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’ Isz Amerikos
! GYVASTIS UŽ 

PACZIA

Arkli Bucziavo Kasdien 16 Metu Moterele Nu-
O Paczia Karta Ant 

Sanvaites

Atėmė Savo Gyvasti 
Kad Pati Galėtu Apsi
vesi Su Burdingieriu
Cleveland, Ohio — Petras 

Kaminsi, 40 metu, iszgere tru
ciznos nuo kurios mire in kėlės 
minutas vėliaus idant jo pati 
galėtu aplaikyti tūkstanti do
leriu nuo insziurenc kompani
jos su kuriais pinigais galėtu 
užmokėti už vincziavone su 
burdingierium, Szimu Maron 
skiu.

Petras, ana diena, pare j as 
isz darbo, užtiko verkiant sa
vo prisiegele Anele. Ant už 
klausymo ko verkia ir yra taip 
nuliudus, Anele pro verksmus 
pasakė jam buk myli Szima 
bet jis nenori idant ji apleistu 

x savo vyra nes neturi darbo ir 
negali su ja iszrunyt ir turės 

—■ laukti pakol užsidirbs kiek pi
nigu.

Vyras kantrei iszklauses sa
vo moteres iszpažinimo, nuėjo 
in kita kambarį, atsinesze in 
sziurenc polisą ant tukstan- 
czio doleriu ir paduodamas 
verkencziai moterei pasakė 
buk ka tik iszgere truciznos ir 
neužilgio mirs o su aplaikytais 
pinigais gales apsivesti su 
Szimu po jo mircziai — po tų
jų žodžiu sukrito ant grindų 
negyvas.

Badai dabar Szimas atszalo 
nuo moteres ir bijo vesti tokia 
motere. — Ar ne kvailas buvo 
vyras? Geriau butu padaręs 
kad butu bobelei szonus atmu- 
szes/tr iszvarytu isz galvos 
meile su burdingierium.

"Už Penktuką Atėmė
Jam Gyvasti

St. Louis, Mo. — Kokis tai 
apdriskęs žmogelis vardu Ben 
Corbin nuėjo in restauracija 
pavalgyt. Pavalgęs vargszas 
pietus, tarnas pareikalavo nuo 
jo 35 centus o kad jis turėjo tik 
30 centu, prižadėjo vėliaus at- 
neszti penktuką. Tarnas taip 
perpyko ant jo, kad pagriebęs 
ji už kalnieriaus iszmete ji 
laukan. Žmogelis pataikė ant 
akmens su galva ir ant vietos 
užsimusze. Pamatęs ka pada
re, dingo isz miesto ir jo pali- 
cija lyg sziai dienai da nesu
rado.

Ar-gi tai nelabas žmogus? 
Ne yra vertas vadintis žmo
gum nes parode kad pas ji nė
ra jokiu žmogiszku pajautimu 
ir artimo mielaszirdytes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Roanoke, W. Va. — Pagal 
nusprendimą sudžiaus tai po 
nia Vera Anderson aplaikines 
nuo savo vyro kas diena po vie
na buczki.

Motere paliepė aresztavoti 
savo vyra, užmetinedama jam 
girtavima ir apsileidimą bu 
cziavime jos kas diena bet pa
veikslą savo arklio jis bucziuo- 
davo kas diena o paczia tik 
karta ant sanvaites. Vyras pri
pažino buk tai teisybe bet 
tuom laik aiszkino kad labai 
myli savo arkli nes būdamas 
da jaunu vaikinu, drauge su 
juom dirbo ant tėvo ukes. ‘

Sudžia paliepė jam bucziuo- 
ti savo pacziule karta ant die
nos o ir daugiau jeigu turės 
ant to norą o arkli tik viena 
karta ant menesio.

Seke Biblijos Mokslą
Valley Grove, N. J. — “Jei

gu tavo ranka veda tave in 
pagunda, tai nupjauk ja,“ taip 
skaitė Morris Ember, 22 metu, 
biblijoj, ir pagal Maižiesziaus 
mokslą, pradėjo taip daryti. 
Buvo jis paemes, slaptai, nuo 
motinos kelis dolerius kuriuos 
praleido. Už savo nusidėjimą, 
pagal biblijos mokslą, uždėjo 
ranka ant kalados ir pradėjo 
kapot kirvuku. Motina, užte- 
minus darba sunaus, sulaikė ji 
o tėvas nuveže ji in ligonbute 
kur jam daktaras nupjovė su
kapota ranka. — Jeigu visi 
žmones laikytųsi prisakymu 
biblijos tai butu arsziau ne 
kaip su tuom vaiku.

Laimingu Nauju Metu
-:- Visiems!

Su sziuom Nauju Metu vėli
nant musu mylimiems skaity
tojams “Saules“ kuogeriausic 
pasivedimo, sveikatos, laimes 
ir to visko ko tik trokszta ir 
kad j u praszymai iszsipildytu.

Taigi, pradedam sziuos me
tus su nauja vilczia, naujais 
darbais, vargais ir nelaimėms 
nuo kuriu ne vienas negali isz- 
sisaugot nes tai tokis giliukis 
sutvėrimu ant szio svieto. Bet 
turėkime vilti kad turėsime 
geresne permaina savo gyveni
me nes be vilties, žmogus netu
rėtu noro ant nieko.

Todėl žiūrėkime in ateiti 
tvirtai, kovokime priesz viską 
kas yra blogo, prižadėkime 
sau kad musu gyvenimas bus 
geresnis o nors ir apimtu mus 
vargai, nuliūdimai ir prispau
dimai bet neszkime juos kan
triai lyg pabaigai szio gyveni
mo.. O kada užbaigsime savo 
užduotis ant szios aszaru pa
kalnes, gal Dievas susimylės 
ant mus ir apdovanos karalys
te dangaus in kuria visi tiki
mės nueiti.

trucino Savo Vyra

Sommerville, Md. — Szeszio- 
likos metu Danilla Grayson 
prisipažino palicijai buk ji už- 
trucino savo vyra, inpildama 
truciznos in kava kuria vyras 
iszgere, mirdamas ant ryto
jaus. Motere sake buk taja 
diena susibarė su vyru, norė
dama jam atkerszinti tokiu bu 
du bet nenorėjo idant jis mir-j 
tu tik truputi apsirgtu bet tru- j 
puti už daug truciznos inpyle 
in kava. Likos uždaryta kalė
jime ir bus teista už žudinsta.

Nupjovė Kitam Nosi

Philadelphia, Pa. — Czio- j 
naitineje ligonbute j e randasi! 
Franas Kosch, 22 metu, su nu
pjauta nosia ir kitais žaidu- 
liais užduotais su peiliu nuo 
ko jis gal turės mirti. Jo drau 
gas likos aresztavotas ir užda
rytas kalėjime.

Kosch ir kiti trys vyrai ra
dosi saliune. Vienas isz j u pra
dėjo szandyt isz Kosch kad ta
sai nemoka musztis, ant tu žo
džiu draugas isztrauke peili ir; 
mėtėsi ant Kosch, nupjauda
mas jam nosi.

Nori Parduoti Savo
Kūdiki Už $500

Užsikeisejimas Ant
Gyvasties Generolo

Kubiliūno

London, Anglija — Pagal 
žines aplaikytas czionais, isz 
Kauno, Lietuvos, tai kėlės die
nas adgal atsibuvo užsikeiseji
mas ant gyvasties generolo 
Kubiliuno, kuris sziadien yra 
Vokiszku pastumdėliu. Kada 
generolas Kubiliūnas pradėjo 
peržiurinet pulką Lietuviszku 
kareiviu, staigai artimoje tru
ko bomba kurios szmotelei ne
pataikė in Kubiliuna bet už- 
musze tris aficierius isz jo szta- 
bo. Kaltininku, kurie mete 
bomba, da nesurasta.

Vokiecziai Žudo Kuni
gus Ir Vienuoles

Stokholmas, Szvedija — 
Slaptos žinios pranesza buk 
Vokiecziai užimtuose sklypuo
se vis žudo kunigus kaip: Lom
žoje, Bielske, Pinske ir kitur. 
Daugelis isz j u jau likos su- 
szaudyti kaipo ir daugelis vie
nuoliu Nazaretoniu, Novgo 
rudke ne vos už sznipinejima 
priesz Vokieczius.

Mason City, Iowa — Morta 
Anderson, 22 metu moterele, 
kuriai nubodo kasdienine ko
va už duona ir iszmaitinima 
savo kūdikio, nutarė ji par
duoti jeigu jai kas pasiūlys 
penkis szimtus doleriu. Kūdi
kis yra szesziolikos menesiu 
amžiaus.

Motina Andersonienes pri
taria savo dukters pasiūliji 
mui, kuria vyras nesenei ap
leido, palikdamas ja su kūdi
kiu o be cento.

Anglekasis Sudraskė 
Save Su Dinamitu

Thorton, W. Va. — Palicija 
daro tyrinėjimą del ko Mikas 
Turner, 50 metu, atėmė sau 
gyvasti ir da tokiu baisiu bu- 
du. Žmogus, nuejas ant tusz- 
czio loto, atsigulė in skyle, už
sidėjo sau du szmotus dinami
to ant krutinės, uždege knata 
ir kilo baisi eksplozija nuo ku
rios sudrėbėjo net visi aplin
kinei namai. Kada žmones su
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, 
rado tik szmotelius kūno. Žmo
gus buvo naszliu per kelis me
tus o jo paskutinis sūnūs bu
vo paimtas in kariszka tarnys- 
ta.

Japonai Apiplesze Klo- 
sztoriu, Sumusze Vie

nuoles Ir Vyskupą
Changteh, Kinai — Vysku

pas, Geraldo Herero, apaszta- 
liszkas delegatas ir vikaras to
sios diecezijos, apkaltino Ja
ponus kad ji skaudžiai sumu
sze kad net kraujas pasirodė 
ant veido, taipgi ir kėlės vie
nuoles sumusze kada jie atėjo 
in kliosztori tiksle apipleszi- 
mo jo o vyskupas ir vienuoles 
priesz tai pasiprieszino. Japo
nai apiplesze visa kliosztori 
nuo pinigu ir visokiu brange
nybių.

Vyskupas Herero, 59 metu, 
paeina isz Zamoro, Iszpanijos 
ir per 34 metus buvo jis kuni
gu Kinuose. Kada Japonai už
klupo ant misijos, tame laike 
radosi 40 Kiniszku sierateliu 
kurie gavo prieglauda misijoj 
bet Japonai visus iszvare.

Vyskupas tvirtino buk keli 
Japoniszki kareiviai užklupo 
ant perdetines vienuoles, se
sers Visitacion Franco, kurias 
apnuogino ir supliekė diržais 
lyg apalpimui.

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

Hull, Kanada — Ugnyje, 
kada sudege Central hotelis, 
žuvo 13 žmonių ir da keliu ne
suranda, 14 likos smarkei ap
deginti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

11,000 Tonu
Bombų Numesta&

Ant Miesto
Daug Žmonių Užmuszta; Vo
kiecziai Nužudė 50,000 Žmo
nių Gomele; Rusai Prie Lenki
jos; Amerikoniszki Submari- 

nai Paskandino Dvylika 
Japoniszku Laivu

Vokiecziai apleido sudegusi 
miestą Ortona ir apleido taja
aplinkinia su didėlėms bledems 
netekdami daug kareiviu ir vi
sokiu ginklu. Amerikonai už
ėmė kaina Mount Samucro ir 
kelis artimus kaimus ir mies-

LONDON— Seredos vakara Allijentai
vela smarkiai bombardavo miestą Berlina su 
.baisioms pasekmėms, užmuszdan’ daugeli gy- 
Iventoju ir nadare blcdes ant milijonu doleriu.

telius. Taipgi bombardavo vi
sus geležkelius prie Florenci 
jos, Pisa ir Leghorn kur sunai
kino apie 800 tavoriniu vago
nu su visokiu tavom, amunici
ja ir ginklais.

Amerikoniszki submarinai 
paskandino daugiau kaip dvy
lika Japoniszku laivu su karei
viais ir tavoru, kas dabar pa
daro 536 paskandytus Japonu 
laivus nuo kada Pearl Harbor 
likos atmusztas. Prie Ar awe 
pakraszczio Allijentai nuszove 
37 Japonu eroplanus.

Dabar Amerikonai naudoja 
ant Japonu liepsningas bom
bas kad juos iszdegint isz savo 
pozicijų.

Japonai iszžude apie 6,000 
Kincziku Changteh pakol ji 
apleido ir pasiėmė su savim vi
sa maista palikdami nelaimin
gus gyventojus mirsztanczius 
nuo bado.

Penki Milijonai Ame- 
rikoniszku Kareiviu

Washington, D. C. — Nuo 
menesio Liepos-July, 1943 me 
to, buvo daugiau siuncziama 
Amerikoniszku kareiviu ne 
kaip kituose menesiuose in 
Europiszkus kariszkus laukus 
ir lyg dienai sziu Kalėdų ten 
randasi 3,800,000 musu boisu 
kovojancziu už laisva svietą. 
Pagal valdžios praneszima tai 
lyg ateinanczio Liepos mene- 
io, 1944 mete, tai ten rasis mu
su vyruku daugiau kaip penki 
milijonai.

Kada Vokieczei užėmė miestą Gomeli, Ru
sijoj, tai in laika 23 menesiu ten iszžude 50 tuks- 
tancziu gyventoiu, kitus pakorė ar baisiai nu
kankino ir iszvare in Vokietija 30 tukstancziu
vyru, moterių ir vaiku. Priesz apleidima miesto 
Vokiecziai sunaikino, sudegino ir sugriovė 1.3 
tukstancziu namu.

Sziadien Rusai jau randasi tik 48 mylės 
nuo -Lenkijos rubežiaus prie Kijevo. Rusai ar- 
tindamies prie Lenkijos paėmė 250 miesteliu ir 
kaimu in laika vienos paros kaipo ir sunaikino 
Vokiszka drutviete Korosten. Badai Hitleris 
yra baisei užpykęs ant savo generolu ir kariszku 
vadu kad neteko didelio kariszko laivo “Scharn- 
horst” kuri Allijentai paskandino artimoje Nor
vegijos. ________

Rusai supliekė smarkei Vokieczius prie 
Kijevo, 16 myliu nuo Žitomiro, paimdami taip
gi daugiau kaip 60 miesteliu ir kaimu kuriuos 
Vokiecziai buvo užemia. Prie Vitebsko taipgi 
atsibuvo smarkus musziai kuriuose Rusai lai-
mejo, paimdami daug kariszko materijolo ir už- 
musze 6,000 Vokiecziu. Tuose musziuose daly
vavo 500,000 kareiviu su 1,000 tankoms. Rusai 
dabar randasi tik penkes mylės nuo Vitebsko 
kuri ketina paimti už keliu dienu

Patterson, N. J. — Kada 
Benas Nicholas atėjo pas 
sziaucziu Harry Wells, 60 me
tu amžiaus, rado ji gulinti ant 
grindų be gyvasties, laikantis

rankoje szmoteli deszros ku
ria valgė ir nuo kurios už
springo. Daktarai pripažino 
buk jis mirė nuo užspringimo.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

I Kas Girdelit._.i________

4* Įima intilkti? O tame priežas-, dalies tuja smagumu ir kas isz

;-----•-----
Matyt jog musu skaitytojai 

yra užganėdinti isz visko nes 
rugojimu mažai, labai mažai 
aplaikome, isz ko pasirodo gy-. 
vaviihas “Saules” per 55 me
tus, neužtemo “Saule” ne kar
ta, ndrints turėjome skirtis su ■ 
savo mylimu teveliu kuris 
“Saule” pastate ant kojų ii'į 
buvo jos uždetojum o ir musu laresztavota i 
motinėlė, kuri davė mums gy-. . ivykia ir padare tuom kuom 
sziadien esame. Taipgi ir nete
kome musu brolio Vladislovo.

Per tuosius 55 metus daug 
visokiu laikraszcziu užgimė ir 
numirė, perniaine savo kailius

t is ta, kad tieji žmonelei ne- 
apsvarsto. prietelinguma. to
kio žmogaus, (kuris vėlina jiem 
viso gero isz szir.dies.

ir perejo in visokes rankas bet pripažinta 
“Saule” pasiliko vis tose pa-Į 
ežiose rankose ir eis tokiu ke- ;
liu kokiu ėjo — nes taip vėlina 
sau musu skaitytojai o tiktai ■ 
del skaitytoju norime visame 
intikt o ne del kokiu ten Ikriti- 
kieriu ir 'bolszeviku, kuriems 
niekas nepatinlka kas yra ge
rai del žmonių.

Acziu Dievui “Saule” auga 
kas meta milžiniszkai, szeimv-i / • j
na. skaitytoju didinasi po visas 
szalis Amerikos ir ikožnas isz 
jos yra užganėdintas, !__
mums duoda daug L_______
jog musu dalbas yra pripažin
tas per desetkus tukstaneziu.

Ka tieji Nauji Metai mums 
atnesz ateityje tai sunku in- 
speti — daugiau laimes ar ne
laimiu. Bus ir vieno ir kito. 
Kaip ir pavieniai žmones taip 
ir visa tauta turi sziais metais 
giedras ir apsiniaukuses die
nas. Linksmybes, lyg rožes, ir 
nuliūdimai, tarytum erszke- 
cziai, bus susipynė iii viena 
vainiką. Trofksztame tau, bran
gus skaitytojau, kad tame vai
nike butu kuomažiausiai ersz- 
jkecziu o kuodaugiausiai pui
kiu žydineziu rožių. Linkime 
tau kuogeriausios kloties 
laimes.

Užbaigdami, veli name 
sienas musu skaitytojams 
laukti linksmai, sveiki ir gyvi 
ateinaneziu Nauju Metu, ka 
duok Dieve, musu praszyma 
iszklausyti. Redyste “Saules”

Sztai geras pamokinimas del : 
t uju merginu kurios geidžia 
apleisti teviszka pastogia ir i 
geidžia iszvažiuoti in dides
nius miestus.

Ana diena likos paleista ant 
liuosyibes 18 metu mergaite 

■ Ona Dombrovski, kuri likosi 
. Iir pastatyta po i 

teismu už nužudymą savo gas- 
padines Mrs. Edna Sanders, 
New Yorke, pas kuria Ona ra-' 
dosi ant tarnystes.

Po iszradimui jos nekalty
bes, mergaite taip atsiliepė:

“Acziu Dievui, kad esmių 
i nekalta. Mergaite 

Į isz mažo miestuko neprivalo 
keliauti in didesni miestą, da
bar sugrysziu pas savo tėve
lius in Bloomsburg, Pa., ir gy
vensiu malszei. Neklausysiu 
daugiau pagundinimu kitu 
merginu kurios iszkeliauna in

to iszeina ? Szirdije jo pakyla 
revoliucija ir pastoja socialis
tu, priverstas prie to per savo 
darbdavį 'kuris nesuprato ir 
nenorėjo dasiprast kad tasai 
žmogus ir nori ant svieto gy
venti ir rūpinasi užganadint 
savo szeimyna.

Reikia primyt 'kad geras so
cialistas nesikisz in parapiji
nius reikalus, nekeiks kunigus, 
Dieva ne tikėjimą, jeigu jam 
ant svieto nesiseka nes jeigu 
pats nesistengs pagerinti savo 
būti, tai tame ne priežastis ti
kėjimo, kunigo ne Dievo, tik 
paties darbininko.

PLYSZIO KARALIUS

Leit. Walsh buvo paklaus
tas: “Koks jausmas pirmuose 
i Laidiniuose ant Bougainville, 
kur Japonai buvo susikončen- 
trave?” Walsh rimtai atsake 
“Lygiai toks pats, kai]) inei- 
nant in tamsu kambarį, kuria
me žinai, kad tave 'Kazxas lau
kia apsiginklavęs szautuvu.”

Nereikia daug lakumo insi- 
vaizduoti jo Corsair lėktuvą 
beskriejanti Pacifiko padange, 
Walsh apmatuojanti kiekvie
no debesio forma, isztyrimui 
galimam isz pasiapcziu Japonu 
užpuolimo. Kartu su juo, Ala- 
bamos Johnston, Raymond isz 
Illinois, ir teksasietis Crowe. 
Keturi Amerikiecziai vaikinai, 
toli nuo namu, užpuola Japonu 
prieszakines pozicijas ir diys- 
ta juos iszszauktj musztis. 
Virsz Bougainvilles daug gar
bingu Japonu žuvo už garbin
ga ji Tojo. “Mes kooperavo- 

, me,” szvelniai pastebėjo Ply 
szio bosas.

“Pacifi'ke oras yra tiek pil- 
pasake Walsh, 

“kad kuomet Zero zirzėdamas, 
'szauna žemvn, drėgmė garuo-i- ’ i
ja nuo sparnu. Kartais galvoji,' 
kad kuri paszovei, nes garai1 
atrodo kaip durnai, besiver-’ 
žiautis isz Zero.” “Kaip jau
tiesi numusz'damas Zero?”

Smagiau žiūrėti, kaip kitas

PASITIKĖJIMAS
SZV. MARIJAI 

NEAPVILIA

al pija. Kuomet atėjo naktis 
paklydo viename mis.zįke

( 300 myliu Ramiojo Vande
nyno, besitesianezio nuo Gua
dalcanal’o in Bougainville, 
marinai vadina “Plyszj’s”. 
A nksty voniis Guadalcanal ’o 
muszio dienomis tuo plysziu 
žemyn ėjo “Tokyo Express”— 
aprujpinti Japonus; gi auksz- nas drėgmės, 
tyn tuo plysziu skrido Ameri- 

Yorka ir kitus didesnius įkos lakūnai bombarduoti, bau
sti ir susiprogdinti priesza in 
sziaure iki pat Bougainvilles. 

Marinai skrido tuo keliu 
kidkviena diena, 600 myliu ke
lione in abu galus. Virsz Bou
gainville, 15,000 pėdu ore, ma-j
rinai isz'dangaus szaude Japo- jsz tavo eskadriles numusza,” 

’• marinu atsake, “kadangi geriau 
Kenneth A. matyti. Kartais Japonai su

karo tūzo iiepsil°ja ir isznyksta tai])...
penki 1)U^! Kartais jis spirale, kaip 

ipaukszHs, nuskrieja, kada pa
taikome.’’ “Geriauses Japonu 
taikinys?” “Ju diveibom'be- 
riai. Tiktai užskrendi isz vir- 
szaus ant ju ir tada gražu ... ”

28 metu amžiaus, Walsh jau 
10 metu iszbuvo marinu korpu
se. Kaip jis treniravo savo vy- 

Asz juos paėmiau in vir
ina 110

miestus (kuriuose mane iszvede 
isz kelio ir iper ju prikalibinima 
inpuoliau iii beda. Lai kitos 

(merginos neklauso tuja niergi- 
Inu kurios jas prikalbina sip- 

lįag leisti savo tėvelius nes dide- 
;• linksmumo liam mieste mergina greitai 

nupuola isz doraus kelio.”

ir

vi
su

Visiems tiems skaitytojams 
kurie prisiuntė savo gailingus 
iszreiszkimus del redaktoriaus 
ir jo pacziules apie mirti ju sū
naus Majoro Hilaro Prancisz- 
•kaus, kuris mire Indianapolis, 
Indiana, siuncziame visiems 
savo szirdingiauses ipadekavo- 
nes už suraminima musu gai
lestyje. Su pagarba, redakto
rius F. Boczkauskas su ipaczia.

fizitas svietas yra labai veid
mainingas, — padaryk žmogui 
ka gero kalbekie su juom prie- 
teliszlkai ir neparodykie kad 
esi už ji “augsztesnis” links
minkis su juom ir velyk jam 
gerai ir szirdingai, tai žmones 
tave iszjuoks ir sakys kad tu 
esi kvailas ir neturi savyje jo
kios paguodones. Vėl, 
žmogus statosi save už 
kyta” ir “kas tai asz,” 
siduoda su “kainais
telingo žodelio in prasta žmo
geli nepraszneka, tai ji prami
na “mandralium” ir “ipasi- 
sziauszeliu. ” — Ir kai.p ežia 
tam veidmainingam svietui ga-

Daugelis žmonių lankei ste
bėsi ir sau užduoda klausymą: 
“del iko žmogus pastoja socia
listu, reformatorių ir 1.1., ’kas 
ji prie to pristūmė?

Daugelis pastoja socialistu 
(tik žinoma, ne tokiu socialis
tu, bolszeviku, kurie sziadien 
randasi tarp musu visuome
nes) del to, idant pagerint sa
vo <buti ir uždiTbti atsakan- 
cziai ant iszmaitinimo savos 
arba savo szeimyna idant 
spirtis atlyginimo už savo dar
bą prigulineziai ir kad neimti 
nevalninku savo darbdaviu 
kurie užmokėdami darbinin
kui 'keliolika doleriu ant san- 

I vaitos mano kad tai užtektinai 
ir tuom turi būti isz to užga- 
nadintais o tolkis darbdavis 
naudojasi isz svietiszko sma
gumo 'kaip blynas taukuose ir 
laiko daubinirika už nelygu sa
ves ir greitai pastoja autokra
tu, aristokratu ir paniekintoju 
dar bininkratu. Da rbiuinkas, 
negalėdamas ilgiaus dalaikyti 
skurdo ’kokiam randasi, spyrė
si pialkelimo mokesties o jeigu 
jo neaplaiiko, sustoja dirbti ar
ba jeszko kitokio darbo o jeigu 
priguli in unija ir unija pripa- 
žysta kad jo reikalavimai yra 
teisingi, tada perstato savo 
reikalavimus darbdaviui. Jei
gu tas nesutinka, tada strai- 
kuoja ir priverezia darbdavį 
prie pakelinio mokesties.

Panaszus padėjimas viesz- 
patauja ir kituose bizniuose, 
kur turi užsiėmimus profesijo- 
nalisz’ki žmones, 
sztoruose 
ėmimuose.

'darbininkai 
ir kitokiuose užsi- 
Toikis žmogus dit

nu orlaivius ir daug 
mirė. Leitenanto 
Walsh, Amerikos 
No. 2, buvo pasiauti 
lėktuvai, akis in aki kovose 
virsz “plyszio,” bet jis buvo 
per gajus žūti. Sekanczia diena 
jis vėl gryždavo in padanges, 
kaipo Plyszio Karalius.

Walsh dabar yra Valstybė
se, kartu su savo eskadrile, 
kovojaneziais 124. Visi pasisa
kė, kad jie numusze 68 Japonu 
orlaivius, 20 kuriu huinusze 
Walsh. Eskadrile buvo pirmo
ji, kuri pavartojo laivyno nau
jausia kautynių orlaivi Vought 
Corsair ir greita ingula paskli
do kaip viesulas tarp Japonu, 
kurie juos praminė “whistling 
death.”

Walsh žino, kas tai yra iper 
žudynes ir pragaras pietinia
me Pacifiko Ikare. Jis žino, 
priesz ka turi kovoti vaikinai, 
eina su Halsey vyrais Bougain
ville’je.

Leit. Walsh tris kartus arti 
susidūrė su mirtimi. Viena 
karta jis 'buvo iszgelbetas savo 
jaunesniojo lakūno Įeit. Bill 
Johnston isz Birmingham, 
Ala., kuris nuvijo Japonu lėk
tuvą, kurio pilotas taikė isz už
pakalio in. Įeit. Walsh. Kitu 
kartu Leit. Walsh buvo taip 
insismagines pagavimu 9 Ja
ponu divebom'beriu, kad jis at
leido savo atyda ir buvo pa- 
szautas kito Japono kuris pa
taikė in lėktuvo uodega. Vėl, 
ijs buvo priverstas nusileisti 
ant vandens ir iszbuvo ten apie 
10 minueziu.

Tacziau Įeit. Walsh didžiau
sia diena 'buvo Rugpiuczio 30, 
'kada jis prie savo skaieziaus

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

viena paprasta trobele, 
je gyveno neturtinga szeimyna 
Dori žmones priėmė ji, neži 
įlodami, kas per vienas buvo 
tasai syeczias, nes jis buvo ap
sisiautęs ilgu szvarku. Vysku
pas tai]) pat nežinojo kas per 
žmones czia gyveno; ar Katali 
kai, ar Protestantai. Tuo tar
ini, po keliu minueziu pasikal
bėjimo, pradėjo rodytis szėi- 
mynos padėtis ir vyskupui pa
sidarė maloniau. Motina, kuri 
iszrode esanti naszle, ragine 
savo vaikus, tkad parengtu sve- 
cziui geras vaiszes. Netrukus- 

'stalas tapo apkrautas valgiais 
ir jie užprasze sveti. A’akarie- 
nes laiku pradėjo ’kalbėt ne- 
:drąsiai, kaipo susitikę pirma 
įkarta. A’yskupas kalbėdamas 
patemija, kad tie žmones kuo
mi tai yra susi rupine ir nuiiu- 
dimo apimti. Po kokios valan
dos vyskupas prakalbėjo: 

j — Nors visi esate taip geri

rus ?
Š™ ir iil'l’IS!! laikytis 
klktuvo uodegos,” jis atsake 
labai paprastai. “Asz sampro
tavau, kad jeigu jie gali isz- 
nickti iszsilaikyti su manim 
tos rusuzies manevruose, jie 
'bus geri ir kautynėse.” “Jie 
greit prisitaikė,” jis szypsojo
si. “Tacziau svarbiauses daly
kas yra kad pakliuvę in kova 
jie nepabūgo. Nieks ju to ne- 
glejo iszmokyti — tai jie ture-

Foss numusze 26 lėktuvus; 
Walsh —- 20. “Yra vyruku, ku
rie szia minute skrenda virsz 
Plyszio ir kurie virszys mano 
dkaicziu ir vėliau pasieks ma
joro Foss’o skaicziu,” jis pra- 
naszavo. “Tai, atrodo, reiszikia 
ka tai ežia, Valsty'bese, bet te
nai, tai nereiszikia nieko. Nieks 
neskambina skam'bucziais kuo
met tu numuszi Japonu lėktu
vą. Jeigu Foss’as butu tarėjas 
musu Corsair’us, jis butu nu- 
muszes 50 Japonu. Szis vyru
kas isztikruju buvo szaunas!” 
—Office Of War Infor., Wash. D. C.

Del Musu Skaitytoju!

jeigu 
‘ ‘ mo- 
neuž- 

ir prie-

ha sunkei už maža atlyginimą i pridėjo dar keturis. Kita kar- 
o ponas bosas trankosi po pa
kampes su automobilium, pati 
rėdosi in szilkus, vaikai aplai- 
ko mokslus ir kitokius smagu
mus. Darbininkas, žiūrėdamas 
ant to vsiko, net jam szirdis 
įplyszta, kad negali savo szei- 
mynai duoti nors deszimtos

ta, lydėdamas Amerikos bom- 
beriu skridimą in Bougainvil- 
ile, jis nuszove du užklupan- 
czius Zero, kada jis ir kiti trys 
marinai-pilotai pakliuvo in 
20ties Zeros buri. Priesz pats 
nuskrisdamas in jura jis nu- 
niusze dar du.

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

Vienas Škotijos vydkupat

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

vienok matytis kad esate ko tai 
nuliude.

— Nelaime, — atsake moti
na, kuri tik lauke tokio paklau- 
symo.

— Taip, esame nuliude. Czia 
szale mus ant paprastos lovos 
guli musu senas, mirsztantis 
tėvas. Ypatingai mus liūdina 
tas, kad jis nori da gyventi: 
del to su 
priesz mirti ir apie prisirengi
mą įprie jos nei girdėti nenori.

— Ar galiu ji matyti? — ta-

dant prie manes atiduotumei 
Jai savo siela.

Czia vyskupas atskleidė sa- 
70 ploscziu, parode mirsztan- 
‘ziam savo ganytojiszka kry
kiu. Ta regėdamas ligonis, pil- 
las džiaugsmo, suszuko:

— O Marija, mano Motina! 
Acziu Tau!... Acziu! O kreip
damasis prie vyskupo, tarė:

— Teve!... iszklausyk manes 
iszpažinties, dabar jaueziu kad 
tuoj mirsiu. Kiek palaukus, 
’■avės nuodėmių atleidima pas
kutini karta, persikėle in am
žina gyvenimą.

Kas pasitiki Marijai, nebus 
užviltas!

Tikriauses Kabalas
Arba atiaengnroas pasiapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persissku, 
i+raikisz.ku 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 
•'■ame siusti st.empomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti, 
su balamono Nose.

atkaklumu ginasi Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Tikriausia Burykla
audėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Isztikruju senelis, kuri vys
kupas atrado szoniniame kam
baryje, buvo mirsztantis ir isz- 
rode, kad tas gali greitai in- 
vykti bet ligonis nenorėjo mir
ti. Ant pirmo perspėjimo vys
kupo, jog mirtis artinasi, sene
lis, surinkęs paskutines jėgas, 
stipriai atsake: “Ne, asz ne
mirsiu !

— Bet, mano prieteliau, ap
siriki nes mes visi turime mir
ti o tavo liga yra sunki ir dar 
tokiame amžiuje.

— Pasakiau, kad nemirsiu, 
tai da ir nemirsiu.

— Bet nepasakei man, — tę
sę toliau vyskupas, priežasties, 
del kurios, priežasties, turėda
mas tik bisiki laiko gyventi, 
manai kad nemirsi.

— Tamista, ar esi Katalikas?
— Taip, esu Katalikas, — 

atsake vyskupas.
— Tai tau pasakysiu del ko 

dar nemirsiu. Surinkęs visas 
jėgas, pasikėlė ir atsisėdės, 
pradėjo įkalbėti silpnu ibalsu: 
Ir asz esu Katalikas. Nuo pir
mos Szv. Komunijos ir iki sziol 
kasdiena meldžiau Szv. Mari
jos tos malones kad nenumir- 
cziau be Katalikiszko kunigo. 
Ar manai kad mano Motina 
manes neiszklausys ? Tai nega
lima!.. Asz dar nemirsiu.

— Mano vaike, — suszuko 
sujudintas iki gilumui vysku
pas, — esi iszklausytas. Tas, 
kuris su tavim kalba, yra vys
kupas. Szvencziausioji Motina1 

'pati vede per tuos miszkus,)'

-KA1TYKIT “SAULE” PLATINKJ7

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Einu
Kas tenai

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už.

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. 
naujo yra? 
ka užeiga del visu Lietuviu,
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
g u te, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25tf o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIUS

Šrgssssiiava-:*.

fire581

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

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Kr’ PRISIUSKITE AS1 
TIKTAI 50d 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- 
raus Neleido In Dangų, Baus

me Už Szyksztuma, Mažx> 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo* 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Tezus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri-, 
ma, Pavasaris, Apie Sauld, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas 'ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasii 
kaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.V

Mahanoy City, Pa. U.S.A. s

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



KUCZIA SU NUMIRĖLIU
<Tasa) salkojo, kad jis sznekuoziuoja-

Jis sėdėjo ir perkratinėjo at- si, lyg kad kas butu buvęs 
mintyj visus tuos atsitikimus, 'kambaryj, kelia ir susidaužąs 
kuomet jinai pareikszdavusi su kuo tai stikleliu, bet vaikai 
savo atkakluma ir neklusnu- nieko kito neinate.
ma. Dabar jis visam tam esą' Moteris visiszkai nesusido-

PAMATAS MUSU ATEITIES

,padaręs gala. Dabar jis esą isz- mojo tuomi, ka 'darydavo jos 
mokines suprasti, kas pas juos! vyras. Jinai .galvojusi vis apie 
esąs szeimvnos galva namuo-i viena ir ta pat dalytka: — vy- ’ . I . .se. Tiesa, tatai puikiai sugal- i*a.s m ja szoves. Tiktai pagal
vota — szaut in ja. Ateityj ; vokite, kad žmogus, prižadėjus 
jam esą bus lengvinus gyvent j® laimėj ir nelaimėj mylėt, ga
in jo, kaipo vedusio žmogaus 
gyvenimas, duosiąs jam dau
giau džiaugsmu.

Jis labai nuilso, pavargo, 
(buvo alkanas ir valgė su 'dide
liu apetitu. Bet truputi palau
kus, savo alki nuraminęs, jis 
vela su kartumu ir nuliūdimų 
sugryžo prie minties kad jam 
esą nepavyko pakviest in save 
sveeziu.

Ir staiga jis prisiminė kau
kuole.

Jojas in ja szaut!
Jai pasirodė, kad gryžt in ji 

jai esą visiszkai negalima. Ja 
ne tiek gazdino mintis — gy- 

!vent amžinoj baimėj priesz 
I žmogų kuris nusitvėrė už szau- 
Ituvo del tokio menkniekio — 
j ne, ne tas sukliudė jai sugryž/ 
'ipas ji in namus... Ja kūrikas 
daugiau sloge nujautimas, kad 
karta jis galėjas tokiu 'bildu 
ant jos užpult, reiszkia, — jis 
ja neaipkenczias.

— Ji, kaip ir kiti, esą pasi- Ir tatai nepataisomas daig-

g TARADAIKA K 
g R

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA! "

ryžusi isztruld, — tare jis. Ne 
ka bepadarysi, prisieisią man 
paežiam del jos nueit.

Jis užsimovė kepure, pere jo 
keletą žingsniu ligi kapiniu ir 
tuojaus-gi sugryžo neszinas 

‘kaukuole.
Ant kaukuoles buvo pridžiu- 

vusi žeme ir dėlto jis pamerkė 
ja in kibirą ir isztryne mazgo
te. Tatai padaręs taip akura- 
tiszkai, kaip mokėjo, jis pasta
te kaukuole ant stalo tiesiog 
priešą save.

Tuo laiku jo žmona, susijau
dinusi ir apsiverkusi, sėdėjo 
ūkininko namuose, keliuose 
žingsniuose nuo bažnyczios.

tas. Jie niekuomet negalėsią 
szito pataisyt, nesugebcsia už- 
mirszt nuotikio, lyg, kad jo 
nidkuomet neibutu buvę. Pat
sai pamatas, ant kurio jie bu- 
davojo savo laime, sugriuvo 
po ju kojų, tvirta dirva nu
plaukė.

Per jos kuna nuolatos per
bėgdavo sziurpuliai, tuo tarpu 
kaip ji pagelbėdavo namu szei- 
mininkei maiszyt kosze ir 
ruoszt stala.

— O jis vis-gi savo szuviu 
mane užmusze, galvojo ji. Jis 
pataikė man in pat szirdi.

Ji ka tik buvo atsisėdusi su 
visais kitais už stalo, 'kuomet

JAUJAS Metas, kožnas sveikina savo kaimyną su gerais velinimais, ir kad 
Svietas butu geresnis jame gyventi. Mažai kas sziadien mansto apie pra

ėjusius “Gerus Laimus.” Taip, buvo tai geri laikai, bet, buvo tai dienos pavo 
jin,gos, nerimaujenežios ir visokį ergelei, bet, sklypas pastojo isz tuju visu bedu 
ir sziadien yra vienas isz galingiausiu. Musu protėviai kovojo už taja “Lais
via“ ir praliejo daug kraujo, pakol aplaike taja “Laisvia“ kokia mes szia
dien naudojame ir galime pasigirt. Turime vilti Amerikoje ir jos drauguose,

kurie sziadien kovoje už “Svieto Laisvia.“ Amerika yra priglauda visu prispaustuju 
sklypu, kurie sziadien kovoja už “Laisvia“ ir gyventi malsziai ir sutaikoje ateityje. Su 
sziuom Nauju 1944 Metu, tunme vilti, kad neužilgio toji kruvina kova už “Laisvia ir 
Lygybe“ pasibaigs, praeis musu nuliūdimai ir rupeseziai, ir Svietas vela pakils isz tuju 
pelenu ir griuvėsiu ir gyvensime sutaikoje broliszkoje meileje ir užganadinime. Turė
kime vilti, kad musu pageidavimai iszsipildys ir Dievas iszklausys nuskriaustuju po vi
sa Svietą, o mes isz savo szirdies vėliname visiems,

“LAIMINGU IR LINKSMU NAUJU METU!”
Szeimininkai buvo kaimynai 
ir draugai ir visaip ja stengėsi 
suramini. Isz savo puses ir ji
nai, (prisiminusi, kad buvo Ka
lėdos, dėjo visas pastangas 
idant neverki ir savo nusimi
nimu negadini ju szventadieni- 
nes, džiaugsmingos nuotaikos. 
Bet jai pasirodė kad jinai sėdi 
ir žiuri 'bedugnėn, in kuria ji
nai, kaip 'bematant, inpulsian- 
ti.

— Jis in mane szove, galvojo 
jisai be paliovos. Jis norėjo 
mane užmuszt! Kas-gi dabar 
busią su mumis?

Jeigu jis Imtu buvęs girtas, 
jinai jo pasielgimui tokios rei- 
kszmes nepriduotu. Bet buvo 
blaivus ir norėjo ja del kokiu 
tai niekniekiu užmuszt. Jinai 
prisiminė ilga gyvenimą, drau
ge su juo pergyventa. Jiedu 
dalinosi ir džiaugsmais ir var
gais daugiau kaip dvideszinJs 
metu ir sztai jis nueujo taip to
li, kad szoves in ja. Reiszkia. 
jo szirdyje nėra ne kibirkszte- 
les įprisiriszimo prie jos po vi
su vargu ir visu nelaimiu, ku
riuos jiedu drauge kentėjo.

Szeimynoje, kur ji pasislėpė, 
buvo du vaikezu, kurie visu 
1uo atsitikimu nepaprastai su
sidomėjo. Jie laikas nuo laiko 
bedavo in savivaldybes namus, 
žiūrėdavo per Įauga ir gryžda- 
vo papasakoti ka jie ten esą 
mate.

durys tykiai atsidarė ir jose 
pasirodė vyras. Jis neinejo in 
kambarį, bet sustojo szeszelyje 
prie pat duru. Jis stovėjo ty
liai, nesijudindamas.

Pirma minute jinai pajutusi 
baisia neapykanta, kad jis isz- 
dryso ateit ten, kur ji buvo ir 
ji privertė save in ji nežiūrėt, 
nudavė, kad ji visiszkai nepa
stebi, kad jis ežia stovis. Bet ji 
vis-gi negalėjo iszlaikyt, idant 
nors sznairiai nemetus in du
ris žvilgsnio. Ja nustebino, kad 
jis ten taip ramiai stovis.

— Kaž-kas atsitiko, galvojo 
ji. Jis ne tas, kas buvo nese
nai. Jis iszblyszikes, kaip negy
vėlis. Jis gal-but, nesveikas. 
Pas ji, gal atsiradusi karsztli- 
ge dar priesz tai, kaip jis in 
mane szoves.

Ji pakilo isz užstales, pasa
kė szeimininkams: Nuolankiai 
dėkoju! — ir nuėjo link duru. 
Vyras atidarė jai duris ir isz- 
ejo pirmyn, lauk isz namu link 
savivaldybes namo. Visu keliu 
jis ne žodžio nepratare, ir jai 
pasirodė, kad ji einanti ne pas
kui vyra, bet paskui jo szmek- 
la.

Ji žinojo, kad jis paruosze 
stala posėdžiu salėje bet nuo 
to ir pėdsako nebeliko: viskas 
buvo vela in tvarka atvesta. 
Jis pakilo laiptais augsztyn iii 
ju ipaeziu kamaraites antrame 
aukszte. Ir ežia viskas taip sto

Jie suuesze visus valgius, 
užtiesė stala saloje, kalbėdavo
jie. O dabar jis sėdi pirminin
ko kedeje ir valgo ir geria...

vėjo, kaip ir buvo,, kuomet ji 
iszbegusi isz namu J Vienintelis 
daigias, kas jai hjiivo nežino
mas, buvo kaukuose, stovinti

ras priėjo iii stala ir parode’ 
kaukuole.

— Pažiūrėk in ja, — tarė jis.
Ji pažiurėjo, bet joje nieko 

ypatingo nerado.
— Ar tu matai, kad jis nu- 

szautas, užmusztas ? — tarė jis. 
Tatai ne savižudys. Kulipka 
perėjusi isz užpakalio, va ežia 
— už ausies.

— Taip, asz dabar matau, — 
tarė ji visa drebėdama, lauk
dama, kas bu ia toliau.

— Ar tu pameni idant ežia 
vaikszc žiotų gandai apie ka 
nors, musu parapijoj suszau- 
dyta. Asz nepm.'. iu, idant ta
tai butu atsitik musu laikais, 
negyvenant nm u tėvams. Mu
su kraszte, juk ne dažnai pasi
taiko, kad kas-nors butu žudo
mas. Jis, rasit, vienintelis isz 
visu musu kapinėse palaidotų
jų kuris numirė nuo szuvio ir 
jis man sziadien vakare ir pa
kliuvo.

Jis linktelėjo jai galva, lyg 
kad patvirtindamas tai, ka jis 
pasakė, ir po to tesc:

— Apie lai gerokai pagal
vok. Isz daugelio tuikstaneziu 
kaukuoliu, gulineziu kapuose, 
jis vienas, ,gal-but, žmogžudžio 
kulipkos perszautas ir būtent 
jis gulis priesz tave.

Žmona stovėjo tylėdama.
— Kaukuole gulėjo pas ma

ne ant kelio, kuomet asz szia- 
. dien vakare gryžau namo, ne

Atbege dar karta, jie papa- ant stalo kambario kampe. Vy-

kokia-nors kita, bet szi pad su 
skyle. Ji tuomet nenorėjo idant 
asz ja ežia pastehecziau bet 
asz praėjau pro szali, neatkrei
pęs domes. Paskiau-gi kuomet

asz ežia vienas sėdėjau, asz vi
sa laika, apie ja galvojau, kol 
pagalios, atėjau ir ja czion at- 
nesziau.

Man buvo gaila palikt ja vie
na gulėt szaltyje ir tamsoje o 
be to, — man-gi buvo reika- 
liny; su kuo-nors pakalbėt! Ir 
;ztai, kuomet asz pastaeziau ja 
priesz save ant stalo ir pripy
liau stikleli idant su ja cziaksz- 
telejus, asz pastebėjau, kad ji 
esą kulipkos perszauta.

— Bolla, ka. tu in tai paša- 
kyši? Isz kur ji atsirado ir del- 
ko būtent, sziadien vakare ji 
man pakeliui pasipynė? Ir del- 
ko man prireikė ja tuojaus-gi 
atneszt ežia po to, kaip asz szo- 
viau in tave ?

— Tatai Dievas! — susznabž- 
dejo ji ir maldingai sudėjo 
rankas.

— Taip, — tarė jis taip-pat 
pasznabždoms. Tatai teisybe. 
Tatai Dievo valia. Jis norėjo 
idant asz ja pamatyeziau, no
rėdamas parodyt man, idant 
asz supraseziau savo didi nusi
dėjimą ir savo niekszyste.

Jie prislinko viens prie kito. 
Netyczia pasiėmė už ranku ir 
tyliai stovėjo' priesz kaukuole 
su nekalta, kaip pas vaikus, 
veido iszraiszka. Nėr ka ir kal
bėt, kad kaukuole Dievas at
siuntęs. Savo dalyvavimu kau
kuole jiems priparode, kad ir 
troksztas ju iszganymo.

kad daugiau nenorėjusi su juo 
gyventi. Vyras daugiau negal
vojo apie tai, kas isz ju turis 
but namu ponas. Jie dar galė
jo tūkstanti kartu viens ant ki
to pykti, tūkstanti kartu dau
giau viens kitam iszmetinet ir 
visa tai butu užmirszta prie 
džiaugsmingo pažinimo, kad 
Dievas jais rūpinasi ir panorė
jas juos iszgelbet nuo savitar
pines ju viens prie kito neapy
kantos.

Dievas troksztas jiems gera 
ir dėlto Jis siuntęs jiems 'kau
kuole idant juos persergejus. 
Priesz szia didybe jie užmir- 
szo ne tiktai piktumą bet ir sa
vo neturtą ir savo rupesezius 
apie ateiti. Jie iszmegino di
džiausi džiaugsmą kuris tiktai 
gali tekt žmogaus daliai.

(GALAS.)

Ir staiga jiedu pajuto, kad 
visa, kita jiems neteko reiksz- 
mes. Žmona nereikalavo, idant 
vyras (pasakytu jai apie savo 
gailesti. Ji visiszkai u'žmirszo

Ponia. Ona Bukantiene, isz 
Melrose Park, Til., raszo: —! 
Prisiuneziu t amis toms užmo- 

įkesti už “Saule“ ant viso me
to. Kada laikrasztis atėjo, pra
dėjau skaityt, ir suradau liūd
na. žinia apie mirti jusu myli
mo sūnaus. Iszreiszkiu kuogi- 

į liausią gailesti del jus nes su- 
hprantu gailesti jusu szirdije 
netekdami vyriausio sūnaus. 
Vėlinu jums linksniu szveneziu 
ir geros sveikatos, nors pati 
guliu lovoje serganti nuo ko- 

ikio tai laiko.

Nuo redakcijos: — Acziu ta- 
mistelei už gerus velinimus ir 
įlinkime tamistelei greitai pa
sveikti.

Naujas Metelis vela atėjo, 
Senas su skausmais jiraejo, 
Ir nuolat žmogui negerai, 
Ba 'kas metas nauji vargai. 
Ka mes, varguolei, darysim ? 
Kada gerbūvio datirsim? 
Jeigu Dievas nesusimyles, 
Tai mirti varge reikes.
Bet vilties nereikia pamest, 
O Iko laibiausia Dievo melst, 
Tada viskas persimainys, 
Ir vela užeis gerbūvis.
Druczei, brolei, laikykitės, 
Tarpe saves mylėkitės, 
Svetimtau'cziu nepikti ūkite, 
Dora, gyvenimą veskite.
Tai]) ta j i meteli pabaigsim, 
O naujo sulauksim, 
Visa Ikantrei praleidom, 
Kentejimu — neapsileidom. 
iSzitam mete, Dieve saugok, 
Lietuvius nuo pikto dabok, 
Nuo noglos ir netikėtos 
Mirties, 'daugeliui žadėtos.
Po szimts nogiu, žmogus 

taip apsunkintas visokiais 
smagumais, kad negan m. a- 
sijudint isz vietos, po Kalėdų. 
Aplaikiau visokiai dovaneliu 
ir geru velinimu 1 r naigas 
postkart.es, už ka visiems su
dedu kuogeriausius velinimus, 
taipgi idant Dievas atlygintu 
visiems už ju geras szirdis, 
kad mane neužmirszo. Aplai
kiau sekanti telegrama nuo 
musu seno skaityto jaus, isz 
Chicagos, kuri turiu patalpin
ti. Yra taip:
Tu “Saulele“, tu szviesioji, 

Szirdies mano mylimoji, 
Tave skaitau ir džiaugiuos, 
Randu proto sau daugiaus. 
Mielos man tavo pasakėlės, 

Kaip tikriausios motinėlės, 
Saldus žodžiai kaip medus.

Talpini pamokinimus gražius, 
Kad tik svietas taip darytu,
Tuju žodžiu visi klausytu, 

Kas tik Saulėje“ paraszyta.
Ne paniekyt vienas 'kita, 
Užstotu meile ir lygybe, 
O ir žmoniszka dorybe, 
Blogai nieko nedarytu.

Jeigu tik “Saule“ jie skaitytu, 
Kuri szaukia in vienybe, 
Idant užlaikytu dorybe, 
Mestu visolkes szunybes. 
(1 irsiu “Saule“ visados,

Ir asz pats ja skaitau,
Ir Ikitus prikalbinu,

Kad “Saule“ užsiraszytu, 
Tikra szviesa pamatytu.

Idant Baltruviene atlankytu, 
Velnius isz bobų iszvaikintu,

O Taradaika atvažiuotu, 
Gera rodą visiems duotu.
Szi laiszkeli jums raszau, 

j i r jus abieju meilei užpraszau,
Atlankyti miestą musu, 
Už ka dėkingas busiu.

Czion rasite daug paklydusiu, 
Moterisžkiu isztvilkusiu, 
Baltruvienei darbo bus, 
Kad net koeziolas suluž.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Greg°riu* 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. ( 

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

SANDELIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos viražais 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maulos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Ma
rijos 35c; Orakulas knyga visokiu in- 
spejimu: planetų, kazyru ir delna- 
žinystes $3.50; Geografija, žemes ap-
raszymas 464 pusi., $3; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna
dalis I, 500 pusi., $1.25; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ii Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Lengvas būdas iszmokt gražai raszyt 
15c; Pralotas Olszauskas ir jo jo dra- 
bai su paveikslais 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 

’jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li- 

jgos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
jPlaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
■ burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60
!c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
į85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c;

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y«

postkart.es
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V ARPAI suskambėjo! Sveikin’ Nauja Meta,

Ar gal gi lydi Sena in kapus praeities?
Tiek to, bet žveriszka svietą jau meta, 
Žingeidi dvasia veržias in svietą ateities.

I Laimingu Nauju Metu 
a Visiems! -:-

//! Žinios Vietines

I

s

atei-

Ado-
West

Sukatoje Naujas Metas. 
Visiems musu skaityto

jams, mes linkime “Laimingu 
Nauju Metu!”

— Baigėsi szis senas mete
lis o naujo sulauksime už keliu 
dienu 'bet tukstaneziai neturės 
tosios laimes sulaukti Nauju 
Metu. Tuktancziai musu karei
viu nesugrysz namo isz kares 
lauku kur ikenezia visokius 
nesmagumus nes nelaba mir
tis neturi mielaszirdystes — 
ima tęva, motina, vaikus ir 
mylimas ypatas ir netemina 
ant aszaru likusiųjų.

Bet turėkime vilti kad Die
vas mus apsaugos nuo tuju ne- 
laimiu ir duos mums sulaukti 

^4 sveikiems tojo jauno metelio 
į kurio taųi laukėme ir turime 
f vilti kad jis mums atnesz lai

me, sveikata ir geresni pasive
dima ne kaip praeita meta ir 
kad Ikare greitai užsibaigtu. 
Velinam jums, mieli skaityto
jai, sulaukti laimingai tuju 
Nauju Metu idant Dievas jus 
užlaikytu visus sveikatoje ir 
kad sulauktume! sveiki 
nanezio meto.

t Senas gyventojas, 
mas Matuleviczius, 610 
South uly., mirė Seredoje po li
gai keliu menesiu. Velionis pri
buvo isz Lietuvos 44 metus ad
gal ir apsigyveno mieste, dirb
damas kasyklose. Paliko pa- 
czia Ona, tris dukteres, ketu
ris sūnūs ir szeszis aliukus. 
Laidotuves atsibus Panedelio 
ryta su Misziomis Szv. Juoza
po bažnyczioje.

— Nesziotojai laikraszczio 
‘Saules” geidžia iszreikszti 
“szirdiriga acziu” visiems 

• skaitytojams už atminti su pi- 
■ nigįs'zka dovaneliu ant Kalėdų 
i bet nekurie užmirszo apdova

noti tuos nesziotojus laikrasz- 
ežio kurie laike visokio oro, 
lietaus ir szalczio atnesza 
jums laikraszti in namus.

— Ponas Juozas Yozolinas 
isz Frackville, Pa., atsilankė 
in redakcija '“Saules” užmo
kėti už laikraszti savo teve- 

$ liams kurie yra musu slkaityto- 
4 jais nuo daugelio metu. Juozas 
S' eis prigialbet Dedei Šamui ir 
p jau perejo pasekmingai egza- 

mina ir bus iszsiunstas in New 
$ Cumberland, Pa., 17 d. Sausio. 
/į Vėliname Juozui sveikatos ir 
b laimingo sugrvžimo. Acziu už

dlainuMJz MumiA,, naujai Mete!

Idant matyti ka Naujas svietui gabena, 
Turite troszkimus, tamsa užkloja neaiszkia ateiti. 
Apsirikus gryžta, blaszkos, nerimsta, mena . . . 
Bet priesz ja vien stovi paveikslas praeities.

O, Naujas Mete! Atleki ant laiko sparnu 
Bet tamsa tave slepia, kaip naktis diena!
O, kaip mes laukiam tavo dovanu, 
Kuriom vilioji szirdi kiekviena!

Nors gal
Ne
Ne
Ne

neviena sužeisi skaudžiai,
apdovanosi aszaromis ir nusiminimu, 
szeimyna nuliūdinai ir perskyriai, 

isz szio svieto iszvarysi ir apdovanosi nubudimu.

Bet, kitus linksminsi ir soeziai vaiszinsi,
Ir bersi rožes, kaip isz gausios rago, 
Gal ne vienam skausmus numalszysi.
Neduosi vargszams kentėti didelio vargo!

netikiu, kad neszi žmonijai ramybia,

viena
viena
viena

Bet
Netikiu, kad neszi dvasios troszkimu vaisius,
Bet sugražink Lietuvai garbe ir augsztybia, 
Ir apdovanokie Lietuviu meiles rysziu visus!. .

atsilankymu.
— Ponas Pilypas Szilelis, 

ponia Jeva Petuszkiene ir po
nas Križanauskas, visi isz Sze- 
nadorio, motoravo ana diena 
in Mahanoju ir prie tos progos' 
atsilanko in redyste “Saules” 
nes visi yra seni skaitytojai.

I Taipgi užmokėjo prenumerata 
už p. J. Pliauska, isz Bayside, 
L.I.N.Y. Acziu visiems už atsi- 
lankyma ir gerus velinimus 
ant Naujo Meto.

Sugar Notch, Pa. f Utarnin- 
ko nakti, apie litą vai., mirė 
czionais gerai žinomas senas 
gyventojas ir biznierius, Jo
kūbas Mroziewskis. Buvo jis 
banlkos direktorium ir laike 
sztora per daugeli metu. Pali 
ko sunu, kuris yra kunigu, 
kaipo ir dvi dukteres. Palai
dotas Petnyczioje su (bažnyti
nėms apeigoms. L

Pasadena, Calif. — Du dre
bėjimai žemes davėsi jaustis 
apie 6,200 myliu tolume^ nuo 
czionais, kaip manoma, ,“buvo 
ant kokios salos Pacifiko1 ma
riose. A

Virszuje paveikslo matome kaip mus vyrukai eina prie- 
szai trucinanczio gazo miglas-o žemai matome plieninius 
triubus pripildinti su gazu k uri naudos prieszai Vokie- 
ežius, 'jeigu jie naudotu gaza ant musu kareiviu. Prezi
dentas Roose veltas prasergej o Vokieczius kad jeigu nau
dos gaza tai turės už tai baise i atkenteti.

Pirkite Apgynimo'
Czedinimo F>o

ir Markes.

Amerikonai Pasirengia Kovoti Priesz Gaza Nukando Ausi, Užmo
kėjo 500 Doleriu

Gorden, Pa. — Jonas Shu- 
bak, stengėsi apmalszinti pesz- 
tukus kurie šukele muszi saliu- 
ne. Jonas szoko tarp pesztuku 
tiksle apmalszinimo j u ir kada 
revoliucija apsimalszino, Mi
kas Korek apsižiūrėjo buk 
musztyneje neteko ausies, ku
ria jam atkando Jonas. Mikas 
apskundė ji ant penkių tuks- 
taneziu doleriu už atkandima' 
ausies bet teismas jam pripa-Į 
žino tik 500 doleriu nes tik tiek ■ 
ausis buvo verta.

Pajeszkojimas

SKAITYKITE “SAULE

Pajeszkau savo geru kaimy
nu, Jono Vizgaicziu kurie pir
miau gyveno Hartford, Conn. 
Taipgi Juozo ir Stanislovo Ka- 
valausku kaipo ir Zigmanto 
Savickio, kurie pirmiau® gy
veno Dayton, Ohio bet dabar 
nežinau kur jie buna. Lai atsi- 
szaukia jie ant sekanezio adro

it
Jurgis Bulotas

S. W. 8th Street, 
Washington,.;.]). C.

so:

Pirko Geležine Kasa | 
Už $20., Rado Joje |

2,650 Doleriu t

Buffalo, N. Y. — Jokūbas | 
Daniels, atvažiavo in miestą v, 
užeidamas ant licitacijos, pa- $ 
gal jo papratima, kuri tame S 
laike atsibuvinejo. Agentas C 
pardavinėjo kokius tai senus £ 
rakandus po mirusiam Bill v 
Smuts o tarp kitu dalyku ra- $ 
dosi ir sena geležine kasa-seifa, | 
nes visi buvo tosios nuomones .« 
kad joje nieko nesirado nes s 
mirusis neturėjo jokio turto. į 
Danielius pasiūlė agentui 20 
doleriu už kasa ir kada atveža 
ja namo ir atplesze dureles, ra- S? 
do stalcziukyje ir tarp senu 
knygų 2,650 doleriu bumasz- $• 
koše. Apie savo radini niekam 
nieko nesake nors buvo pirkęs 
kasa kelis menesius adgal. L-

Rado Senam Name 950 
Doleriu Aukse

Honesville, Ind. — Protes- S 
tonu parapija nesenei pirko pĮ 
sena narna idant turėti vieta 
pastatyt klebonija. Kada kon- 
traktorius pradėjo griauti se- $ 
na narna, rado daugeliose vie- J3 
tose paslėpta daug auksiniu $ 
pinigu kuriu isz viso buvo 950 $ 
doleriu. O kad parapija buvo $ 
locnininku namo ir vietos to- mį 
del sūdąs pripažino jai suras- Fį 
tus pinigus o tas daug paleng- JĮ 
vino iszmoketi statymą naujos % 
klebonsjos nes parapija yra S 
neturtinga. Dvasiszkasis ant ? 
pamokslo Nedelioje pasakė $ 
parapijonams buk tai Dievas $ 
jiems tuosius pinigus atsiuntė.

Parapija apmainė auksinius 
pinigus ant bumaszku nes val
džia uždraudžia laikyti auksi
nius pinigus.

Meszka Bovinosi Su 
Vaikucziu

Greenbay, Wis. — Meszkos 
taip prasiplatino po szia apie- S 

į linkę, kad vietinei ūkininkai 
I ketina daryti ant j u visiszka & 
Į medžiokle nes moteres ir vai- ® 
kai gyvena nuolatinėje baime- 
je- 1

Nesenei dvi moteres rinko fc 
grybus artimoje girraiteje. 
Viena isz moterių paguldė ma- 
ža kūdiki skepetoje krūmuose -SS 
idant galėtu rinkti grybus 
greieziau. Tame pribuvo dide- K 
le meszka prie kūdikio, prade- ra 
jo uostyt kūdiki ir atsigulė 
szale. Kūdikis, pajutęs szersti g 
meszkos, pradėjo juoktis ir 
buvo isz to labai užganadintas 
o meszka niurnėjo rodos kad 
jai patiko kūdikio draugyste. $$ 
Moteres, paregeja meszka, su- 
riko baisei, meszka persigan- 
do moterių ir nubėgo in giluma 
girrios.


