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RUSAI JAU NKIJOJ
Isz Amerikos
NUSZOVE SUN!

Kuris Stojo Apgynime 
Motinos

Portage, Ind. — Jonas Luts- 
kus likos uždarytas kalėjimo 
už nužudymą savo sunaus An
tano, 22 metu amžiaus. Palici- 
jantai, eidami pro narna isz 
girdo szuvius, inbegia in vidų 
persitikrint kas ten atsitiko, 
rado Antana mirsztanti ant 
grindų. Taja diena Antanas 
buvo sugryžes namo isz ligon 
butes kur radosi jis per kelis 
menesius. Taja diena tėvas 
susibarė su paczia kuriai buvo 
uždavęs kelis smarkius ypus 
per veidą. Sūnūs, negalėdamas 
žiūrėti kaip tėvas paniekinėjo 
motina, stojo jos apgynime, tė
vas nubėgo ant virszaus, atsi- 
nesze revolveri ir nuszove su- 
nu ant vietos.

'‘Stebuklinga” Daktar- 
4 ka Ir Kvaila Ligone

Scranton, Pa. — Agota Jan- 
kovski likos puikei apgauta 
per ‘ ‘ stebuklinga daktarka ’ ’ 
kuri gydė jos vyra ant ruma 
tizmo. Ana diena atėjo pas ja 
kokia tai nepažystama motero 
kuri apsiėmė jos vyra iszgydyt 
in kėlės dienas su pagialba už- 
Žadu. Paprastai prie tojo gy
dymo reikėjo nekuriu brange
nybių o kad nieko daugiau ne
turėjo kaip du auksinius žie
dus, auksini laikrodėli su len- 
ciugeliu ir keliolika doleriu, 
pradėjo gydymą. Daktarka pa
liepė moterei atneszti isz szto- 
ro acto o kada motere iszejo, 
daktarka suėmus viską ir da 
pasiėmus kėlės moteres szle- 
bes, dūme laukan ir da jos ne
surado, iszlekdama per kami
ną ant szluotos kaip visos ra
ganos.

Jeszkojo Zuikio, Rado 
Skarba

Mounterville, Pa. — Miku 
tis Kerbey, 14 metu vaikas, 
iszejo szaudyt zuikiu ir pama
te viena kuris inbego in supu 
vusi medi. Užsiundė szuni 
idant iszvytu zuikuti bet laike 
to darbo užtemino tarp szaknu 
bleszine skrynute. Isztraukes 
radini, numusze antvožą ir 
rado joje du tukstanczius do
leriu bumaszkomis. Pinigai pa
ėjo nuo penkesdeszimts metu 
adgal ir labai blogai atspaus 
dinti todėl tėvas vaiko nusiun
tė pinigus in Washington?, 
idant apmainytu ant geresniu.

SKAITYKIT “SAULS” FLAT1NKIT

Vokiecziai Bėga Isz
Sugriauto Miesto

Likucziai sugriauto miesto 
kuri Vokiecziai dinamitavo 
priesz jo apleidima. Taip tai 
Vokiecziai pasielgineja kada 
turi apleisti miestą, nesza su 
savim kas duodasi pagriebt.

Senas “Adomas” Apsi- 
pacziavo Su Jauna 

“Jeva”

Wilmington, W. Va. — Szi- 
mas Forgees, 81 metu senukas, 
žinomas po visa aplinkine kai
po “Adomas,” likos surisztas 
mazgu moterystes su pana Je
va Shenley, 22 metu, per sli
džia. Jauna pora dabar gyve-

Szuo Iszgialbejo Senu- Jaunikis Pastojo Szcsz-
ka Nuo Smert

Racine, Wis. — Steponas. 
Kelley, 64 metu amžiaus, turi 
būti labai dėkingas savo szu- 
niui buldogui, kuris savo szu- 
niszku isztikimumu ir sumanu
mu iszgialbejo jo gyvasti.

Kelley inkrito in gilia duobe 
ir neteko sąmones. Jo szuo, 
matydamas savo poną nekru 
tanti, suprato jo nelaime. Pa ! 
begiojas kelis kartus aplinkui,' 
szuo leidosi in miestą. Pamatęs; 
palicijanta eme loti, nuolatos
pribėgdamas prie palicijanto. 
ir vela leisdavosi bėgti prie 
duobes vis lodamas ir priver
tė palicijanta sekti paskui ji. 
Tokiu budu szuo nuvede pali
cijanta pas savo poną. Senu
kas buvo nuvežtas in ligonbu- 
te bet kartu turėjo pasiimti ir 
szuni kuris jokiu budu nenorė
jo nuo savo pono skirtis.

Sūnelis Nesutiko
Ant To

Boston, Mass. — Kada Mrs. 
Fay Simpson, 83 metu am
žiaus moterėlė apreiszke savo 
šuneliui, 51 metu amžiaus, 
kad ji duos sau nukirpti plau
kus kaip ir kitos moterėles ir 
merginos daro, sūnelis apleido 
motina ir lyg sziai dienai nesu- 
gryžo namo. Mat, suprato sū
nūs jog jeigu jo sena motinėlė 
ant senatvės neteko proto, tai 
neužsimoka su ja igiaus gy
venti.

na rojuje vadinamam, Centre 
Grove.

Senukas, per dvideszimts 
metu stengėsi padaryti isz sa
vo puikios ukes rojų, apstaty- 
damas aplinkui visokias žvė
ris ir kirmėlės padarytas isz 
cimento. Daugelis žmonių at 
lanko taji nepaprasta rojų ku
riems senukas parduodavo at 
virutes su paveikslu savo že- 
miszko rojaus. — Ar ilgai jau
na Jevute pergyvens su savo 
senu Adomu tai nežine.

Motere 44 Metu, Moti
na 19 Vaiku—8

Dvynukai

Matuano, New Mex. — Pra
eita sanvaite garnys atnesze 
devyniolikta kūdiki in namus 
Maximo Corrando, turtingo 
ūkininko kuris gyvena dvyli
ka myliu nuo czionais. Isz de-i 
vyniolikos vaiku, tosios poros, 
trylika yra gyvi. Keturis kar 
tus garnys atnesze dvynukus. 
Motina isztekejo turėdama ke
turiolika metu o sziadien ji tu
ri 44 metus.

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

Skaitykite “Saule”
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ku, Mergina Isztekejo 
Už Brolio

Patterson, N. H. — Onute 
Ravelio nemažai susirūpino 
kada pranesze jos sužiedotinis 
buk jis ja daugiau nemyli ir 
nemano su ja apsivesti. Mergi
na buvo pasirengus ant szliu- 
bo kuris ketino atsibūti ant ry
tojaus. Supratus kad jau per 
vėlu duoti žinia apie tai už- 
praszytiems svecziams, užtylė
jo apie viską lyg vakarui, ka
da ketino atsibūti szliubas.

>r

jZitomiras Sutesz 
kintas, Poyaski 

Paimtas

Kada visi susirinko, pamerges 
stovėjo su broleis prie alto
riaus ir lauke jaunavedžio, ta
da mergina pasakė visiems 
apie jaunikio praneszima. Kas
tanto Georgio, kuris buvo pir 
mutiniu broliu, (svotu) nar
šei apreiszke susirinkusiems 
buk jis priima ant saves taja 
atsakomybe ir paima Onu
te už paczia — ±r ant vietos 
likos surisztas mazgu mote
rystes. Szliubas atsibuvo savo 
paredke, svetelei buvo užgana- 
dinti ir visi linksmai nuvažia
vo pas jaunavedžius ant piet.

Kūdikis Užgimė Po
Mircziai Motinos

Nashville, Tenn. — Dauge
lis daktaru nusistebėjo ir yra 
užimti nepaprastu gimimu 
Henriettos Foy kuri užgimė in 
valanda lanko po mircziai jos 
motinos vietinėje ligonbuteje 
nuo szirdies ligos. Daktarai 
iszeme kūdiki isz mirusios mo
tinos szono per “Cesariszka

250 Miesteliu Atmuszta; Bėr
imas Vela Smarkiai Bombar
duotas; Badas Platinasi Euro
poje; Nesiuns Anglių In Vaka

rus Už Ohajaus Valstijos
★ _______________ _

Ant Naujos Gvinos Japonai 
likos supliekti per Amerikonus 
kurie paėmė gerai apginkluota 
pristdva Saidor, kur žuvo di
delis skaitlis Japoniszku ka
reiviu.

Badas Platinasi Po 
Visa Europa

London — Szeszelis

operacija.” Mergaite svėrė 
asztuonis svarus ir yra sveika.

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

LONDON — Rusai eina be pertraukos, 
Kijevo aplinkinėje ir sziadien randasi jau per 
Lenkijos rabežiu, isz kur jie iszvaike 17 Vo- 
kiszku divizijų, paimdami Povaski ir atriusze 
daugiau kai 250 visokiu miesteliu. RusatJ to
jo Brdiczeva, 25 mylės nuo Žitomiro ir ar inasi 
prie Rumunijos rubežiaus ir taipgi artinasi prie

bad„ rubežiaus Latvijos. Lenkija laikosi Rusijos sza-
kas diena kerszina visa Euro
pa, nuo Francijos lyg Balkanų, 
Rusijai, Lenkijai ir Skandina
vijai.

Didžiauses badas vieszpa- 
tauja Rusijoj, vietose apimto
se per Vokieczius kaip Lenki
joj kur arti 60 milijonu žmonių 
mirszta nuo bado. Ten vieša 
patauja didesnis badas ne kaip
Grekijoj. Visose szalyse, kur 
Vokiecziai yra apėmė, maistas 
yra nesvietiszkai brangus ir 
negalima jo aplaikyti už jokius 
pinigus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Jugoslavai Pasveikino Allijentus

Kada Anglikai ir Amerikonai inejo in Jugoslaviszka miesteli po iszgujimui Vokiecziu 
gyventojai juos szirdingai pasveikino. Szita Jugoslavaite nuszove daug Vokiecziu ir 
tokiu merginu tenais randasi tukstaneziai, kurios kovoje už laisve savo tėvynės.

lies ir prigialbsti jai visame,

Rusai iszvaike apie 300,000 Vokiecziu ant 
185 myliu frunto, paimdami daugiau kai 300 
miesteliu ir kaimeliu in laika septynių dienu 
muszio netolimoje Lenkijos rubežiaus. In viena 
diena Rusai atėmė nuo Vokiecziu daugiau kai
tūkstanti miesteliu ir kaimeliu. Rusai taipgi pa
ėmė Samgoroda, 13 myliu nuo Kaztino, prie Rt> 
muniszko rubežiaus. Rusai smarkiai eina ant 
Berlino ir jeigu taip toliau ingales Vokieczius, 
tai neužilgio gausis in Vokiszka sostapyle Bėr
imą. Daugiau kai 1,500 Allijentu ana diena už
klupo ant miesto Berlino, dienos laike. Miestas 
dega daugeliose vietose. Kiti eroplanai užklu
po ant Francuziszku pakraszcziu padarydami 
dideles bledes. y

Hamburgas vela likos smarkiai bombar
duotas per Allijentus bet neteko 29 eroplanu.
Hitleris ne yra užganadintas isz savo aficieriu 
kurie yra apsileidę vedime kares ant visu f rimt u.

Amerikoniszki marinei karei
viai paėmė svarbia vieta Glou- 
chesteri ant kurio per ketures 
dienas numetinejo bombas, už- 
muszdami apie 1,300 Japonu, 
sunaikino daugeli kariszku 
stoeziu ir paėmė daug karisz- 
ko materijolo. Allijentai keti
na be paliovos bombarduoti j 
Japoniszkas pozicijas pakol;

juos visiszkai neiszguis isz tų
jų vietų.

Japonai likos baisei supliek
ti per Kinus, netekia apie 125,- 
000 kareiviu bet ir Kinu apie 
puse tiek žuvo musziuose. Ka
reiviai sako kad Japonai 
neužilgio supliekti ĘjgOse ir 
turės paliauti tenKįvoti.
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Kas Girdėt
Geras bankas apsaugoja pi-Įdas. Sztai paduodame del 

nigus ir skolina juos ant pro-Jnios musu skaitytoju apie 
cento. I kurias klaidas padarytas

Iszmintingas biznierius sko-1 žmones:
liną pinigus isz banlkos, statoj Kada daktaras padaro 1 
fabrikus idant žmones turėtu Ida tai ja palaidoja.
mouse užsiėmimus ir darinis. !

ži
ne
lei' Szirdis Kūdikio Periname Užsikietejusi Ieva

:: Tikra; Atsitikimas Isz Praeitu Kalėdų :: " ”•

Del Musu Skaitytoju!

dailyde padaro 
ko jog jis k e

žiningu ir iszmintingu žmonių,; padaryti nes kitaip neiszejo. į 
reikalauja gero dariu įlinkoj Kada advokatas padaro 

į i
bankierio ir biznieriaus. Iklaida tai sako jog to tik ir no-.

IJeigu negali būti geriausiu, Irejo nes jis žino gerai kad savo | 
bukie iszmintingiausiu. Sklaida gali pataisyt, užvesda-

Jeigu negali būti iszmintin-!mas teismą isz naujo.
giausiu, bukie geriausiu. Į Jeigu sudžia padaro klaida' 

Norints tu ir Imtum geriau-,tai jam niekas to negali iszme-| 
siu biznierium arba darbiniu- t i net nes tai tokios tiesos sklv-

ketino tai]> BrV() tai Kucziu vakaras-
Kilkite gult — laba vaka-

— buvo jiems tarta per

klaupėsi jiedu ant keliu ir su
sidėjo rankas ties krutinę.

— Tai-gi, Jonuk, — pradė
jo sesute, turime tvirtai tikėti

meta

Praėjo Kalėdos ir Naujas 
Metas. Tėvas szeimynos atsi
dusęs giliai, atsisėda kampe
lyje ir dekavoja Dievui kad 
szventes praėjo, užsidega pyp
kute ir mausto toliaus. Vai
kams, giminėms ir pažinsta 
miems buvo džiaugsmo liet le
vas buvo visame užmirsztas.

O motinas Toji vargsze pri
sidirbo kaip jautis, turėjo rū
pintis apie vaikus, valgi, dova
nas, namini darba ir 1.1., o bu- krL niekados neužmirszikie apie;po. 
vo daug ir tokiu motinu kuriu 
valkelei užmirszo ja. apdova
noti nors meiliu buczkiu ir ge
ru žodeliu ir kudikiszku su
spaudimu su gerais velinimais.

Taip, buvo linksmos Kalė
dos bet ne visiems. Apie moti
na ir tęva atsiminė jie pas
kiausia — net po Kalėdų atsi
minė, kad motinai ir tėvui už
mirszo nupirkti nors maža do
vaneliu. Bet tėvai buvo tuonn 
užiganadinti kad ju szeimynele 
džiaugėsi, siautė ir linksmino
si ir turėjo “gud taims.”

Ka daryt, tokis tėvu likimas, 
stengėsi jie isz paskutiniu kad 
tik vaikams butu geriau!

sanzininguma ir... apie paeze- 
duma.

Niekados neužmirszikie apie, 
bankine knygute jeigu nori ap
saugoti sau ateiti.

Sutikimas namie,, gerove vi
sam sklype, apszvieta tarp 
žmonių, 'draugauja drauge su 
bankierium.

Jeigu kas maustytu kitaip prie kito, kai]) szunes, kates, 
tai siauezia su bolszevikiszku arklei ir 1.1., daug jau buvo ra- 
“roju” kuris veda in pragara. szyta ir kalbėta bet apie atsiti-

Jeigu kunigas padaro klai
da tai niekas to nesupranta.

Bet Dievulėliau, jeigu redak
torius laikraszczio padaro klai
da tai visas svietas apie tai ži
no ir gud bai!

Apie isztikimysta ir prisiri- 
szima naminiu gyvuliu, viens

gaivioje, kur randasi daug Lie
tuviu, sėdo keli kazirnirikai 
loszti einiki. Vienas isz ju pra- 
losze visa savo pede. Praleidęs 
pinigus, isz juoku užstate savo 
pacziule... na ir pralosze.

Tasai kuris isžgrajino moto
re, tuojaus nubėgo pasiimti sa
vo laimiki. Kada inejo in stu- 
ba salkydamams 'buk j p etatai 
priguli prie jo^Sziarki mote-

Kiti gali tau duoti iszganin- 
gas rodąs ir tai daug bet ge
resniu tau neduos ne kunigas 
bažnyczioje.

Kas darbuojasi su banku ir 
stengėsi kiek galėdamas page
rinti savo būvi, tasai turi Die
vo palaiminima, jam nebus sto
ka duonos ir nelindęs paskui 
komunistiszika rojų.

Medum ir pienu plauken- 
czios Suv. Valstijos, ne visus

kad iszsižadedamas skribliaus, 
smuko per duris ir szniokszda- 
mas parbėgo namo. O kada vy
ras suigryžo namo, ėmėsi mote
rėle už jo kailio kuriam visus 
tūzus, auksztukus ir czirvūs 
atspaude ant jo terlos kad net 
reikėjo nuvežti in ligonbute 
ant papiksinimo.

Da'bar žmogelis ilgai paste- 
nes ir jau kazyriuoti nenorės!

na laimes ir užganadinimo.
Suraszas jiarodo buk praei

ta meta J 943, nubodo gyveni; 
mas”dd 13,856 žmonių, kurie, 
nesulaukdami mirties, patys 
sau atėmė gyvastis o tai isz vi
sokiu priėžaseziu.

Tula moterele atėmė sau gy-

kinia 'kuris nesenei atsitiko 
Cardifee, Anglijoj, sunku inti- 
keti bet yra tai neužginezytas 
faktas kuri užtvirtina liu'din- 
tojai.
Ana diena notarijuszas James 

Lloyd, eidamas namo patemino 
beganezias keliu dvi dideles 
žiurkes, kurios laike už galu 
sziauda. Lloyd užmusze viena 
isz žiurkių su lazda bet kita, 
vietoje bėgti, stovėjo malszci 
ant vietos, kraipydama su gal
va in szonus. Ne riksmas Lloy- 
do ne ipappyrimas su koja jp 
neiszgazdino.

narka.
Penkiolikos metu kvailiuke 

pasiskandino, palikdama laisz- 
keli ant kurio buvo paraszyta: 
“Lei buna prakeikti visi vy
rai.”

Kita jos drauge taipgi atėmė 
sau gyvastį kad jai tėvai nepa- 
velino neszioti naujausios ma-

m u žiurkes, pasiėmė žiurke su 
savim namo kur persitikrino 
kad tai buvo nerege žiurke, ku
ria. užmusztoji vede su savim 
laikydama snukyje gala sziau- 
do idant draugas žinotu kur 
eiti. Moksliszka drauguve už
siėmė tuom atsitikimu kuris 
parodo jausta ir isztikimysta 
žvėrių vienas kitam.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Senovės laikuose Rymionys 
galėjo persiskirti su savo pa- 
czia, jeigu toji ji apgaudinėjo 
ir perkresdavo jo kupareli ar
ba be pavelinimo vyro naudo
davo svaiginanezius gerymus.

Szventas Hirominas, savo 
rasztuose minėjo apie vyra, 
kuris iszgujo dvideszimts pa
ežiu ir apie motere kuri persi
skyrė su 22 vyrais.

Korėjoj vyras gali pats per
siskirt su savo paezia kuri ji 
apgaudinėja nužudydamas ja 
jeigu ji ant to užsitarnavo.

Tibete galima, persiskirt 'bet 
antru kartu jau negalima apsi
vesk

Pas Tutankhamenus viesz- 
patauja papratimas, jog jeigu 
pati iszeina isz namo o vyras 
jai sako “eikie” nedaduoda- 
mas žodi “sugryžtk vėla” — 
tai yra ženklu persiskyrimo 
bet pora gali vela apsivesti.

Siberijoj vyras aplaiko per
siskyrimą per nutraukimą vc- 
liono nuo veido savo moteres.

Nestokas tuju žmogiszku ne
laimiu ir neužganadinimo isz 
savo gyveninio, kurie perima 
ko'žna žmogų.

Tankei laikraszcziuoso skai- 
toiįie apie visokes “geras ro
dą^'” bet szios gal yra geriau
sios ir tinkamiausios pagal te- 
byri gyvenimą žmogaus, todėl 

ir btalpinam del visu žinios;
Gera- darbininkas dirba,

inczddina ir 
banka.

Jonukas ir Maryte gan liūd
nai apsiaszaroja nukiutino in 
ju miegamaji kambarį.

Tėvas ta diena 'buvo nuo dar
bo ir kitu rupeseziu nuvargęs 
o kadangi nedave jam ramy
bes visokiais klausymais ir 
meldimais Kalėdų, dovanu apie 
kurias nusibodo jam klausytis 
ir ant klausnnu atsakinėti, nu
varė juos gulti septinta, vieton 
asztunta valanda.

Tokia dabar brangenybe 
kad sunku ir aprobuoti viso
kias iszeigas o mat, ko jie dar 
užsimanė: dovanu! Ne tie jau 
laikai; pirmiau, kuomet kares 
dar nebuvo, viskas pigiau atsi
eidavo o prie to-gi, szv. atmin 
ties, mano paeziute szi, ta su
gebėdavo sutaupinti; dabar-gi 
vaiku ir tarnaites užlaikymas 

įmanė visa apsunkina, kad pats 
jau nebežinau ka. pradėti ir Iko 
griebtis; visi reikalai palaidi 
ir daugiau iszlaidu.

O vai'kucziai dar nemiegojo, 
jie verkszleno, kad ju tete tai]) 
negerai su jais pasielgi, nesu
teikdamas jiems dovanu ir nu
varydamas juos taip anksti 
gulti. Prie mamos taip nebuvo. 
Kuomet dar ji buvo gyva, vi
suomet ir eglele rasdavosi ir 
invuLiu dovanu būdavo. O da
bar visai nicdCo.

— Kas-gi atsitiko su tete, 
kad jis tai]) persimainė ir tapo 
toks negeras del musu? —

ISTOR1JE apie Gregorius j 
----------------- Isz Numirusiu į 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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szysime, turime apturėti. Tu- 
gi turi dabar tylėti ir laukti 
pakol asz isztarsiu “amen.”

panasziai
Mikalojus
kiekviena Kucziu nakti; — pa
daręs tuos prižadus ir Imda
mas užganėdintas nuėjo jis ant 
naktinio atsilsio.

Rytmetis pradėjo szvisti,

lankosi mus

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 prisiuskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

tuomet pats atkartosi savo 
meldimą, ko tu reikalauji.

— Gerai; pirma pradek!
— Brangusis Jėzau, — pasi

dėjo malda isz mergaites lupu, 
— žvilgterėk ant mano broly- 
czio ir suteik savo malones del 
musu, kuriu praszonie; palai
mink musu tote, idant jis tikė
tu, jog yra Szv. Mikalojus, ku
ris pasirodo daug geresnis nes 
myli mus; taip-gi lai nebesirus- 
tina ant manes ir 'brolyczio. 

saves asz meldžiu idant 
Mikalojus atnesztu man 
virduili ir (puodukus. Ti- 
jog mano praszyma isz- 
sysi, — “Amen.”

— Mielas Jėzau, — pradėjo 
Jonukas, — atsiunsk szia nak
tį Szv. Mikalojų, kad atnesztu 
invairiu dovanu. Asz noriu tu
rėti uogucziu, saldainiu, kny
gų ir daug kitko, — “Amen,” 
— tuomet busiu geru vaiku.

Pabaigė kiekvienas savo 
malda, truputi nusidžiaugė vil- 
Ą'je> j°g rytmetyje apturės pa
geidaujamas dovanas ir gana 
linksmi nulindo po duknomis 
ir netrukus

lele 
k i u

kuomet dienos vieszpats 'ap
galėjo tamsybių eonus ir žvaig
ždes viena po kitai nyko; tuo-j 
met keturios mėlynos akutesl 
placziai atsivėrė, tuo-gi paežiu 
kartu insismeige in Kalėdų do
vanas. Tuojau vai'kucziai pa- 
szeko isz lovos, linksmi ir už
ganėdinti, jog tos dovanos, ku
riu melde, ežia ties kojomis 
guli. Begalo džiaugėsi ir net 
veike; tuo paežiu kartu szau- 
ke: — “leve, skubink ir ateik 
pažiūrėti kokias dovanas Szv. 
Mikalojus szia nakti atgabeno; 
viską turime,(ko tik meldeme!”

— Da'bar, brangusis tete, —- 
tarė Maryte džiaugdamosi, — 
tikėsi, jog yra Szv. Mikalojus; 
asz ta. žinojau.

teisybes ir jau

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
dau£
daug atspėta kas buy o 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Tikriauses Kabalas
siganedinimo net paszoko; visi 
linksmi buvo o mažas Jonukas, 
apsikabinės levo kelius, ap- 
reiszike to visko paslaptį ir ap
sakė, kaip Maryte minėjo jog 
brangioji mama visuomet mels
davosi ir Dievas danguje isz- 
klausydavo jos malda.

— Tai-gi ir mudu ta padaro
me ir Dievas iszklause mudvie
jų malda, — užbaigė Jonukas.

— Turiu pripažinti, — pri-

Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persišku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. IszguldinejP 
tnas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

sumigo.
* *

prie laikraszcziu 
buvo hepradejas snausti bet 
skardus deszimtos valandos 
muszimas pabudino ji; paszo 
kės jis atsiminė apie gana rus
tu pasielgimą, su vaikucziais.

Tikriausia Burykia
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. De! vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
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suteikė. (Lai taip jau buna 
rnalo malonusis kūdiki, — tarė 
savyje tėvas; — butu gal per 
-kandu, jeigu pasalkycziau tei-

klauso vienas kito vaikucziai. Į
Asztunta,- devinta ir deszim- 

ta iszmusze laikrodis. Jie dar 
buvo neužmigo. Invairios min
tys ir-gi nesuteikė jiems ramu
mo ir užganedinimo. Kiekvie
nas sau maustė.

— Maryte, ar tu dar nemie
gi? — užklausė Jonukas.

— Ne brolyti, — atsiliepe 
saldus mergaites balsas, — 
stengiausi, bet negaliu; mano 
akys nesimerkia. Prie to liūd
na man darosi, kad tete pasakė 
jog nėra Szv. Mikalojaus (Ka
lėdų Dieduko). Bet asz žinau 
jog yra ir tefe negali to užgin- 

į czyti, kadangi jis kas meta 
^ateidavo pirmiau priesz bran
gios mamytes mirimą.

I
Į — Bet-gi klausyk, Jonuk,—

ISTORIJE aPie Ila i32 ma 
-----------------  iszo iszlins, Ai 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti' fare sesyte. — Rodosi man kad 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne ' mama, visuomet melsdavosi, 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 salkydama jog Dievas visados 
metu, Pamokinimai, Apie boba iszklauso jeigu kas gerai mel- 

o'ka negalėjo savo liežuvio su 'džiasi ir be abejones ji praszy- 
la kvti, Leibaus gimoras, Gir Į ’ 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 

bledes miestuose;Ga‘ybe Meiles' Juokai' RaSan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15e. 
‘SAULE” MAHANOY CITY. PA

Sveikatos jeszkokie pas vie
tini daktaru nes kožnam mies
te ju yra ir eikie pas bile kat
ra. Daktara viena laikyk o im- 
kie gera ir nemainyk nes kaip 
eisi nuo vieno pas 
greitai pasitaisysi 
pataisys, antras 
treczias numarys.

kita tai ne 
nes vienas;

Valdžia pranesza (buk Suv 
Valstijose praeita meta žiur-

ir ant farmu, praeita meta, ant 
200 milijonu doleriu.

Tūlas hotelinis tarnas, New 
Yorke, prisipažino po prisiega 
buk jis aplaiko “tipu” nuo 
svecziu, už patarnavima, apie 
szimta doleriu ant 
Tasai tarnas turi 
tarnaites ir 'kožna
žiuoja in darba puikiam auto-j valausku kaipo ir Žigui 
mobilioje. — Kam ant svieto Savickio, kurie pirmiaus 
yra geriau gyvent ?

Pajeszkojimas

idavo Dievo idant Jis prisiuns- 
tu Szv. Mikalojų su maiszu in-

I vairiu dovanu, .kokias kad ap
turėdavo kas meta.j

| — Tatai reiketu, paskatino 
' Jonukas, — pasimelsti, kaip 
dead mama melsdavosi ir pra- 
szyti Dievo, kad prisiunstu do- 

; vanu maisza.

Pajeszkau savo geru kaimy
nu, Jono Vizgaicziu kurie pir- 

dvi* miau gyveno Hartford, Conn.

atsilie]te Maryte.
Daugiaus nieko neisztare,

sa u vai tęs.
namie
diena va- Taipgi .Juozo ir Stanislovo Ka-

* *★ ★ ★★ ★ 
ir

veno Dayton, Ohio bet dabar $
nežinau kur jie buna. Lai atsi- ★

SSF SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1944 M.

Žmones savo gyvenime pa- szaukia jie ant sekanezio adre- * 
daro visokiu klaidu bet neku- so: 
riems tos klaidos pereina be 
jokios bausmes o kiti būna 
baudžiami už padarytas klai-(

Mr. J. Bullock, 
610 S. W. 8tli St.,

Washington, D.

* * * v ** *
* *

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

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 
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padaryti — pervelu jau dabar: 
jie gal miega saldžiu miegu. 
Nereikia ju budinti. Bet-gi ju 
pamatymo noras — miega jie 
ar ne, — traukte ji trauke, kad 
pažvelgus in ju miegamąjį 
kambari. Sanžine, rodos, jam 
iszmetinejo netikusi jo pasiel
gimą. Juk jis yra tėvu, net 
naszlaicziu tėvu, nes jie moti
nos jau nebeturi — pasimirė...

Pamatymo noras ji pergalė
jo ir jis tylomis nuėjo ju 'kam
bario link. Tame laike vaiku- 
cziai meldėsi. Tas ju pasielgi
mas labai ji sujudino ir kuomet 
jis iszgirdo Marytes žodžius— 
“palaimink musu tete” -— gai
lios aszaros nuriedėjo per jo 
skruostus o Jonuko prisižade- 
jimas — “busiu geru vaiku” 
— pralinksmino ji ir jis visai 
persimaino.

— Nuostabu, Kad visai pa 
mirszau, — tarė sau, — Ikaip 
ilgiaus tu brangiu Kalėdų 
szveneziu, kuomet mažas dar 
buvau. Turiu atitaisyti mano 
klaida, iszklausant vaikucziu 
meldimosi.

Po to atsigryžes, atsitolino 
nuo ju kambario, numėtė szliu- 
res ir naktini apredala, persi- 
rede ir iszejo miestan, idant su
plikus viską, ko vaikucziai 
i n e 1 d e A ugszczi a us i o jo.

Tai padaręs, sugryžo jis na
mon labai linksmas, linksmes
nis negu kitados buvo. Džiau
gėsi visa, siela, 'kad vaikucziai 
ateinanti ryta didžiai nusiste
bės, pamate Kalėdų dovanas.

— Laimingas jaueziuosiu! — 
tai prataręs, sustatė jis visas 
dovanas prie vaikucziu kam
bario duriu.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

RMEFENSE
O buyVN,TED

LM&I. STATES 
aįrj savings

ANO STAMM

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

Bondus ir Markes.

Szitos dovaneles likos isz- 
siunstos del kareivio P. C. 
Hanlon, ant Kalėdų, 1942 
mete bet ju neaplaike net už 
meto laiko. Tame laike jis 
radosi ant Guadalcanal© bet 
po musziui jo pulkas likos 
perkeltas in kita vieta ir do
vanos turėjo sekti paskui ji 
pakol ji dasieke ana diena.

DA. ” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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TIKTAI 50? O APLAIKYSI
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo,. 
A.pie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Peš; 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šauta,, 
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 Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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ŽYDAS ZYDA APGAVO
Paveikslėlis isz Lietuvos

vijų pirkliu. Jis pirkdavo, 
atpenėdavo ir visada su uždar
biu parduodavo. Ir gerai jam 
pasaulyje sekėsi. Kur jis gyve
no, aplinkui buvo arti mieste
liai, todėl ne prekymetis, ne jo- 
kis turgus be jo neapsieidavo. 
Andrius visada ir visur būda
vo.

Veisėjuose nuo neatmenamu 
laiku jis visuomet turėjo pirma 
užeiga ]ias Abraomą, kuris, 
kaip sakoma, mandagiai apie 
savo sveczia visados szokinejo. 
Na, žinoma, ir buvo del ko szo- 
kineti ir džiaugtis nes Beržinis, 
kaipo ūkininkas, netik kad 
jam daug uždarbio darydavo 
bet ir patsai aluti arba degti
ne nesusiraukdamas traukda
vo ir dar kartais kitiems savo 
draugams Abraomą pagirda
vo. Prieik tam reikia žinoti kadi 
Abraomas po Srulei, savo mi
rusiam tėvui, apėmė nauja dar faves 
tik isztaisyta 'kareziama ir su 
Beržiniu isz savo jaunu dienu 
gerai susipa'žinojo.

Andrius pas Abraomą, kada 
tik užeidavo, visados 'būdavo 
kaipo savo name o kartais pre- 
kymecziuose turėdamas pas 
save daug ipinigu ir bijodamas 
isz paszaliu kokiu tai szelmys- 
cziu — savo pinigus Srulei del 
palaikymo atiduodavo.

kalavo savo paliktus pinigus.
Bet kai]) nebagelis pabūgo 

ir baisiai susirūpino! Žydas 
siekėsi, kad jis pas ji jokiu pi
nigu neemes ir todėl neturi rei
kalo jam j u duoti.

Žydeliui mat žiūrint in to
kia pinigu krūva nelabasis tuo
jaus pradėjo sznabždeti, kad 
Andriui pinigu nereikia duoti, 
nes nebuvo jokio liudininko. 
O jeigu Andrius norėtu eiti ir 
teisman, tai vistiek byla pra- 
losz... O juk t ūksiant ūkas, ai 
vai! Niekam vertas bet geras 
“geszeftas.”

Andriaus prisispyrimas nie
ko negelbėjo. Ne atminimas ne- 
baszninko Srules Abraomui 
szirdies nesuminksztino. Nie
ko, nieko ir viskas! Abraomas 
apie induotus pinigus ir žinot 
nieko nenorėjo ir tik savo pri
gimtu -žargonu Andriui antrin- 

idavo:
— Andriau!. . tu labai, apsi- 

gauni, tu apsirinki. . . asz nuo 
negavau jokiu pinigu! 

' Kitas žmogus, tokiam atsiti- 
kime, butu daug triukszmo 
prigimdes... 'bet Beržinis, kaip

dėsi. Klausyk Andriaus, ka

nigu pora szimteliu, tai tu

t ūkus tuojaus gal galėsi 
pas savo pažinstamus. 
surinkęs tūkstanti ateik 
mane bet s u skubėli?!

Andrius da ko norėjo pas ji 
paklausti bet Mauszius pravė
rė duris ir atsiliepe:

— Greicz'iau dirbti, ne kal
bėti! Juk laikas brangus!

Beržinis iszdume tuojaus 
miestelin ir po porai valandų 
pas Mausziu atsinesze asztuo- 
nis szimtuikus. Tuokart Mau
szius pridėjo da savo du szim- 
tu ir tarė:

— Eik dabar pas poną vaita,

vela pas mane.
Andrius iszejo. — Abraomo 

kareziamoj atrado daugybe už-j 
sigerusiu žmoni u. Trukszmas i 
o tvankas — neiszlaiikymui.j 

; Niekas nematė Andriaus su' 
sa~' Abraomu, kaip tiedu vienu ki-' 
l’1'' tau kambarin i-nejo.
1n’i — Labai malonu, — tarė 
im" i Abraomas, — iszgirdes pinigu 
1111 reikalavimu, — davei man• i . .
UII’| tūkstanti, asz visa atiduodu... 

bet kas buvo pirmiau tai apsi
rikai, mano Andruli!

Tuojaus jam tūkstanti at
skaitė kadangi pinigai jam 
buvo duoti liudininku akvvaiz-

Beržinis pinigus insikimszo 
kiszenen ir tuojaus nusiskubi
no pas Mausziu.

— Czia ne antras tūkstantis, 
— atsiliepe Mauszius, — tai

BALTRUVIENE

tuos pinigus stambesniais pa
keisti, kad ir szimtinemis! Su
pranti ?

Dabar jau Andrius nieko ne
klausdamas suskubo ir netru
kus parsinesze visa tūkstanti 
cielomis szimtinemis.

Gudrus žydpalaikis pasižiu-

szvedoTukas,
Bet pardavė vienas 

vaikinukas,
Tas dėjosi ant vieno baliuko, 

,Ant kurio iszgere daug aluko. 
'Mat baliavojo per tris dienas, 
'Tai buvo apsvaigęs ne vienas, 
1 Na ir pasipynė kup-ezius, 
i Badai navatnas sukezius.
j Da ir kiloki tavora turėjo, 
i Siūle visiems, parduoti norėjo, 
' Apsivilko szvederi, gerai 

iszrode,

Szirdeles mielos, norecziau 
ir asz truputi pasilsėt, per tuos 
Naujus Metus, bet kur tau,

dien, kad man ipasi'lsio nėra, 
turiu zulyt po svietą nežiūrint 
ar szvente ar ne, kaip kokis

yra tavo pirmutinis, kuri jam į patempencius po smert, netu- 
davei ir atsiėmei be liudininku, j rodamas pasilsio kapuose. Din-

— Kai]) tai? o antrasis? :]<ju jmns visoms, mano szirde-

Neužmokėjo, laukan iszejo, 
Mat tune parodyt norėjo, 

Pa r d a vi k as n e s u 1 a uk e,
Ba vaikinas namo nutraukė,

Badai už doleri atidavė.
Szirdeles, vėlinu jums Appi

Ilgai gyvensite, 
Linksma gyvenimą turėsite.
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peika nea į įgauda vo — o ka
dangi obuolys netoli nuo obe
lies krinta, t. y., koksai tėvas, 
toksai ir sūnūs — taigi ir Ab
raomas lailke prcikymecziu po 
kelis szimtus Andriaus pinigu 
pas save laikydavo. Lengvati
kis ir doro pasivedimo Berži
nis jam savo pinigus palaiky
mui be jokio raszto atiduoda
vo ir 'be jokiu liūdintoji!, tai]) 
kai]) buvo pripratęs daryti su 
nebaszninJku Srole.

Nekuria diena Veisėjuose 
buvo paprastas prekymetis ir 
Andrius, pagal savo inproti, 
gal net pirinucziausiai in czio- 
nai atvyko, jausdamas toj die
noj szio'ki toki uždarbi. Jis at
vykęs miestelin, pirmiausiai 
užėjo pas karcziamninka Ab
raomą. Tenai pusryczius suval
gęs ir degtines nugerės, pasi
saukė Abraomą in artimiausia 
kambarėli.

— Žinai ka, Abromeli, irnkie 
ta tukstantuka rubliu ir 
diena arba kėlės valandas 
save palaikykie. Matau, 
czionai pinigu yra daug,
vagiu atsiranda da daugiau. 
Geriausia reikia būti atsargiu.

— Su visu noru, — atsake 
Abraomas ir paemes pinigus 
insidejo juos kiszenen. Tuo tar
pu Žydą kas tokis paszauke 
karcziamon ir Andrius turėjo 
liktis vienas.

Andrius, likes ramus su savo 
p adė ta is at s ak a n c z i o j
skatikais, užsirūkęs pypke pa
traukė isz kareziamos in turga
viete kur besLihkiodamas užti
ko du jaunu versziuiku parda-

tas, tuojaus suprato kad su 
Žydu nieko jau nelaimėsiąs, 
tik praleistas veltui jam bran
gu laika todėl atsisuko ir isz
ejo isz kareziamos. Užsirūkęs 
pypke pradėjo vienas mausty
ti, ka dabar turi pradėti. Juk 
del tukstanczio žmogus nepra- 
gaiszi ir nepasikarsi, bet-gi ir 
jo gaila o labiausia kam tas 
tūkstantis turi veltai tapti 
smarves Žydo savastimi?

Suraminimo isz niekur nega
vo.

— 'Ka-g'i dabar pradėti — 
užsimanste — kibą, reik pasi- 
ejeti pas Mausziu, kuriam be
veik per 30 metu gyvuliu odas 
pardavinėjau. O, rasi, jis ko
kia nors duos patarme. Norints

atiranda invairaus pasivedi
mo.

Prekymeczio dienoj Mau-

per 
pas 
kad 
bet

diktolkai užsiėmimo bet pama
tęs pas save nuliudusi Beržini, 
mete darbia szalin ir pradėjo 
klausinėti, kas jam blogo atsi
tiko. Andrius jam tuojaus visa 
atsitikima iszpasakojas, už
klausė, ar turi su tuo reikalu 
kreiptis teisinau tiesiog, ar ta 
viską pavesti apgynėjui.

‘ Mauszius iszklauses atsilie
pe:

— Ne sziaip ne kitaip! Taip

— Andruli, dabar su tomis 
szimtinemis skubinkis pas Ab
raomą. Apie ana tūkstanti jam 
ne žodeli neužsimink. Nuejas 
pas ji karcziamon, atsisėsk ir 
pareikalauk 'bile kokio gerv
ino. Iszgeres nusiduok skubi
nas turgun ir kad bijąs pini
gus su savimi nesziotis. Todėl 
ta tūkstanti atiduok Abraomui 
palaikyti, bet duok prie liudi
ninku, — tik suprask! po liu- 
d i 11 inkų alk imis! At I ikes ta (la r- 
ba ateik vela pas mane.

Andrius isžklauses tos pa
tarinės, ant syk pabūgo, -bet at
siminęs kad tuose piniguose ir 
Mausziaus du szimtu atsiran
da, pasidrąsino ir iszejas pas 
Abraomą, už valandos sugry- 
žo.

Mauszius pas Andriu iszsi- 
klau.se visko: kaip jis ten pasi
elgė, kas buvo liudininkais ir 
pagalios toliau Andriui kalbė
jo:

— Eik dabar vela pas Abra
omą ir, ,ji viena, kur kampan ! 
pasiszaukes pasalkv'k kad tau . ,, lokiu sielvartu.
ri‘A 1 VI 1 O u! 1 THld pi i 1 ZA (••Ainiui

— Su antruoju tulkstancziu ]ems, mergelėms ir moterėlėm, 
— darbas laimėtas, nes jam laimingu Nauju Metu, sulaukti 
davei prie lindi ninku akiu ii” žilos senatvės ir meiles ir .pa
dubai' turi eiti atsiimti. Juk! oUOdones nuo savo vaikeliu ir 
tu, duodamas jam pirma tulks-į vyreliu ir geros sveikatos ir 
tanti, neturėjai liudininku o- 
jis tau atiduodamas antra taip-, 
pat davė be liudininku. Su- i 
pranti?

Andriui tik dabar galvoje 
viskas iszsiblaivino! Netrukus 
nubėgo pas Abraomą su savoj 
liudininkais ir tuojaus parei-i 
kalavo pas ji padėto savo tuk
stanczio.

Abraomas iszbalo... Norėjo 
da. teisintis, iszsisukti, bet ne
buvo kai]). .Liudininkai, —- Jin-į 
dininkais.

Susiraukęs ir barzda isz pik
tumo kramtydamas, iszsitrau- 
ke isz kiszenes tūkstanti rubliu 
ir Andriui duodamas pridūrė:

— Turi gera galva, Beržini,1 
jeigu tai]) mane apgauti insten- 
gei...

Bet Beržinis bėgdamas pas 
Mausziu 
pinigais 
mejo:

gero pasivedimo o asz negaliu 
i paliauti pakol priraszysiu szi 
'to straipsnio lyg galui, tada
turėsiu pasilsi. Yra taip:

Vienam dideliam mieste, 
Mažai misiulkiu szvariu gali 

surasti,

Ba neszvarios suvisu.
Szauksztai, kliudai nemazgoti, 
Kampai stuibos neiszszluoti, 

Vaiku savo nemazgoja,

Per

su
sau

asz

iszlaimetais savo 
po nosimi inur-

Pąredko niekam nėra, 
Ba per daug traukia byra.

* * *
Kalėdas susirinko 

kriaueziuikai,
Ir da 'kitokį vyrukai, 

Pas viena nieksza bobele, 
Ir jos iszdykusia dukrele.

Gere sztopa ir alų,
Paskui da ant galo,
Iii miestą, nusiyrė,

tave, Abraomu'k, 
apgavau, bot apgavo — Žydas

Gudrus Mauszius-gavo penk- 
deszimtine už savo darb-a o 
-eržilus nuo to laiko ipinigu 

nieką i nepalikdavo ne 
; Abr..omus ne pas Mauszius 

ir mio to laiko neturėjo savyje

4'®’ 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.

Parengineja Valgi Del
Kareiviu

Seržantas L. St. Pierre pa
rengine j a valgi del Ameri- 
koniszku kareiviu Italijoje 
kuri turės jie ant piet. Ant 
piet kareiviai gauna cibuliu, 
zupes, mėsos, makaronu, bul
vių ir slyvų. Daug kartu to 
negauna kada randasi ant 
manevru ar kares lauko.

tis ir sutiko nupirkti už visai 
menkus pinigus. Tuokart par- 
davilka nusikviete pas Abra
omą ir tenai jam turėjo atmo
kėti pinigus ir, žinoma, iszger- 
ti, kaip tai sako, “ma.gary- 
czias. ”

Inejus karcziamon Andrius 
pasiszauke Abraomą ir parei-

tantis žūt u. Juk liudininku ne
buvo — byla labai sunki. Bet 
asz tau, Andruli, patarezian 
ka kita padaryti ir bus -daug 
geriau. Jeigu manės klausysi 
nuo Abraomo dar ir sziadien 
galėsi savo pinigus atgauti.

— Mausziuli! — suszuko 
džiaugdamasis Andrius — jei* 

vietoj £u‘ las gorai nusiduos, tu nuo 
manės už gera pat arine gausi 
ciela szimtine!

— Ne! — atsake senis Žydas, 
— to jau butu man perdaug... 
bet ipenk-deszimtines tai tik 
man reikėtų, mes asz, galiu sa
kyti, užsitarnausiu. Juk ir 
viszta veltui žemiu nepurto — 
pridūrė jis ir atsisėdės pas 
Andriu paklausė:

— Ar turi pas save da kiek 
pinigu ?

— Turiu da iper tris szimtus.

SKAITYKIT “SAULE” PLAT1NKTT

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.
Mahanoy City, Pa.

Ir da ka: po visas pabulkes 
valkiojasi,

Ar kas neužfundys, dairosi, 
Savo name ir vestuves turėjo, 

Davadni žmones žiūrėti 
negalėjo.

Mamule su dukrele velniava 
dare, 

Ir ant galo visus iszvare, 
Kaip jos -barėsi užtylėsiu, 
Gal (kitu kartu pasakysiu.

# * #

Nežinau kas tai via

Ves In Kova Republi- 
koniszka Partija

Trys Isz Deszimts Žymiausiu Moterių Amerikoje

tas ir paimkie nuo jo i Uostan
ti bet imkie be jdkiu liudinin
ku! Tik suprask, be jokiu liu
dininku! (laves tūkstanti, ateik

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Charles A. Halleck isz In
dianos valstijos, likos isz- 
rinktas vedejum Republi- 
koniszkos partijos ant isz- 
rinkimo naujo Suv. Vai., 
Prezidento ateinanti 1944 m.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS

Moteriszka “Džiure” kuri nesenei susirinko New Yorke, kad iszrinkt deszimts žy- 
miauses ir darbsziauses mot3res kurios daugiausia pasidarbavo del labo savo tėvynės. 
Tarp tuju deszimts randasi ir szitos trys moterys: Darata Thompson, Wkrasztininke; 
Daktarka Katre Blodgett ir Nancy Love, isz lekiojimo pulko.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

klau.se


BIU E1” MAHANOY CITY,

Žinios Vietines
! — Metas 1944!

— Sausis — Januarius.
— Menesis paszvenstas del 

Kūdikio Jėzaus.
— Panedelio ryta nupuolė 

keli colei sniego.
— Utarnirike pripuola Szv. 

Grigorians, Seredoje Szv. Szi- 
mano o Ketverge Trijų Kara
lių.

—• Ponas Jurgis Beruiksz- 
tis, isz Gilbertono, lankėsi pas 
savo pažinstamus per Naujus 
Metus ir atsilankė in redakci
ja “Saules” linkėdamas gerus j 
velinimus ir užsimokėdamas 
prenumerata už lai'kraszti nes 
yra skaitytojam per daug me
tu ir myli skaityti “Saule.” 
Acziu už gerus velinimus ir at- 
silankyma.

—• Ponas Marcelius Lapin
skas su pacziule, 337 W. Pine 
uly., aplaike žinia nuo ju sū
naus Leonardo buk jis sugryžo 
in Suv. Valstijas, in Kalifor- 
nia, po trijų metu ant kares 
lauko Pietiniam Pacifike. Jis 
ketina neužilgio atsilankyti 
pas tėvelius ant urlopo.

— Ponas Jurgis Povilaitis, 
isz Frackvil'les, lankydamasis 
mieste, užėjo in “Saules” re
dakcija užmokėdamas už laik- 
raszti. Acziu už atsilankyma.

Cukrus — Ženklelis nr. 29, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant 
penkių svaru cukraus ir bus 
geras lyg 15 d. Januariaus 1944

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
atidėtam laikui. Eroplaninis 
ženklelis nr. 1, knygueteje nr. 3 
taipgi yra dabar geras ir abu
du bus geri iki da nepaskir
tai dienai.

168 Nelaimes Per
Naujus Metus

Washington, D. C. — Per 
Naujus Metus ir Kalėdinės 
szventes, po visa Amerika mi
re per visokius nelaimingus at
sitikimus 168 žmones ir tuks- 
taneziai likos sužeisti.

ISZTIKIMA
DUKRELE __  t

Mirė Ant Motinos 
Kapo

Philadelphia, Pa. — Keturis 
metus adgal, kada mirė moti
na Mrs. Louse Kesslerienes, 50 
metu, duktė prižadėjo sau kad 
atlankys kapa mirusios moti 
nos karta ant sanvaites ir lai
ke Kalėdų ir Velykiniu szven- 
cziu.

Praeita Petnyczia motere 
atsikėlė anksti, nuėjo ant pa
maldų in bažnyczia ir pasakė 
savo kaiminkai kad eis ant ka
piniu po pamaldų, pasiimdama 
su savim vainiką kuri ketino 
padėti ant motinos kapo. Tū
las motoristas, pravažiuoda-

Gausim Daugiau
Kiaulienos

Washington, D. C. — Val
džia nutarė iszdavineti dau
giau kiaulienos kurios randasi 
užtektinai magazinuose ir pra
deda puti.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

Neužteko Jam Vienos Kares
ŽMOGAUS

SILPNYBE
*♦*♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**♦**♦**♦**«**♦*

J^ITADOS gyveno vienas ka
ralius. Medžiodamas jis pa

klydo miszlke. Bejeszkodamas 
kelio, iszgirdo karalius ka ten 
kalbant. Klauso. Kalbasi vyras 
su moteriszke, malkas skaldy
dami. Motere sako:

— Vargas gyventi ant že
mes. Kad ne Adomo su Jeva 
prasižengimas, butume mes ir 
sziadien Rojuje; dabar-gi rei-j 
kia lieti prakaitas o vargai 
kaip spaudžia, taip spaudžia.

Vyras, pritardamas, tarė:
— Kad Jeva buvo perdaug 

smalsi o Adomas paikas, tai
mas pro kapines, pamate ka to
ki gulinti ant vieno kapo. Su
stojo ir nuejas pažiūrėti kas

tikra tiesa; kad asz bueziau 
buvęs jo vietoj, tu-gi Jevos, 
tai bueziau tau davės in spran-

Vienos kares neužteko del Seržanto David Cole ant kai- 
reses. Turėdamas 49 metus yra seniausiu artilleristu ka
riuomenėje. Tarnavo jisai pirmutinėje kareje ir užsitarna- 
navo ant penkių auksiniu žvaigždžių. Civiliszkam gy 
venime jisai varo taksi-kaba mieste Portland, Oreg.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Ketverge valka

ta likos surasti negyvi du žmo
nes, (kožnas savo lovoje, kurie 
mirė szirdies liga. Buvo tai 
gerai žinomas gyventojas Jur
gis Juraitis, 78 metu amžiaus 
ir Edwardas Manley, 60 metu, 
■jkrrrie likos surasti negyvi sa 
vo (kambariuose per Juraiczio 
sunu Jurgi. Sūnūs rado tęva 
negyva kada nuėjo ji pabudint 
ant pusrycziu. Velionis Jurai 
lis pribuvo in Amerika 1888 
mete, dirbo daugeli metu ka
syklose, buvo palicijantu ir 
konsulmonu ir laike drapanų 
sztora. Juraitis nusikraustė in 
Clevelanda kur turėjo darba 
ant geležinkelio bet vėliaus ap
sigyveno czionais. Jo motore 
mirė 1925 mete. Velionis pali
ko tris sūnūs, dvi dukteres ir 
asztuonis anukus. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos.

J Szimas Janczoras mirė 
namie praeita sanvaite 117 N. 
.West uly. Velionis pergyveno 
Amerikoj 45 metus, pribūda
mas isz Lietuvos. Paliko tris 
dukteres, sunu, broli ir du anu
kus. Palaidotas bus Ketverge 
per graboriu Meiikevicziu.

Gilberton, Pa. — Pana Iza
bele Bacvinkiute, studente 
eksrei moksle Franklin School 
Žinystos ir Bailes, Filadelfi
joj, lankėsi per szventes pas 
savo tėvelius ponstva Vincus 
Bacvinkus. Pana Izabele už
baigs mokslą szimet, kuriai 
linki pasekmes jos drauges.

KETURI PUIKUS KALEN
DORIAI TIK UŽ 50 CENTU

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9% yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka 
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio, marinio ka
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi
nimo bile kur. Keturi kalendo
riai tik už 50 centu. Paskubin
kite nes mažai ju turime todėl 
kas pirmesnis tas bus giliuk- 
ningesnis. Galite juos padova
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti.
“SAULE” PUBLISHING CO'

Mahanoy City, Pa.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Rudi ženkleliai L, M, N, P ir Q 
knygutėje nr. 3 yra dabar geri 
ir ‘baigsis Sausio-Jan. 1 d. Ru
di ženkleliai R taipgi yra geri 
ir baigsis Sausio-Jan. 29 d. Ru
di ženkleliai S bus geri nuo 
Sausio 2 d. ir baigsis Sausio 29

Maistas blesziiiese — Žali 
.ženkleliai D, E ir F, knygutėje 
hr. 4 yra dabar geri ir baigsis 
Šausio-Jan. 20 d.

ten butu, surado ant kapo mo
tere be gyvasties, su vainiku 
rankoje.

Daktarai peržiurėja nebasz- 
ninke, nutarė kad ji turėjo 
mirti szirdies liga nuo didelio 
susijudinimo. Motere, nuo ka
da mirė jos vyras, dirbo szto- 
ruose. — Tai-gi, dukrele da- 
laike savo prižade j ima lyg 
smert, duota savo motinėlei.

Nepaprastas Atsitiki
mas Ant Strvtkario

da kad nereikėtų gundyti...
Prieina prie ju karalius ir 

klausia:
— Žmones, ar jusu darbas 

labai sunkus?
— Oi, sunkiai mes, sunkiai 

dirbame, nuo ryto iki vakaro, 
— atsako szie.

— Eikite su manim! — tarė 
karalius, — turėsite ir valgyti, 
ir gerti be jokio darbo.

Parsivedė karalius *a vyra 
su moteriszke in savo kara- 
liszlkus namus. Paliepė savo 
tarnams juodu iszprausti, gra
žiai parėdyti, pavaiszinti. Pa-

— Kas tau, duszele? — klau
pia vyras, — del ko taip esi 
n ui indus?

— Nežinau, kas bus, — atsa
ko moteriszke, — asz kutinai 
noriu paregėti, kas yra tame
puode.

— Nebūk paika! — ramino 
ja vyras, — ar negirdėjai, jog 
karalius yra uždraudęs žiūrė
ti?

Bet motere nenurimo; gra
žus, uždengtasis puodas trauk
te trauke akis; moteriszke
puodą tik temato, juo vien ru- le nuo stalo žemen ir dingo pa- 
pinosi, apie ji tekalbėjo; ome kampese.
džiūti, nykti; dingo džiaugs-

mas, linksmumas.
Neramu pasirodė ir vyrui. 

Jis labai mylėjo savo motore; 
skaudu jam buvo matyti ja 
džiustant, vystant.

— Jeigu neatidarysi man to
Įpuodo, asz tikrai mirsiu isz ru- 
pesezio — tarė karta vyrui nu
budusi motere. Pagailo vyrui 
moteres; suspausta szirdimi 
priėjo jis prie puodo ir atvožė. 
Staiga isz puodo iszibego maža 
peliuke; norėjo nefoagai ja su
gauti 'bet kur tau! Peliuke puo-

Tarnai tuoj davė žinia kara-

Philadelphia, Pa. — Palici- 
j antas, stovintis ant kampo 
ulyczios, matydamas kad vie
nas isz strytkariu nesijudina 
isz vietos, mosavo su ranka 
idant karukas judintusi isz 
vietos nes sulaikė automobi
lius o kada užtemino kad ant 
karuko nesirado motormano, 
perimtas akyvumu, inejo in vi
dun pažiūrėti kas jame atsiti 
ko.

Vos inkiszo galva in vidų, 
paregėjo nepaprasta regini. 
Ant suolelio gulėjo kokis tai 
žmogelis kuri kunduktorius 
plake per peczius kiek tik pa- 
jiege. Manydamas kad motor- 
manas nori ji užmuszti, norėjo 

l panaudoti paika bet pribegias 
prie žmogelio dasiprato tuo- 
jaus kas ežia dedasi. Tuoj aus 
nusivilko surdota, užsiraitojo 
rankove, inkiszo ranka in bur
na gulinezio, isztraukdamas.. 
nauja seta netikru dantų. Žmo
gelis padekavojo, aiszkinda- 
mas jog ka tik buvo apleidęs 
dentista kuris jam padare nau
ja seta dantų o kad prie j u da 
nebuvo pripratęs, dantys nu
slydo ir butu užspringęs kad 
ne pagialba palicijanto.

skyrė jiedviem puikius rumus 
gyventi, karieta važinėti ir 
tarnu, 'kiek norėjo. Tarnams 
buvo insaikyta, kasdien taisyti 
pietus isz dvylikos valgiu.

Taip prabėgo vienas menuo. 
Vyras .sm. motere.. atsidžiaugti 
negalėjo, taip jiedviem buvo 
gera. AiJra menesi in stala 
eme neszti dvideszimts keturis 
valgius ir viena labai gražu, 
uždengta puodą. To puodo tar
nai neatidengdavo. Motere no
rėjo pažiūrėti, kas jame yra. 
Tarnai pasakė, kad karalius 
uždraudęs atidengti ta puodą. 
Jeigu jie atidengtu, turėtu vė
la gryžti in miszka malku skal
dyt. Praėjo keletas dienu. Mo
teriszke nulindo, nenorėjo nei 
valgyti, nei gerti, nors stalai 
buvo apkrauti, kuogardžiau- 
siais valgiais ir gerymais.

Nubodo Jam Motere, 
Nužudė Ja

Brookville, N. J. — Jurgis 
Levicki, 40 metu, gyvendamas 
dideliam nesutikime su savo 
paezia, nužudė ja, po tam už
baigė sau gyvastį szokdamas 
in upe.

Naujas Beisbolininkas
Vyrui nubodo tankus atsi

lankymas svetimu vyru pas 
pacziule o taja diena buvo j u 
už daug, pagriebė peili nudur- 
damas kelis sveczius ir užduo
damas mirtina žaiduli paežiai 
in krutinę nuo ko po trumpai 
valandėlei mirė. Po tam iszbe- 
go isz namo, per visa nakti 
slankiojo po ulyczes ir ant ga
lo szoko in upe idant szaltam 
grabe surasti ramybe ir už
baigti varginga gyvenimą in 
kuri ji instume apgavinga mo
tere. Jo lavona palicija surado 
ant rytojaus plaukenti ant vir- 
szunes vandens.

Freddy Fitzimons, manadžeris Philadelphia Phillies 
Beisbolinio Kliubo, sveikinasi su savo nauju bosu Robert 
Carpenter, kuris likos paženklintas pirmininkas tojo kliu- 
b°- ■ . ...

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

■ 1 . ‘i ’ i '
liui. Ateina karalius ir klausia 
kas paleido pele.

— Szviesiauses karaliau, — 
atsako vyras, — motere nega
lėjo gyventi nesužinojus kas 
yra puode. Asz ėmiau ir atve
žiau o pele pabėgo.

— Aa! — tarė karalius, — o 
ka miszke kalbėjai?— Adomo . 
vietoje butam nesidaves mote- 
rei prigundyt, butum davės 
jai in sprandą... dabar-gi vis
ką užmirszai ir savo prižadus 
ir mano insakyma. Jeigu taip 
tai eikite laukan isz mano tu
mu, gryžkite atgal prie savo 
darbo!

Ir liepe karalius tarnams nu
vesti vyra su moteriszke in vie
ta, isz kurios 'buvo juodu pa
ėmęs: ir vela juodu turėjo sun
kiai dirbdami prakalta lieti.

Ir dirbo vyras su motere ne- 
rugodami daugiau ant Adomo 
ir Jevos: suprato jog kaip bu
vo silpni Adomas su Jeva, taip 
ir visi žmones negali didžiuo
tis tvirtesni esanti už savo tė
vus.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

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

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

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

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

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

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

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .............................................. 15c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15e

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

No. 123 Septynios istorjos apis 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.....................15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk-

te pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu................20c

No. J 33 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluk.a, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

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

No. 160 Keturiblika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
n is; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del ^pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai ; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.


