailestis, juk ir 
asz turėjau motina, — per ka 
tariau in ja:

— Nuvažiuosiu su jumis, pa- 
szauksiu taksikaba ir neužilgio 
busim ligonbute je.

Senuke bucziavo man ran
kas, nuo ko gana atsikalbinė
jau. Po trumpam laikui atva-

Lost Creek, Pa. — Diena 13 
Gruodžio apvaiksztinojo savo 
gimimo diena ponia Katre 
Mackaloniene, isz Shenandoah 
Heights, Pa., kuria tai diena 
dalyvavo jos vaikai linkėdami 
savo motinėlei geros sveikatos 
ir ilgo gyvenimo. Tieji, kurie 
dalyvavo toje garbingoje die
noje buvo: Ona Stravinskiene, 
sūnūs Vladas ir Vincas, Berta 
Stauffer, visi isz Shenandorio, 
Katre Mackaloniute isz Lan
caster, Pa., sūnūs Juozas, isz 
Chester, Pa., ir duktė Della 
Kelley.

Beisbolininkai Džiaugiasi Isz Savo Vado

Szitie du kareiviai, Paul Cannon, isz Worcester, Mass,, 
ir Donaldas Stanton isz Indian Lake, N. Y., kurie randasi 
Anglijoj, prie lekioto j u pulko, yra užganadinti isz prisiun- 
sto maisto isz Amerikos ir apscziai ji valgo o ypatingai 
kiauszinius kuriu sziadien Anglijoj yra labai mažai.

Louis Hermann sveikinasi su savo paczia po nesimaty
mui per keliolika menesiu. Antru kartu Hermonas in lai
ka septynių menesiu buvo dingės ant kares lauko, kur ten 
Pacifike bet kožna karta vis atsirado ir pribuvo namo pa
matyti savo moteria.

Musu Amerikoniszki Bombininkai

žinočiau tuojaus pas ji atsi
sveikint nes jis mirszta. Mano 
vienintelis sūnelis mirszta...

Senuke graudžiai apsiverkt 
ir po minutėlės apsimalszinus, 
pradėjo man apsakinet su asz- 
aromis, kaip tai jos Jonukas, 
vienturis, kuris ja ir ‘keletą se-j 
sueziu maitino, dirbdamas ka
syklose likos mirtinai suspaus
tas per du anglinius karukus o 
kad nebuvo isz ko daktara pa- 
szau-kt, likos nugabentas in 
Mercy ligonbute, kur ji jau bu
vo atlankius sūneli karta, ana 
sanvaite. Tada rodėsi jog jam 
truputi geriau ir gales sugryž- 
ti namo ant Kalėdų. Dabar ve
la aplaike 'žinia jog jam blo
giau ir kaip rodos tai neilgai 
gyvens, per tai praszo jis ma
nės idant pribucziau kuogrei- 
cziausia atsisveikint su juoin 
priesz smert.

Senuke kal'bejo greitai, su 
pertraukimais, veikdama ir 
drebėdama isz gailesties ir 
skausmo szirdies.

Nori Maudytis Kara- 
liszkam Ceberyje

SUŽEIDĖ JAM 
SZIRDI

Turėjo Užmokėt 
$10,000

Madison City, Ark. — Ar-gi 
kas girdėjo idant mergina tu
rėtu užmokėti vyrui už sužeis
ta szirdi, jeigu nedalaiko duo
to žodžio pasilikti jo pati. Bet 
ūkininkas Bruce Pearson ap- į 
laike nuo savo mylimos de- 
szimts tukstancziu doleriu. I 
Bruce apskundė savo mylima, 
Natalia Sinclair už nedalaiky-} 
ma duoto žodžio kad tekes už 
jo, davė jai nuolatos pinigu 
ant visokiu pirkiniu ir visokiu 
brangiu dovanu bet Natalijai 
nubodo jaunikis ir ji isztekejo 
už kito vyro. Sudas pripažino 
nuskriaustam jaunikiui taja 
suma ir mergina turėjo užmo-, 
keti.

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

Skaitykite “Saule”

Kiek Amerika Siunczia Maisto In Anglija

HOW BRITISH FOOD SUBSIDIES ARE SPENT-

BREAD, FLOUR, MILK MEAT POTATOES SUGAR EGGS TEA, BACON.
OATMEAL ETC.

Each coin represents 10 million dollars ’

U. S. FOOD PRODUCTION IN TWO WARS
WORLD WAR I •

Szitas paveikslas parodo kiek Amerika siunczia maisto 
in Anglija. Kožnas pinigėlis perstato po milijoną doleriu.

Kada beisbolinis kliubas New York Yanks laimėjo loszi 
ma, isz džiaugsmo pagriebė savo perdetini, Sudžia Kenesaw 
Landis ir nesza ji in kliubo ruimus.

Kaip iszrodo Amerikoniszkas bomhinis eroplanas vidu
ryje ir kuris turi toki pasisekimą musziuose ir giliuknin- 
gai sugryžta. Nr. 5 ir 6 parodo kur randasi tosios maszini- 
nes armoteles ant greito panaudojimo jeigu kitas eropla

Į nas ant jo užkluptu.
i____________

kuris ji dure su peiliu., Jonas 
turėjo kiszeniuje maldaknyge 
in kuria nigeris pataikė su pei
liu ir tik maža žaiduli jam pa
dare. Nigeri uždare kalėjime.

Maldaknyge Iszgialbejo
Gvvasti

v

Chicago, 111.— Jon. Konkor,
22 metu susipesze su nigeriu

Kapralius William Polzin, 
isz Chicagos, bando inleisti 
karszto vandens in karalisz 
ka maudyne, viename isz ka- 
raliszku palociu, artimoj Ne- 
apoliaus. Norints toji mau- 
dinyczia iszrodo maža bet 
palocius yra vienas isz trijų 
didžiausiu ant svieto.

Mrs. Della Kelley, isz Lost 
Creek, Pa., raszo: — Prisiun- 
eziu tamistoms užmokesti už
laikraszti “Saule” kuria mel
džiu siunsti mano mylimai mo
tinėlei kaipo dovana ant jos 
gimimo dienos ir Kalėdų.

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

žiavom ipriesz ligonbute.
Užskambinau. Po ilgam lau

kimui ir praszymui, pasisdke 
man gauti pavelinima kada 
parodžiau savo ‘bilietą, kuom 
esmių ir isz kur. Senuke ‘bego 
pirma o asz paskui ja. Ėjome 
ilgu karo tori um, mažai ap- 
szviestam. Mano pravadirka 
inpuole in viena dideli kamba
rį kuriame gulėjo keliolika su
žeistųjų ir apdegintu angleka 
siu.

Ligoniai pabudo. Senuke su
stojo kambaryje pastirus.

— Kodėl toji lova tuszczia? 
— užklausė užkimusiu balsu,— 
kur mano Jonukas? Kur pata
lai ? Kur mano sūnelis ?

— Jau lavonyczioj, — tarė 
dažiuretoja ligoniu susigrau
dinus, — dvi valandas adgal 
mirė, aprūpintas per kunigu 
ant ilgos keliones.

— Jau mano!... — paszauke 
senute.

Pribėgo prie mažos tuszczios 
geležines lovos o po valandėlei 
iszbego isz kambario, kaip pa- 
miszele pagriebė mane už ran
kos melsdama:

— Veskie sunau mane pas 
Jonuką, pas mano brangu Jo
nuką! Veskie mane ten, kur 
jis randasi, jis da in mane pra
kalbęs koki žodeli...

Nežinau pats kaip tai atsiti
ko. In kėlės miliutas vėliau ra
domes abudu prie lavonyczios 
kur gulėjo nebaszninkas. Gele
žinis bromas buvo uždarytas. 
Senuke pradėjo muszt su ikum- 
szeziomis in bromą szaukda- 
ma:

— Praszau atidaryt!... — in- 
leiskite mane prie mano sūne
lio... Jonuk, atidaryk! — Jo
nuk, brangus mano Joneli...

Apleidau, palikes ja po prie
žiūra dažiuretojos. Ant ryto
jaus, būdamas akyvu, kaip tas 
mano liūdnas atsitikimas užsi
baigė su senute, užtelefonavau 
in ligonbute su praszymu idant 
pasakytu man kaip su ja atsi
tiko. Aplaikiau žine kad ta pa
czia diena senuke likos iszvež- 
ta in paikszu prieglauda nes 
isz gailesties neteko proto.

F.W.B.
-----------o-----------

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA,


