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Isz Amerikos
27 KAREIVIAI

LIKOS UŽMUSZTI

Kingman, Ariz. — Kada bo
sas, pilnas kareiviu, važiavo in 
savo kazarmes nuo lavinimosi, 
nakties laike, staigai bosas su
stojo ant geležkelio in kuri trū
kis trenke su visu smarkumu, 
nžmuszdamas 27 kareivius. 10 
kareiviu likos smarkiai sužeis 
ti isz kuriu keli gal mirs.

Vaikai Siautė Su 
Dinamitu

Sandusky, Ohio — Trys ma
ži vaikai, turinti apie dvylika 
metu, pavogė 20 szmoteliu di
namito isz szantes prie Vulcan 
kasyklų, nusidavė ant artimo 
kalno ir pradėjo deginti. Vai
kai džiaugėsi kad tieji szmote- 
lei szdavinejo puikia mėlyna 
liepsna bet nedasiprato kad 
kožnam szmotelyje radosi bai
si mirtis. Stebėtina kad dina
mitas ne eksplodavojo nes ki 
taip vaikai butu buvę sudras
kyti ant szmoteliu.

Ne Tik Marszkinius Isz- 
skalbe Bet Ir Pinigus

Ketina Užbaigti
Geležkeliu Straika

J. J. Aronson, isz New Yor- 
ko ir J. J. Pelley ana diena 
pribuvo in Washingtona tar
tis kaip užbaigti geležkeliu 
straika. Geležkelio straikie- 
rei spiriasi po 3 dolerius 
daugiau ant dienos.

Ar Moterę, Ar Vyras, 
Neteko Proto?

Chicago, Ill. — Benas Robin- 
Ison, sveczias czionaitiniam ko
telyje, nemažai persigando ka- 
jda tarnaite, surinkus jo skal 
bima, nusiuntė in vietine skal- 
binyczia. Žmogelis apreiszke 
buk tarp marszkiniu buvo pa
plepės apie penkis szimtus do
leriu bumaszkomis. Kada jam 
sugražino marszkinius, tarp j u 
radosi iszskalbtos bumaszkos 
puikei iszprosintos ir sudėtos 
in kruvute. Mergina už jos tei- 
singysta likos apdovanota 
penkesdeszimt doleriais.

Norfolk, W. Va. — Ana die
na likos suriszti mazgu mote
rystes, o gal tai buvo “mazgas 
kvailystes,” — James Sander
son, 28 metu, su naszle Bella 
Morgan, 80 vasarėlių amžiaus, 
kuri turi dukteria 33 metu am 
žiaus.

Jaunikis yra vargonininku 
krutamu j u paveikslu teatrely- 
je ir susipažino su taja mocziu- 
te. Sako jis jog apsipacziavo 
su ja ne del jos turto tik isz 
meiles nes jis pats aplaiko ge
ra alga ir nereikalauja jos pi
nigu. Badai tai ne teisybe, tik 
pasigodejo jaunikis ant bobos 
turto nes žino kad sena bobe
le ilgai negyvens kuri turi apie 
keturis didelius namus ir už 
tektinai pinigu banko j.

PRIRISZO SAVO
VYRA PRIE LOVOS

Sumusze Ji Kaip Szuni

Yonkers, N. Y. — Ona Rasz- 
kevicz, 40 metu, randasi užda
ryta czionaitiniam kalėjime 
pakol daktarai isztyrines ar 
jos vyras pasveiks ar mirs nuo 
žaiduliu kokitfs jam Ona užda
vė ana diena.

Ana diena likos paszaukta 
daktaras pas Raszkevicziu, ku
ris jam apsakė buk nakties lai
ke jis likos pririsztas prie lo
vos ir baisei sumusztas per sa
vo paczia. Ant galo jam pasi
sekė iszbegti ir nueiti pas kai
mynus, dvi mylės tolumo, 
jeszkoti pagialbos. Pakol ap- 
laike pagialba tai Ona iszbego 
pas kaimynus kuriems apreisz- 
ke buk vyras ja norėjo užmusz- 
ti. Prispyrė ji kaimyną idant 
ja nuvežtu in miestą idant ga
lėtu pasimatyt su szerifu ir 
melsti jo apglobos.

Pribuvęs daktaras apžiurėjo 
suplakto žmogelio žaidulius ir 
nuveže ji in pavieto ligonbute 
kur guli dideliam pavojuje bet 
daktarai turi vilti ji iszgydyt.

Manoma kad Ona staigai 
neteko proto nes sirgo koki tai 
laika drugio liga. Porele turi 
11 metu sūneli ir 14 metu duk
rele, kurie likos atiduoti 
globa savo dieduku.

po

Pats Nusipirko Sau
Ginklą

Prez. Antanas Smetona

Lietuvos
liepsnoje nuo užtroszkimo 

durnais, Cleveland, O.

■“Numirėlė” Sugryžo
Gyva

Žentas Nužudė Savo
Uoszve

Pontiac, Mich. — Flora Cut-
čheson, kuri likos palaidota už Logansport, Ind. — Apdris- 
pinigus paaukautus per gerus kės, suszlapes ir iszalkes, Vin-I

cent Blake, 50 metu amžiaus, 
pasidavė in rankas palicijos 
už nužudymą savo uoszves Jen- 
nie Beauford, 76 metu moteres 
ir sužeidimą jos dukters. Blake 
po papildymui žudinstos slaps
tėsi per kėlės sanvaites. Pasa
kė jis palicijai buk nuo kada 
apsipacziavo su jos duktere,

Kareivis Carland V. Sma- 
thers nusipirko tiek bonu 
kad užmokėjo už szita armo- 
tele ant apsigynimo nuo ne
prieteliu. Jis pirko viso ka
res bonu už 7 tukstanczius 
doleriu.

įmones ir kaimynus praeita 
meta, turėjo ant tiek drąsos 
sugryžti pas savo senus pažins- 
tamus.

Kada motere atlankė savo 
buvusia kaiminka, Ida Smith, 
toji vos neapalpo isz baimes 
fparegejus “nebaszninke.” Ida 
pažino moteres lavona ant ge
ležinkelio, kada ja nevos trūkis tai neturėjo ramybes nes uosz- 
suvažinejo ir tvirtai tikėjo kad 
tai ji.. Surinko pinigus ant jos 
palaidojimo ir buvo užgana- 
dinta kad iszpilde Krikszczio 
xiiszka privaluma. Motere taja 
diena iszvažiavo pas gimines 
ir nieko nežinojo apie jos pa
baidoj ima.

ve ji persekiodavo visokiais 
budais idant tik perskirt pora, 
kas jai ir pasisekė bet už tai 
paaukavo savo gyvasti.

dabar $4.00

700,000
V okiecziai

Apsiaubti
Vokiecziai Apsiaubti Isz Visu 
Pusiu Pripeto Klampynesia,

^Netekdami 110 Miesteliu, Daug 
Ginklu Ir Amunicijos

Nelaiminga Mirtis Musu Žymaus Patrijoto Sme
tonos, Kuri Patiko Ji Pas Jo Simu 

Kiti Iszsigialbejo In Laika

CLEVELAND, OHIO — Antanas Smeto
nas, iszguitas isz Lietuvos prezidentas, žuvo 
liepsnoje nuo užtroszkimo durnais, kada lieps
na kilo name jo sunaus, pas kuri jis apsigyveno 
1942 mete. Velionis buvo 69 metu amžiaus. Jo 
pati Zofija apsisaugojo iszbegdama laukan. Ki
ti taipgi likos apimti per durnus. Liepsna kilo 
nuo inkaitusio pecziaus skiepe. Tame laike ra
dosi namie Smetonos sūnūs Julius, 30 metu, 
marti Biruta, 31 metu, du anūkai ir szeimyna 
Lindquist, kurie gyveno kituose kambariuose 
tam paežiam name.

LONDON — Rusai jau randasi tik 33 my
lės nuo Varszavos-Odessos geležkelio ir apie 
700,000 Vokiecziu randasi slaistose. Rusai taip
gi paėmė Ukrajinos sostapyle Kirovograd ir da
bar Vokiecziai pradėjo trauktis in užpakali nuo 
Dniepro upes ir bėga adgal in Odessa.

Lenkiszkas žymus kariszkas pulkas, žino
mas kaipo “Dombrowski Pulkas, prisidėjo prie 
Rusiszku pulku ir kitus traukia isz Jugoslavi
jos, Czekijos ir Normandijos su keleis pulkais 
smarkiu lekiotoju ir dviem lekiotoji! pulkais isz 
Franci jos.

Norints ugnagesiai stengėsi, buvo atsilankęs in musu Skul- 
atgaivint prezidentą bet visi 
stengimai nuėjo ant niek. Pre
zidentas tame laike 
su savo paczia apie 
kuria ketino kalbėti

kilio pavietą, 15 d. Rugpiuczio, 
1943 mete, dalyvauti apvaiksz- 
cziojime Lietuviu Dienos, kur 
daugelis žmonių susipažino 
musu gerbiamu sveteliu.

menesi New Yorke paraginti j 
žmones ant pirkimo bonu per

kalbėjosi 
prakalba 
ateinanti

su

Žiurkes Padare Bledes 
Ant 200 Milijonu

Amerikoniszki kareiviai su tankoms dasi- 
gavo netoli Cassino miesto, eidami ant Rymo. 
Po keliu smarkiu musziu paėmė jie miestą San 
Vittore ir Mount Porchia,

žmones ant pirkimo 
ketvirta vaju. Ponia Smetonie
ne suuodė durnus ir pradėjo 
bėgti žemyn pažiūrėti kas atsi
tiko, paliepdama ponui Smeto 
nui eiti paskui ja bet jis matyt 
sugryžo adgal pasiimti savo' 
kailinius kad apsisaugoti nuo! 
szalczio ir daugiau nesugryžo.j

Karaliene Rožių

Daugiau kai 1,888 Vokie
cziai likos užmuszti Kielių j e, 
kada Amerikonai užklupo ant 
tojo miesto kur taipgi sunai
kinta kelios svarbios kariszkos 
dirbtuves.

tu ir suszaude 42 Vokiszkus 
eroplanus bet ir Amerikonai 
neteko 12 bombiniu eroplanu.

Grekija skelbia buk Vokie- 
cziai iszskerde 1,000 nekaltu 
gyventoju mieste Kalavrita.

Prezidentas Smetonas buvo1, 
žymus rasztininkas, advokatas, 
ir politikierius. Mete 1920 likos 
iszrinktas pirmutiniu prezi
dentu Lietuvos Republikos ant 
seimo Vilniuje. Buvo jis pri
verstas bėgti isz Lietuvos nuo Į 
Rusu ir su pagialba isztikimu! 
tautiecziu gavosi in New Yor- 
ka 1942 mete. Gyveno koki tai

_ Pagal laika Lietuviszkoje ambasado
je Washingtone ir Chicago j e 
Visa Lietuviszka tauta nulin
do tokia tragiszka ir netikėta 
mirezia musu žymaus patrijo-

Washington, D. C. 
valdžios metini raparta tai 
žiurkes Amerikoj, 1943 mete; 
padare bledes ant ukiu ir mies
tuose ant 200 milijonu doleriu.

metams in Suvienytose Valsti- Yra tai didesnes bledes ne kaip to ir veikėjo, 
jose, $5 kitose Vieszpatystese. 1942 mete. Smetonas paskutiniu laiku

Naomi Riordan, 17 metu 
studente isz Pasadena kole
gijos, Kalifornijos, likos isz- 
rinkta szimet kaipo karalie
ne rožių parodoje kuri keti
na atsibūti szimet. Pana Na
omi yra gimus Michigane.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Vo- 
yra 
jau

Vokiecziai garsina buk 
kiecziu padėjimas Rusijoj 
labai pavojingas. Rusai 
randasi 28 mylės nuo Varsza-
vos-Odessos kur perkirto gele
žinkeli ir sulaikė gabenimą 
maisto ir amunicijos del Vokie- 
ežiu. Taipgi spėjama buk Hit 
leris pralaimės viską ka buvo 
užgriebęs kelis menesius ad- 
gal.

Jugoslaviszki pasikelelei isz- 
gujo visus Vokieczius isz to
sios aplinkines.

Vaikai Uždaryti
Kupare Užtroszko

Aurora, III. — Du vaikai už- 
troszko ant smert dideliam ku- 
pare, būdami jame uždaryti 

iper savo draugus kada žaidėRusai užklupo ant Vokiecziu 
ant 62 myliu frunto iszguidamij “aklas diedukas, 
isz Dniepro aplinkines 50 VoJ 
kiecziu in laika trijų dienu. Vo
kiecziai paliko tukstanczius 
sužeistųjų ir negyvųjų ant lau
ku.

Szimtai Amerikoniszku bom 
biniu eroplanu užklupo ant 
svarbiu vietų Vokietijoj, su
naikindami daug svarbiu vie-

■ Kada tėvas, George Jevors- 
ki, nesulauke vaiku, manyda
mas kad jie randasi lauke, pra
dėjo klausinėti vaiku ar nema
tė j u. Vaikai ir viena mergaite 
pasakė tėvui kad juos uždare 
kupare. Tėvas nubėgo ant vir- 
szaus ir isztikruju rado vaikus 
dideliam kupare bet jau buvo 
negyvi.



»' S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Kožnas sklypas turi savo pa

pratimus ir budus bet Afrikoj 
gal randasi juokingiausi. Ka
da ten kūdikis užgema lai tė
vas neturi tiesos dalypstet jo 
per visa menesi. Kada vaikas 
parodo kad yra drutu ir prade
da juoktis, tik tada tėvas gali 
ji dalypstet, ta pati daro visas 
kaimas. Kada užgema dvynu
kai, motina su (_____ ___
rems nesza kūdikius per kaima 
szokdamos isz džiaugsmo. In į 
gurbą, kuri su savim nesza, gy
ventojai inmeta visokes dova
neles del motinos ir vaiku. Kū
dikis kuris gauna pirmiausia 
virszutinius dantukus, buna 
užsmaugtas nes tai nelaime ir 
visi tiki jog toksai kūdikis 
lauks mirties visu giminiu kad 
jis įgalėtu apimti visus turtus.
iSužiedotinis turi gyventi kai

melyje savo mylimos bet jam 
uždrausta dirstelėt ant veido 
savo uoszves. Pati turi szukuot 
plaukus savo vyrui ir dirbti vi
sokius darbus nors ir butu sun
kiausi.

Ant persiskyrimo randasi 
ten daug prie'žascziu kaip: vy
ras gali persiskirt su savo pri- 
siegele, jeigu uoszve nuolatos, 
jam iszkalbineja ir užmetineja 
visokius dalykus, jeigu motere 
jam nenori virti del jo draugu 
arba iszvirimo alaus. Motere 
turi tiesa persiskirt, jeigu vy
ras neiszpildo darbo darželyje 
prie namo arba jeigu jos nerė
do arba per tanikei iszplaka jai 
kaili.

Pirmutinis perszoktas vai- LIETUVIU ŽINIŲ 
cas, pirmutinis pažintas vyras,'
tai panaszus pirmutiniam szaU PRISIUNSTA ISZ

WASHINGTON, D. C.
reikia gydintis kuogreieziausia 
idant liga neinsiszaknytu.

Episkopolu kunigužis Ed- 
wardas Morgan, isz St. Louis,i 
Mo., laikė .pamokslo per Kalė
das kalbėjo apie Gavėnia se- 
kaneziai:

“Ar-gi nebūtu geriau visai 
praszalint Gavėnia o in jos vie-

Užkrecziamos Ligos
Siauczia Vokieeziu
Okupuotose Balti

jos Valstybėse

kurie nesenei pa- 
Informaciju arba 

, pranesza, 
ziltine, difterija, influen-

Raportai, 
sieke Karo

(kitoms mote- ta invest! ka tokio linksmesnio i Ganeszimu Biurą,
ant atminties Kanczios Jėzaus, 
kuris mums daugiau atnesztu za ir kitos užkrecziamos ligos 
naudos. Kaip-gi mes galime siauczia Baltijos valstybėse, 
isztikruju gailėtis už kanezia 
Jėzaus? Jeigu
mirė ant kryžiaus tai privalo
me atminti Jo kanezias nes jei
gu Jėzus mirė be jokios vilties 
iszganvmo svieto, tai viskas 
butu dingės be vilties ir tada 
turėtumėm gailėtis. Bet jeigu 
Jėzus prisikėlė isz numirusiu 
ir sėdi ant deszines prie savo 
Tėvo, tai ka ženklina toji gai
lestis ir aszaros ? Privalome isz 
to džiaugtis o ne būti nuliūdu
siais.”

Kaip mieli skaitytojai ap- 
manstys taji iszaiszkinima tojo 
kunigužio ?

Nekurie žmones rūgo ja kad 
Amerika mažai šusželpia Ru
sija pagal “lend-lease” sutar
ti, bet užrubežinis ministeris, 
Leo Crowley, apreiszke buk 
Rusija aplaike daugiau eropla- 

• nu ir troku nuo Amerikos ne 
kaip kiti sklypai.

Pagal jo apskaityma tai 
Amerika nusiuntė Rusijai lyg 
34 d. Oktoberio 1943 mete 7,- 
000 eroplapu, 3,500 tanku, 140,- 
000 maszininiu karabinu, 150,- 
000 treku ir 25,000 automobi
liu, 225,000 kariszku telefonu 
ir 750,000 myliu telefoninio 
drato. Priek tam nusiuntė 350,- 
000 tonu plieno, 400,000 tonu 
visokiu kemikalu, 600,000 tonu 
petroliaus ir 18,000 visokiu ma
šininiu tulsziu.

Amerika džiaugėsi kad gali 
sušelpti Rusija visokiais bu
dais ir kitus sklypus kurie rei
kalauja tosios paszialpos laike 
szios kares nes be Amerikos 
paszialpos tieji Europinei skly
pai rastųsi didėlėje nelaimėje.

piėszkino Vokieeziu sostine 
taipe Lapkriczio 16 d., 1943 m. 
Goebbelio namas visiszkai su
naikintas.

GERA MOTERE BUS
GERA PATI

redus ir kur vakarais zulyt. TURTINGESNIS TAl' Del Musu Skaitytoju! 
Gera motina įpeni kūdiki savo 
krūtimis (jeigu tai galima) nes 
ir geriauses pienas neužims 
vieta pieno isz motiiiisžkos krū
ties. Vaikai iszauginti. “diner- 
kes” pienu, tankei permaino 
savo budus ir neturi jokios 
jausies del savo motinos.

Vyrai, matydami prisii’iszi- 
ma ir meile savo paezios del 
kūdikio, da daugiau ja myli ir 
paguodoja ir tada buna gražus 
sutikimas taip szeimyniszko 
gyvenimo. Todėl staeziai gali
ma sakyti, jog gera motina vi-

NEDORESNIS

Apysaka Senos Bobeles

Jis isztikruju galima tinkamai kovoti, todėl, 
kad nėra užtektinai gydytoju, 
ir kad jie patys serga. Žiurkių 
baisi daugybe. Žygiai priesz 
žiuukiir j'.lega. nebuvo pasek
mingi, ir ju skaitlius pasididi
no.

bet 
ter
ries 
ne
yra 
ne-

Nerado Ne Vieno Kuris 
Butu Ponu Savo Namo

Xpaugeli kartu girdėjome 
mergaieziu skundus ant vaiki
nu jog ju neyra pastovi meile. 
Už tai daugiausia kaltinama 
vaikinai. Sako, kad vaikinas, 
susipažnes su kita, patogesne 
mergina, — palieka savo sena. 
Nenoriu už daug teisinti naiki
nus o kad visa kalte ant ju ver- 
cziama, noriu dali tos kaltes 
uždėti ir ant merginu. Atsi- 
praszau sesueziu už tai, būda
mas vaikinu, palaikysiu vaiki
nu puse.

Katra isz merginu nenori 
kad ja mylėtu ir nesijaustu lai
minga kada yra per vaikinus 
mylėtos? Joms patinka pato
gus, mandagus vaikinas ir jo 
szvelnus žodžiai, bet jos pa- 
mirszta kad vaikinams taipgi 
patinka jaustis būti mylėtu. 
Jie taipgi žiuri vien tik kad 
mergina butu graži, skaistvei- 
de, 'bet jie nori kad ji butu ir 
apsiszvietusi aiba nors steng
tųsi apsiszviesti. Nori kad bu
tu ji mandagi, prasilavinusi 
draugijoj o jeigu yra mylima 
kad ir mergina ji mylėtu. Jei
gu mergina bus isztikima, tei
singa, neapgaudinejauti, priek 
tam da meili, ypatingai, jeigu 
meilužis atsjlaniko ji turi būti 
linksma, kalboje prisilaikyti 
mandagumo, kalbėti (ka nors 
svarbesnio, nesigirti apie sma
gius laikus po rodliauzes auto
mobiliuose su sporteleis — tai 
vaikinas visados mylės tokia 
mergina.

Dori vaikinai visados renka
si ne ta mergina kurios veide-

Vokieeziu Inejimo 
Baime Užpuolė Bal 

tijos Valstybes
Prie visokiu kitu nelaimiu 

kurias nukentejo Vokieeziu 
baudžemi Baltijos žmones, Vo- 
kiecziai dabar pradėjo vykdin- 
ti baisius priesz-inejimo žy
gius.

Szvedu laikrasztie Sydsvens- 
ka Dagbladet isz Gruodžio 8 d. 
1943 m., pranesza kad “Civi
liai, iszskyrus Vokieczius ir 
pilnai iszti'kimus Baltus, isz- 
kraustyti kad isz dvieju kilo
metru pakranezio vietos Balti
jos valstybėse. Nepatikimus 
asmenis iszkrausto isz invairiu 
salų. Vyrai, kurie yra tinkami 
militarinej tarnybai jau pa- 
szaukti. Dideli skaitliai svei
ku moterų dabar Vokietijoj 
prie priverstino darbo.”

Informacijų teikėjas buvo 
Lygoje'priesz sau vai te laiko, ir 
jis sako, kad maisto padėtis 
Baltijos valstybėse tikrai neuž
tenkamas. Juodosios rinkos 
visur veikia. Padėtis toks 
kritingas sunku apie ji raszyti. 
Kuro nėra užtektinai. Civiliai 
pilnai apsirėdė valgo ir miega. 
Pagal oficiali insakyma, lan
gus 
dvi 
na.

galima atidaryti tik per 
arba tris miliutas per die-

Estonijoj Maisto 
Trūksta

Sztai ka mislina senmerge 
apie jaunas:

Jeigu-vyrai butu rožėm tai J(j. h. lu[)os yra iszlnaliavotos> 
melscziau Dievo idant vietojen0|.s h. (pI.asraiau 

pasirėdžius bet jos gražus pa
sielgimai, mandagumas ir gra- 

' ži kalba puoszia ja geriaus ne
gu brangus parėdai.

Todel-gi, mergaites, jeigu

Gyvenimas ant szio svieto 
ne yra Rojum koki žmones ti
kisi ir jeszko bet bibliszku 
ezysezium, arba pekla. Kožnas 
turi kentėti, vienas mažiau, 
kitas daugiau liet visi turi būti
pasirengia ant skausmingo ir'.sados bus gera pati, 
erszketinio gyvenimo ant sziost 
aszaru pakalnes.

Kada, jauni sueina in pora, 
tikisi isz gyvenimo laimes, 
gyvenimas greitai parodo 
sybe ir atidaro jiems akis 
dmbas, kentėjimai, visoki 
smagumai ir gimdymas 
tankios 'priežastys visokiu
supratimu tarp vedusios poros.

Stebisi žmones del ko tarp 
vedusiu .poru būna tiek persi
skyrimu, nesutikimu ir neuž- 
ganadinimo ir negali surasti 
priežaseziu o bet randasi prie
žastys isz ju paežiu kalcziu.

Mergina iszteka už vyro ne- 
apsižiurejus — aklai, be iszty- 
rinejimo budo savo vyro ir sa
vo locnos szirdies.

Vyras paima mergina kuri 
jam patinka tik isz virszunes— 
cacyte, ir ant telkiu pamatu no
ri statyti savo laime ateinan- 
cziam gyvenime. Žinoma, abu
du tankiausia, apsigauna o nuo 
to kyla neužganadinimas ii 
nesutikimai.

Kantri ir dora motere 
visados geriausia pati ir 
telkia gali padaryti vyra 
mingu. Gera motina, mylinti 
savo mažiulelius tikra moti- 
nisz-ka meile, visados bus gera 
pati. Motere kuri neturi mei
les del savo vaiku o tik galvo
je mausto apie svietiszkas 
linksmybes, kitus vyrus, pasi
linksminimus, zulyt naktim 
automobileis, niekados nebus 
gera motina, ne gera pati.

Kūdikis ateina ant svieto 
stebuklingu budu ir duoda da 
vada apie Visogalinti Sutver- 
toja liet tasai kūdikis (praside
da yseziu je motinos, isz jos kū
no ir isz jos kentejimo. Maiti
nasi krauju szirdingos moti
nos ir yra dalis jos kūno ir esy
bes. Nėra ko stebėtis, jog gera 
motina myli savo kūdiki be jo
kio aprubežiavimo, iszsižade- 
dama visokiu pageidimu ir 
ypatiszku smagumu. Kūdikis 
del jos yra visikuom, neper
traukiamu rysziu tarp motinos 
ir tėvo, todėl gera motina buna 
visados gera pati.

Tanikei atsitinka, sziadieni- 
niuose laikuose, jog jauna mo- 

geidžia iszrodyti patogi,

yra 
tik 
lai-

žiedu kad turėtu kuodaugiau- 
sia erszkecziu tada jaunos mer
ginos ne tiek glamonetusi su 
jais ir neduotu save spausti.

Jeigu vyrai butu žvaigžde-Į
lems — melscziau Dievo idant 'geidžiate kad jus vaikinai my- 
dangus nuolatos butu miglotas retll-fai vietoje puosztis, pa- 
kad jaunos merginos negalėtu I 
žiūrėti in ju veidus.

Meile vyru yra panaszi in 
žolele kuria jaunos žąseles 
gardžiai nurija.

Duokite man visas pasogas 
kurios randasi ant szio svieto o 
turėsiu jaunikiu koki tik ran
dasi ant svieto.

Sunkei tasai atpakutavos 
kuris iszrado jaunas merginas 
ir didele pasoga.

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 

Sprisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 

Į Acziu visiems.

Kada Vieszipats Jėzus vaik- 
sztinejo po svietą su savo ap- 
asztalais, viena, diena buvo la
bai kelione nuvarginti. Dėlto 
apasztalai nutarė kad kur per
nakvoti bet niekur negalėjo 
gauti nakvynes.

Vienoje vietoje buvo mažas 
ir augsztas namelis, kitoje ne
buvo vietos nes didele szeimy- 
na. Taip visur žmonelei iszsi- 
kalbinejo. Vieszpats Jėzus, ne 
norėdamas turėjo eiti tolyn o 
mokyt i nei buvo isz to susirau
kia ir vos kojas vilko nuo nu
ilsimo ir 'bado, labai geide pa- 
silsio ir valgio.

Czia užėjo naktis, pilve gur
guliuoja. o czia laukuose ir mis
tino jog pareis ant grynos že
mes nakvoti. Ružijo laibai ir 
ant V. Jėzaus nes mistino jog 
bus prie ju žemiszku karalium 
o jie bus prie Jo ministereis. 
Szv. Petras jau negalėdamas 
isz piktumo dalaikyti, tare in 
Vieszpati Jezu.

— Ar žinai, Vieszpatie, jei
gu asz turecziau tokia, galybe 
kaip ir Tu, tai asz tuosius rū
kalius 'žmones nubausezia, kad 
paminėtu! Kas-gi mate, nepri
imti ant nakvynes pakelevin- 
gu. Vieszpats Jėzus nusiszyp- 
sojas tarė jam:

— Nežinau pats ka bambi ir 
ko nori. Asz atėjau ant svieto 
ne ant to, kad žmones bausti 
bet kad gerai daryti, juk že- 
miszkais daigtais patys žmo
nes save baudžia.

Ir kada tai]) kalbėjo, priėjo 
jie kaima o szale jo paszalyje 
varginga grinezele, nusidavė 
pas ja ir paprasze nakvynes ir 
szmotelio duonos. Pavargėle 
naszle priėmė juos ir pavieszi- 
no kuom galėjo. Ant rytojaus, 
padekavoja tai moterei, ėjo to
liau. Szv. Petras prasze Viesz- 
paties idant apteiktu laja mo
tere žem'iszikais turtais o tada 
da bus mielaszirdinigesni del 
vargszu. Bet Vieszpats neno
rėjo ne klausyti. Szv. Petras 
prisispyręs prasze, tai Viesz
pats pasakė jog tegul tai]) bus 
kaip jis nori.

Sztai netrukus motere stojo
si turtinga, isztekejo už turtin
go vyro ir gerai jai ėjosi. Po 
kiek laiko vela atėjo Vieszpats 

. su savo mokiu ei s in ta vieta 
kur datyre priėmimo. Szv. Pet
ras atsiminė sau ir tare in 
Vieszpati:

i Sziadien gal toji motere la
bai turtinga, užeikime o turė
sime nemaža czesni. O Viesz
pats atsake:

— Taip, stojosi kaip norėjai 
o pažiūrėsi ar yra taip gera.

— Vieszpats susilaikęs neto- 
I ii stubos, liepe mokytiniams 
, užeiti pas motere. Prisiartino 

prie duriu, motere iszejo prie- 
szais o paregėjus užtrenkė du
ris su piktumu ir da bjaurei 
isžįpludo. Nulindo apasztalai, 
sugryžo o Vieszpats tarė:

— Matai Petreli, ko praszei 
del moteres, ispejo jai ant pra
pulties. Del to-gi žmogus ne
privalo rug’oti ir plūsti jeigu

ne-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
- o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Vienas jaunas žmogus, kuris 
vos dapllauke prie pristovos 
moterystes, nusidavė karta pas 
savo tęva užklausdamas:

— Tėve, kas dabar turi liuli 
romi musu name, — ar asz, ar 
mano pati?

Senas tėvas nusiszypsojo ant 
nikio užklausymo ir vietoje at
sakyti ant sunaus užklausymo, 
are:

— Užkinkyk geriausia pora 
mano arkliu, paimkie szimta 
visztu ir nusiduok in kelione. 
Jeigu surasi vedusia, pora ku
rioje yra pati ponu tojo namo, 
tai palik jam viszta, bet jeigu 
ponu namo butu vyras, palik 
jam viena isz mano arkliu.

Sūnūs nuvažiavo. Po kokiam 
tai laikui, kada jau iszdave 97 
visztas o miklius da nuolatos 
turėjo, privažiavo prie vieno 
namo, užklausdamas paprasta 
klausymą:

— Žinoma, jog asz esmių po
nu szio namo, — atsiliepe 
p a s i s z i a u s z i m u žmogus.

— Turi man tai užtikryt, 
į 11 ■ is[ lyrine jo pake I e v i ilgas.

— O! nieko vra lengvesnio, 
kaip sztai, — atsiliepe anas 
šaukdamas savo paezia, kuri 
užtikrino žodžius savo vyro.

— Na, tai gerai, gali sau už 
tai iszsirinkti viena isz mano 
arkliu, — atsake jam pakele- 
vingas, nudžiugęs, jog karta 
rado vyra (kuris vadinasi pilna 
burna .ponu savo namo.

— Imsiu berūką, — paszau- 
ke nudžiugęs vyras. — Bet toje 
paezioje valandoje motere pa- 
szati'ke vyra pas save ir tykei 
jam ka toki pasznabždejo ir 
pradėjo jam priesztarauti. Tas 
pasikalbėjimas užtruko trum- 

. pa i nes matyt jog motere ji per- 

. kalbėjo nes vyras atsigryžes in 
pakelevinga tarė greitai:

, — Isztikruju, asz mistinu
jog anas rudis man geriau pa
tiktu — imsiu rudi!

— Po szinits velniu! — tai 
mano giliukis, — paszauke už
pykęs patkelevingas. — Viszta 
imsi o ne mikli nes (kaip matau L . .
tai tu ne esi ponu szio namo 
bet tavo pati. — Ir nuvažiavo 
jis namo nusiminęs.

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

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

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

su Tikriausia Burykla
Sudejo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru if moterų.

visos trys
""C knygutes

“SAULE’’
MAHANOY CITY. PA.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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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 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai* 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauka, 
Menesi, Žvaigždes 7r 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. !

Szvedu laikrasztis Svenska 
Dagbladet isz Gruodžio 17 d., 
pranesza, jog Baltijos valsty
bėms maisto trūksta. “Privers 
tinas kraustymas Baltijos žmo
nių nepagerys padėti, laikrasz- 
tis danesza. Nėr mėsos nei bul
vių, mažai žuvu. Ekstra maisto ' (ina 
Kalėdoms buvo iszdalinta tik kaip kokia szesziolikos metu 
specialiai privilegijuotiamš as-! " '
menims.” Laikrasztis ' 
valer Zeilung” pranesza, kadi 
vaikai nariu Estonijds apsau-' pieno in lupeles o pati atsisėda 
gos policijos ir Estonijos Wa.f- 
fen SS, nesulaukė 10 metu am
žiaus, gavo ekstra maisto Kalė
doms viena kilo sūdytos žuvies, 
200 grammes duonos, 250 ]is flirtuodama su įpraeigiais. 
grammes malt extract lemon. I Toįja motere ne yra gera 

motina nei gera pati, vyrui. 
į Nekarta pastato vežimėli prie

Berlinui brangiai kainuoja (sztoro in kur inejus mieruojasi 
Vokieeziu karas priesz žmoni- skrybėlėms o tuom kart kudi- 
ja. Ta dabar parodo “reconna-| kis reikia gvoltu, užmirszdama 
isance” fotografijos, Britu ! jog kūdikis reikalauja permai- 
Aviacijos Ministerija pranė- į nos palukes, jog jam nesmagu 
sza. Fotografijos parodo . Luti aptersztu aiba gulėti szla- 
kaip sunkiai nukentejo Hitle- pume.
rio kancelerija, kada Britu lėk- j Gera motina rūpinasi tiktai 
tuvai per szeszis užpuolimus apie savo kūdiki o ne apie pa-

mergaite. Susispaudžia gorse- 
Ge-. tu krutinę nes nenori penet sa- 
.... .1 vo kūdiki tik inkisza Ibonkute

Jr skaito “karsztas” pasakas 
1 ailba eina su kūdikio pasi- 
vaikszcziot, stumdama priesz 
save vežimėli o dairosi in sza-

Naujas LietuviszkasSAPN ORIUS
szvenslkite laika mokslui o prie:
to da bukite draugiszikesnes ir j Beriino Užpuolimai 
meilesnes prie vaikinu.

O’ 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.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes

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, FA.

Vieszpats Dievas laikais 
iszklauso jo praszymu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Leopoldas įklausė žodžiu to- prie jo tieji du szeszeliai. Ant nesiranda

Palairpinti /Ąielaszirdiogi Ijo vargszo susigraudinęs ir pa- 
i žino isz jo kalbos jog nepažys-

kart du valkatos priszoko isz 
užpakalio ir suėmė ji už gerk-

tamas turėjo gera auginimą o'les o in kėlės miliutas po tam

pUIKIAI pasirėdęs, su links
mu veidu ėjo ponas Leopol

das vakare, ulyczia per miestą. 
Jaunas, gražaus pavidalo, tur
tingas, nežinojo kas tai yra 
rūpestis sziame gyvenime o 
kad priek tam 'buvo doras ir 
tvirtas tikėjimo, tai ir sanžine 
turėjo czysta.

'Sziadien jautėsi suvisai lai
mingu nes ketino praszyt ran
keles puikios panos, dukters 
turtingo kupcziaus, kuria my
lėjo jau nuo senei o kuri jam 
buvo prielanki. Tėvai nebuvo 
prieszingi ju susiporavimui 
nes ji paguododavo labai.

Sugryžinejo jis tame laike 
isz savo kromo namon, idant 
persiredyt ir nusiduot pas tė
vus savo mylimos. Neužmirszo 
jis, savo laimėjo, kam yra dė
kingu už ja, nes svietiszka lai
me, dangiszka per gerus dar
bus žmogus gali dasilaukt, del 
to deikavojo Dievui ir mislino 
sau: tiek yra. nelaimingu ir 
biednu —kaip tai butu gerai, 
jeigu turecziau proga padaryt 
laimingu katra isz artymu sa
vo ir nuszluostyt jam aszaras.

Tai buvo puiki krikszczio- 
niszka mislis o Dievas ja tuo
jaus ir iszklauso. Kada prisi
artinojo prie tamsios ulycziu- 
kes, iszgirdo laukinius riksmus 
ir juokus vaiku o tarp ju szau- 
kimas pagialbos. Tuojaus pa
suko in ten isz kur riksmas pa
ėjo ir pamate liūdna perstaty
mą.

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas vyras; galva 
buvo nuleidęs isz nuovargio ir 
pailsimo o rankomis uždengi-
nėjo sau veidą nuo kumszcziu 
keliu vaiku kurie ji su kumsz- 
cziom musze ir lazdom bade. 
Greitai prisiartino Leopoldas, 
drūtas ir narsus vyrukas, sto
jo priesz gaveda; akimirksny j 
trys isz bernuku aplaike smar
kius yipus per veidą, ketvirta 
suėmė už (kalnieriaus ir pa- 
czestavojo per veidą keliolika

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

kartu o vaikinas reke kiek ga
lėdamas idant ji paleistu.

£

ant trūkio? Kas eis su manim 
idant suimt žadintojus? Jie 
randasi czionais netoli ir neti
kiu jog likos susekti ir pažin

ai. Galime juos suimti miegan- 
czius.

Tuojaus atsirado keliolika 
vyru isz kuriu keli iszsitrauke 
revolverius isz kiszeniu.

—- Kur jie ? — užklausė.
— Eikite su manim, — atsa

ke nepažinstamas ir visi nusi
davė paskui ji o trūkis nuėjo 
ant kitos stacijos.

Ne perėjo czvertis adynos o 
abudu latrai, kuriuos užtiko 
gulinezius, likos suimti ir su- 
riszti. Atėmė jiems viską ka 
buvo paemia o keliolika vyru 
pasiliko prie plesziku pakol 
paėmė juos in ten (kur prigulė
jo — už geležiniu sztangu.

Leopoldas buvo taip persi
gandęs jog ne žodžio negalėjo 
isztarti. Tik viena mįsle džiau
gėsi, jog yra prie gyvasties ir 
liuosas. Kada žudintojus nuga
beno in kalėjimą, apsidairė in 
apstojusius ir užklausė:

— Ir kas tokis buvo mano 
iszgialbetojum ?

— Ar ponas jau manes nepa
žysti? Juk ponas kėlės adynas 
adgal iszgialbejai mane nuo 
vargo ir badines smerties!

Leopoldas nusistebėjas paži
no jame 'žmogų, kuriam jis atė
jo in pagialba, kada ji ulyczine 
gauja buvo apsiaubus.

— Dieve mano, kaip tai ga
lėjo atsitikt? — paszauke.

— Labai prastai, arba ki
taip tariant, pats Dievas taip 
suteikė. Kada mane ponas taip 
gausei apdovanojai, nuėjau 
pasidrūtint ir pernakvot in tą
ją netolima restauracija. Už
migau bet neužillgio pabudau. 
Naktis buvo tyki. Iszgirdau už

— Tu eisi su manim pas pa- pe jokios vietos? — užklausė.
lieija! — paszauke Leopoldas, 
o atsikreipęs in vargsza pra
kalbėjo :

— Kas tau kenkia? — už
klausė.

— Jis girtas! — reke vaiki-
nas, kuri laike už keteros ir 
stengėsi iszsisukt isz jo ranku 
ir tik pasiliko apykakle ran
kose Leopoldo. Vaikinas din
go tamsoje o vargszas atiden
gęs sau veidą nusistebėjo pa
žiurėjas ant Leopoldo.

— Pone, tikėk man, — atsa
ke jis vos girdėtu balsu, nees- 
miu girtas, vaikai meluoja!

— Matau ta! — nes ko tu 
czionais sėdi ? Del ko ne eini 
namon ?

— Taip eiezia, nes neturiu 
namu, jeigu turecziau norints 

I mažiausia kampeli szitam di
deliam mieste tai nesiraseziau 
sziadien ant ulyczios. Bet pir- 
mucziausia turiu ponui pade- 
kavoti ir tegul Dievas poną 
szimtaropai už tai isznagradi- 
na, jog mane apgynei priesz 
ta ja ulyczine gauja! — ir dide
liu stengimu vos atsikėlė isz 
vietos.

— Ar sergi ? — paklausė su
sigraudinęs Leopoldas.

— Ar sergu? Taip badas ir 
liga! —buvo atsakymas o Leo
poldas patemino jog vargszas 
kitados turėjo imti geresniam 
padėjime:

Mielaszirdyste apimtas vela 
Užklausė:

— Ar galiu tau kuom pri 
gialbet? Turi kraujo ant kaklo,
reikia pirma tave apžiūrėt ir 
kuom sudrutint. Eime, prigial- 
besiu kuom galiu, mano vieto
je tu gal padarytum!

Tai isztares paenae ji už ran
kos o vargszas atsiliepe:

— Dabar turiu atszaukti ta, 
ka priesz valandėlė buvau pa
salk es. Baladojau in visas du
ris bet visur radau žmones be 
jaustos; matau jog pabludau. 
Ponas mane kitaip perkanojai 
ir kaip galiu ponui būti dėkin
gu, dekavoju tau kaip broliui 
nes matau jog broliszkai su 
manim apsiėjai.

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 

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 gilink 
ningesnis. Galite juos padova
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Mussolini Bus
Praszalintas

vadas.

Benito Mussolini (ant kai- 
reses) da vis turi czina kai
po “II Duče,” bet jo karisz- 
kas minister is, marszalka 
Rodolfo Graziani, badai yra 
iszrinktas per Vokieczius 
kaipo busiantis Italiszkas

kad parpuolė in varga tai ne isz jau gulėjo surisztas ant uly- 
savo lomios kaltes. Į ežios. Alate Leopoldas kaip

— Kaip man rodosi tai esi jam valkatos paeminejo visiką 
isz kiszeniu: ziegoreli, lenciu-. . v 1— Esmių suvisai apiplesz- geli, masznele ir puiku žiedą

tas nuo visko. Ne szirdies del kuri aplaike nuo savo mylimos.! 
manės ne vilties jokios! De- Sužeistas nebuvo todėl su di- 
szimts metu pergyvenau Ame- dėlių akyvumu prisižiurinejo 
rikoj! Ka sau uždirbau Valka- dviem valkatom kad veidus ju! 
ruošė tai vela be veik viską pra- gerai insitemint.
leidau o likusius pinigus ku
riuos turėjau, tai likausi api- 
plesztu Najorke. Czionai netu
riu jokiu pažystamu. Sten
giausi aplaikyt czionais koki 
užsiėmimą nes niekas man ne
davė. Da nesuprantu, kaip ne
pabaigiau ta varginga gyveni
mą szokdamas nuo laivo kada 
in czionais plaukiau. Gal tik
tai tvirtas mano tikėjimas ma
ne sulaikė nuo patžudinstos. 
Užsiėmimą ? Gal ponas turi ko
ki del manes užsiėmimą? Dirb
siu nors tai butu ir sunkiauses 
daibas!

— Tik ant kokio laiko gale- 
cziau tave priimt ant neszioji- 
mo visokio tavoro mano sklo- 
de o pakui gal geresnio kas at
sirastu. Tuo kart paimk szita 
mano bilietą su adresu ir pini
gine pagialba, už kuria gali 
sau pasidrūtint ir pernakvot 
kokiam prastam kotelyje, ry
toj lauksiu tavęs savo krome.

Tai kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant-vie- 
tos, nežinojo ka su savim pra
dėt. Nusiėmė kepure nuo gal
vos, dirstelėjo in dangų ir dre- 
baneziu balsu isztare:

— Vieszpats Dieve! dabar
tau prižadu visa szirdžia, jog 
niekados tave neapleisiu! Lai- 
minkie taji žmogų, kuris nepa
žines mane, tiek man gero pa
dare, dabar ir ant visados, 
Amen.

Nusidavė in miestą idant sau 
pasijeszkot Ikvatiera. Užtiko 
viena prie geležinkelio ant ku
rio diena ir nakti ėjo trukei 
per ka nakvyne buvo ne bran
gi. Inejo in vidų, iszeme kelio
lika smulkiu pinigu isz Leo
poldo maszneles, suvalgė pigia 
vakariene ir tuojaus pasijuto 
jog nauja gyvastis inženge in 
ji. Pasidrūtinęs, nusidavė ant 
atsilsio. Buvo tai mažas kam
barėlis perskirtas tiktai su plo
nom lentukėm. Nbmas radosi 
netoli geležinkelio ir visas dre
bėjo kada trūkis praeitinėje. 
Pasimeldęs da karta už savo 
geradeju, užmigo.

* * *
Leopoldas negalėjo užmigti 

ta nakti ir džiaugėsi jog mie- 
ris jo geidimo iszsipilde. Pare- 
jas namon, apsirenge, paėmė 
sunku auksini ziegoreli su len
ciūgėli u, masznele su pinigais 
ir deimantini žiedą kuri ketino

Vienas isz valkatų patemino 
tai ir atsiliepe Angliszkai in 
savo dranga:

— Žiūrėk kaip toji lape ant 
mus prisižiurineja! Tas man 
suvisai nepatinka! Asz nore 
cziau ji patikt tarp numirusiu- 
ju. Numirėlei moka tylėt. Isz- 
traulk tik peili — pasielgsiu su 
juom greitai.

Antras valkata pažiurėjo 
ant gttlinczio ir tarė:

— Tai bus nereikalingas 
praliejimas kraujo ir da gal 
mums atneszt nelaime. Geriau 
padekim ji ant geležinkelio o 
reikalas bus trumpai atliktas.

Dovanai Leopoldas stengia
si isz paneziu iszsivalnint bet 
valkatos nunesze ji ant gele
žinkelio.

Negana to, da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in tamsia 
ulycziukia kad sztai iszmusze 
ant miestiszlko laikrodžio pir
ma adyna.

Trūkis ketino ateiti antra 
adyna po įpusiaunaikcziu.

— Ar-gi iki tam laikui ne 
ateitu kokia pagialba ? — pa- 
misilino sau Leopoldas ir pra
dėjo melstis o viltis inženge in 
jo szirdi. Atsiminė ant savo 
mylimos, ant jos skausmo ir 
nuliudimo, kada dužiuos apie 
jo baisia smerti.

Jus moterėlės, nustokite,
Suėjimu nedarykite,
Ba negerai darote, 

Jeigu tokias sueigas darote.
Vyrai isz darbo pareina,

In grinezia neineina,
Nusipraust vandenio neranda, 

Juk dievaž, pakramta;
Katrai ir užduoda per kaili, 

Bet nuo gerymo atpratint 
negali.

Žmogelis pas girtuokles nuėjo, 
Tai iszsisukti negalėjo, 
Užfundyti visoms turėjo, 
Ir taip su kožnu apsieina, 
Jeigu in ju gauja ineina.

* * *
Vienas Ohajuje žmogelis daug 

(kentėjo,
Kad iszgyventi su boba 

negalėjo,
Kada įpede sugriebė,

In platu svietą tuojaus 
nustrioge.

Taigi, per savo darbsztuma, 
Ir dideli paezeduma, 

Savo locna stuba turėjo,
Bet joje iszgyventi negalėjo.
Juk geriau nuo velnio atsi

traukt,
Negu kas diena szunc poteriu 

gaut.
* * *

■Laikas bego o ne žingsnis 
žmogaus nepertraukinejo ty
kumą nakties. Vagis jau senei 
nubėgo o pagialba jokia nesi
artino. Ir vela iszmusze ant to
limo bokszto pusią po pirmai. 
Da turi puse adynos laiko o 
sunki maszina ketino neužil- 
gio pereit per jo (kuna! Minutos 
bego pasiutiszkai. Dabar Leo
poldas ketino prisirenginet ant 
mert, atsiminė savo visus nu- 

sisdejimus ir už juos gailėjosi 
—norints buvo nelabai senei 
iszpažinties, smertelno nusi
dėjimo neturėjo. Tegul buna 
vale Dievo!

Jau davėsi girdėt paskuti
nis signoQas nuo paskutines 
stacijos, jog trūkis jau ten ap
leido. Leopoldas klausė drebė
damas, nudavė jam jog pajuto 
drėbė jima geležiniu sztangu 
ant kuriu gulėjo nes trūkis jau 
buvo bėgyje.

Sztai atbėgo kokis tai žmo
gus. Užkimęs balsas davėsi 
girdėt isz jo lupu, nepažinsta
mas mėtėsi ant gulinczio o pei
lis sužibėjo jo rankoje.

— Kur ponas esi pririsztas ’ i 
— paszauke, — noriu perpjaut

Sztangos jau drebėjo nuo 
jprisiartinanezio trūkio. Su be
įeis smarkiais ypais nepažins
tamas žmogus perpjovė virves, 

buvo pri
risztas prie sztangu — jau trū
kis mete savo szviesa ant dvie
ju szeszeliu isz kuriu vienas

dovanot del savo mylimos ir virves!
taip iszsirenge in narna savo
busimosios paezios. Tėvai pri
ėmė ji linksmai ir ta vakara 
tarp keliu pažinstamu atsibu
vo sugertuves. Žinoma jog nie
kam nieko apie tai nesake. Bu-

j kuriom! nelaimingas

vo jau vėlus laikas kada su
gryžinejo namon.

Į Ėjo sau po valei nuo ulyczios 
iki ulyczios ir butu isz džiaug
smo dainavęs bet nebutu bu-

Skulikine senas jaunikis buvo, 
Kuris in naszles nagus in- 

kliuvo, 
Su ja apsipaeziavo,

Boba ir pusantros dukreles 
gavo.

Gyrėsi kad jis labai turtingas, 
O ir pinigingas,

O buvo geras diedas, 
Žmolgelis ne kas.

Netrukus garnys susimylėjo, 
Daugiau szeimyneles ap

žiurėjo, 
Senženyklis laibai užpyko, 
(Po senovei bujot pradėjo, 

Ant bobos žiūrėti negalėjo, 
Leidosi vela jaunikaut, 

Po karezemas bumeriaut, 
Ir da pasitaikė iszkazyriuot, 

Tai reikėjo pauliavot.
Per kėlės dienas karezemoje 

sėdėjo,
Gerus laikus su bodems turėjo, 

Kol boba jeszkoti jo atėjo, 
iSzoko prie jos ir pradėjo 

muszti, 
O kas nuo virszaus su van

deniu lieti.
Isz to prasidėjo provos, 
Ant to latrelio galvos, 

Ant giliuko pinigu turėjo, 
Tai ir bausmia užmokėjo.

* * *
*0 ka, Nantiko mergeles, buvo 

gražus perstatymas, 
Gyvu abrozu parodymas,

Bet namie buvo .perstatymas 
geresnis, 

Su rimbu nuo motinos 
skaudesnis.

sienos balsus.
Kalbėjo jie Angliszkai per ka 

viską supratau gerai. Latrai 
dalinosi su pavogtais daigtais. 
Ant galo skaitė pravarde savo 
aukos ant bilieto, kuri rado 
maszneleje ir pažinau jog tai 
ponas buvai apiplesztu. Paszo- 
kau isz lovos, iszemiau savo il
ga peili, kuri nekarta buvau 
naudojas ant savo prieszu, Va
karuose, began ant geležinke
lio visom pajiegom idant su
laikyti truki nes nežinojau ku
rioje vietoje ponas buvai pri
risztas. Ir taip atradau poną 
ant sztangu ir iszgialbejau nuo 
tikros smerties! Nedekavok 
man, ponas, tilktai Dievui, ku
ris mane tame atsitikime nu
siuntė idant savo geradeju isz- 
giaibet už mielaszirdinga apsi
ejimą su manim. —F.B.

Karaliene Myli Rūkyti

stengėsi atriszt kita nuo sztan- Asz manau to daugiau nebus, 
gu.

Maszinistas in pati laika pa-j
ves tokis linksmas jeigu butu J regejo. Szvilpimas maszinos, 
apsidairęs in užpakali ir pate- davėsi girdėt ir tame paeziame ( ;
mines dvi ypatas slenkanczias laike sugriežė ratai maszinos riais szoko isz trūkio ir daži-

Kaip mamyte su rimbu gerai 
užskus.

paskui ji. Ko toliaus jis ėjo in o trūkis sustojo su iriukszmu nojo apie szetoniszka darba 
užmiesti kur jau namai recziau kelis žingsnius nuo nelaimiu- žudintoju. Nepažinstamas žmo-

Karaliene sztamo gyvento 
j u Tabonou ant Gilbert salų, 
myli rūkyt paperosus ir pra
leidžia smagiai laika su pul
kininku Bruno Raymond ku
rio nebuvo maezius nuo ka
da jis buvo kūdikiu. Jis gi
mė ant tosios salos ir dabar 
sugryžo kaipo lekioto j as su

stovėjo, tuom labiau artinosi go; kunduktorius su pasažie- gus paklausė ikarsztai. Amerikonisskais lekiotojais.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

PUIK! ISTORIJA 

Kapitonas 
^Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Mažas Ir Didelis
Loszejai Boles

' —• Ketverge pripuola Szv. 
[Veronikos, panos.

— Ponia Agnieszka Litvi- 
havicziene ir sūnūs Vincas, isz 
Jšhenandoah, motoravo in mies
tą ir atsilankė in redakcija 
^Saules” užmokėti už prenu
merata. Jos sūnūs Vincas dir- 
I>a Shenandoah Mfg. Co., ir yra 
Įt'ormanu toje dirbtuvėje.

— Ponstva Marcelei La
pinskai, 337 W. Pine uly., nu
džiugo atsilankymu savo sū
naus Leonardo, kuris buvo ant 
tolimu Pacifiko mariu, pliek
damas Japonams Ikaili. Leo
nardas tarnauja del Dėdės Ša
mo jau keturis metus. Pribuvo 
jis isz Kalifornijos ant 30 die
nu pas savo tėvelius. Ju jau- 
niauses sūnūs randai kur ten 
Irlandijoj.

— Ponstva Ludvikai Vol- 
icziauslkai, isz Hazletono, lankė
si pas savo gimines ir pažins- 
tamus mieste ir prie tos progos 
atsilankė in redakcija “Sau
les” su reikalais. Acziu tamis- 
.toms už svetinga atsilankyma.

Bob Kurland, kuris yra sep
tynių pėdu augszczio, loszia 
basketbole su mažiuleliu Bob 
Hance, kuris turi tik pus 
penktos pėdos dydžio.

Vyriausias Generolai 
Gydytojas Iszvardina 
Apsisaugojimo Prie

mones Priesz
Influenza

GENYS MARGAS

Per J.J.B.

I Armijos Kapeliono
Pareigos

Į Londono laikrasztis “Times” 
pataria. Lenkams susitaikinti 
su Rusais ir pripažinti Rusu 
reikalavimus, nes, anot laik- 
raszczio “Times,” Rusams nuo 
pat pradžios nepatiko Rusu- 
Lenku ru-bežius. O isz kitos

Pareigos kapelionu Suv. Val
stijų armijoj sziuom laiku yra 
žymiai skirtingi nuo praeito 
laiko pareigu . Pirmiau, jie 
teike tik dvasine pagialba ir 
Nedeliomis sako pamokslus bet 
sziadien kapelionai netik karei
vio draugai, dvasiniai tėvai,

Amsterdam, N. Y. f Henri
ai Radzevicziu, sunu ponstvos 
Adomo Radzevicziu, patiko ne
laimingas atsitikimas, kuris 
[buvo priežastim jo mirties. Va
liavo jis automobiliam apie 4 
[valanda ryte, inkrisdamas in 
upe ir prigėrė. Buvo tai jaunas 
[žmogus vos turintis 22 metu 
amžiaus. Nelaimingas Henri- 
kis paliko dideliam nuliudime 
teveliąs ir dvi seseres.

Geriausia Vieta Yra
Namie

18 Metu Vyras Ir 46 m. 
Motere Pasiliko Tėvais

Bernstown, Md. — Skaityto
jai gal pamena kiek tai triuksz- 
mo kilo praeita meta, kada 
Bernard Miller, 18 metu vai
kinas apsipaeziavo su Danilla 
Perkins, 46 metu motere. Tė
vas vaikino dažinojas apie taji 
apsivedima, apskundė savo 
marezia už prikalbinima vaiko 
prie alpsipacziavimo, kuris gali 
būtie moteres anuku. Da ir 
sziadien tasai teismas traukėsi.

Toji porele dabar susilaukė 
sūneli ir sena motere džiaugėsi 
kad pasiliko motina turėdama 
taip jauna vyruką.

Poni Mare Urbai t is, isz Do
nora, Pa,, raszo:— Prisiuncziu 
užmokesti už “Saule” ant vi
so meto, kad man laikraszti ne- 
sulaikete nes man “Saule” 
labai patinka, kurioje randasi 
•daug naudingu patarimu, ir 
kad visi ka “Saule” skaito 
gyventu kaip ji žmones mo
kina, tai ant svieto butu dau
giau geresniu žmonių. Velinu 
laimingai sulaukti laimingu 
Szvencziu ir darbuotis del la
bo visu Lietuviu da ilgus me
ntus.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Norints prezidentas Roo- 
seveltas buvo užganadintas 
isz savo keliones po svietą 
bet sako kad nesiranda sma 
gesnes vietos kaip namie. 
Prezidentas sirgo kėlės die
nas bet dabar yra daug svei
kesnis ir silsisi namie.

Gialbsti Kad Kiti
Galėtu Vaikszczioti

Washington, D. C. —- Gene
rolas gydytojas Thomas Par- 
ran isz U. S. Visuomenes Svei
katos Tarnybos pranesza, kad
lengvos ruszies influenza siau- 
czia daugelyje szio kraszto vie
tų.

Generolais gydytojas pabrėžė 
ta fakta, kad szvelni 'to® ru- 
szies epidemija nėra nepapras
ta žiemos ir ankstyvo pavasa
rio menesiais. Kuo 1918 meto 
buvo 17 telkiu epidemijų arba 
epidemijų per visa ikraszta ar 
placziai pasklidusiu ir taip pat 
daug vietinio pobūdžio epide
mijų pasireiszlkimu.

Dalbartinis “Flu” ar “Grip
pe” yra skirtingas nuo 1918 
meto influenzos, ir szioji liga 
yra daug szvelnesne, nes ežia 
pastebimas laisvumas! nuo rim
tu priežaseziu, kurios seko 19- 
18 m., epidemija.

Visuomenes Sveikatos Tar
nyba pataria visuomenei imtis 
sekaneziu priemonių priesz 
persiszaldymus ir influenza:

1— Vengti susitikti su žmo
nėmis, kurie yra persiszalde.

2— Mazgoti rankas dažnai, 
ypacz priesz valgius.

3— Vengti suszalimu ir szla- 
piu kojų; pakeieziant in sau
sus drabužius greitai po susza- 
limo atvirame ore.

4— Vartoti tinkama maista, 
kaip tai pieną, žalias daržoves, 
vaisius ir mesa ar mėsos pa- 
kaifiala.

5— Gerai pasilsėti.
6— Vedinti gerai kambarius. 

Sveika kambario temperatūra 
arba oras turėtu būti ne au'ksz- 
cziau kaip 68 ar 70 laipsniu; 
miegamieji kambariai turėtu 
būti dar vešesni.

Generolas Gydytojas pasakė, 
kad “kiekvienas musu turi pa
triotine pareiga padėti iszveng- 
ti ligų plėtimo. Del perszali- 
mu ar kitu 
rastas laikas 
pastangas. ’ ’

Asmenims, 
kad jau pradeda 
Visuomenes Sveikatos Tarny
ba pataria: Pasilikti namie ir 
ilsėtis lovoje. Tai netiktai su
trumpins ligos laika, bet padės 
apsaugoti kitus nuo užsikrėti
mo. Laikytis patogiai sziltai 
ir vengti traukimu; gerti aps- 
cziai įSkyscziu. Jeigu yra 
karszfis ar persiszaldymas už
sitęsia ilgiau negu 2 ar 3 die
nas, kreipkis pas gydytoja.

j puses, Rusija buk parodžius, bet turi žinoti kaip gali padėti

Sziadien, pagal Karo Depar-

nai turi lankyti “Chaplain

negalavimu pra- 
atsiliepe iii karo

kurie jaueziasi,
perszalti,

Ėjo In Lova Apsigink
lavęs Kirvuku

kad ji nepripažysta ir nepri- karininkams, 
ima rubežiu nustatytu 1921 
metais, kada ji buvo nualinta tamento nusistatymą, kapelio- 
ir silpna.

Labai gerai! Jeigu Rusijai School” per 5 sanvaites priesz 
nepatinka: reikia mainyti; jei-jiszsiuntima in stovyklas ir ka- 
gu Rusija reikalauja: reikia 
duoti. Bet ka tas laikrasztis 
pasakytu jeigu Lenkai ko pa- 
naszaus pareikalautu? O antra 
vertus, jeigu Rusijai nepatin
ka 1921 metu sutartis, tai kaip 
mes galime žinoti kaip ilgai 
1944 metu sutartis jai patiks?

Laikrasztis “New York 
Times,” Amerikoje, aiszkina, 
kad Suvienytos Valstijos Ame
rikos stengiasi visai nesikiszti 
in kitu tautu klausymus ir 
stengiasi tik isz szalies, nuosza- 
liai žiūrėti, kaip kitos tautos 
Atlanto Charterio nusistaty
mus ir siekimus ingyvendins. 
Tas pats “New York Times” 
laikrasztis toliau griežtai ir 
beveik pasziepiamai sako: 
“Aiszkus dalykas, kad Ame
rika niekados nesiuns savo ar
mijas apsaugoti rytini Lenki
jos rubežiu.”

Jeigu jau taip aiszku, kad 
Amerika del ne jokiu priežas- 
cziu ir nežiūrint jo>kiu aplinky
bių, niekados neeitu Lenkijai 
in pagialba, tai dar aiszkiau, 
kad ji, toli gražu, niekados ne
eitu nei Latvijai, nei Estonijai 
nei LIETUVAI in pagialba. O 
apie kitas mažas, nelaimingas 
tautas, kurios, del nepalankiu 
aplinikybiu ir nelemto likimo, 
atsidūrė in prieszo eiles, nėra 
nei sznekos.

Tai kur to taip iszgarsinto 
ir visu didžiūnu paszventinto 
Atlanto Charterio rcikszme? 
Kam tas Atlanto Charteris ver
tas, jeigu jis pataikauja tik ga
lingoms tautoms, kurios ir be 
to Atlanto Charterio gaus ar 
pasiims ka ir kiek uores ?

' Mažas mums suraminimas 
kad mus iszgelbes nuo Naciu 
botago ir atiduos bolszeviku 
bizūnui. Isz tikrųjų, prastas 
iszganymas: nuo vilko ant 
meszkos, nuo Piloto pas Erodą. 
O Lietuvai dar ir pas Kaipo- 
sziu teks keliauti.

Dabar, kaip ant delno aisz
ku, kaip galėjo Žydai Baraba 
vietoj Kristaus pasirinkti: 
sziadien visa, tai pasikartojo, 
kai vilkas, avies drabužiuose, 
atėjo pasauli iszganyti. Grei- 
cziau nugerės negu iszganys.

ro frontus.
Atlikt savo pareigas moder

ninio karo aplinkybėse, 'kape
lionas privalo žinoti 'kapeliono 
pralktiszkas pareigas, vadovys
te ir administravimą, discipli
na, tarnybos inproezius, mili- 
tares teises, militare hygiena 
ir pirma pagialba, topografija 
[vietų apraszinejimaj, regis
travimą kapu, militare 'kores
pondencija, isztyrinejimus pi
nigu (svetimu szaliu) ir turtą, 
tyrinėjimo budus, vidaus sar
gybos pareigas, tarnybos pat
varkymus, inrengimus, organi
zavimą palinksminimu, ap- 
szvietos ir muzikaliszkas par
eigas, sztabo patvarkymus, bu
dus kaip apsisaugoti nuo nuo
dingu duju ir pirsztu inspauda.

Kapelionai neturi ginklu

saugoti ypacz nuo duju. Daž
nai, kapelionai su kovojan- 
cziais vyrais dirba 'kovos lini
jose.

Mokyklos pirmoj sesijoj ka 
pelionas apsipažysta su milita- 
rems teisėms, mil įtariais reika 
lais, armijoj patvarkymais, 
pėstininku musztrū, ir net 
knygvedyste. Penkiolikos mi
liutu pamokslus turi sakyti ki
tiems kapelionams kurie yra 
k r i t is z'k i a u si k 1 a usy t o j a i.

Kapelionu Mokykla insteig- 
ta prie Harvard Universiteto 
Cambridge, Mass. Ten, Kata
likai, Žydai ir Protestonai — 
kapelionai — ruosziasi savo 
pareigoms. Kiekviena kliase 
susideda isz 2/3 naujai paskir
tu kapelionu ir kiti atszaukti 
isz tarnybos su pulkais. Pirmi. 
mokiniai instoja in mokykla 
kaipo insiraszusieji vyrai ir 
kiekvienas paskirtas kapelio 
nu įsu leitenanto laipsniu kada 
užbaigia kursą.
Kapelionai tarnauja musu ar

mijoj nuo Jurgio Washingtono 
laiku, kada Revolucijos kare 
jis iszleido pirma praszyma de] 
Amerikiecziu ministru. Tada 
jie tarnavo tik per 6 menesius 
arba viena meta ir neturėjo jo
kio laipsnio.

Pagal iii'stafymo isz Kovo 
3 d., 1791 mete vienas kapelio
nas buvo paskirtas del visos ar
mijos jeigu ‘prezidento nuožiū
roj tas reikalingas.” Rev. John

bet jie privalo žinoti kaip apsi-1 Hurt isz Virginijos valstijos.

kuris tarnavo per Revoliucijos 
bara, 'buvo pirmas kapelionas 
po nauju instatymu.

1837 mete buvo 20 posto ka
pelionu, kurie irgi buvo moky 
tojai. Armija turėjo didžiau
sia skaitliu kapelionu, iki da
bar, pabaigoje Pirmo Pasaulio 
Karo, ju buvo 2,364. Su demo
bilizavimu 'Skaitlius sumažin- ■ 
ta® iki 125.

1920 mete National Defense 
Act insteige ofisą Chief of 
Chaplains, ir parūpino viena 
kapeliona del kiekvieno 1,200 
instojusiu vyru. Ir pradžioje 
1941 mote, su vyru mobilizavi
mu nebuvo užtektinai kapelio
nu, tik 137 tarnyboje. Dabar 
yra keli tukstaneziai.

Pirma mokykla kapelionams 
buvo organizuota praeitame 
kare Francijoj, netoli Chau
mont, Liepos menesio 1918 m.
1920 mete kapelionu mokykla 
atidaryta Camp Grant, Illinois 
valstijoj, buvo perkelta in 
Camp Knox, Kentucky vals.,
1921 mete; in Fort Wayne, 
Michigan 1922 mete; ir Fort 
Leavenworth, Kansas vals., 
1924 m. Kapelionu mokykla 
turėjo paskutine kliase Fort 
Leavenworth 1928 mete isz 12 
kapelionu. Kovo menesi 1942 
mete mokykla vėl pradėta po 
14 metu Fort Benjamin Harri
son, Indianoj. Po keturiu sesi
jų, buvo perkelta in Harvard 
Universitetą kur ir dabar yra.

—F. L. I. S , UC. F. A. U.
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Gerry King, 6 metu vaiku
tis, kuris ka tik pasveiko nuo 
vaiku paralyžiaus, siunezia 
prezidentui Rooseveltui pa
dėka vone ir gerus linkėjimus 
už jo pasidarbavima ir pa 
szialpa del vaiku serganeziu 
paralyžiaus liga. Jis aplaike 
paszialpa todėl ir jis szelpia 
kitus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes,

Brooklyn, N. Y. — Fiorenti
na Mastovs'ka, liepe areisztavo- 
ti savo vyra, už nepadoru pasi
elgimą, o tai už tai, kad kožna 
naktį eikdama® in lova pasi
imdavo su savim kirvuką. Sli
džia paliepė Mastovs’kiui ’kad 
daugiau taip nedarytu, nes 
jeigu nori turėti su savim 
kirvuką kada atsigula, tai te
gul pristoja prie Indijonn. 
Motere sake sudžiui buk josios 
vyras yra labai užvydus ir per 
tris menesius atsiguldavo su 
kirvuku, kuri laike po padusz- 
ka. Motere bijojo idant kokia 
nakti jai nenukirstu patogios 
galveles, nes karta pabudias, 
pagriebė kirvuką ir jau buvo 
užsimojus jai užduoti ypa in 
krutinta.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio,
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 turin
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 ................................. 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; 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.

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 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................15c

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

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

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

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

No. 142 Trys 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; A'zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’rilpikas; 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-

44 pus. 15c

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

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

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 malkakerczio. 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 paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e

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. 15e

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