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Is z Amerikos!
Vaikams Nubodo Mo- 

k kykla, Uždege Ja 
f

Wilkes-Barre, Pa. — Du vai
kai, 10 ir 14 metu, nubodo jiems 
lankytis in publikine mokykla 
ant Meade uly. Todėl pasislė
pė jie in skiepą kada visi vai
kai nuėjo namo, surinko visas 
popieras ir uždege, ta padare 
ir ant virszaus.

Žinoma, liepsna tuoj aus li
kos susekta per dažiuretoja ir 
kaimynus ir tuojau užgesinta. 
Kada vaikus pristatė priesz 
magistrata, vyresnis isz vaiku 
paszauke: “Kad bucziau žino- 
jas kaip naudoti dinamitą tai 
[bucziau ji panaudojus vietoje 
popieros. Pravardžių vaiku 
palicija neiszdave.

100,000 Eroplanu 1941 
i Mete

Washington, D. C. — Pirmi
ninkas Aircraft Production 
Co., Charles N. Wilson, spėja 
kad ateinancziam mete iszdir- 
bysta kariszku eroplanu pasi
daugins ant 100 tukstancziu 
kurie bus naudojami ant ka
riszku ir transportacijos tiks
lu. Jeigu bus reikalas tai pa
daugins juos ant milijono.

900,000 Žmonių Mirė 
y Badu Grekijoj

Penki Keliai In Ryma

Washington, D. C. — Val
džia apgarsino buk lyg Gruo
džio 31 d. szimet, rasis Euro
poje penki milijonai musu ka
reiviu ir tai bus siuncziami iri
pavojingiauses vietas musziu 
o ypatingai in Italija kur Alli
jentai spiresi užimti Ryma o 
tada Vokiecziai turės trauktis 
isz Italijos.

Penki kelei vedanti in Ryma, kokiu budu galima isz 
tenais iszguiti Vokieczius. Isz Rusijos, Balkanų, Korsikos, 
Italijos ir Anglijos pradės tuos užklupimus ant syk pakol 
suplieks Vokieczius visiszkai.

Penki Milijonai
Kareiviu In Europa

1 ® 1"^ ® T*’®Randasi Prie Fin
landijos Vartų,Už' 
muszdami DaugA

t

V okiecziu
Rymas Apsiaubtas Per Allijen- 
tas; Amerikonai Nuszove Daug

New York — Ana diena pri
buvo in czionais specialiszkas 
pasiuntinis, Juozas Besso, isz 
Grekijos, apsakydamas apie 
baisu padėjimą kokis sziadien 
vieszpatauja Grekijoj, nuo ka
da apėmė ant jos valdžia Vo
kiecziai. Tasai pasiuntinys pri
buvo per Egiptą slaptu budu.

Basso apreiszke buk Greki
joj mirė badu 900 tukstancziu 
žmonių; daugelis tukstancziu 
nekaltųjų vyru, moterų ir vai
ku likos suszaudyti per Vokie- 
czius, Italus ir Bulgarus. Du 
milijonai žmonių serga ant ma- 
larijos o beveik du milijonai 
serga džiova. Badas ir skur
das yra didelis.

'Milžiniszki Vargonai 
Kasztuoja $85,000

Denver, Colo. — Vieni isz 
didžiausiu vargonų Amerikoj, 
likos pastatyti ana diena Den
ver Auditorium, kurie kainuo
ja 85 tukstanczius doleriu. Di 
džiausios triubos yra dviej u 
laipsniu augszczio, sveria po 
1,250 svaru ir yra 50 coliu sto
rio. Vargonai patys grajina su 
pagialba elektrikiniu motoru.

Ilgasis Grekiszkas
Pabijotas

Chicago, Ill. — Ana diena 
czionais tūlas Grekas nusipir
ko kares bonu už $200. Kada 
pardavėjai užklausė jo pra
vardes tasai atsiliepe rodos su' 
greit szaunama armotele szi 
taip: “my name is Konstanti
nas Papatheodoroundnigioto- 
michalakonpulas. Rinkėjai bo
nu turėjo klausti jo po kelioli 
ka kartu kaip vadinosi o vie
nas net sau žanda iszsinarino 
mėgindamas ta j a pravarde isz- 
tarti. Kitas da ir sziadien me 
gina isztarti pravarde bet kaip 
girdėjome tai jam tas nenusi- 
davė.

“Kas Nora Turi Tasai 
Ir Pražiūri”

Springfield, Ill. — Jeigu 
daugiau butu tokiu patrijotu 
kokiu pasirodė Kazimieras Zu- 
bris, tai Vokiecziai butu senei 
sumuszti. Zubris, atejas in re
krutu b j ura, apreiszke perde- 
tiniui jog nori inžengti in lai- 
voryste. Daktaras peržiurėjo 
kandidata bet iszrado buk Zu
bris negali atskirti kolom. Zu
bris nenusiminė ir vela sugry- 
žo in b j ura už keliu dienu ant 
egzamino kuri szi karta iszda- 
ve pasekmingai. Daktaras nu
sistebėjo ir užklausė Zubrio 
kokiu budu taip greitai pa
sveiko. Tasai nusiszypsojas 
atsake: ‘ ‘ Turiu pažinstama 
mergina kuri dirba sztore ir 
parduoda kaspinėlius. Pra- 
sziau jos idant mane iszmoky- 
tu ant pomietes kaip vadinasi 
visokį kolprai kaspinėliu ir vi
sus iszmokau gerai.’’

Zubris likos priimtas be to
limesnio klausymo.

Mirė Skupuoiis Dakta
ras Palikdamas Turto

Ant $175,000
Brooklyn, N. Y. — Palicija, 

perkratinedama kambarius mi- 
rusio-fUktaro Roberto C. Sted- 
mano, 4800 4-tos uly., rado pa
slėpta visokiuose kampuose vi
sokiu randaviszku bonu ver
tes ant 175 tukstancziu doleriu 
ir tris bankines knygutes ku
riose buvo užraszyta buk dak
taras turėjo sudejas bankose 
arti 20 tukstancziu doleriu pi
nigais.

Daktaras Stedmanas gyveno
sau vienas ir nuo keliolikos 
metu atsitolino nuo savo prie- 
teliu ir pažinstamu. Turėjo jis 
padirbės patentą kuri ketino 
parduoti valdžiai ant nuskan- 
dinimo Vokiszku submarinu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Druska Su Pieszkoms 
Iszdalinama Francijos

Gyventojams

London — Druska yra taip 
sunku aplaikyti Paryžiuje ir 
kitose dalyse Francijos, kad 
gyventojai yra priversti ja
naudoti sumaiszyta su piesko- 
mis, ir aplaiko tik po puse sva 
ro in laika trijų menesiu nes 
taip yra dalinama per Vokisz 
ka valdžia. Žmones negali pa- 
siprieszint nes ir tu neaplaiky 
tu.

Bomba Paskandino 
1,000 Japonu

Chungking, Kinai — Dau-

Japoniszku Eroplanu; Daug 
Žmonių Mirė Badu Grekijoj; 
Spėja Kad1944Mete Iszdirbys- 
te Kariszku Eroplanu Pasidau-

gins AM lOOfiOO
* -----------------------------------------------------

Kas valanda Allijentai arti
nasi prie Rymo ir pagal veliau- 

, sius danesžinl«is, Vokiecziai 
bėga in visas szalis uCt palieka 
paskui save tukstanczius'ha 
musztuju.

Ant Pacifiko mariu Allijen- 
tu eroplanai suszaude 24 Japo- 
niszkus eroplanus. Prie Rabaul

giau kaip tūkstantis Japonisz
ku kareiviu nuskendo su laivu 
artimoje Kweichich ant Yang- 
tse upes, kuris nežinodamas 
apie povandenines bombas už
plaukė ant vienos.

Amerikonai suszaude 22 Ja
ponu eroplanus ir paskandino 
du ju transportinius laivus. 
Taipgi užklupo ant keliu Ja
poniszku salų isz kur iszvijo 
kelis szimtus Japonu.

Musu Vyrukai Yra Parankus

' Isz kaireses matome ka’.p trys musu Amerikoniszki vyrukai naudojasi senu pe- 
czium, Italijoj, ant pasiganainimo valgio kuri pasidalins su szitais mažais Italijonukais 
kurie gal neragavo gero mai;to per ilga laika. Szitie trys Amerikoniszki vyrukai, geis
dami nueiti in miestą pasilinksminti o neturėdami geresnio budo nuvžiuoti, pasiskolino 
asileli ant kurio visi susėdo ir nupiszkejo kaip puikiausiam automobiliuje. Trecziam 
paveiksle, musu kareivis, Italijoj, neturėdamas proso, pasidarė sau viena isz blekines to- 
rielkaites in kuria indeda inkaitintus akmenis ir prosina savo drapanas.

Rusai nustume savo pulkus net 22 mylės 
prie seno Estoniszko rubežiaus paimdami ge- 
ležkelio stoti Novosokoiniki, 230 mylės nuo 
Lėftingrado. Rusai taipgi paėmė geležkeli tarp 
Leningradą ir Moskvos, iszguidami isz ten vi
sus Vokieczius kurie paliko szimtus negyvųjų
ant kares lauko. Vokiecziai likos nustumti ad- 
gal ant 60 myliu. Paskutines žinios pranesza 
buk du Rusiszki kariszki laivai smarkiai bom
bardavo Vokiecziu pozicijas prie pamario Nar-
va, prie Finlandijos pakraszcziu. Taipgi paėmė 
daugiau kai szimta miesteliu ir kaimeliu. *

Dundėjimas dideliu armotu yra aiszkiai 
girdėtas Ryme isz kur Vokiecziai prasiszalino 
bet Allijentu eroplanai padare daug bledes Ca- 
ssino mieste. Allijentai tvirtina buk lyg 31-mos 
d. Gruodžio turės daugiau kai penkis milijonus 
kareiviu kad iszguiti visiszkai Vokieczius isz 
Italijos. Allijentai suszaude 28 Vokiszkus ero
planus kurie norėjo iszlekti isz Rymo. Berlinas 
vela likos bombarduotas Nedelioje, kuris už
sidegė keliose vietose. Berlinas silpnai atsispy- 
rinejo tam oru užklupimui. Daugiau kai 800 
Amerikoniszki! eroplanu užklupo ant didelio 
Vokiszko miesto Frankfurto ir uždege daugeli 
kariszku dirbtuvių.

36 Užmuszti Bombar
davime Londono

London — Daugiau kai 36

žmones likos užmuszti per ne
tikėta bombardavima Londo
no miesto per Vokieczius. Dau
gelis žmonių likos sužeisti ir 
daug namu sudeginta.
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Kas Girdėt
jszelis kainavo $25., rugiu bu- 
jszelis $30., bulves $10. busze-j 
lis, malaso galonas $12., miltu 
szimtas svaru $5., sūrio svaras,

svaras $3., cukraus į 
Mete 1779 cukraus'Didžiausios ir puikiausiosį svaras $.

szunu kapines ant svieto ba-jsvafas pabrango ant $4., aiba-^ 
dai randasi prie karaliszko pa-tidk. Mete L 89 sviestas 
lociaus Pekine, Kinijoj. Tose:'kaszlav0 svaras ° arbata 
szunu (kapinėse guli brangus 
grabeliai su tukstaneziu szunu 
kurie 'buvo numylėti buvusiu 
Kiniszku karalių ir j u paežiu.

sziadien rugoti ant brangeny
bes.

Suv. Valstijose lankosi in
Turkisakas sultonas statosi bažnyczias 42,044,o74 j palos.

-■ - - - 'l Bažnycziu (visdkiu iszpažini-
niu) randasi 228,007, kunigu • 
191,722, in Nedelines mokslai-' 
nes lankosi 20,569,831 vaiku' 
kuriose mokina 2,049,293 mo-' , . .. tkytojai. Visokiu tikėjimu ran- I .Idasi czionais 201. Rymo Kata-', 
liku randasi 15,742,262, Greku'į 
Kataliku iszpažinimo arba! 
Rusu yra 250,340, Žydu 359,- 
998. Nors czionais vra milijo- I - v . * .Jnai Žydu bet mažiausia isz ju

save už galingiausia žemiszka 
valdytoja, pagal jo karaliszlka 1 
titulą kuris save prasimi ne se- 
kaneziai o kuris skamba kaip 
kokia litanija: “Patogiauses 
žemeziugas ant svieto, sulto-, 
nas ir karalius dvieju mariu,' 
karūna amžių ir papuosza vi-1 
su sklypu, didžiauses isz kali
fu, szeszelis Dievo aut žemes, 
impedis apasztalo valdyto jaus Į 
viso svieto, galingiauses ap- 
valdytojas netikėliu. Lai Die
vas apgina jo vieszpatysta ir 
tegul iszkelia jo garbia augsz- 
cziau saules ir menulio ir lai 
jis apszvieczia su malonybia 
visa svietą.” — Tik kvailys 
taip save pramintu.

atsilanko in m aki n ainius.

Suvirszum septyni tukstan
eziai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus dažiuretoju ligoniu 
randasi Francijoj ant ikarisz- 
ko lauko. Penki szimtai isz- 
plauike praeita menesi ir da 
tūkstantis tuju nenuilstaiicziu 
darbininku iszikeliaus paleng
vint kentėjimus musu sužeis
tiems kareiviams.

Kada szalis kariauja, kada 
ant kariszko lauko puola szim- 
tai ir tukstaneziai musu bro
liu ir draugu, draugu ve ‘ ‘ Rau
donojo Kryžiaus” turi visur 
isztiesti savo tpagelbos rankas.

Idant toji drauguve galėtu 
tai pasekmingai atlikti, tieji, 
kurie pasilieka namie, turi su- 
szelpti 4‘Raudona Kryžių” pi- 
nigiszkai nes tai yra žmogisz- 
kas ir Krikszczioniszkas pri
valumas kožno.

Kovo menesi toji mielaszir-

BALTRUVIENE

Nuo ulyczios niekszai, 
Tai kada arielka su ežiu 

sumaisze, 
Visu smegenys susimaisze, 

Pradėjo pliovot,
Po asla strapalid, 

O vienas taip nusilakė, 
namon <pareit nepataike, 
Ant said voko gulėjo, 

Szunes aplink bėginėjo. 
Mat visi naktigoninkai, 
Tai dideli inteligentai, 
Kaip ežiu nusi'kanda, 

Tai ir Anglisžka kalba 
atranda.

keliose vietose suardė geležiu- Į)eĮ Skaitytoji! !
rios Vokiecziu pramones yra (kelio linija.  
uždaromos ir darbas keliuose 
naujuose Estijos aerodromuo
se yra sustabdytas.”

mi in vakarine Lenkija. laivai-

i Jeigu persikraustote in nail-
Laisves Laivas Bus Pa- ja vieta, visados atsimykite

I vadintas Latvijoje j
Estijos Vaikai Gaus i
Vokiecziu Militarini

Apmokymą

-- - 'prisiunsti nauja adresa drauge
! su senu. J eigų turite numara 

Gimusio Vardu kokioje dalyje miesto gyvena 
-------  i te tai ir ta prisiunskite, tokiu 

Washingtonas — Plaukymo budu aplaikysite greieziau ju- 
komisija .pasikelbe, kad keturi su paczta ir laikraszti. Jeigu 
Laisves Laivai bus greitu lai- taip padarysite, tai neturėsite

— Pagal Tu-jkn pavadinti buvusiuju L L. jokįo ergelio sau ir del mus. 
(G. AV. U. nariu vardais. Vienas Acziu visiems.

■mus, naciai mobilizuoja Esti-j isz tu laivu bus pavadintu 
i ios vaikinius 16—18 metu amž., garbei Morris Ilillquit, kuris i . į ■ -
.į miOitarinei tarnybai, despera- buvo gimęs Rygoje, Latvijo- 
tiszkose pastangose surinkti je, ir atvyko in Suv. Valstybes 
užtektinai vyru atsispirti vis, 1886 mete. Jis gavo ežia tei- 

sanjungininku siu diplomą ir insikure prak- 
t ' . tiika New York City, kur 1932

I Nesenei isz Talino in Vo'kie-'mete jis buvo Socialistu !kan-| 
Vokiecziai Ir Toliau tija buvo pasiunsta szimtasJ didatu in miesto majorus. Jis 

į jaunuoliu militariini-am apmo- buvo 1. L.
kymui.

Washingtonas
ri radijo Sausio 0 d. praneszi- 

■mus, naciai
i jos vaikinus 16

Viena bobelka isz Žemaiti jos,
;LIETUVISZKAS 

. ŽINIŲ BIULETENIS ,
; spaudimui visuose frontuose.

Isz žinomos parapijos, 
Brook lyne apsisėdo, 

Kur visokes kaleines praėjo. 
Lietuvoje 'kelis vaikus ir vyra

Daugiausia moterių randasi 
Portugalijoj kur randasi ju 
1,107 ant kožno 1,000 vvru. Da- 
nijoj ant kožno 1,000 vyru pri
puola 1,076 moteres. Toliaus 
ant kožno 1,000 vyru pripuola 
Iszpanijoj 1,074 moteres; Szve- 
dijoj ir Anglijoj 1,045 moteres; 
Francijoj ir Vokietijoj 1,034 
Szveicarijoj 1,026; Austrijoj 
1,023; Rusijoj 1,021; llolandi-j 
joj 1,016; Belgijoj 1,015; Fin- 
landijoj 1,012; Italijoj 1,010;j 
Bet randasi ir sklypu kur vy
rai praaugsztina skaitlį kaip: 
Bulgarijoj pripuola 966 mote
res ant kožno tukstanezio vy
ru; Rumunijoj 968 ir Groki joj 
986. Tasai skaitlis likos pada
rytas priesz 'karei Po karei, pa
sirodys daug didesnis skaitlis 
moterių ne kaip vyru.

Aplaikytos žinios isz Rusi-' 
jos pranesza buk Lietu viszki 
laikraszcziai aplaikyti isz 
Amerikos “eina per raniku ran-: 
kas ir visai neplyszta. Lietu- ' 
viai labai myli skaityti Ame- Į 
rikonisžkus Lietuviszlkus Įnik-; 
raszezius ir 'knygas.(Tik ne-' 
pažymėta, kokius laikraszczius

dystes drauguve nusistatė su-'myli daugiausia skaityti).
rinkti 200 milijonu doleriu ant į .Taigi, cz'edykite knygas ir 
suszelpimo kareiviu, ne .tik 
Amerikonu 'bet visu sklypu

laikraszczius kuriuos ipo karei' 
galima bus nusiunsti del savo' 

kurie priguli prie Allijentu o pažinstamu ir giminiu bet tik' 
tokius isz kuriu žmones turės 
nauda o ne papiktinimą.

pridk tam rūpintis suszelpimu 
badaujaineziu szeimyuu su Ii-' 
kusiais vaikucziais.

Todėl neatsisalkykite nuo 
z paaūkavimo paiga'l iszgale del 

rinkėju, kada atsilankys pas 
jus. Duokite nemažiau kaip do
leri o kas iszgali aukok i t e ir 
daugiau nes tieji pinigai eis 
musu vaikams ir broliams ku-i 
rie randasi kareje visose daly- į 
se pasaulio. /

Suramino

Jau keli metai kaip ežio n

O (kad krajui niekai buvo, 
Tai in czionais kaip pribuvo, 
Triksus visokius pradėjo 

daryti, 
Savo piktybia varyti.

Krajuje viską iii miestą 
nesziojo, 

Ka sugriebė su Žydais 
andlavojo, 

Su miesezioniais lelbavojo, 
Kol in czion pribuvo, 

Isz pradžių pas Lietuvi 
tarnavo, 

Kol žibaliniu dantų negavo, 
Kada tas Lietuvis tai pamate, 

Laukan nuo saves iszmete. 
Tai-gi, sveikus dantis davė 

isztraukt, 
O misinginius davė sudėt, 
O (ka, kad ir kitos tokius 

turėjo, 
Tai ir boba to užsinorėjo, 

Neturėjo kur pasidėt, 
Pristojo pas Žydą tarnaut. 
Kas naikt po miestą 

sipacieravo, 
Ka tik norėjo, tai gavo, 

Isz'kitu miestu su vyrais in 
pažinti suėjo, 

Tai net in Kuniajlend 
, važinėjo.
; Kur gerus laikus turėjo, 
i Valgė, gere, ka tik norėjo, 
' Kada jau visiems insipyiko, 
I Tai iii Brooklyna atvyko, 
į Fabrike darba gavo, 
, Ba jau visko czion ragavo, 
'jus moterėles, saugokite savo 

vyrus, 
Jeigu yra tykas ir geras, 

Nuo tos bobos, 
Nelabos.

Iszkrausto Baltijos
Juros Pakraszczius

Estijds Laisvintojai 
Žudo Vokiecziu 

Pulkus

Washingtonas —Sausio 9 d. | 
Londono radijas paskel'be kad. 
Latvijos ir Estijos Baltijos ju
ros palkraszicziai yra iszkraus- 
tomi ir Vokiecziu vietos ten! 
stiprinamos kad 'galėtu atsi-j
spirti Rusu užJklupimui isz skutinius praneszimus, Estijos 

patriotu dalinys Spaliu 18 d., 
užpuolė geležinkelio stoti, kurį

Washingtonas — Pagal

. W. U. juriskon
sultu. Szitas I. L. G. W. U. 
unijos pagerbimas yra pripa
žinimas unijos nariu pirkimo 
Karo Bonu už $8,000,000 per 
tretiji Karo Paskolos Vaju.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

AMŽINA ŽY- 
ir

Istorija, apie
DA.” Jo kelione po svietą 

pa- liudymas apie Jezu Kristų.

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Lenkijos.
“Estijos ir Latvijos partiza

nai nuolatos dirbasi. Jie gauna Vokiecziu pulkai ruoszesi vyk- 
daug pagialbos ir direktyvų 
isz Rusu,” pagal BBC radijo 
versmes.

“Vo'kiecziai, kurie ten nese
niai insikure, dabar iszgabena-

20 Centai.
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

ilaikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
Szesziasideszimts , mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

'laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
i SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

t i iii frontą.
Vokiecziu buvo nužudyti. Ke
lias dienas vėliau tie patys pa
triotai užpuolė geležinkelio 
sarga, užmusze 24 Vokiecziu ir Skaitykite “Saule

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

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

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

No. J01 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

j No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
jpinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

Jeigu ill (kur ateis, iszvarykite, Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi-

Duokite su szluota ir da
pavilgykite,

Pravardes da nesakysiu,
Da slaptybėje užlaikysiu,

Bet jeigu nepasiliaus,
Tai su koezėlu per szonus 

gaus.

404 
50c 
kri- 
35c 

isž 
isz- 

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

44 pus. 15c 
apie

Kada kaimuocziai kasė szu- 
lini arti Carodvoro, Kaukaze, 
užtiko ant anglies gyslos tik 
szesziolika pėdu nuo virszunes 
žemes. Auglio gysla turėjo tik 
pustreczios pėdos storio bet 
anglių (prikasta tiek, jog užte
ko del visos aplinkines. Po ka
rei (ketina atidaryti kasyklas 
ant tosios vietos ir jeszkoti sto
resniu. gyslų anglies.

mote- 
bran-
musu

— U-gi, ko tu kumute taip 
nuliudus?

— Tai ve, nebusiu nuliu
dus jeigu maniszki ant dvie
ju menesiu uždare in kalėji
mą.

Ei, kumute, nesirūpink, 
tie du menesei praeis akimer- 
koje ir taip kaip ryto sugryž 
namo.

— Taigi, už tai asz taip 
rupinuosiu kad nors butu ji 
uždare ant viso meto.Ne tik sziadien musu 

reles rugoja ant dideles 
genybes bet ir pacziule 
pirmutinio prezidento Jurgio
Washington© rugojo 1776 me
te ant 'brangenybes kuri buvo 
da didesne ne kaip sziadien. 
Tada svaras mėsos kainavo 
puo 1 lyg 2 doleriu, kornu bu-

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

*
Tu Rodailenda nulapsejau, 

In viena pleisa užėjau, 
Vestuves atsiproviaiejo, 
Už stalo boibeles sėdėjo, 

O merginos su vyrais meilei 
sznabždejo,

Ka sznabždejo, niekas ne
girdėjo, 

Ir asz ant galo, 
Prisėdau prie stalo, 
Prie vienos bobutes, 

Kad iszgerti guzu tęs, 
Ba nuvargus buvau, 
Tai iszsigert norėjau.

Da butą u ilgiams sėdėjus, 
Kad nebūta u smarve pajutus, 

Mat keli jauni Lietuvei, 
Mislinau, jog tai ežiui aba'kei, 
Ba kožnas gumuli dantyse 

turėjo, 
Ir smirdaneziu žalumu seile jo, 

O mandrybe tuju kvailiu, 
LietuvisZku nagtigoniu.
Buvo ir keli Anglikai,

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 Enrikas; 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- 

i szo paskutinis skatikas; 
' Preke

No. 
puikus

No.
Garžia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................16c

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

: puslapiu ....................... 15c
Į No. 123 Septynios istorjos apie 
; Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sena
tis; 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-

Juokai. 
. . .15c 

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c 

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

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 
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 
pacziuo'as. 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
kėsimas kunigo. 47 pus..................15c

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

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

No. 142 Trys 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; Stebuklingu 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^t keik užlaiko moteres paslapti. 
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; Pabe 
gele; 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; Apit 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egi; 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik; 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25*.

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

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

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 serganczio ku 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsts 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25<

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale 
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia 
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 .............................................. 15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu loc

No. 175 Pasiskaitime knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat 
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 .................................................. 15<

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

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

rikliausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

6>r visos TRYS 
KNYGUTES

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
E1U' PRISIUSKITE

TIKTAI 50č O APLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
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, Netobulas 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 Šaute, 

i Menesi, Žvaigždes \r Kitus 
i Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
ižis, 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.



u S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

“Lietuvos Vytis - Knight Of Lithuania” Bomboneszis Eroplanas

yiENAM, didžiosios Lietuvos 
(kaime, liet kas tai gali žino

ti kuriame ir 'kada ? Gana kad 
viename isz tu kaimu gyveno 
sau darbsztus ir tvarkingas 
mužikėlis.

Tatai jo gaspadorystoje nie
ko nestokavo: Kluonas pilnas 
javu, tvarte gyvulliai kaip iiu- 
li.pyti, namuose duonos ir me
daus lyg valiai, krepszyje ska
tikėlio ir-gi buvo pilnai. Bet 
Tamoszius (toks jo buvo var
das) neturėjo sau jokiu priete- 
liu bet mažai apie juos ir pai
sė. Bet kas stebetiniausia kad 
nors niekam savo gyvenime 
nieku neprasikalto ir neprasi- 
ženge bet jo kiekvienas szali- 
nosi kaipo kokios piktos 'dva
sios.

Kaimynai stebėtinus daigtus 
kalba apie Tamosziu kad jis 
Misziu neklauso, in spaviedi 
nevai'kszezioja, kad jis turi su- 
sineszimus su pikta dvasia, 
kadangi jam toksai pasiseki
mas negali nuo Dievo paeiti. 
Juk ir Tamosziu po tam už
kirto nemažas vargas: perkū
nas trioba jam sudegino. Kaip 
tik pasistatė kita, vėl antra ne
laime: gyvuliai visi iszpuole, 
laukuose javai supuvo, paga
lios ir pats susirgo ir atsigulė 
lovon.

Jo padėjimas tikrai buvo ap
verktinas. 'Surinkti geriausiais 
metais pinigai iszejo namu sta
tymui, naujam inventoriui, 
valgio supirkimui, kad po vi
su tu galu turėjo net dar ir pa
siskolinti. Bet viskas tas nega
li atneszti jokios naudos, kada 
gaspadoriaus ranka yra nesu
valdoma. Jis ant 'kieto sziaudi- 
nio guolio ėjo vis menkyn. Li
ga reikalavo prižiūrėjimo: nie
kas bet jo neprižiūrėjo nes 
kiekvienas net jo triolbos slenk
sti bijojo peržengti. Isz pra
džios kiek galėdamas kariavo 
su toms nelaimėms bet netru
kus pristigo šylu taigi gulėjo 
kaip koksai nepajudinamas 
pagalys o smertis kaskart vis 
labiau ir smagiau aplink ji 
szokinejo.

Kaimynai viena gražu ryt
metį iszejo in laukus dirbti. 
Bet koksai tai ju buvo didis 
nusistebėjimas kada pamate 
'Tamosziu aplink savo trioba 
jau visai pasveikusi 'besisuki
nėjanti. Pakratė su galvomis ir 
daugiau apie tai nenorėjo nei 
kallbeti, nei net užsiminti. Su- 
gryžus kaimynams isz darbo, 
pasakoja, jiems paczios kad 
praeita pusiaunakti buvo bai
sus szvilpavimas ir dundėji
mas aplink Tamosziaus grin- 
czia, kad net plaukai ant gal
vos stojo; turibut velnes atėjo 
jo duszios nes kaip pasakoja
ma, vakar su juo butą labai 
blogai. Na ir szneka taip kaip 
ir visos bobos.

Tuo tarpu .prisiartino vaka
ras. Tamoszius sėdėjo užsimis- 
lijas prie savo grinczios kad 
tuo tarpu sudundėjo ir suosze 
ant jo galvos auksztai ir ne
trukus priesz ji atsistojo vel
nes su arklio kanopa, su ilga 
uodega, su ragais ant smaluo
tos kaktos ir su ilga nosia ant 
pasibjaurėtino veido. Mužikas 
nenoromis suvirpėjo bet vel
nes tarė:

— Turbut pinigu? sakyk!
— Žinoma, pinigu; nes sztai 

beda per visas skyles kiauriai 
žiuri ir nėra su kuo jos prasza- 
liuti, — atsake Tamoszius ’ka
sydamas galva.

— Tai niekis, — atsake vel
nes, — pinigu tau paskolinsiu, 
tik pasakyk kiek, 'kiek?

— Nors, nors, kūmai, — pa
lengva ant to mužikas iszskes- 
damas rankas ir žiūrėdamas in 
žeme, — kiek tai sziton duobėn 
nuo rato sutilps.

— Gerai, 'palauk valandėlė, 
tuojaus visiką turėsi, kumute- 
li, — pasakė nuolankiai velnes 
ir tuojaus nere oran su tokiu 
trenksmu ir viesulą kad net vi
sas kaimas sudrėbėjo o visi 
medžiai laukuose ir sodnuose 
prie žemes sulinko.

Kaip tik mužikas ant duo
bes rata uždėjo, jau tasai ark- 
liona’gis gryžo su didžiausiu 
pinigu maiszu ant nugaros.

— Kur yra miera, kuinute- 
i, nes asz ežia...

— Na-gi sztai ežia, mano kū
mai, — atsake Tamoszius.

— Bet ežia taip tamsu, kū
mutei i; asz nieko nematau.

— O jei, mano kūme, — tarė 
vėla gudrus mužikas, — prie 
szviesos mus 'dar kas galėtu pa
matyt. Reikia jau mums czio
nai ant vietos pasilikti.

— Tai palauk — ir perple- 
szes raaisza pradėjo pilti pini- 
gus ratam O kaip tai pradžiu
go Tamosziaus szirdis iszgir- 
dus aukso s'kambejima! Dabar

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2 % x 4 coliu Didumo, 327 Puslapiu; 
Juodi Paauksuoti Audeklinei Apda
rai. Aiszkus drukas; labai smagi 

knygele.. Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.- 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento. 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Beatėjo jau visi dagirdo kad už Philadelphijos Lietuviu Karo Bonu pirktus pinigus 
tapo nupirktas Bomboneszis Eroplanas, bet kad Lietuviu vardas tapo iszkeltas in pa
danges, gal dar nevisiem yra žinoma. Taigi, oficialiai praneszta kad Bomboneszis Ero
planas buvo pavadintas ir pakriksztytas “Lietuvos Vytis - Knight Of Lithuania’’

Kriksztynu atmincziai Bomboneszis Eroplano buvo fotografuotas su pilnu veiki
mo Komitetu. Kadangi visi Karo Bonu pirkėjai negalėjo dalyvauti kriksztynose bu
vo rengiamas Iszkilmingas Bmkietas, Sausio 9 d., 1944, Lietuviu Muzikalej Salėj, 2715 
East Allegheny Avenue, Philadelphia, Penna.

■v-————... —-—.———•.... —. 
po tani per laukus, palei lan
das bėga, neszinasi abudu ir 
met susilaikė puszyne. Tamo-į 
szius tare velniui, rodydamas 
in puszis:

I — O ka, kūmai, ar dabar ma- j 
tai kiek ežia dar lapu ?

— Na! suriko velnes, — ko
dėl asz, asilas, pirmiau apie 

itai nieko nežinojau! Bet pa
lauk, chame, tu dar isz mano 
nagu nepasiprudai!

Ir paszokes su visu savo pa
siutimu, insilipo in puszi ir 
pradėjo ra'ksztyti pusziu asz- 
trias skujas. Bet dar nei ite- 
czios dalies neapiplesze, kad 
visas kraujais apsiliejes ir su
sibadės, sustaugė su nusimini
mu:

— Prakeiktas mužike, tegul 
tave peiktinas užbeldžia! Ma
tau jog esi iszmintinigesnls. 
Nenoriu' nei pinigu nei tavo 
duszios nes tu man, chame, 
szimta kartu didesne skriauda 
padarytum!

Ir net neatsisukdamas su 
perkūnijomis nulėkė in praga
rą. * * *

Tamoszius užsimislijas gry
žo namo. Prisiartina vakaras, 
dangus prasiblaivė, visur taip

toki baisu iszpažysta nes kuni
go veidas mainosi: darosi tai 
baltas, tai vela raudonas. Var
gonininkas ant vargonų jau 
szeszta giesme baigia su žmo
nėmis — piemuo dar nepa- 
liuosuoja nusidėjėlio. Iszpaži- 
no pagalios viską. Kunigas, 
žiūrėdamas in altorių, vela Lo- 
tyniszkai kalba ant jo maldas, 
tris kartus žegnoja, kad tuo- 
tarpu mužikas nulenkęs že
myn galva muszasi in krutinę 
ir praszo Dievo atleidimo. Ku
nigas nuėjo Misziu laikyti. 
Mužikas krito ant aslos ir per 
visas Miszias kryžium gulėjo.

Pamaldoms pasibaigus mu
žikai sueina in karezemas, ap
sėda ilgus stalus ir czestavoda- 

iiniesi su degtine vis garsiau 
' kalbasi.

— Bet man pasakyk, Jonuli, 
— tarė Andrius, — kas atsiti
ko su tuom suakmenėjusiu be
dieviu, — tuo Tamoszium?

— Na-gi, — atsake Jonas, — 
ant senu metu atgavo protą ir 
pasitaisė gal.

— Ne, kūmai, — atkirto vė
la Andrius, — nors to žmogaus 
niekados negalėjau apkėsti bet 
sziadien, kada ji pamaeziau 
susigraudinusi prie klausiny-

— Na, Ikumuti, ko taip daug 
užsimislijai? Ar gal dar ko 
reikalinga?

— 0 ir labai, labai dar daug!

Tiktai 98 Centai

tai tik asz galėsiu isz svieto 
pasijuokti, — .pamislijo savo 
duszioj. Bet tuo tarpu jo inis- 
lys ko tai aptemo nes užsidū
mojo bet tuojaus pasižiurėjo 
in 'blizganti metala ir liūdnu
mas pragaiszo. Velnes tuo 
tarpu kaip beria taip beria ir 
duobes pripildyti negali. Pa
galios, netekdamas kantrybes,
suszu'ko:

— Koki tu ežia rata turi,

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

debesyse su velniszka szypse-lir be balso, iszkilmingai szia- 
na ant veido. Gąspadoriai-gi die szokineja ant stogu ir kaip
naktimis girdi kaip jis ro'kuo- 
ja nesuskaitomus skarbus ir 
juos paikasa kur po žeme.

Tamoszius, nors sziadien 
turtingas ponas, nepermaine 
savo seno paproezio: kaip bu
vo taip yra sau prasezioku ir 
daėbszcziu inužikiL Tiktai kad

iszgali szvilpauja o susitrau
kus ant gruszios virszunes var
na, pagelbsti aniems savo už
kimusiu karkimu. Ant pavir- 
szaus kaimo žemu stogu mels
vi dūmai stangomis taisosi. 
Kregždes būriais laksto o aipa- 
czioj kiemuose merginos kar-

gražu, kaip rytmetyje. Tamo- 
sziui vėla sunku ant szirdies, 
tos paczios rupestys kaip ir 
pirmiau, spaudžia jam szirdi. 
Pasižiurėjo ant kaimo ir neno
romis jo akys susilaikė ant 
bažnyczios kryžiaus.

Tamoszius dabar nenusisu
ko, kaip seniau, nes kokia tai 
augsztesne valdžia, sutrynė už-

j neatsimena nieko apie Dievą, j ves melžia, tai szlavineja ii 
Kunigas isz sakyklos meto antį niūniuodamos per patvorius

kumuteli ? Jau 'bene puse mai- 
szo iszikracziau o dar vis nieko 
ant virszaus nematyt.

— Na, kūmai, tiktai pamė
ginkite pasverti, auksas sun
kus ir jis ant dugno labai gu
la.

— Turi tiesa, kumuteli.
Jau taippat ir antra maiszo 

puse tusztejo kad velnias stai
ga maisza pakratė ir ipasiszo- 
kedamas linksmai suriko:

— Vis-gi prikimszau pilna. 
Bet žiūrėk, kumuteli, kaip dai
liai atmieravau, kad man nei 
vieno pinigo nepaliko. Bet da
bar, broli, kada man ta skola 
sugražinsi ?

— Kaslinik to, kūmai, tai jau 
ne greieziau kaip kad lapai 
nuo medžiu nukris.

— Gerai, — tarė velnes, — 
bet atmink taippat ir apie ki
ta sutarimu kuri szia nakti pa
darėme. Atmink, kad po sep
tynių metu ir apie duszia turė
sime pasirokuoL! Tuo tarpu 
pasilik sveikas.

Tamoszius suvirpėjo ant tos 
atminties, pradėjo szirdingai 
gailėtis už ta savo prasižengi
mą kada jis žiurėjo su didžiau-

jo prakeikimus o'jis nei liepa-’ 
sižiuri in Dievo namus.

* * *
T .... a-h 1Jau prisiartino ruduo gero-, 

kai: areziau viską žinanti kai-1, 
mynai pasakoja kad Tamosziui į 
kas toksai baisus duszia krem-! 
ta nes jis labai nulindęs ir nu-1 
simines: tankiai net kai]) be-į 
protis vaikszczioja po laukus 
ir ne karta jis jiems tenka ten 
pamatyti. Bet kas galėtu at
minti kas ji kankina? Taip pa
sakoja žmones.

Tuo tarpu ant lauku kas 
įnirtas vis s..vi .Jau: javai pas
kui jav/.s sukeliauja in kluo
nus paskui save laukuose pa
likdami tik iszbalusius savo 
kamblius. Nuo medžiu taipgi j 

į nyksta žaliumynai, lapas pas ' 
kui laipa pradeda geltonuoti ir j 
papūtus vėjui, aut žemes vis! 
tankiau rr skaitlingiaii krinta 
o vėjelis, tarytum isz tu ikrin- 
taneziu lapeliu tik szposus tai
so ir kas kart vis labiau lapus j 
sijoja. Vėjui pagialbon ateina, 
s žaluos ir netrukus medžiai 
pasilieka visai apnuoginti.

Stebuklingas buvo rytmetis. 
Saule ka tik buvo užtekėjus

žiūrisi, ar kartais kur nepama
tys Jonuko ar Vincuko o pri
siartinantis jomarkas urzgia 
ju sziidyse, taip kaip Szimuko 
skripka kur vakaruszkose. 
Ret'karcziais po anas praeina 
užsimislijas gaspadorius, kaip 
kada pasirodo gaspadine ant 
kiemo ir mergaitėms liepia 
greieziau triustis o kaip kada 
dar ir subara jeigu atranda ar
ba pamato anas nieko nevei
kiant.

Iszauszus jau ir Tamoszius, 
kaip paprastai, atsirado ant 
kiemo. Pasižiurėjo ant saules 
ir sunku jam ant szirdies, ji 
taip czysta o jo- duszioj taip 
tamsu! Iszgirdo jis linksmas 
kaimynu dainas, meilingas 
kalbas gaspadoriu su gaspadi- 
nems ir aszaros jam akyse su
kasi. Užsidūmojo ir pamislijo: 
Kaipgi jie laimingi, nors szim
ta kartu 'biednesni už mane o 
asz?..►.Ir ka man suteikė tasai 
auksas kuris ten be jokios nau
dos guli?... Vienatoj plaukia 
mano metai, nėra kam net bur
nos atverti, nėra senatvėje pa
ramos...

Bet tuojaus aplink sutemo

kietejusia szirdi ir po tiek -me
tu gtieszninko duszioj praszvi-
to mislys vela apie Dieva. Už- 
mislis atsistojo. Pasiszalini- 
mas nuo tikėjimo ir bažny
czios, senatve ir baisi ateitis! 
Mužiko szirdi suspaudė gai
lestis, puolė ant keliu, sudėjo 
rankas, pakele akis in dangų 
ir meldžiasi karsztai už kalty
bių atleidima.

Tik apie pusiaunakti pasi
girsta kieme vartelių sugirgž- 
dejima ir in trioba gaspado
riaus inejima.

Sziadien parapijoje atlaidai. 
Bažinyežiukeje žmonių pilna, ir 
senu ir jaunu, vyru ir moterų 
o visu veidai perimti nusiste
bėjimu, visi vienas kitam ka 
tai sznabžda ir žiūrisi vis vie
non ir ton paezion pusėn. Ten 
kunigas klausinyczioje sėdi, 
prie jo klupo mužikas, jau me
tuose bet iszrodo tvirtas, apsi
rengęs su sermėga, ant kurio 
kalnieriaus kabo pražilę plau
kai o jo veide matosi gailestis 
ir nusižeminimas, laiko rankas 
ant krutinės su'kryžiavojas. 
Kunigas ant jo atkalbėjo Lo- 
tyniszkai malda ir peržegnojo. 
Mužikas prisiartina ir prade
da iszpažinti. Kunigas nuside-

siu pamėgimu in auksa, kad 
net apie viską ant svieto pa- 
mirszo. Patraukė szalin nuo 
duobes auksa ir czionai dabar 
neapsakoma lobą apėmė jo pro 
tą kada pamate pilna duobe 
že r u o j anc z i o a u k so.

— Aha, kūmai! — suszuko 
jis isz džiaugsmo. — Asz ma
tau, kad už tave esu iszmintin-

,isz savo rožinio guolio o jau■ viesulą, baisiai sustaugė ir bai- 
!taip mielai žiuri in apsieratin-' mingai supurtė medžiu szalkas 
! ta gamta! Vejas isz sziauresjir velnes atsistojo priesz Ta- 
paszoko ir pradėjo szaltai pus- į mosziu, toksai pat, kaip pirm 

j t i, kada pamate saulutes rau-lnietu. 
dona veidą bet netrukus jo pu-j 
timas pasidarė mandagesnis ( 
nes palengvele pradėjo judinti skolų, 
i . __ v , , '

jelio klauso; girdi, kad jis ka

Musu Vaikai

— Na, kumuteli, lapai nuo 
medžiu, nukrito, ateinu savo

Mužitkas pasižiurėjo in ji 
juokdamasis ir atsake szaltai:

— O kūmai, kol visi lapai 
nuo medžiu nukris, pirmiau 
mums abiems reikia pražilti.i

i — Ka?! — suriko persigan- 
velnes, — ka tu kalbi? 
Jk, parodyk man nors vie

na ant medžio lapa.
— Ha-ha! dar ir ne viena!— 

tarė juokdamasis Tamoszius, 
— bet asz tau ir szimtus ju pa
rodysiu. Tiktai eiksz!

tai, augsztai kur stovinti pa- Žvirbliai net, tie praseziokai' Ir iszejo smagiai isz kiemo,

laukuose žoleles.
Vieversys liūdnai susitrau-■v

gesnis, nors tu esi velnes o asz(kes ant lauku, norints jau se-' 
prastas mužikas. Kasžin, garniai buvo pamėtės baisa, dabar, 

(pagalios ir pasirokuosiu taip nenoromis sparneliais suplas- 
! lengvai...

Apie Tamosziu stebetini 
daigtai kaime kalbama.

nojo ir pasikėlė iii padebesius 
giedodamas linksma giesme dės 

Senos'prie savo Karalienes. Vanage- 
kumutes mato ji tankiai, tai di- liai ji mato tupėdami ant alks- 
idžiausiose liepsnose, kalbanti niu nuogu szaku, vienok ant joj 
laukuose su milžiniszlku velniu nesipuole, pamirszo savo nere-1 
tai vela su dideliais sparnais puma pamaezius iszauszusia' 
leikianti ant miszko, tai augsz- teikia malonia ir linksma diena.

Vaikas — Mamyte turbut 
niekados nesimaudo?

Motina — Del ko, vaikeli?
Vaikas — Ba motinėlė su

tirptu! ...
Motina — Ka tu snarliau 

plovoji!?...
Vaikas — Asz ne pliovoju, 

nes girdėjau, kaip Jonas kal
bėjo jog mamyte kaip cuk
rus.

ežios, nenoromis man isz akiu 
pradėjo veržtis aszaros.

— Ha! — suszuko Ignas, — 
jau pakaktinai szuo, padare 
pikto; idant jam tik Geradejas 
gerai aptraukytu ausis. Nėra 
ko jo gailestis.

— Kūmai! — pertrauke jam 
kalba Jonas, — jeigu jam 
Vieszpats Dievas dovanojo, ta
tai mums ant jo pilktžodžiauti 
negalima bet kaipo atsivertusi 
broli pridera ji savo draugys
tei! vėla priimti.

— Kaslink to, tai gal to. jau 
ir nebus, mano Jonuliu— atsa
ke Ignas. — Isz bažnyp-zios 
iszejas tuojaus isznyko ir kaip 
pasakojama, regis in kaima 
jau daugiau nesugrysz.

— Jeigu jau taip, tai tegul 
jam Dievas 'kelionėje laimina 
ir atleidžia sunkius griekus. j

" * * * ,
Po keliolikos metu, — taip 

sako pasaka, — važiavo per 
kaima briczika, kurioje sėdėjo 
pražilęs zokoninkas su habitu. 
Kada važiavo szale tarpkalnio, 
už kurio buvo matomas platus 
raistas, vežėjas pradėjo žegno
tis ir arklius greieziau varyti; 
naktis buvo tamsi.

— Ka tas gali reikszti, S ži
niai? — paklausė zokoninkas.

— Ar-gi tai geradejas neži
no? — tarė vežėjas. — Juk tai 
czionai toji vieta, kurioje vel
nes mužiką vedžiojo. Tiktai 
kad Dievas buvo galingesnis 
ir velnio suvedžiota, duszia isz 
jo atėmė. Mužikas gavo supra
timą, padare atgaila, už nusidė
jimus ir po tam iszkeliavo kas
žin kur in svietą. Velnes-gi isz 
piktumo regis visus namus nu
gramzdino o su juo ir didelius 
turtus. Kartais tie turtai pu- 
siaunaktimis dega o raguotas 
ant liepsnų szoka ir pravažiuo- 
janiczius tempia raistan. 0, pro 
czionai reikia greieziau važiuo
ti, geradejau!

Zokoninkas ramiai atsiduso 
ir tarė Szimui:

— Sukalbėkime už iszgelbe- 
taji poterėlius, Szimuli, jis yra 
prie tavęs.

Vežėjas pasižiurėjo ant zo- 
koninko su didžiausia bainie 
bet pamatęs ji paskendusi mal
dose ir pats nuo galvos nusi
traukė kepure ir persižegnojas 
kas karta vis smagiau pradėjo 
varyti arklius.

— GALAS-’- J
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Skundžia Ant $25,000 
Už Atkalbininia Jo

Paczios

Žinios Vietines
— Vasaris - February.
— Utarninke pirma diena. 

Vasario—Februariaus, trum- 
piauses me liesis1. Tasai mene- 
sis yra. paszvenstas ant garbes 
Slaptingo Gyvenimo Kristaus.

— Utarninke pripuola Szv. 
Tgnaico, kankytinio. Seredoje 
G ralbny ežios; Ketverge 
Blaziejaus, vyskupo.

Szv.

SHENANDOAH, PA

Į nedės Gimimo bažnyczios Szv. 
i Kazimiero kapinėse.

Velionis buvo ginies Birže
lio 15, 1885 m., Gargždu para
pijoj, Kretingos apskrityje, 
Lietuvoje. Mokinosi Szv. Cy
ril i jaus ir Metodijaus kolegi
joje, Detroit, Mich., Valparai
so ir Niagara 
Szv. Vaitoriaus
Kunigu inszventintas Gegužes nas. Blanveltai atkalbino duk- 
29 d., 1915 m. Vikaravo Dievo tere nuo žento, už tai kad ne- 
Apvaizdos parapijoj, Chicago, jpranesze jiems jog jis su ju
111., klebonavo Szv. Juozapo įduktere nori apsivesti. O kad 

[parapijoj, Rockdale, Ill., Szv.'toji dukrele Blanveltu buvo 
Kazimiero par., Chicago Hgts., naszle ir apie 40 metu amžiaus,
111., Szv. Mykolo parapijoj, todėl turėjo pilna protą ir su- 
Cliicago, III., o 1927 metais prat0 ka daro.
kardinolo Mundelein paskir-. skundžia uoszvius, jog jam at-

mokyklose ir,kalbino jo pat
seminarijoje, \buvo apsivedęs tik kėlės die-

tas sulkure nauja didele Szv. 
Paneles Gimimo parapija Mar
quette Paiko rajone, Chicago- 
je, kur bekldbonavo iki savo 
mirties.

t Vincas Kazlauskas mirė 
Schuylkill Haven ligonbuteje 
kur gydėsi koki tai laika ir bu
vo parapijonu Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko paezia Ona, du 
sūnūs, broli Frana, Port Car
bon ir seseri Helena Basselie- 
ne, Filadelfijoj. Grabonus 
Menkeviczius laidos isz savo 
lavonyczios.

s— Packer kasyklos pradė
jo dirbti nes darbininkai suti
ko ant iszlygu ir kasyklos pra- 
įdejo dirbti Panedelyje.

J Alfredas Oldinskas su- 
įtins Bernardo Oldinsko, kuris 
trys metai adgal persikraustė 
in Konetika dirbti kariszkoje 
dirbtuvėje, mirė. Prigulėjo jis 
prie Szv. Jurgio parapijos ir 
buvo gerai .žinomas szioje ap
linkinėje. Paliko savo tėvus, 
palczia Vemia ir du vaikus, 

,viena seseri Rubeliene, Maha- 
nojuj, du brolius kurie randa
si kariuomeniszikoje tarnystė
je. 'Gra.boriuls Levanaviczius 
laidos kada kuinas bus prisiun- 
stas namo ant palaidojimo.

Nepaprasta Mergaite

Meilus Vargonininkas
Aplaike 30 Dienu 

Kalėjimo

Gilberton, Pa. — Franas 
Paslkeviczius, isz miesto ir 
Herman Whalen, isz Frackvil- 
les, likos skandžiai sužeistas 
per eksplozija dinamitiniu pa
tronu butlegerineje skylėje 
kur szaude anglis. Abudu gy
dosi Aslilalndo ligonbuteje.

Girardville, Pa. — Metinis 
balnjkietas Lietuviszlkos parapi
jos Szv. Vincento, buvo laiko
mas Nedėlios vaikara kuriame 
daly vavo daugiau kai 600 žmo
nių, daugelis isz tujų pribuvo 
isz kitu miestu ir visi pripaži
no kald tai buvo vienas isz pa- 
sekmingiausiu vakarėliu szioje 
parapijoje. — Klebonas Kun. 
M. Daumantu buvo labai užga
nėdintas isz pasekmingo vaka
rėlio ir iszreiszlkia savo padė
ka visiems kurie atlalnlke ta j i 
vakarėli.

Tamaqua, Pa. — Valdiszkas 
kariisdkas eroplanas buvo pri
verstas nusileisti žemyn arti
moje Tamalkves isz priežasties 
netinkamo oro bet isz tojo at
sitikimo iszlilko sveiki ir gyvi. 
Penki kiti eroplanai buvo pri
versti nusileisti.

Chicago, Ill. — Sausio 20 d., 
Floridoje, kur buvo iszvykes 
pasilsėti ir pataisyti paszliju- 
sia sveikata, nuo szirdies ligos 
numirė buvęs LRKSA Dvasios 
Vadas, Szv. Paneles Gimimo 
paralpijos klebonas kunigas 
Aleksandras P. Baltutis.

Iszikilmingos laidotuves in- 
yytko Sausio 26 d., isz Szv.

San Francisco, Cal.— Dvieju 
metu mergaite Morta Springer 
yra iszmintingiausiu kūdikiu 
kaip rodos ant svieto. Toji 
mergaite gali skaityti kaip 
asztuoniu metu mergaite. Ne- 
senei ant. susirinkimo profeso
rių mokslo, tasai kūdikis per 
40 minutu skaitė, rokavo J at
sakinėjo valandas ant laikro
džio.

Ant Gavėnios

Philadelphia. — G. Grobas, 
vargonininkas gyvenantis ant 
West 97-th St., likos nubaustas 
ant 30 dienu in kalėjimu už su
spaudimą rankos patogios Mrs. 
D. Atsitikimas patiko amt ju- 
domu paveikslu, G rokas ne 
tik k a suspaudė josios rankele 
bet norėjo apimti jos juos- 
mclni. Ant tokio pasielgimo mo
terėlė sukliko ir pakilo teatre- 
lyje sumiszimas. Palicijantas 
aresztavojo Groka.

"B X U L E” MAHANOY CITY, PA.

A. A. ANTANAS SMETONA KARSTE

apskundė savo

O

kalbino jo moterėlė, kuri buvo 
jo visa, linksmybe.

Cha<. Friona

i š

Dabar Fring

CLEVELAND, OHIO, SZV. JONO KATEDRA
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Sztai matosi paszarvotas Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Jo palydėti suva
žiavo žymiu Lietuviu isz p.aczios Amerikos. Paliktas Cleveland© kapinėse mauso 
leume, iki bus galima iszvežti palaidojimui Lietuvoje.

,<■ VA

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnoriua 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pa-Graudus Verksmai arba 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
tupo, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibrostvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tupo 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kais Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
L ia u ret a il iiszko j Sz venezia u -
sios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Jė
zų Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
Mahanoy City, Pa.

Pana Elzbieta Bellouimini, 
Italijonka, yra pirmutine mo
tore, kuri pildo dinsta kapito
no ant vieno isz tavoriniu 
laivu. !

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
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Pamaldos už a. a. Antana Smetona, Sausio - Jan. 13 d., 1944 m. Vyskupas Ed. F. 
Hoban laiko pamaldas. Patarnauja Cleveland’o Lietuviai kunigai: Kun. Vilkutaitis ir 
Kun. Angelaitis. Viduryj matome karsta. Pamokslą po misziu pasakė Kun. A. Lin
kus, Szv. Kryžiaus parapijos klebonas isz Chicago, Ill. Angliszkai pamokslą pasakė J. 
E. vyskupas Edward F. Hoban.

Nauji Czeverykai
Del Kareiviu

Po keliu menesiu bandymu 
ir pagerinimu valdžia pa
dirbo szituos czeverykus del 
pekstininku kurie neturi pa
prastu taip vadinamu “le- 
ginsu” ir yra daug lengves
ni neszioti laike ilgu marszu. 
Kareivis Paul Gable iszban- 
do viena toki nauja czevery- 
ka.

Akyvi Trupinėki
— Francuziszkoje kariuo

menėje tarnauja suvirszum 20

NAMAS GAISRO APIMTAS, KURIAME 
A. SMETONAS ŽUVO

Dede Šamas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

WE BOUGHT EXTRA WAR BONDS

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

Su

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

¥ ¥ ¥

Š i
¥
I

SAULE
| MAHANOY CITY, PA. J

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

ningu kaipo kapelionai.

— Ciesoriszkas kanalas Ki- 
nuosia y ra 2,000 myliu ilgio ir 
ilgiausiu kanalu ant svieto.

— Bananu užaugs daugiau 
ant akerio žemes ne kaip 42 
kartai bulvių arba 130 kartu 
daugiau kaip kviecziu.

— Badai barasinas pirmiau- 
sia buvo naudojamas ant ap- 
szvietimo 1826 meto.

— Ant Britiszku Salų po 
karei bus statomi 500,000 namu 
daugiau ne kaip sziadien to
nais randasi.

— Kuro, Japonijoj, dirba 
arti 2,000 moterų amunicijos 
fabrikuosią.

—• Nesenei ant milijonie
riaus svod'bos, buvo padirbtas 
milžiniszkas pyragas, kuris 
svėre 300 svaru. Viduryje ra
dosi muzikaliszka skrynute ku
ri grajino svodbini mareza.

£3

■

ISTORUE apie Gregoriuą
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Gaisro isztiktas namas, kuriame nuo durnu ir gazu, už 
troszko a. a. Antanas Smetona. Tas nelaimingas invykis 
buvo Sausio - Jan. 9 d., 1944 m., Cleveland, Ohio. Lietu
vos Prezidentas A. Smetona, gyveno tame name su žmona 
ir sunum Juliu Smetona. Gaisras isztiko po devintai va
landai ryte. Kopecziomis, ugniagesiai buvo užlipė in tre- 
czia aukszta, kuriame gyveno a. a. A. Smetona, bet jo te
nai nerado. Jis norėdamas iszsigelbeti, nulipo in antra 
aukszta, bet matomai pagavo durnai kurie greieziausiai ji 
užtroszkino, nes nuvežtas in ligonbute jau neatgavo są
mones.

SKAITYKITE “SAULE”

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy City

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


