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Isz Amerikos
TURI 113 METU

Tikisi Da Sulaukti Pa
baigos Kares

Sapulpa, Okla. — Rūkyda
ma sau gardžiai pypkute ant 
gonkeliu, Lizzie Devers, kuri 
ana diena apvaiksztinejo savo 
113-tus gimimo metus, pasakė 
reporteriui laikraszczio buk ji 
jau pergyveno ketures kares 
ir turi vilti kad ir szita penkta 
kare pergyvens. “Gal visai ne
mirsiu tik pasivalkiosiu ant 
szio svieto“ pasakė nusijuokus. 
Senuke da yra gana sveika ir 
drūta pagal jos metus ir nuo
latos ruko pypkute.

Ir Karve Yra “Leide” 
Kuria Nevalia Keikti

Hammond, Ind. — Franui 
Pineskiui kasztavo $3.65 baus
mes už kožna keiksmą paleista 
ant savo karvukes kuria baisei 
paniekino, keikdamas ant jos. 
Pati Pineskio tame laike melže 
karve o Franas, iszejas isz 
grinczios, pradėjo keikti ant ko 
svietas stovi. Pineskiene. isz- 
girdus keiksmą, mane buk tai 
ja keikia vyras (o gal ir keike 
ja nes to niekas da neisztyrine- 
jo) apskundė savo vyra in sū
dą.

Sudžia Gleasonas užklausė 
Prano: “Kaip tu žmogau dry- 
sai taip keikti “leide?“

“Kad asz, szviesus sūdžiau, 
keikiau karve o ne motere.“

“Tai nieko ir karve yra Gei
de’ ir neprivalai keikti jos. Už
mokėk $21.90 bausmes!“

Jeigu Pineskis tikrai butu 
keikes savo paczia tai butu už
mokėjas 22 dolerius bausmes.

Motere Persistatinejo 
Kaipo Vyras Per Ke

liolika Metu

Toledo, Ohio — “Szimas 
Ackermonas“ motere kuri per
sistatinejo save už vyra per ke
liolika metu ir buvo “vedus“ 
su kita motere, papilde savžu- 
dinsta per nusiskandinima. Ba
dai atėmė sau gyvastį isz bai
mes jog jos slaptybe iszsiduos, 
kada ja paszauks in kariuome
ne. Toji motere paėjo isz Ru
sijos, priėmė sau varda Acker
mann ir pasiredinejo kaip vy
ras. Apsivedė su kita mergina 
su kuria gyveno per du metus 
bet vėliaus persiskyrė ir iszte- 
kejo už tikro vyro su kuriuom 
susilaukė sūneli. Kada palicija 
isztrauke lavona isz upes, tik 
tada dažinojo kuomi Ackermo- 
iias tikrai buvo.

Musu Vyrukai Burmoje

Szitie Amerikoniszki kareiviai, kurie kovoja Burmoje, 
priprato prie nuogumo ir smagiau yra jiems szaudyti Ja
ponus toje tankioj aplinkinėje. Neszioje jie tik kelnėms.

Suriszta Nužudyta Mo
tere Surasta Kupare
Los Angeles, Cal. — Darbi

ninkas ant ekspresines stoties 
patemino krauja tekanti isz di
delio kuparo ir tuoj aus prane- 
sze apie tai virszininkams. Po 
atidarymui kuparo per palici
ja, pasirodė jame suriszta, ne
gyva- subadyta peiliu jauna 
motere apie 30 metu amžiaus. 
Isz kur motere likos prisiunsta 
kupare tai to da nedažinojo, ne 
jos pravardes nežino.

Gavo $5 Už Suradimą 
$200,000

New York — John Williams, 
hotelinis tarnas, norėjo pasiro
dyt esąs “grynos sanžines“ 
žmogus. Sziomis dienomis jis 
rado ant gatves czekiu net už 
du szimtus tukstancziu doleriu. 
Būdamas teisingu žmogum, su
gražino juos j u savininkui —- 
Bank of New York ir gavo ra
dybų viena penkine.

Niekas Nepaeme De- 
szimtines Nuo Uly ežios

Butler, Mo. — James Gadd,

Vokiecziai Rengiasi
Ant Naujos Kares 

1969 Mete
Washington, D. C. — Alek

sandras Loudon, ambasadorius 
isz Nederlandu, apreiszke buk 
Vokiszka kariszka vyriausybe 
apreiszke kad jau pradėjo 
rengtis ant naujos 3-czios Svie- 
tines Kares, 1969 mete. Vokie
cziai prisipažysta kad jau pra
laimės szia kare ir jos draugai 
taip nusilpneja nuo bado ir 
vargo kad landys pradėti tre- 
czia kare 1969 mete su geresne 
pasekme.

Žeme Nusisedo In Ka-; 
syklas, Didele Baime

Plymouth, Pa, — Su griaus
mu, praeitos Petnyczios ryta, ! 
žeme nusisedo in kasyklas su-j 
ardydama su namu, Plymouth 
Township’e, isz kur buvo pri
versti iszbegti apie 150 vyru, 
moterių ir vaiku in saugesnes 
vietas. Namai likos sukraipyti,1 
suardyti ir inskelti ir turės bū
ti pataisyti pirm negu gyven
tojai gales vela sugryžti in 
juos ant apsigyvenimo.

Atidavė In Kariuomene 
Penkiolika Sunu

Crystal Springs, Miss. — Ka
da rekrutinis aficieris atėjo pas 
Joną Taylor, czionaitini ūki
ninką, užraszineti jaunus vy
rus inkariuomene ir užklausė 
jo ar turi sunu, senukas atsake: 
“Taip turiu, ne viena, bet pen
kiolika kurie yra tinkami in 
kariuomene ir gali visus užra- 
szyti.

Tayloris yra tėvu dvide- 
szimts dvieju vaiku, turi jis 52 
metus amžiaus ir sakėsi jog 
pats inžengs in kariuomene jei
gu ji priims.

7,000 Eroplanu
Užklupo

Miestu
Vokiecziai Iszskerde 102,000 
Žmonių Rovne; Daug Laivu 
Paskandyta Sevastopoliuje; 4 
Italijoniszki Sznipai Del Vo- 

kiecziu Suszaudyti

vietinis skustbarzdis, norėda
mas persitikrint akyvuma gy
ventoju. pade j i ant saidvoko 
deszimt-dolerine bumaszka ir 
žiurėjo per langa ar kas ja pa
ims. Gadd temino per puse die
nos ir mate kaip szimtai praei- 
naneziu žmonių paspyrė bu
maszka bet niekas ja nepakele.
Kada vakare apie tai žmones 
dažinojo, visi pradėjo jeszkoti 
bumaszkos bet jos nesurado.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

7 Vokiszki Trukei 
Bombarduoti

London — Alijentu didelis 
skaitlis eroplanu ana diena 
bombardavo geležkelio stoti 
Vairese, artimoje Paryžiaus, 
sunaikino septynis Vokiszkus 
trukius pripildytus su karei
viais, užmuszdami daugiau kai 
tūkstanti vyru. Du trukei buvo 
prikrauti su amunicija, kurie 
iszleke in padanges.

Nepagavo Savo Laivo

Neapolius, Italija — Alijen- 
tai pranesza kad keturi Itali- 
jonai sznipinedami del Vokie- 
ežiu, likos suimti ir suszaudyti. 
Jie praneszdavo Vokiecziams 
svarbias žines apie Alijentu
kariuomene ir laivus ir norėjo 
sudinamituot aliejine triuba. 
Apie szeszi kiti Italijonai likos 
suszaudyti praeita sanvaite už 
sznipinejima.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas sugryžo po 
vakaciju kurias praleido Geor
getown, So. Carolinoje per me
nesi laiko.

London — Daugiau kai 2,200 Ameriko- 
niszku eroplanu su 5,000 Alijentu eroplanu 
bombardavo Berlina, Franci ja ir daugeli vietų 
Bukareszte, padarydami dideles bledes ir už-
musze daug žmonių. Bombardavimas tęsęsi dau
giau kai 30 valandų, ant 21 miestu. Apie 500 
Amerikoniszku eroplanu bombardavo Rumu
nijos svarbius geležinkelius. Rusai paskandino 
tris laivus ir du torpedinius, su daugeliu karei
viu kurie bego isz Sevastopolians. Tik dabar su
skaityta kiek tai Vokiecziai iszskerde žmonin

E ari Phillips, laike mari
nes keliones iszpuole nuo ka- 
riszko laivo in mares bet in 
puse valandos vėliaus likos

Nužudė Tęva Už
Muszima Motinos

I

Odebolt, Iowa — Jonas Zeig- 
man, ūkininkas, likos nužudin- 
tas per savo sunu Leona, 18 me
tu amžiaus, už tai, kad baisei! 
sumusze jo motina. Leonas, ne
galėdamas to nukenst, pagrie
bė stovinti kampe karabina ir 
paleido szuvi in tęva, padeda
mas ji ant vietos. Po žudinstai 
pabėgo ir lyg sziam laikui jo1 
da nesurado.

surastas per kita laiva ir pa
imtas ant jo.

Nužudė Dukrele Kuri 
Buvo Niekam Netikus

St. Johnsbury, Vt. — De- 
szimts metu Alicija Bradshaw, 
kuri buvo paliegus nuo ligos, 
likos surasta artimuose krū
muose nužudyta. Sliectva da- 
rode buk jos tėvas, geisdamas 
atsikratyt nuo “netikusio kū
dikio“ paliepė savo gaspadi- 
nei nužudyt kūdiki, idant jie 
galėtu apsivesti be jokios ru- 
pesties apie mergaite. Žmones, 
dažinoja apie žudinsta, norėjo 
pakarti nelaba tęva drauge su 
jo gaspadine bet palicija juos 
iszveže in kita pavietą.

Williamsport, Pa. — Fred
rick E. Manson, 84 metu am
žiaus, redaktorius Williams
port Grit laikraszczio, mire. Jis 
buvo 28 metu amž. kada pradė
jo dirbti prie to laikraszczio, 
dirbdamas ten 56 metus.

Vokiecziai badai nusiuntė, 
apie 20,000 kareiviu in Den- 
marka ir 30,000 in Norvegija, 
susitprinti tenaitiniu Vokisz
kus pulkus.

Nebutu Tai Jevos
Veisle

kada apleidinejo Rovna. Suskaita parodo buk 
102,000 vyru, moterių ir vaiku likos užmuszti be 
jokios mielaszirdystes.Pirm nužudymo savo au- 
ku, jie buvo priversti iszkasti savo kapus, atsi
stoti prie ju ir tada buvo suszaudyti.

1 ■

Alijentai užlėkė virsz Europos jau 21-mu 
kartu, tęsdami savo milžiniszkus orinius užklu- 
pirnus ant Francijos, Holandijos, Vokietijos ir 
Rumunijos, sunaikindami daug amunicijos sto- 
cziu ir maisto ir daug fabriku ant kuriu užmėtė 
daugiau kai 6,000 bombų. Alijentu eroplanai su
ardė dideli prūdą Pescara, Italijoj, kuris užlie
jo platu szinota žemes ir apie 200 žmonių žuvo.
Kiti eroplanai sunaikino geležkelius Rumuni
joj ir Ploesti, padarydami daug bledes.

Pittsburgh, Pa. — Jurgis 
Wolff, isz Butler, liepe areszta- 
voti jo motere Barbora ir inne- 
sze skunda ant persiskyrimo, 
pėduodamas priežastį buk Bar
bora svetimvyravo turėdama 
kita vyra, H. Patersona, kuris 
gyvena Pittsburghe. Toji boba 
dienomis gyveno su pirmutiniu 
vyru o ant nakties nukeliauda
vo pas antra vyra, kada pirmu
tinis vyras dirbdavo nuolatos 
ant naktų. Nesigailėjo keliones 
kas vakara in Pittsburgha — 
apie 40 myliu tolumo, idant tik 
būti su antru vyru.

Rusai smarkiai bombardavo Vokieczius ir 
Rumunus kurie negalėjo iszbegti isz Sevasto
polians ir dabar Rusai artinasi prie Karpatiszku 
kalnu isz kur ketina iszguiti tenaitinius Vokie
czius. Rusai paskandino vienuolika laivu su Vo- 
kiecziais kurie bego isz Sevastopoliaus. Keli 
szimtai Vokiecziu nuskendo su laivais.

Rusai pradėjo užklupineti Rumuniszka 
miestą Jasi, kur jau užmuszta daug žmonių ir 
padaryta milžiniszkos bledes.
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Kas Girdėt
kas diena del 11,000 vyru. - Pats Dirbk Tai Ir Die 

vas Tau Prigialbes
ĮAmerikoniszlki kareiviai myli, 
saldumynus be kuriu negali ap-‘ 

psieiti o randas nesigaili inti'kti 
į visame del savo vyru 'kurie pa-* 
'aukauja gyvastis del savo te-j 
vyne s.

Tula moterele isz Alaslkos

Nedelioje Gegužio 14 d. pri
puola “Motinos Diena” kuri 
yra paskirta “pagerbimui, gy
vosios arba mirusios motinos!

Gerbiame savo motinas bet 'kuri pribuvo atlankyti miestu
tik tada kada jau ji ilsisi po že-! Yorka, įkalba, bulk mote- 
me ir nereikalauja nuo savo reles tojo miesto isz Fifth Ave- 
vai'ku jokios paszialpos ir pa-bmie, naudoja daugiau kailiniu 
lengvinimo nes už jos gyvas- vasaros laike, ne kaip visoje 
ties sunelei ir dukreles nepaži- Alaskoje per visa žiema.
no verte tosios kuri dirbo nuo j Amerikon'kos permaino me- 
ryto lyg nakeziai dėl savo vai-.^'1^ sezoną savisz'kai nes ka tu-Į 
ku ir nekarta eidama gult nusi-į nesziot vasara tai neszioje 
szluoste aszaras nuo akiu. ’.žiema, o ka turi nesziot žiema

Kas ant ko atsiduoda, tai 
tam Dievas neduoda.”

Paliko ji klūpojanti. Nue- 
ja tol i aus pamate kita apvers
ta vežimą su szienu. Važny- 
czia visai}) stengėsi pakelti ve
žimą su szienu bet negalėjo, 
ant galo paszauke:

| Taip senoviszkas
■ mums 'kalba. Todėl, 
line viena pasakaite,
1 prie tojo seno priežodžio.
i Viena karta pasirenge Die-
i vas su Szventu Petru atlankyti 
ta musu aszaru pakalne, idant 
persitikrini aut savo akiu ka 
ten žmones veikia ir kaip pa- 
sielgineja.

priežodis 
pridursi

—■ Na, vardan Dievo pra
dėsiu kelt, gal kai}) nors pasi-

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 

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

žiema o ka turi nesziot žiema
Jau tada ne laikas apgailės-Ja’ neszioja vasara.

— Matai Petruli,— tarė Die
vas,— tasai žmogelis yra teisin
gas, praszo manes pagialbos, o 
pats ir isz visu pajėgu imasi 
prie darbo, kad asz pats už ji 
nedirbtai!; tam verta padėt, — 
pasakius tai, Dievas pagriebė 
už vežimo ir pastate ant ratu. No-

“Reiketu ir mums apie taja
ne

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c
isz 

isz- 
pa-

Ne-

tauti kada motina yra mirus. 
Pasaldinkite jos gyvenimą ka
da da ji yra gyva, (palengvinki
te jai darbuose idant gyvenda-

Stoka gazolino atjauezia be
veik visos Europines vieszpa- 

įtystes. Galonas gazolino Fra įi
ma turėtu džiaugsmą isz savo cuzU°.i kasztuoja nuo dolerio 
vaiku.

Jeigu Nedelioje atlanil
lyg pusantro dolerio. Vokieti- 

vsite vietoje gazolino naudoja al
savo gyvas motinėlės, neduoki- u varymo automobi
le jai triustis prie pecziaus.^11’ ^anbi°j Holandijoj už- 

■ - • • - • Į drausta pardavinėti gazoliną
]»rivatisžkoms ypatoms. tiktai 
kariszkiems reikalams.

te jai triustis prie pecziaus, 
idant jums pagaminti valgi, te-; 
gul dukrele motinai pagamina 
pietus arba iszsivežkit motina 
pavažinėti automobiliam ant 
szviežio oro. Motina bus už tai 
daug detkingesne ne kaip dova
na aplaikyt nuo vaiku baksu- 
ka kendžiu arba žiedu.

Guodokite motina pakol ji. 
da gyva ir pasaldinkite jos me
telius ant senatvės.

Ei'dami keliu, pa
regėjo iszversta vežimą su szie
nu, prie jo klūpojo žmogus ku-| 
ris'turėjo sudejas rankas ir i pasakėlių ncužmirsz't, 
melde pagialbos Dievo sunkio
je bedoje.

— Tai kokis doras žmoge
lis,— tarė Szventas Petras, rei
kia. jam pagialbet. Dievo.

Bet Dievas buvo kitokios 
nuomones atsakydamas:

— No, mano Petruli, kas 
nesiruipina pats apie tai, kad 
pHgialbe'ti sau, tai nevertas 
pagialbejimo.

nes 
vienas bedoje saiko:

J eig ų p ats n ed i r b c z i a,
Tai nieko pats netureczia, 

Kai1]) prakalta lieju, 
Tai ir turiu.”

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Telegramai danesza buk tu- 
. las Italas iszrado audeklą įprie 

kurio nekimfba blusos/ uteles irt 
kitcki kirminai mylinti žmo- 
giszika kuna. Italu vieszipatys- 
te padirbo daugeli mandieru 
isz tojo audeklo del savo karei
viu o jeigu tvirtinimai tojo isz- 
radejo iszipildys tai tasai au
deklas atnesz didele nauda del 
viso svieto nes uteles nesika- 
bins prie žmogaus.

Kai]) Bavarai myli Prūselius 
pasirodo isz sekanczio daneszi- 
mo: Kada po musziui jpo Sera- 
tu paimta in nelaisve daugybe 
Prosu su ju draugais Bavarczi- 
kais, tijei paskutinei tai]) buvo 
inirszia ant Prūselio jog pa- 
szaūke in Rumunus: “Užmusz- 
kit szituos Prusiszkus szunis, 
jie tiktai tyczia veda taja kare 

'idant mus visus isznaiikint ir 
užgriebti musu sklypą!” Tan
kiai atsitinka jog Bavarczikai 
užklumpa ant Prūseliu, nelais
vės abazuose- su žeisdami dau
geli. Matyt jog vieni kitus la
bai myli.

i Motiejaus Spaviednis •

Priesz tūla Czikagini dakta
rą jo motere innesze skunda in 
suda už tai jog jis jai neduo
davo antužlaikymo. Kaipo da- 
vada priesz vyra, parode teis
me fotografijas szesziolikos 
dažiuretoju ligoniu ir ‘keliolika 
meilingu laiszku kuriuos tosios 
slauges rasže jam.

Tai matote kiek koszes tosios 
slauges privirė! Ar nebutu bu- 

„„u Į ve geriau kad butu iszreiszkia C U K- °

Kanados sklypas ne yra ska
pus del savo kareiviu. Geriau
siu ant to davadu yra, jog vie
nas batalijonas ipekstininku, 
turintis 1,200 vyru, kada va
žiavo geležinkeliu isz Camp 
Borden, Ontario in Halifax, 
New Scotia, sunaudojo: 4,000 
(svaru mėsos; 1,400 svaru tun.-;
Yaus; 1,200 svaru szėbelbonu; saxo meile ypatiszkai kada 
.1,500 ‘kepalėliu duonos; 50 mai-jU10l^as užsiibaige...
szu bulviu; 100 svaru arbatos;' 
300 galonu pieno; 500 svaru' 
sviesto ir 600 svaru avižiniu 
milteliu.-Kad taiWu Votie-1,nik<‘ Pupinius naudoti tiktai 
tijoj tai ne czverties to neibutu 
apaike — aficieriai butu patys 
tai sunaudoja arba pardavė 
Žydams.

Transportiniai laivai, gaiben- 
1 darni kariuomene ir tavora, ap-

Kiek Lietuvei iszmano apie 
astronomija parodo sekantis' 
atsitikimas Hazletono mieste. Į

Petras sutikės Miką, klausia 
jo: — Pasakyk tu man Miką i J 
kodėl nakties laike nematyt 
saules ant dangaus ?

Mikas po trumpai valandėlei 
manstymo atsiliepe: — Kvaili- 
tai tu da to nežinai ? Skaityk 
astronomija kaip asz skaitau o 
dažinosi jog saule ant dangaus 
yra, tiktai jos todėl nematyt 
kad naktyje yra tamsu.

Petras palingavęs su galva 
pripažino Mikui tiesa ir didele 
iszminti!

Į kietaises anglis idant durnais 
neisz'duoti submarinams vietas 
kur toki laivai randasi. Todėl 
anglis pabrango. Reikia ir ant 
to būti ipasirenguseis. Kare tai 
ne juokai.

Ana diena likos užkalbinta 
del Suv. Valst. laivoriu ’kurie 
randasi abazuose, sekanti gar
dumynai: kendžiu 100,000 pa
keliu. cze'kulados 122,000 pake
liu; d rusk uotu pinacu 50,000 
pakeliu; saldžiu įpinacu 50,000 
pakeliu ir 240 galonu aiskrymo

J^ADA tu manai eiti in spa
viedni? Už nedėlios baigia

si Velykine spaviednis o tu da 
savo privalumo neatlikai, — 
paszauke in savo vyra Motie- 
jiene.

— Tylėk, tyle'k, jau turėsiu 
eiti, bet mane ima tokia bai
me, — atsiliepe Motiejus.

— Ko-gi tu kvaily bijai ? Juk 
kunigas tau galvos nenutrauks.

— Žinau kad ne, bet baisiai 
rėkia, kad net po visa bažny- 
czia (girdėt.

— E, kur tau rėkia ? Ant ma
nes da niekad nereke.

— Ba tu neturi tiek grieku

Ant galo Motiejus iszipažino:
— Vogiau.
— Ka, ar tu drysai vogti, pri- 

sisavinet (kito locuasti?! Ar ne
žinai kad tai griekas? Ar už- 
mirszai apie septinta prisaky
mą: “Ne vogk.” Pats Dievas 
davė prisakymus o tu juos lau
žai ?

— Vogiau isz bėdos, — tarė 
Motiejus, ajpsigindamas save.

— O tu rakai i, ar nežinai kad 
ir bedoje nevalia vogt. Tai yra 
griekas. Galėjai ateiti pas ma
ne, tai tau pasikolincziau.

— O tu skupuoli! Tu man ipa- 
skolintuni'H — pamisimo sau 
Motiejus.

— Ka pavogei ir kam?
Motiejus per koki laika ty

lėjo, ant galo tarė:
— Nuo kunigo.
— Ka ? nuo manes vogei? Ka 

tu pavogei?
-r— Kelis maiszus anglių.
— O tu 'bedievi, ar nežinai 

kad dabar augliu mažai yra ir

— Tai kodėl tiek grieszini?
Jeigu negrieszintumei, tai ne
rėktu kunigėlis ant tavęs. Ge
rai tau, padla!

— Tu taip kalbi bet žmogui 
sarmata daro, 'kaip kunigai isz- 
vadina prie spaviednes kad net 
visi bažnyczioje girdi.

— Neklausyk kunigo. Jeigu’
kiti girdės kaip ant tavęs ba
rasi, tai ir tu girdėsi kaip ant asz mažai turiu o tu drysai ju 
ju barsis. j vogti 'nuo manės? Turi sugra-

— Turi teisybe, dusziuk! Jau žint viską.

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: lla isz ma- 
tszo 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;
Preke 

No. 
nuikus 

No.
Garžia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
12 puslapiu .....................................15e

No. 120 Dvi istorijos apie Valū
nas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

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
tė piistvniu: Peleniute: Du brolei 
Varputis ir Skuputis. 60 pus...15c 

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

Juokai. 
..,15c

116 Istorija apie Sierata.
apraszymas. 119 pus. . . .15c
119 Keturios istorijos apie

Haremo nevalninke; Luoszis:

Perpjovė Gerkle Savo
Šuneliui

i Didelis laikas idant Suv. 
Valstijos užmirsztu apie gva- 

Į rancijas 'konstitucijos o imtųsi 
karsztai ant iszrovimo Prusisz- 
ku agitatorių. Amerika inžen- 
ge su abiem 'kojom in szia ’kare 
ir turi ginti savo gyvavimą.

Suvirszum 50 tukstancziu 
vaiku, neturincziu 12 metu, ku
rie reikalauja ikogreicziaūsios 
pagialbos, raudasi Lebanone o 
150 tukstancziu sierateliu yra 
Syrijoj, nepris'kaitant prie to 
vaikus isz Palestinos. To'kis tai 
yra padėjimas Syrijos vaiku 
sziadien o jeigu paszialpa grei
tai nepriims tai didesne dalis 
tuju vaiku neilgai gyvens.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” 
PLATINKIT!

— Nesugražinsiu!
— Kodėl ne ?
— Ba jau sudeginau!
— Tai turi užmokėt.
— Kad neturiu pinigu.
— Darylk ka nori bet

man sugražint o jeigu ne, tai
■ neduosiu iszriszio. Ar prižadi?

— Buvau spaviedni praeita —Ne, negaliu ir nesugražin-1
meta. s*u nes turiu szeszis mažus vai-1

— O, tu bolszevike, cicilikia, kus 'kurie ir taip kenezia szal- 
bimbaze, — suszuko kunigas — 
tai tu tiik 'karta ant meto eini 
in spaviedni, ba turi eiti. Jeigu 
nereikėtų, tai visai ne eitai! O 
tu ereti’ke, ar tai taip myli Po
ną Jezusa, kuris už tave tiek 
nulkentejo ir mirė ant kry-i 
žiaus? Nuo szio laiko eisi ih! 
spaviedni '.kas menesi, ar su
pranti, tu bedievi?

— Suprantu! — atsake Mo-: 
tiejus, bet duszioje mislino —j 
kad tu mane bartum kas mene
si?! Neesiu tokiu kvailiu, ne- 
sulau'kimas tavo! Vela ateisiu 
už meto laiko!

Po tam spaviedojosi toliau. 
Ant kbžno pasalkyto grieko ku
nigas bardavo Motiejų nemie- 
laszirdingai. Žmones viską gir-

mane truputi suraminai.
— Tai kada eisi in spavied

ni?
— Eisiu rytoj, — kuo grei- 

cziau, tuo geriau!
Ant rytojaus Motiejus ėjo 

prie spaviednes. Persižegnojas
turi

t i o pinigu taipgi neturiu. >
— Tai mane tas neapeina. 

Pasakyk, ar atiduosi?
— Neatiduosiu ir gana, — 

suriko Motiejus ant viso balso.1
— Tai neduosiu iszriszimo!
— Tai ne 'duok!
— Pa'skutini 'karta klausiu■ 

tavęs, ar atiduosi?
— Na ser, neatiduosiu!
— Neduosiu iszriszimo.
— Tai ne duok, apsieisiu ir

1 v v .... I!be jo! — su tais žodžiais iszejo; 
isz spaviednyczios, norint s ku-l 
nigas gana mojo su ranka idant 
sugryžtii adgal.

Motiejus nuo to laiko 'dau
giau nė ėjo in spaviedni, nors 
pati gana ji prispyrinejo.

Paszku; Atsitikimas senam 
Smakas ir 
............. 15e

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c j
No. 129 Keturios istorijos apie | 

Ketvirtas prieakymas Dievo: Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus 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
kama? žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu . ....................................... 15c

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi
dvare; Geležinis vyras;
61 puslapiu.......................

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 
rnalvninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.
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; Avt 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-irtai; 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 I Preke 
puslapiu................................................ 15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................... .......

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. 25e

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; 
fszreiksztas 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 nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta fevu; Per ta
msybe in szviesa; Pusitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
j (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
! ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
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..........25a

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

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
...................................................15c

Adresas

Saule Publishing Co., 
is. Mahanoy City. Penna

Silver Springs, N. Y.,— Mrs. 
F. Heidemann, gyvenanti ant 
ukes, perpjovė gerkle savo šu
neliui o pati nurijo truciznos.; 
Atejas vyras nuo lauko užtiko; 
abudu mir.-lztancziuis irtuoj'ausj 
nuveže in ligonbute, kur dakta- j 
rai susiuvo vaikui žaiduli bet j 
kaip rodos motinai gyvasties |

neiszgialbes. Priežastis tojo i nes per visa savo gyvenimą 
pasielgimo motinos lyg sziam | $2,400, kuriuos laike kuipiareli- 
lai'kui ;da nedažniota, lik tiekjje, P. Sldbas pasiliko ubagu, 
tėvas iszdave, kad motina pa- j Palicija jeszzko jo draugo, 

kuris badai apvogė Prana, ka- 
da tasai miegojo. Praeita meta 
Pranas isztrauke pinigus isz. 
saugios vietos ir laike uždary
tus kuiparelyje.

siutiszkai mylėjo sūneli ir nuo
latos buvo baimėje, idant ji ne
patiktu kokia nelaime.

j Visas Paczedumas
i Dingo Viena Diena

Connellsville, Pa. — Užczedi-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Anglikai Ant Burmos Franto

Ant kaireses matome generolą F. Messerbey isz 7-tos Angliszkos divizijos kareiviu, ' 
antram matome Amerikoniszka tanka su Kiniszkais kareiviais kokias jie naudojo mu- 
sziuose priesz Japonus ant Walumbum ir Kiniszkas kareivis kuris jau nuszove daugeli 
Japoniszku kareiviu.
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SENOVĖS PASAK
Tada jis užsimojo duot per gal
vas tai vėla jie paszaiike kita 

, velnią. Ateina seniauses velnes
........... isz visu ir saiko: “asz turiu to

j^ENOVES laikais gyveno žmo
gus su savo žmona. Neturėjo 

jie vaiku iper ‘kiek metu tai jie
du vis žiurėjo per langeli. Kar
ta ateina iper dirvas kokis tai 
didelis žmogus su dideliu mai- 
szu ir su kreiva lazda.

Prie jas prie j u stubeles, pa- 
barszikino in duris o žmogelis 
atidarė duris ir paiklause ko jis 
nori isz ju ukes. Tasai atsake:

“Asz noriu gauti visko ko. 
tik pats turi. Tai mat, buvo tai 
velnes kuris pasiėmė visztas in 
maisza, antis, žąsis ir karve už 
ralgu, viską, in maisza susikro
vė ir per laukus nutraukė to
lyn. Ka žmogelis darys, Ibi jo ka 
sakyt. Kita diena ir vela žiuri, 
tas ;pats Judoszius per laukus 
ateina ir ne Ios'ka viską susi
rinko kas tik jam patiko ir nu
ėjo ne dėkui nepasakydamas. 
Taip tuos žmonis nubiednino 
kad nieko neturėjo, nei ka val
gyt su savo žmona.

Už ‘keliu dienu vela žiuri, ta
sai pats žmogus ateina pas ta 
pati žmogeli ir vela praszo kad 
duotu jam ka nors. Žmogelis 
jam atsake: “Nieko neturiu tik 
asz ir mano sena žmona” tai 
velnes iszsitrauke isz maiszo 
skūra ir sako in žmogeli: “tu 
man turi prižadėti duot ka pats 
namie nepalikai tai tau negai
lės, turi pasiraszyt ant szitos 
skuros ir asz daugiau nuo ta
vęs nieko nenorėsiu.”

Žmogelis pamisimo sau: “ka 
asz namie nepalikau tai man 
to daigto nei negailės.” Velnes 
padavė žąsies plunksna, žmo
gelis pasirasze ant arklio s'ku
ros savo varda ir pravarde ir 
velnes inside jo in maisza ta 
skūra ir trauke tiesiog in pek
la. Tasai žmogelis sau mislina 
ir eina namo paežiai pasakyt 
ka padare. Pareina namo pas 
savo žmona ir randa gimusi su- 
nu tai tėvelis nuliūdo kad jis 
visasi nežinojo kad jam sūnūs 
užgimė ant svieto. Yra pasira- 
szyta tėvo velniui tai tėvas nie
ko, ne puses žodžio paežiai apie 
tai neprimine o tasai vaikutis 
labai gražus ir sveikas auga 
didyn. Per kiek metu vis nulin
dęs tėvelis susiėmęs rankas 
vai'kszczioja. Viena diena pati 
jo užklausė:

“Kodėl, vyreli, esi taip nu
lindęs nuo kada musu sūnelis 
užgimė ant szito svieto ir esi 
visados nesmagus, ar gal ne- •O 7 O

kenti to kūdikio?”

Tikras Kelias In Pėk’a

— Kokiu budu galima 
gautis in pekla?

— Per padotkus!
— Ka tu kalbi?!...

— Argi negirdėjai, kaip 
tėvas kalbėjo, buk per tuos 
padotkus neužilgio mus vel

niai paims!...

kaip asz užaugsiu didelis vyras 
tai nueisiu in pekla ir parsine- 
sziu savo visus rasztus, bus 
viskas gerai.”

Gy veno per kiek metu, užau
go didelis ir drūtas kai aržuo- 
las. Vyras sau mislina: “Reik
tu ženytis bet rasztai pekloje 
tai reikia 'kelianti pas szventa 
vyskupą pasiklausti rodos kaip 
galima savo rasztus isz peklos 
atsiimti.” Viena diena sau su
mišimo keliauti, atsisveikino 
su savo teveliu ir motinėlė ir 
iszkeliavo pas szventa vysku
pą. Atejas prie vyskupo, persi
žegnojo, ant 'keliu atsiklaupęs, 
ir vyskupas pagarbino Dieva 
ir paklausė: “Kur, sūneli, ke- 
liauni,” tai jis taip apsiverkęs 
atsake:

“Einu in pekla savo gimimo 
metrikų parsineszti.” Viską 
szventam vyskupui iszpasako- 
jo. Sako: “Mane tėvas pardavė 
in pekla priesz mano giminia. 
Nežinojo jis kad asz esu ant 
svieto tai mano tėvelis ir moti
nėlė nekalti už tai ir dabar 
abudu yra labai nuliude.” Vys
kupas iszklauses jo visos pasa
kos taip tarė jam: “Mano bran 
gus sūneli, Ikeliaukie pas szven
ta Tęva in Ryma o jis tau visa 
rodą duos kada ten nukeliau
si.”

Sūnelis labai gražiai pade- 
kavojo ir iszejo iii kelione. Ei
na ir eina per ilga laika ir atei
na in tokia didele tankia girria 
o jau pradėjo temti. Jis mislina 
sau: “Kad tik kur rascziau 
nakvyne.” Žiuri, ne toli krū
muose mažiukas žiburiukas 
spinksi, prieina artyn prie tos 
stubeles, barszkina in duris

lijosi bet reikia lyst. Vis tiek 
sz paloves iszlindo atsistojo 
rtare in tuos razibaininkus: 
‘asz dabar noriu jums savo 
velione pasakyti,kur asz einu” 
'ai isz tu raibai n inkų vienas 
itsiliepe: “sakyk greieziau, 
pakol dar esi gyvas” o kitas 
isz užpakalio su. kirviu stovi ir 
klauso visi kaip jis pasakoja. 
Jie visi ant jo žiuri kaip žvėrys 
kad jis nepabėgtu. .Jis viską 
isžĮpdsalkbjo kad eina in Ryma 
pas szventa Tęva o paskui eis 
in pekla savo gimimo metrikų 
parsineszt. Iszklausia jo, raz
baininkai nieko nedare, liepe 
sesti prie stalo vakariene pa
valgyti. Bevalgant tas vyriau- 
ses razbaininkas taip jam sa
ko: “asz per 25 metus jau kaip 
žmones užmuszu ir pinigus ati
mu tai girdėjau kad man ten 
pekloje yra puiki lova iutaisy- 
ta kaip asz numirsiu.”

Tasai razlbaiirinkas parasze 
kortele ir padavė tam keleiviui 
tardamas: “Kada nueisi in 
pekla ir visa savo reikalą atlik
si tai paskui papraszyk to vy
resnio velnio pekloj; gal paro
dys kur mano bus vieta kai asz 
numirsiu ir nepamirszk ta los- 
ka man padarytie o kada gry- 
szi isz peklos namo tai tuo pa
ežiu (keliu pareik pas mus vela 
ir man visiką papasakosi kaip 
ten yra toj pekloj.

Tas pakelevingas sūnelis at
sisveikino su tais visais razbai- 
ninkais, padekavojo už nakvy
ne ir iszejo tolyn. Keliauna in 
Ryma pas szventa Tęva ir ke
liavo per kelis metus. Sztai 
atėjo in Ryma prie szvento Tė
vo palociaus ir paskambino in 
duris. Kada szventas Tėvas 
atidarė duris jis pasimeldė po 
tam atsistojas pabueziavo abi 
rankas szvento Tėvo kuris pa
klausė: “Kas tave czion pas 
mane atsiuntė?” Jis atsake:— 
“Teveli szventas, vyskupas 
mane pasiuntė pas jus, teveli, 
duokit man kokia rodą kaip 
asz galiu nueiti in pekla savo 
gimimo metrikų parsineszti?”

Szventas Tėvas viską isz
klauses, nuėjo in kita kambari, 
atnesze obeline, gužuota lazda 
ir paduoda in sūnelio rankas ir 
taip pasakė: “Szita lazda yra 
nuo aniolu sargu paszventinta, 
kaip nueisi in pekla tai visi vel- 
nei ant tavos puls tai tu su szi
ta lazda apsirežlk aplink save 
tai ne vienas velnes negales

vyro rasztus ir iszsieme isz se
nu suplyszusiu pantapliu, isz- 
krapszte isz užkulnio ir pada
vė. Na, tai gerai, asz turiu sa I ‘
vo popieras.” Sztai iszsiima 
isz kiszeniaus to ražbaininko 
laisžka ir sako: “noriu lova 
matyt to razlbaininko, jis manes 
prasze pažiūrėt jos nes girdėjo 
kad labai puikei iszdaiĄta. Tas 
seniauses velnes nusikvatojo ir 
sako: “Eik szen, asz tau jo lo-: 
va parodysiu. ” Nueina tolyn in 
pekla ir sako: “sztai szita bacz- 
ka, kuri guli ant szono, visokiu 
adatų, ylų ir britvu prikalinė
ta in vidurį tos baczkos, tai 
kaip tas razibaininkus numirs 
tai jo duszia in szita baczka in- 
mes ir valios per visa amži, tai 
tokia bus to razbaininko pakil
ta.”

“Na, tai turiu visiką isz pek
los ko asz tik atėjau” ir apsi
sukęs per duris isz peklos trau
ke sau namo su visais savo rei
kalais. Pareina tuom paežiu ke
liu per ta paezia girria ir užei
na pas tuos paežius razbaiuin- 
kus. Pernakvojo ir gerai pri
ėmė, visko davė valgyt ir pa
sakė kad “tavo baczka pekloj 
n aczizau, koasztriausiu daigtn 
prikalinėta ir tave ten po smert 
koros toje 'baczkoje. Tas 
razbaininkas isz tos baimes 
net parpuolė ant žemes ir pra
dėjo su veiksmu melstis ir sū
nelis iszejo tolyn keliauti. Pa
rėjus in savo namus rado teve
li ir motinėlė gyvus ir kaip pa
rode savo gimimo metrikus tai 
visi labai pradžiugo. Sūnelis 
apsirinko sau panele, apsivedė 
ir grąžei gyveno iki smert.CJ O */

Parasze J. Bulota

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

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.

BALTRUVIENE

Kaip vyras in darba, 
Tuojaus džiaugiasi boba, 

Duris užsidaro, 
Girtavimą daro, 

Vaikelius lauk iszvaro.
Viena karta vyras isz darbo 

parėjo,
In stulba ineiti negalėjo, 

Valanda už duriu stovėti 
turėjo.

Sziaip tai]), pas boba insigavo, 
Ir nelabai grąžei rado,

Na ir tuoj susirupeziavo.
Riksmas, (kliksmas pasidarė, 

Na ir iszvare,
Kas buvo, nesakysiu, 
Del saves pasiliksiu.

Oj tos keikies ir alutis, 
Tai geriauses prietelutis, 

Bet neužilgio alutis nustos,
Bobos bus kitokios,

Nes kolei bobos girtuokliaus, 
Tai vyrai su bobom rodos 

negaus,
Vis juos apgaudinės, 

Kada tik proga turės.
# * *

Czikagoj vienas st rytas,* 
Artistais apgyventas,

Tai visokiu i'uniu ten padaro, 
Ir buna juoku begalo.

Mergina kokiu ten sriutu 
padare,

Na ir vaikinui padavė, 
Del kito pavede,

Kaip isZgere,
In sienas kabinosi, 

Ir draskėsi.

Ant Market stryto, 
Vaina atsitiko,

Dvi bobos susirupeziavo, 
Turbut nuo gerymo svaiguli 

gavo.
Nesipeszkite moteriukes, juk 

tai negražu,
Ba asz dabar laiko neturiu,

Tai ir pakolioti negaliu, 
Bet kaip da karta ka dagirsiu, 
Tai smagiai su koeziolu už

kirsiu.
* * *

Ka žmogelis darys, reikia 
paežiai teisybe pasakyt tai 
taip: “tas pats velnes atėjo pas 
mane ir prasze kad asz ipasira- 
szycziau ka namie nepalikau 
o asz nieko nežinojau 'kad mu
dviem szitas sūnelis yra gimęs 
tai asz ėmiau ir pasirasziau kai 
durnas, tai dabar to vaiko gi 
mimo metrikai yra pekloje.” 
Tai kaip pradės moterele verk
ti ir abudu verke. Tas vaikutis 
jau digtas, žiuri ant savo tėve
lio ir motinėlės kad tieji nėra 
smagus tai pro verksmus vai
kutis užklausė: “Kas yra, ma- 
noibrangus tevelei, kad tai,p vis 
nuliude esate kasdien.”

Vaikelis klausia tai ka da
ryt, reikia vaikui pasakyt ir 
tėvelis tarė: “Kaip-gi mes ne
imsime nuliude jog kada tavęs 
dar ant szito svieto nebuvo, asz 
nežinojau kad esi ginies ir pa
sirasziau velniui ir dabar tavo 
visi rasztai yra pekloj.”

Tasai sūnelis atsake: “nenu 
siminkite, teveli ir motinėlė

kurias atidaro tokia sena žmo
na. Inleido ji in šlubele ir jis 
praszosi kad toji žmona (priim
tu ji ant nakvynes tai toji se
nuke taiįp jam atsake: “Asz 
priimeziau tave, bet bijau,”į 
.sako: “asz turiu dvylika sunu, 
ir visi yra razbaininkai po gir- 
rias, ant keliu pastoja ir visiką 
isz žmonių atima ir užmusza tai 
ir tave, kai pareis namo tieji 
pikti sūnūs o užtiks tave czion 
tai busi užmusztas. ” Jis taip 
atsake: “Tik priimk mane in 
nakvyne, asz nieko neturiu tik 
einu savo rasztus parsineszti.
Ka daryt, priima ant nakvynes' 
o jis sako: “Asz palysiu po ta-i 

' vo lova tai gal razbaininkai 
mane neras.” Jis palindo po lo- 

, va ir pradėjo migdytis.
Sztai su triulkszmu visi tie- 1

ji razbaininkai inejo in stubele 
tai vienas sako: “Kas czion 
smirda, lyg žmogiena! Tu, lysk 

i lauk isz tos paloves o jeigu ne, 
tai mes tave už kojos isztrauk- 
sim!” Ka tasai sūnelis darys,

prie tavęs prieiti. Sūnelis atsa
ke: “labai gaiižirgai dekavoju 
ir einu in pekla su szventa laz
dele.”

Eina ir eina per kiek metu, 
žiuri, daug durnu rūksta nes 
ten smala virina. Prieina prie 
peklos o visikas ten tik žvanga. 
Prie jo keli velnei puolė sudras
kyti tai jis su laja szventa laz- 

i da aplink sa; e rata apsireže ir 
■ tie visi vėlinei negalėjo prie jo 
'prieiti. Jie užklausė jo: “Ko tu 
nori?” o tasai pasakė varda ir 
pravarde savo ir jog nori gimi
mo rasztus gauti. Nelabai jie 
norėtu atiduoti bet tos szventos 
lazdos tieji visi velnei bijo, sa
kant: “'kai]) velnes kryžiaus bi
jo” tai eme visus velnius szaūk
ti isz visos peklos ir kožno 
klausė ar turite szito vyro rasz- 

I tus. Kožnas atsake: “neturime 
i ir tokios pravardes czion nėra.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

Į laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
I mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 1

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. l 

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Ar žinote, ka reikia daryti, 
Kad augsztesnia iszrodyti, 
Reikia plaukus pastatyti,

Ir cziuba padaryti.
O žinote, jog ir mergaite de- 

szimt metu,
Ir toji sau cziuba pastato, 

Mamule tik szaiposi,
Kaip prie dukreles jaunikei 

taikstosi,
Dukrele pasiputus cziauposi, 
O motinėlė aluczio provijasi, 

Kad žentelei fundytu, 
Iszsigerti nesigailėtu.

Mergeles, 'kiaulių ganyti, 
Ne cziubus ant kaktos daryti, 

Sinti iszsimokykite. 
Jekute susilopinkite,

Mamule darbe iszvaduokite.
'O gal tasai cziubas pilnas 

vabalu,
Kaip kareiviai vadina ‘kutys.’ 
Jau bus pabaiga svieto kibą, 

Ba po nosia žvake žiba.
O jau cziaupytis moka, 

Mamos neklauso ir in akis 
szoka.

Asz apie kėlės tokias girdėjau, 
Tiktai dabar nutylėjau, 

O kaip nepasitaisys,
Tai mano koezelas isztaisys.

Tuom laik plaukelius grąžei 
susiszukuo'kite,

Panosia nusiszluostylkite, 
Szlebukia pasikelkite, 

To prisilaikykite,
Ir senos Baltruvienės pa

klausykite.

Gerai, Ir Negerai

— Kaip einasi. Motiejuk, 
senei tavęs nemaeziau,

—■ Ak, tai tu Antanuk, kas 
pas jus girdėt?

— U-gi apsipaeziavau, nuo 
kada matėmės paskutini karta.

— Apsiipacziavai?! O, tai 
gerai!...

— Na, nežinau, ar tai gerai 
ar ne; Boba pikta kaip vel
nias, tuojaus mane paėmė po 
pantapliu, ir tai da ne taip bai

Nesigailėjo Jo

Vyras in stovinezia tarnai
te už duriu kalba:

— Mano mylima Onute, 
jaigu tu ant mano praszymo 
neprisilenksi, tai tuojaus su 
revolveriu nusiszausiu.
Pati girdėdama vyro kalba, 

atsiliepia:
— Petrai,, tiktai gerai tai

kyk; kad laikais nesusižeis- 
tum, ba man reikalingi labai 
pinigai po tavo mireziai.
Petras su tarnaite daugiau 

nesikalbėjo slaptai.

su.
— ’Gailiuosiu, tai labai ne

gerai.
— Na, jau taip negerai ne

gali būti ba atnesze su savim 
kelio 1 ika tu ksta nteli u.

— Jeigu taip, tai gerai!
— Jau tai nelabai gerai, 

matai, ba už tuos pinigus pir
kau aviu, kurios man visos pa
stipo.

—■ Tai negerai.
— Tai|p, bet pardaviau ju

ju kailius ir aiplaikiau daugiau 
ne kaip josios gyvos kasztavo. 
« — Matai, ir tai gerai.

—• Ar gerai? Už tuos pi
nigus pastaeziau puiku nauja 
narna ir tasai man sudege.

— Sudege? Tai labai ne
gerai.

—• Prisipažystu tau Motie
juk, kad ant galo iszkirtau ge
rai, ba su namu sudege drauge 
ir mano pikta boba.

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

20 Centai.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Pirmutinis Kareivis Sužeistas Bougainvillej

Sužeistas laike užklupimoJaponu ant salos Bougainvil
les, szitas kareivis buvo sužeistas pirmutinis ir dabar yra 
užkeltas ant laivo kad ji atgabenti in Amerika ant gydymo.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Del Musu Skaitytoju 1

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiuuskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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-----  SZEIMYNISZKAS
Motinos Diena, Nedelioj, Gegužio-May 1-1 D. NESUPRATIMAS' Kariszki Rusiszki Laukai Musziu

' — Jeraminas Klimas, G00 
E. Mahanoy uly., Girard vilioję, 
ir jo sūnelis likos sužeisti 'kada 
ju automobilius, varomas per 
jo dulktere Alicija, susidūrė su 
kitu automo'bilium ant kampo 
Catawissa ir Centre ulycziu, 
Mabanojuj. Daktaras Dunn ap
žiurėjo sužeistuosius.

— Sziomis dienomis lanko
si kareivis Leonas sūnūs ponst- 
vos Vik. L. Boczkausku, 336 
W. Mahanoy Avė., ant 10 dienu 
nrlopo. Leonas tarnauja del 
“Dėdės Šamo” Medi'kaliszkam 
Dept., Fort Jackson, South 
Carolina.

— Popas Mikolas G. Paz- 
drey, 71 metu, nuo 438 W. Pine 
uly., klebonas Ukrajinu Greku- 
Kataliku bažnyczios, mirė pra
eita Ketveijga. Laidotuves at
sibus Utarnin'ke.

— Sziomis dienomis lan
kosi pulkauninke Matilda, pas 
savo motinelia ponia Marijo
na Grinevicziene, 517 W. Pine 
uly., per 22 dienas, praleidus 
tarnystoje 15 menesius kaipo 
kariszka slauge ant eroplanu. 
Ponios Grineviczienes sūnūs 
Juozas, taipgi randasi kariuo
menėje kaipo pulkauninkas 
kur ten Anglijoj. Po suJgryži- 
mui po urlopui vela prie tar
nystes, Matilda Ibus perkel
ta in Atlantic City, N. J., in ka
riszka stoti.

— Normanas, sūnūs p. Juo
zu Oszmanslkiu, apėmė dinsta 
isznesziotojaus lai’kraszczio 
“Saules”. Normanas yra stu
dentas Szv. Juozapo Mokykloj 
ir stengsis ikožnam skaitytojui 
atneszti lailkraszti ant laiko.

Kokiu Buvo Namie, 0 Kokiu Dabar
:: :: Yra Kariuomeneje :: ::

Motinos Dienoje kareiviai, 
po visas dalis svieto, szia- 
dien atsimena kokius darbus 
dirbo namie, prigialbedami 
savo motinėlėms naminiam 
darbe o dabar, kada randasi 
kariuomeneje, dirba kas jam 
paliepta, nors ir sunkiausius 
darbus ir dabar suprato kiek 
tai jo motina prisidirbo del 
jo. Szitie paveikslai buvo nu
traukti kur ten Aleutian sa
lyne kur gal ne vienas prisi
mena naminius darbus savo 
motinėlės.

“Tegul ji velnei paima, ta- 
ji szepeti, kuris sveria pen
kis kartus daugiau ne kaip 
tavo szepetys, motinėlė. Ne
karta rūgo jau kada tu, moti
nėlė, liepei man numazgoti 
porezius su gumine paipa o 
dabar žiurekie ka asz turiu 
naudoti.”

“Ar-gi ne yra stebėtina kad 
isz manes sziadien pasidarė 
kukorius? Būdamas namie 
nemokėjau atsipjauti szmo- 
teli duonos o dabar kepu ir 
pjaunu mesa o ir moku ja 
iszvirti kaip geriauses kuko
rius.

Gaspadorius Užtiko t
Burdingieri Su Jo 

Pacziule
Pittsburgh, Pa. — Czionais 

atsibuvo sude akyvas perklau-j 
symas szeimyniszko nesutiki- į 
mo, kokis czionais tankiai už 
eina tarp nekuriu szeimynu o į 
ypatingai ten, kur porele ‘ 
idant sau užsidirbti,” priima 
kelis vyrus ant burdo, nors stu- 
boje yra mažai vietos del savo 
szeimyneles.

Viena isz tokiu szeimynu 
randasi czionais. Vyras dirba 
per visas dienas, pati turi už
tektinai darbo su vaikais ir 
burdingieriais bet nors dirba 
kaip mulas bet vis-gi ji atran
da valandėlė laiko ir ant pasi 
meilavimo su burdingierium. 
Ana vakara vyras, sugryžes isz 
darbo, užtiko savo mylima pa-

POLĄND

VARNA^^^^IO

CRIMEA

• TURKEY

OVID
AKKERM

ROMANIA
SPLOESTI

AtiruADccT ^CONSTANTABUCHAREST @

BULGARIA

ODKS
POt

SEVASTOPOL

BLACK SEA

Sztai aplinkine kur sziadien Rusai smarkiai plaka Vokieczius ir iszgujo juos isz Se
vastopolians perkirsdami Vokiecziu pulkus Krimejoj.

Frackville, Pa. f Juozas Gra
bauskas, nuo 133 N. 2-ros uly., 
mirė Petnytczioj po piet, sirg
damas koiki tai laika. Gimęs 
Lietuvoj, atvyko jis in Ameri
ka 35 metus adgal. Gyveno 
czionais mieste per daugeli 
metu. Paliko paezia Karie (po 
tėvais Nedzinskiute), dvi duk- 
teres Adelina ir Agnieszka ir 
viena sunu Juozą, visi namie. 
Taipgi paliko tėvus, dvi sese
les ir viena 'broli Lietuvoje ir 
du brolius Brazilijoj.

Apie Mėsos
Racionavima

Washington, D. C.— Chester 
Bowles (OPA virsznininkas) 
pranesze kad nuo Gegu'žio-May 
3 dienos Karinis Racionavimas 
nuimtas nuo visu mesu isz- 
skiriant jautienos (beef roast 
ir steak). Dabar galima pirk
ti suvirsz 85 o/o nuoszimczius 
mesu be jokiu žerikleliu-pointu 
taipgi nuimamas racionavimas 
ir nuo mesu ir žuvu kiekinėse. 
Dabar reikes tiktai raudonu 
ženkleliu pointu jautienai 
mėsai, sviestui, margarinai, sū
riui ir pienui bldkinese.

‘ ‘ Daugeli kartu, brangi ma
myte, asz maustau jog turėtu 
būti padaryta tiesos kad bul
ves butu visados iszkeptos su 
lupynoms o darbas mums bu
tu daug lengvesnis.”

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

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

:: 25^ ::

“Būdamas kariuomenėj jau 
daugiau kai meta laiko, da
bar iszmokau prisisiūti sau 
guzika prie kelnių arba mar- 
szkiniu, bet po nogiu da ne- 
iszmokau užlopyt skyle kel
nėse o gal kad szitas siūlas 
ne yra geras ant to darbo. 
Būdamas namie, maniau, 
brangioji mamyte, kad tai 
yra lengvas darbas bet dabar 
viską suprantu. ’ ’

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

“Asz iszkepiau szituos py- 
ragaiezius su savo rankoms 
motinėlė. Kur mes būname 
tai tankiai naktimi buna la
bai szalta per ka mano drau
gai myli iszsigerti sziltos ka
vos ir užkasti pyragaieziu. 
Mano draugai sako kad tieji 
mano pyragaieziai yra labai 
gardus bet asz manau kad jie 
tik szposauna su manim, gir
dami juos.”
Tokius tai laiszkus raszo 

musu kareiviai in savo mo
tinėlės.

Motina Apteikė Garbes
Titulą

Kapralius George McDon
ald, isz Memphis, Tenn., ir jo 
motina, kuri ant susirinkimo 
kareiviu, Atlantic City, ap- 
laike garbes titulą kaipo 
“Narsi Motinėlė,” kuri turi 
penkis sūnūs tarnystoje. Mo
tina praleido penkes dienas 
su savo sužeistu sunum li- 
gonbuteje.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SKAITYKITE “SAULE”

cziule su burdingierium mieg 
kambaryje labai nemandagiam 
padėjime. Vyras insiuto ant to 
kio regėjimo, pradedamas ap- 
taisinet burdingieri o tasai, ne
galėdamas apsigint, pradėjo 
gaspadoriu kandžioti ir viena 
pirszta vos nenukando.

Ant riksmo kaimynai pa- 
szauke palicija kuri pesztukus 
aresztavojo. Ant palicijos už- 
klausymo del ko gaspadorius 
pradėjo ji muszti, tasai, norė
damas apginti paezia nuo sar
matos, pasakė kad tai buvo 
priežastis gerymas. Bet palici
ja isztyrinejo priežastį tojo at
sitikimo, sudžia nubaudė bur
dingieri ant $50, o kad tasai ne
turėjo pinigu, likos uždarytas 
in kalėjimą ant 25 dienu.

Dabar vyras ketina užvesti 
teismą priesz burdingieriu už 
sumaiszyma jam szeimyniszko 
gyvenimo. Motere tyli kaip ne
byle ir nieko apie ta j i atsitiki 
ma nenori kalbėti.

VAIKAI KAIP
ŽVĖRYS

Vaikai Pririszti Lenciū
gais Ir Augint Kaip

Vilkai
Minapoli, Mont. — In czio- 

naitine prieglauda del vaiku, 
likos atvežti du vaikai su isz- 
degintais ženklais ant j u mažu 
kūneliu, pririszti buvo ant len-j 
ciugo per j u tęva prie medžio ir 
gyveno tvarte kur juos tėvas 
augino kaip mažus vilkus. Ne
laimingais vaikais buvo Ernes
tas Kruge, 3 metu ir jo broliu
kas Albertas, 4 metu.

Kada vaikus patalpino prie
glaudoje, jie pradėjo staugti 
kaip žvėrys ir nenorėjo gulėti 
lovoje. Vyresnis isz vaiku ka
binosi ant lovos ir liktorių,
greitumu jaunos bezdžionkos.

Tėvai vaiku gyvena mažoje 
grinczeleje, gilumoje girriu va
karinėje Minnesotoje. IszsikalJ 
binejo tuom, kad turėjo sun-J 
kiai dirbti ant lauko per visa 
diena o kad vaikai nepapultu 
in beda ir neiszeitu isz grineze- 
les, turėjo juos laikyti pririsz- 
tus ant lenciūgu. Sudžia nebu
vo užganadintas isz tokio isz 
aiszkinimo, nubausdamas te-, 
vus ant trijų menesiu kalėjimo 
o vaikai pasiliks prieglaudoje 
lyg 16 metu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Ir Kareiviai Pirkinėje Amerikos Kariszkus Bonus

Army Signal Corps Photį

Le Ferriere apylinkėje, Italijoj, kareiviai paženklino didelius akmenius su žodžiais “Pir
kite Bonus.” Pirmutinis vyrukas yra Harry Siebel isz Saint Louis, Mo., o antras Ysavel 
Cruz, isz San Antonio, Texas. Prigialbekite jiems taipgi per pirkimą U.S. Kariszku Bonu!

Pavasaris Jau Czia

Ant daugelio ulycziu jau galima matyt vaikus losziant 
isz kulkucziu-marbeliu, nes tai j u pavasarinis pasilinksmi
nimas ir praleidimas smagaus laiko po apleidimui mokyk
lų.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

ir Markes.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRAl
GERIAUSIA
DOVANA!

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.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINOJ


