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Isz Amerikos
BUS INSZVENTINTI 

, IN KUNIGUS

5 Marijonai Klierikai
Hinsdale, Illinois — Ka tik 

gauta indomi žinia isz vienin
teles Lietuviu Tėvu Marijonu 
vedamos seminarijos, kad szi- 
met, Rugpiuczio 13 d., bus in- 
szventinti in kunigus penki 
Marijonai klierikai. Ju tarpe 
yra ir vienas namiszkis isz Ma- 
hanoy City, Penna., klierikas 
Vincas Raitelis MIC. Kunigys
tes szventimus jis priims isz J. 
E. Arkivyskupo Alfonso 
Stritch ranku, Marijonu semi
narijos koplyczioj. Tai yra be
galo didele garbe Tėvams Ma
rijonams turėti Chikagos Arki
vyskupijos ganytoja j u tarpe 
szioms iszkilmems. Klierikas 
Vincas Raitelis MIC., kurio 
motina gyvena 903 W. Centre 
uly., Mahanoy City, Pa., laikys 
savo primicijas — pirmas isz- 
kilmingas Miszias Szv. Juoza
po Lietuviu parapijoj, Rugpiu
czio 20 d., 10 vai. ryte. Visi yra 
praszomi dalyvauti kuo skait
lingiausiai pagerbti nauja le
vitą.

I Nudure Savo Vyra 
Peiliu

Price, Utah — Charles Pow
ell, 47 metu, kontraktorius sta
tymo tiltu, mirė ligonbutej nuo 
baisaus žaidulio kuri jam už
davė jo pati. Powell pare j as 
namo nerado pagamintos va
karienes ir isz piktumo užda
vė paežiai ypa su ranka per 
veidą. Motere taip tuomi inir- 
szo jog pagriebė ilga peili kuri 
insmeige vyrui in peczius jog 
net pasiekė jo szirdi. Motere 
likos uždaryta kalėjime.

Sudegina Milijonus
Degtuku Per Diena

New York — Pagal apskai- 
tyma tyrinėtoju tai sziame 
mieste gyventojai kas diena 
sudegina 14 milijonu degtuku. 
Tieji degtukai ir rūkymas pa- 
pęrosu šukele 2,208 ugnis, ku
rios padare bledes praeita me
ta ant netoli penkių milijonu 
doleriu.

Netinkami Ant
Apsipacziavimo

Des Moines, Iowa — Pagal 
sveikatos kamisijos apskaity- 
ma tai lowos valstijoj randasi 
szimtas tukstaneziu vyru kurie 
yra netinkami ant apsipaczia
vimo ir iszmaitinimo paezios ir 
vaiku. Tame yra visokiu prie- 
žaseziu o ypatingai ligos ir isz- 
semta jaunysta.

Jaunas Lietuvys Iszsi- 
suko Nuo Vokiecziu 

Nelaisvės

Sapnas Privertė Ja Ant Kas Bus Jeigu Motere-

Grand Rapids, Mich. — Sztai 
paveikslas parodo T/Seržanta 
Joną W. Runkeli, 19 metu am
žiaus, ir jo motina, ponia Ka- 
savera Runkeliene, nuo 451 
Webster uly., N. W., kuris par
važiavęs padovanojo savo gar
bes medali savo motinėlei. Jo
nas nesenei sugryžo isz Euro
pinio kares frunto ir likos pa
leistas namo ant trumpo laiko. 
Serž. Jonas instojo in tarnysta 
Lapkriczio men. 1942 m. Už
baigęs savo High School moks
lą, jis prasze savo motinėlės 
kad pavėlintu jam instoti in 
kariszka tarnysta. Motina tam 
nesiprieszino ir in trumpa lai
ka jis iszvažiavo. Užbaigęs sa
vo lavinimosi kaipo bombinin- 
kas ant eroplanu iszvažiavo jis 
su savo pulku in kares frunta.

Gruodžio 30 d., 1943 jo ero- 
planas likos nuszautas per Vo- 
kieczius, būdami dvideszimts 
tukstaneziu pėdu augszczio ore 
ir ju eroplanas užsidegė. Per 
tai j u leitenantas pranesze vi
siems kurie buvo eroplane, kad 
tuojau szoktu isz eroplano. Vi

si iszpilde jo žodžius ir apleido 
liepsnojanti eroplana. Nupul- 
damas per 9,000 pėdu, tik tada 
jis atidarė savo parasziuta. 
Nusileidęs prieszo szalyje, per 
keturis menesius, jis ir keturi 
kiti jo draugai spėjo pabėgti 
isz Vokietijos bet per ilga laika 
jo pulkas daugiau negirdejo 
apie Serž. Runkeli ir valdžia 
pranesze jo motinai kad jis 
dingo ant kares lauko. Bet po 
keturiu menesiu p. Runkeliene 
vela aplaike kita laiszka kad i 
jos sūnūs yra gyvas ir kad ma-' 
no atsilankyti pas savo mamy
te. Džiaugsmas apėmė ja ir sū
nūs tikrai sugryžo pas savo 
mylima motinėlė. Parvažiavęs 
namo Jonas papasakojo apie 
savo buvimą ant kares lauko 
prie eroplanu ir apie bombar
davimą daugybes Vokiszku 
miestu.

Serž. Jonas vela sugrysz ant 
pasilsio in Atlantic City, N. J., 
po tam vela stos in kares tar
nysta. “Saules” redyste vėlina 
Serž. Jonui geriausiu linkėjimu' 
ir tolimesnio pasisekimo.

Atemimo Savo
Gyvasties

Allentown, Pa. — Nusiminus 
labai per sapna kuri sapnavo 
ana nakti, kuriame mate buk 
jos trys maži vaikai prigėrė 
prude, Mrs. Buehter, 33 metu, 
nuėjo prie to prūdo ir pasi
skandino.

Motere apsakė savo kaimin- 
kai apie ta j i nepaprasta sapna 
sakydama kad veluk pati pasi
darytu sau mirti ne kaip matyt 
savo sapna iszsipildant ir ant 
rytojaus užtiko moteres lavona 
prude.

KARE |
Amerikoniszki Subma- 
rinai Paskandino Daug 

Japonu Laivu
Washington, D. C. — Pacifi- 

ko mariose Amerikoniszki sub- 
marinai paskandino penkiolika 
Japonu kariszku laivu. Lyg 
sziai dienai Amerikonai pa
skandino 724 Japonu laivus.

Washington, D. C. — Ame
rikonai dabar naudoja naujai 
iszrastas rakietines bombas 
priesz Vokieczius ir Japonus.

Moskva — Pietro Quaroni, 
buvęs Italijos ministeris Afga
nistane, atvyko czionais.

London — Generolas Char- 

les Neklausys Vyru?

les De Gaulle, Prancūzas, keti
na pribūti isz Algiero in Lon
doną su reikalais pas Anglijos 
Minister! Winston Churchill. 
Manoma kad Suv. Valstijų pre
zidentas Rooseveltas taipgi da
lyvaus tame susirinkime.

Pacifike — Amerikonu ero- 
planai suteszkino Japonu vie
tas: Matsuwa, Paramushiru ir 
Shimushu prie Kuriles Salyno.

TRUMPOS ŽINUTES

London, — Garsus raszyto- 
jas, Ernest Hemingway, likos 
sužeistas automobilio nelaimė
je.

San Diego, Gal. — Gerai ži
nomas raszytojas, Harold 
Wright, 72 metu amžiaus, mi
re.

Washington — Atstovu Ko
mitetas nutarė paskirti Karo 
Informacijos Instaigai dvide
szimts milijonu doleriu dau
giau negu praeita meta.

New York, N. Y. — A. Ko- 
janskis, Lietuvys, apie 55 m. 
amžiaus, ana diena likos nu
baustas ant penkių dienu in 
kalėjimą už suszukima: “Heli 
Hitler!”

Washington, D. C. — Angle- 
kasiai savininkai isz So. Appa
lachian Kasyklų susitarė su 
Anglekasiu Unija ir netrukus 
pasiraszys ant naujos sutarties. 
Savininkai sutiko priimti val
džios patvarkymus kaslink al
gų klausymo.

Sumusze Paczia Po 
Tam Pasikorė

New York, N. Y. — J. Tom- 
son atėmė sau gyvastį per pasi
korimą kuknioje, po sumuszi- 
mui baisiai savo paezios laike 
kada toji iszbego isz stubos su 
vaikais pas kaimyną paszauk-

New Orleans, La. — Ant su
sirinkimo Protestoniszku vys
kupu czionais, likos iszbraukta 
isz vinezevones ceremonijos ir 
prisiegos žodis “paklusnu
mas,” kaipo ir žodžiai: “su 
visu mano turtu tave apdova- 
noju.” Kas dabar bus, jeigu 
moterėles neprižades “paklus
numą” savo vyrams prie alto
riaus.

Gal vyskupai suprato kad
sziadien moterėles ir taip ma- ti pagialbos. Kada motere su 
žai klauso savo vyru todėl taji gryžo su kaimynu, vyras jau 
žodi ir iszmete isz ceremonijos.I buvo negyvas.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Angliszka 8-ta
Armija Paėmė 

F rosinone
Apie 500 Angliszka Eroplanu 
Užpuolė Ant Francijos; Pasiu- 
tiszki Musziai Ant Villetrios 
Ulycziu; 3,500 Amerikoniszku 
Eroplanu Bombardavo Rumu
nija ir Geležinkelius Vokietijoje

London — Szvedai pranesza; 
tikra žinia kad Vokiecziu karo- 
vadovybe apleido milžiniszka 
laiva “Tirpitz” prie Alten-1 
forde, nes jo negalima pataisyt.

Washington, D. C. — Sziau- 
res Burmoje Kiniecziu kariuo
mene iszvijo Japonus isz Wa- 
rong miestelio. Sanjungininkai 
veja Japonus isz Mitkijina už
imtose vietose.

Moskva, Rusija — Rusu ka
reiviai užmusze tukstanezius 
Vokiecziu prie laši, Rumunisz- 
ko geležinkeliu centro.

Washington, D. C. — Admi
nistratorius Land, nuo War 
Shipping Administracijos pa
sakė Atstovu Komitetui jog 
reikalauja daugiau laivu todėl 
Land praszo beveik 600 milijo
nu doleriu del to svarbaus rei
kalo.

Tik 81 Vaikai Isz 1,000 
Mirszta Priesz Meta
Washington, D. C. — Mete 

1933 mirė szimtas vaiku ant 
kožno tukstanezio pakol daejo 
lyg vieno meto. Bet sziadien 
mirszta tik 81 isz kožno tuks
tanezio, pagal valdžios san- 
skaita. Ateinanti meta susima
žins tosios mirtys da daugiau 
nes motinos mokinasi kaip ge
riau dažiureti vaikus.

--------a--------
Philadelphia, Pa. — Alfred 

Miller, 20 metu amž., gyvenan
tis ant N. Front uly., kuris ne
senei likos paleistas Columbia, 
So. Carolina kalėjimo už va- 
gysta, vela likos aresztavotas 
už nužudymą Williamo Harten, 
73 metu amžiaus, gyvenantis 
Washington Kotelyje, ant 7tos 
ir Dauphin uly.

Napolis, Italija — Amerikoniszki ir Ang- 
liszki kareiviai jau randasi prie Vokiecziu pas
kutines drutvietes, Velletria, einant in Ryma. 
Dideli kruvini musziai tęsęsi prie Albanu kal
nu. Apie szeszes mylės nuo Velletrios miesto 
randasi Szv. Tėvo Pijaus vasarinis namas, Cas- 
tel Gandolfo, penkiolika myliu nuo Rymo. Vo
kiecziu 10-ta armija, po vadovyste Marszalkos 
Kesselring, kur ten prie Hitlerio linijos, sako 
jog nepasiduos Alijentams lyg paskutiniam ka
reiviui bet kaip apie tai kiti mano, tai Kessel- 
ringo armija jau traukiasi isz vietos nes Ame
rikonu ir Angliku tankai ir artilerija jau arti
nasi prie tos vietos.

Alijentu 8-ta Armija paėmė Frosinone, 
provincialiszka sostapyle, Vokiecziu svarbia 
susisiekimo vieta prie Via Gasilina. Prancūzai 
paėmė Carpineto. Vokiecziu visa kariszka pa- 
jiega randasi prie Valmontone, Velletria, La- 
nuvio ir Campoleone bet tas viskas nereiszkia 
nieko nes Aijentu artilerija su tankais ir su pa- 
gialba eroplanu bombarduoja tais svarbes Vo
kiecziu vietas. Vėliausios žinios pranesza kad 
Rymas badai bus paimtas in trumpa laika per 
Alijentus. <

Apie 3,500 Amerikoniszku eroplanu bom
bardavo svarbius fabrikus Vokietijoj, taipgi 
geležinkeliu stotis Francijoj, Belgijoj ir Jugo
slavijoj. ’

Chungking1, Kinai — Kinai 
užėmė Tatangtzu miesteli, 29 
mylės nuo Tengchung. Apie 
tūkstantis Japonu likos už- 
muszta isz Honan apskriczio,

Kinijoj. Kinai nepatvirtina 
Japonu praneszimo kad Japo
nai užėmė garsinga Loyang 
miestą tik sako kad ten musziai 
pasididino. /



Kas Girdėt
clavo tik 81 poros. Sziadien 
trys moteres jesziko persiskyri- 

!mo priesz viena pora‘grąžei su- 
į tinikanczia.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Amerilkonisz’kas inžinierius, Gulėdamas žemoje gal szim- 
Frank E. Davis, isz San Fran-į ta metu, ’kūnas kūdikio, kuris 
cisko, surado senas sidabro iri radosi didėlėje stiklinėje bon- 
aukso kasyklas, kurias 115 (k oje spirite, likos iszkastas lai
mėtu adgal iszdirbinejo Iszpa-|ke kasimo pamato del naujo 
nai po Kortežu o kurias vėliaus į namo, Koloradoje. Tyrinėtojai 
pamėtė 'kada Meksikonai suki- sako buk kūdikis radosi bonko- 
lo priesz kraujagerius Tszpa-! je :gal daugiau kaip szimta me-
nūs 1812 mete: Kunigai 'pra
minė tais kasylklas “La Ouca-į 
racha” arba Kakrocziu (bam- 
badieriu) nes kasyklose radosi 
daugybe tuju vabalu. Iszpanai 
iszbegdami, užpieczetino kasyk
las idant nidkas jas nesurastu 
nes mane kada sugryžti ir vela 
jas dirbti bet slaptybe dingo 
ant visados 'kada sudegė baž- 
n y ežia 'kurioje talpinosi rasztai 
kur randasi 'kasyklos.

Kada Meksikonai sukilo 
priesz prezidentą Diaza, Davis 
tame laike radosi pustyneje 
Mayarite. Pasislėpė jis pas sb- 
na kunigą Comppostelloje ir 
laike pasikalbėjimo 'kunigas 
primine Davisui apie dinguses 
kasyklas bet nežinojo vietos 
kur jos radosi. Per daugeli me
tu Davis jeszkojo tuju kasyklų 
bet artimoje Yago rado turtin
gas gyslas aukso ir sidabro -bet 
jam vis rūpėjo “Kakrocziu” 
kasyklos. Viena diena rado jis 
szafta in kuri insileido su pa- 
gialba keliu darbininku o kada 
inejo in vidų, užtemino mili
jonus bambadieriu ant sienų ir 
visuose kampuose. Dasiprato 
kad tai dingusios Iszpaniszikos 
kasyklos. JeszJkojimas pasibai
gė, Davis rado ko jeszkojo per 
daugeli metu.

‘ 1 1 "
Mylinti paeziule — tai tiro

nas; mylintis vyras — tai ne- 
valninkas.

tu. Toje paezioje bonkoje su
rasta sidabrinei pinigai paei
nanti isz 1850 meto ir senesni.

BALTRUVIENE

Bet jau sveikatos neturi, 
Ant giltines isz'žiuri,

Tai tokios tokeles, 
N©grąžei daro bobeles, 
O jeigu nepasitai ys, 
Tai koeziola pamatys.

* * #

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c--
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

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

Kvailas iszmintinga iszjuo-j 
kia o iszmintirigas apgailestau
ja. 

♦ *■
Kožna meta per Suv. Valsti

jų paczta, po visa sklypą, buna 
persiunsta 23 bilijonai visokiu 
szmoteliu piaczto. Skaitlis tuju 
siuntiniu pasididina su kokliu 
metu ant vieno bilijono. Isz to
jo skaitliaus buna siuneziama 
12,000,000,000 laiszku ir atvi 
rucziu (postelkortes).

Ant kožnos Amerikoniszlkos 
galvos, tai yra vyro, moteres ir 
vaiko pripuola po 112 laiszku. 
Laiszlkai svėrė 133,000 tonu.

-Suvirszum 44,000 laiszkane- 
sziu iszneszioja laiszkus po 
miestus. Beveik septyni milijo
nai ūkininku szeimynu, arba 
apie 30 milijonu žmonių atlai
ko savo paczta per 44,417 kai- 
misziku laiszka-nesziu (rural 
free delivery).

Pacztiniai darbininkai aplai- 
ko ant meto 441,622,517 doleriu 

1 algų.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Sūnelis milijonieriaus turi 
gana aipsunkyta gyvenimą. 
Jeigu meto savo pinigus nerei
kalingai ir neiszmintingai, tai 
žmones ji pavadina kvailiu o 
jeigu juos czedina tai sako buk 
yra szyksztuolis Ikaip buvo ir jo 
tėvas.

Praeita meta ant viso svieto 
radosi 22,904,425 telefonai isz 
kuriu 14,347,395 yra Suv. Vals
tijose o Europa turėjo tiktai 
5,863,684. Ant kožno szimto 
Amerikoniszku gyventoju pri
puola po 13 telefonu o Europoj 
tik vienas. Amerikoj ant 100,- 
000 gyventoju yra szeszi mili
jonai telefonu.

Koki žmogų galima pava
dinti mokytu? Ant tojo klausy
mo gerai atsako buvusis Ang
listas premieris Ramsey Mc
Donald szitaip: Mokytu žmo
gum yra tasai, kuris turi ramu
ma persekiojimuose, kas yra 
teisingu pasielgime su žmoni- 
mis, tvirtas sveikatoje ir mans- 
tyme. Mokytas žmogus gali bū
ti tokiu mokytu kaip tasai, ku
ris vien tik savo pravarde mo
ka pasiraszyt. Mokslas ne yra 
apkainavimu mokslu universi
tete, bet pagal dvasini ir pro- 
tisz'ka verte žmogaus. •

Zinysta be sanprotavimo, be 
tikro sveiko proto, yra pana- 
szi kaip tasai inszeles arklys, 
kuris bėga užsimerkęs in pra
garą.

Ant kožno deszimts tukstan- 
cziu vedusiu poru, septynesde- 
szimts isz ju persiskiria kas 
meta. Mete 1870 isz kožno szim- 
Jo tukstaiięgiu poru, persįskįr-

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.
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.

SAULE PUBLISHING CO., 
MĄHĄNOY CITY, PA.

Mano kūmas kai iszvažiavo 
in Džiunksina per Dekorei- 
szion diena in sveczius tai da 
ir dabar svecziuojasi ir prasze 
manes idant asz ji užvaduo- 
cziau. Tai ir pradedu: 
Springvalle yra daug merginu,

Bet kokios jos, tai paezios 
nežino, 

Yra ir vyru kvailiu, 
Ka sprendžia ant kitu.

Kaip tik katras su mergom 
kalba,

Tai kerszina nusukt galva, 
O tai toki, ka ilgus plaukus 

neszioja, 
Ir savo lupas brazduoja.

* * *
Kol vyras bobos nesuvaldys, 

Tai vis bus kvailys, 
Ant bobų nereikia rugoti, 

Tiktai kvailius vyrus kolioti.
Jeigu duoda bobai valia, 

Per ka pameta doros kelia, 
Tai jau priesz tai kalbėjau ir 

kalbesiu, 
Viską kaip ant delno iszdesiu, 

Koki triksai darosi, 
Ant ko bobeles varosi.

Vyras pas tokia už nieką, 
Ant galo iszibega ir palieka, 

Nesigaili ne mažu vaiku, 
Prisiplaka prie kitu.

* * *
Užtikau Nantike dvi merginas. 
Bet dzievaž, mergicos nekas, 

Labai jodvi puszinasi, 
Mat augsztai neszasi.

Visus traukia per dantis, 
Net užkabina doras moteres, 

0 paezios po koki ten nugara 
turi, 

Bet ant to nežiūri.
Viena kuprota, kita szleiva, 

Ir tai merginos neva, 
Vyrams in akis szoka,

Ir moteris apkalbėti moka.
Jau del visu dakako, 

Kožnas pamatęs, net pasikratė, 
Jeigu taip mergeles darysite, 
Tai žilo plauko nesulauksite.

* * *
Vai tosios Bruklino bobeles, 
Daugiausia iszgeria gazeles, 

Net ir po karezemas valkiojasi. 
Paskui girtos vaidijasi.
Po miesteli slankinėja,
P r a e i gi u s u žk a b i n e j a, 

Sarmata daro del blaivu, 
Davadiiu Lietuviu.

O ir isz kitu peežiu atsivelka, 
Pas savo kūmas in talka, 

Geria, geria paskui pradeda 
viena kita lydėt,

Tai visame miestelyje girdėt, 
Kaip myluojasi,
Ir bueziuojasi.

Dievs žino, kada tos bobeles 
gaus protą,

Ir nustos daryti sarmata, 
Ne viena rodos ir apsiredo, 

Ir in’ poniute iszrodo, 
Bet kada smegenis užpila, 

Tada jau gana; 
Kada iszsižioja, 

Visos apsiseilioja, 
Ir bjaurei loja.

Ne viena prie stulpo pasirėmė, 
Riauksoje ir vemia, 

Baisei dejuoja,
Sako kad ’kaltūnas terioja. j 

Tai-gi Dievyti, nė viena isz to 
liga gauna,

Ir kad nors gerti paliauna,

Nekurios Mainersvilles
mergeles,

Pamėgo trankytis laike 
nakteles,

Per naktis bambiliuoja,
O kaip szvinta, namo par- 

silbeldžia.
Geriau tokios mergicos'

(padarytu,
Kad naktimis nesivalkiotu, 

Namie sėdėtu, 
Savo mamelių klausytu;

Jeigu dą karta apie tai 
dažinosiu,

Pravardeles visu puikiai 
iszgiedosiu.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50- 
kri- 
3 oc 
isz 

isz- 
pa-
35c 
Ne-

44 pus. 15<c 
istorijos apie

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

Į No. 102 
' minaliszka 
į No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

( No. 104 Trys istorijos, apie 
i valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
! bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
i No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
.. v m i • •• įBurike ir Burikas; Kareivis ir vel-

DieilOS, (jGgllZCS —i (l., BllllCJi-jnaįs. man nakci acitiko (dzūko 
mas buvo sziais metais atžyme- ‘ pasaka); Užliekos isz senovės pada-

• • ;ų!vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali.

No. 
puikus 

No.
Garžia 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
».58

• “  15c
No. 123 Septynios istorjos apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene

kai! U *’s’ 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 Trvs istorijos apie Dūk
to nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

Krasztas Pagerbė Savo 
Marinius Karžygius
Tautines Prėkybos Laivyno

tas aipdovanojant pirmaisiais 
keliais szimtais Marinu Meda
liais Prekybos Laivyno jurinin
ku, žuvusiu tarnyboje, arti
miausiom giminėms, kaip pra- 
neszama Karo Informacijos 
įlįstai',gai pagal laikinus pla- Įcas JSZ girrios ir Ant nemuno 
nūs, nustatytus U. S. Maritime pu^api"ti/ • 
Komisijos ir Karo Plukdymo j 
Administracijos.

'Kiekvienas medalis, 
su laiszku nuo kontra-admirolo 
Emory S. Land, Maritime Ko
misijos pirmininko ir Karo 
PIu'kdymo Administratoriaus 
buvo oficialiai agentūrų atsto
vo suteikti giminėms.

Specialiszkos apeigos, pabrė
žiant tu vyru dar'bo svarbumą 
pergabenime kariu ir medžiagu 
in karo laukus, 'buvo atlieka
mos Laivininkystes Darbo Uni
jų ir Amerikos Propelerio 
Kliubo, tautiniu organizacijų, 
laivininkystes pramones tauti
niu origanizaciju ir kitu suinte
resuotu Prekybos laivynu or
ganizacijų, invairiose laivu 
statybos vietose, bei 14,000 
Amerikos Legionu postuose.

WFA Apsaugoja Peni- 
cillino Iszteklius

Karo Informacijos Instaiga 
pareiszke kad Karo Maisto 
Administracija kartu su ga
mintojais ėmėsi žygiu apsaugo
ti trukumą laktoses, kuri yra 
vartojama auginimui grybo, 
isz kurio gaunamas penicilli- 
nas. Tu žygiu pasėkoje lakto
ses gamyba bus padvigubinta.

AVFA aficialus asmenys nu-j 
mato, kad sziais metais bus 
gauta 14,000,000 svaru lakto-' 
sės, t.y., pieno cukraus. Dabar
tiniai Karo Gamybos Instaigos, 
apskaieziaviniai numato, kad' 
penieillino gamintojams reike 
tarp 6,000,000 iki 7,000,000 sva-, 
ru per metus, įkas sudaro visa ' 
metine laktoses gamyba per 
paskutinius metus. Karo Ga-- 
mybos Instaiga toliau sako kad? 
nėra jokiu žymiu, kad dabarti-į 
niai tyrinėjimai sintetinia pa
gaminti penicillina, — kuriuo 
butu iszvengiama laktoses var
tojimas — turės 'bent kiek pa
sisekimo ateityje, netgi nėra 
jokiu žymiu, 'kad tokis būdas,' 
net jeigu ir butu surastas, butu! 
komerciniai vartojamas.

Pitkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

64 pus. 25c
116 Istorija apie Sierata,
apraszymas. 119 pus....15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta levu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ....................................... ...25c>

No. 171 Vieniolika puiku istorijų

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaienczij0S; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c'

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
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 > (su paveikslais), apie Džiaugsmas

No. 145 Trys istorijos apie Velni-lir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o įisz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
malvninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; 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. 158 Keturios istorijos anie Ka
pitonas Ptormfield danguie: Pabe- 

Lrele: Kas-sri isztjme: Prigautas vagis
60 nuslaniu ...................................

dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauri- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

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

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

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

Adresas:

15s

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Hooverai Ant Vaiku Kliubo Bankieto

J. Edger Hoover virszininkas F.B.I., ir buvusis Suv. 
Vals., prezidentas Herbert Hiover, kalbasi tarp saves, ka
da jie buvo pakviesti ant Amerikos Vaiku Kliubo susirin
kime New Yorke.

Geras Sveikatos Stovis 
Tarp Moterų Uni

formose

Karo Informacijos Instaiga, 
pasiremdama Kariuomenes ir 
Laivyno suteiktomis žiniomis, 
pareiszke, kad sveikata tarp 
uniformuotu moterų tiek Ka
riuomenėje, tiek Laivyne, vi
dutines WAC, WAVE, Moters 
Marines ar SPAR fiziszkai pa
sitaiso po to kai jos instoja ka
riais.

WAVES svoris pakyla maž
daug 5 svarais ir, per ligoninė
se suruosztus peržiurejimus 6,-

400 narėms, rasta kad jos netu
ri maitinimo trukumu. Kitoje 
2,000 IVAVĖS grupėje peržiū
rėjimai rado, kad maisto tru
kumai ir laikysenos pasitaisė 
po apmokymo laiko. Gera lai-' 
kysena yra labai svarbi fizinei: 
sveikatai ir ji buvo atsiektai 
per manksztymosi. Moterys’ 
Marines vidutiniszkai priauga; 
o—6 svarus svorio, po to kai' 
instoja'in Moterų Rezervą.

Sveikatos priežiūra WACS, 
WAVES, SPARS ir Moterims 
Marinėms apimta apsaugos 
priemones, kaip tai skiepiji
mas, fizinis manksztymasis, 
geras maistas ir geros gyveni-

1

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.

SAULE, MAHANOY CITY, FA.

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

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulvą. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS OJTp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

1 1 ........  1 ’J

mo sanlygos. Toms, kurioms 
reilkalinga, suteikiama skubi 
ir ipalkanlkama medicinos ir li
gonines priežiūra.



’ ‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

GERAS GIRIOS SARGAS Szaudo Japonus Kaip Zuikius

(Tasa)

Szimas vietoj atsakymo nu
žengė kelis žingsnius pirmyn 
ir krisdamas ant lovos užsiden
gė burna rankom.

— Ka asz padariau! Ka asz 
padariau! — szau’ke užkimusiu 
balsu. — Užmusziau ji! Užmu- 
sziau! O j, asz nelaimingas!

— Vyreli! Szimuli! Del Die
vo meiles, pasakyk kas atsiti
ko? Ka užmuszei? pasakyk 
man!

— Kilk szalin nuo manes, mo- 
teriszke! Nesiglausk prie 
žmogžudžio nes kraujais savo 
rankas susitepsi! Alba geriau 
paimk kirvi ir mane ant kart 
ant vietos užmuszk! Ir taip jau 
mano visas gyvenimas ant nie
ku nueis, ar vėliau, ar anks- 
cziau, vis viena!

— Vyre! Kas tau pasidaro? 
Ar proto netekai, ar-gi kas ki
tas atsitiko ? — szauke aszaro-
mis apsiliedama ;pati, kad tuo j Szimas — kas per baisus ma- 
taipu iszgazdinti tėvo laukiniu' tymas! dar man vis jo iszbales, 
žvilgterėjimu vaikai pasislėpė kruvinas veidas nuolatos stovi

— Ka asz nelaimingas pada
riau! — kalbėjo Szinuųs isz lėto 
ir su matoma gailesį imi ant 
veido. — Dievas mane nubau
dė labai sunkiai bet nenoromis 
dasileidau piktadarybes. Jau 
gal paskutini karta su jumis 
esu: rytoj ateis, mane suims nu
gabens sudan ir už smerti turė
siu užmokėti smertimi. O tu 
manės gal neverksi nes pasi
bjaurėsi žmogum, kuris savo 
rankas sutepe nekalto žmogaus 
kraujais ir keiksi mane už tai, 
kad visus namiszlkius intrau- 
kiau in tokia geda.

— Dieve mano! — szvapejo 
Szimiene. — O praszyda/vau 
tavęs nuolatos ir tau kalbėda
vau: nevaikszcziolk, tai grie- 
kas, Dievo rustinimas, ka vei
ki, bet tu manes nei klausyti ne
norėjai ir taip taigi turėjo tas 
viskas pasibaigti.

— Brrr! — kalbėjo toliau

tamsiausiame pirkios kampe— 
kas tau pasidarė, žmogau ? Sa
kyk, papasakok man, juk asz 
tavo pati, gal galėsiu tave su
raminti.

Ir nutvėrė abiem rankom vy
ro galva ir su prievarta pri
spaudė prie savo sopulingos 
krutinės.

— Szimuli, — pradėjo pra- 
szyti szvelniai o jos aszaros 
kaip žirniai ritosi — pasakyk 
man, kas tau atsitiko tame 
miszke, juk paslėpti priesz ma
ne tu neprivalai. Nusiramink, 
nesirūpink beprotiszkai, jeigu 
sugrieszijai tai vereziau pasi
melsk: nusiramink!

Szimas pradėjo snukiai dū
suoti. Szirdirigas paezios gla
monėjimas ji suramino. Po va
landėlei pakele jis galva. Akys 
lyg sziol laukines būdamos, 
pradėjo virsti szvelnesnem, pa
sirodė josenusižeminimas, gai
lestis ir sopulis.

— Žmona! — pradėjo pa
lengva — pasakysiu tau visiką, 
iszsispaviedosiu, kaip ant spa- 
viednes tiktai vaikus suguldy'k 
ir užmigdyk. Tegul nors jie tė
vo piktadarybes negirdi ir ne
žino.

Verkszlendama pamaži bet 
tikėdamosi iszgirsti isz vyro 
lupu ka tokio baisiausio ir per- 
imanezio, Szimiene iszpilde jo 
norą o po tam vela szale jo lo
vos atsisėdo.

vokite Dievui kad ant manos; ĄJj-gsgg GYVenilDO 
užtikote. Asz jusu pražūties ne-1 _____
troksztu. Niekas neprivalo ži-j Tieji kurie persikrausto ifl 
noti to viso atsitikimo, todėl ^as vietas arba iszvažiuoja in 
taipgi reikalauju ir nuo jusu j£itus miestus ant apsigyveni- 
tylėjimo. Jeigu pasitaisysite, mo ir geidžia kad jiems‘Saule’ 
Szimai, kam asz nusitikiu, tai eįtu pertraukos, kada maino 
jau man tas bus didžiausia už- savo adresus tai tegul neuž- 
mo'kestis o kitokiu dovanu ar, mirszta paduoti ir savo sena 
atlyginimo asz nuo jusu nerei-l adresa, o tuom palengvinsite 
kalauju. Ne jus manės, ne asz;Qes kitaip negalėsime surasti 
jus nuo szio laiko neprivalome
žinoti. Nedekavo'kite man žmo- Jei, jaigu permainote savo gy
nės, pasimelskite kada nors uz< veninio vieta, raszant in rėdys 
maniszkius kuriuos jau seniai; te kad permainyti Jusu adresa, 
Dievas pasiėmė pas save bet' 
labiausia savo prisiegos nepa- 
mirszkite. Bukite sveiki.

Tai pasakęs nusisuko greitai 
ir pakol Szimai jam suspėjo 
dar karta padclkavoti, jau lies- 
nilko ne ant kiemelio nebuvo.

Szimo pilkio j dar ilgai nak- 
czia szvieša neužgeso. Vaikai 
seniai jau miegojo bet priesz 
Dievo Motinos paveiksią mel
dėsi du žmones: laiminga pati 
ir prie naujo, geresnio gyveni
mo atverstas Szimas.

Tai buvo atmintina jo visa
me gyvenime priesz Kalėdas

■Ą'' - c

pranta kaip asz sugryžau na-' 
mo.

Szimas nutilo ir dabar žiu
rėjo priesz save. Prie kokio tai 
galo priėjo! Buvo jam gerai ant 
svieto, laibai gerai, tiktai nesi-: 
storojo suvaldyti savo pajau-1 
kimu ir sztai toksai prieszin- 
gas tiesoms pasielgimas prive
dė ji prie piktadarybių. Kas 

j dabar ? Visas jo gyvenimas ant 
'nieku nuėjo, nes žinojo gerai 
kas jo laukia. 'Szale jo nusimi
nus pati verke o jame staiga 
užgimė suomenes iszmetineji- 
mai. Iszbales liesuilko lavonas 
nuolatos jam priesz akis stovė
jo.

Ir vėl pradėjo trankytis isz 
pasiutusio nusiminimo. Norėjo 
pakilti nuo lovos bet pati su 
prievarta ji sulaikė. Biednioke 
del suraminimo ne žodžiu at- 
sakaneziu jau nesurado. Visas 
gyvenimas, visa ju laime taip 
staiga niekais nugarmėjo.

— Szimuli, melskis nors, te
gul tau Dievas ta prasikalti
mą atleidžia, juk tu tycziomis 
to nepadarei.

Szimas pasižiurėjo in paezia, 
gailestis suspaudė jam szirdi. 
Ne, jis jos palikti negali. Turi 
gyventi ir likti laisvu. Urnai 
jam atėjo in galva pabėgimas. 
Gal dar nebus per vėlu; kol ap
sižiuręs ir jo pėdas suseks, su
spės dar per rubežiu peibegti. 
Tenai teisingumo ranka jo ne
pasieks, gerai sau diibs, nauja 
gyvenimą pradės o po tam pas 
save ir savo paezia parsitrauks.

Toji viltis ji atgaivino. Kaip 
beprotis paszoko nuo lovos ir 
puolėsi prie duriu, nepaisyda
mas persigandusius paezios 
riksmo.

Staiga sustojo, kaip inkas- 
tas. Tarpduryj pasirodė koksai 
tai žmogus. Szimas už galvos 
sau nusistvere, suklydusias 
akis insmeige atejunan ir bai
siu balsu suriko.

— Dvasia! Dvasia!
Ir Szimiene, negalėdama su

prasti to nepaprasto apsireisz- 
gimo, persigandus ant žemes 
atsiklaupė ir su rankom užsi
dengė veidą.

Ateivis liūdnai nusiszypso- 
.. , . ... v jo. Buvo tai vvras iau pabuvu-s:o!g m ji. Dievas yra mano liu-r. y . .v , . šiame amžiuj j, iszinankes.dintojum 'kad asz ji norėjau tik:
pabaidyti. Bet ant nelaimes,' / o _
vietoj iszszauto ir tuszczio' T E M Y KIT E 
vamždžio atlosziau gaidi ant 
primuszto vamždžio. O ežia 
kaip ant tos nelaimes liesnikas 
nepasitraukė bet prie manėsi 
tik keliais žingsniais prisiarti
no. Atvėrė lupas ir norėjo ka 
pasakyti...

priesz akis... Sziadien pavaika- 
lej nuėjau sau in miszka. Mis- 
liju sau, tenai sziadien niekas 
to miszko nesaugos, tai giliau 
insileisiu ir ten sau pasijeszko- 
siu geresnio uždarbio. Nuslin
kau taigi toli, net prie pat pi
lies. Pasitaikė digtokas ožys, 
man akys praszvito ji pama- 
czius. Nieko nelaukdamas szo- 
viau ir ant vietos paguldžiau. 
Tuo kart ėmiausi ji aptaisyti. 
Muszkieta atspyriau prie me
džio, szale saves ir beveik jau 
savo darba turėjau užbaigta 
kad ūmai už saves iszgirdau 
žingsnius.

Persilgandes greitai pasikė
liau nuo žemes ir atsisukęs pa
žinau nauja liesnika. Jo iszba- 
les veidas net žibėjo sutemoje 
o ėjo sau ramiai prie mtlllOS, 
nors be jokio ginklo tik su laz
da rankoje. Baime mane tie
siog supancziavo.Mislinau sau: 
turbūt jis manes dar nepažino, 
atstatysiu priesz ji muszkieta, 
gal persigas ir pasitrauks sza- 
lin nes man stovėjo ant paties 
tako o asz tuokart galėsiu sau 
ramiai pabėgti. Taigi nutve
riau dvivamzdi ir eikliuoju tie-

SKAITYTOJAI!

Amerikonai plaka Japonus ant Arawe, New Britain sa
lyne, kur kapralius Peter Boneventano, isz Jeanette, Ohio, 
paliepineja savo vyrukams szaudyt in Japonus isz armote- 
liu. Galite jiems prigialbeti geriau kovoti pirkdami bonus.

kur tokia žmogus gyveno. To-

Kakta buvo apriszta skarule- 
liu ant kurio matėsi kraujo žy
mes. Rankoj laike Szimo musz
kieta ir ta prie jo isztiese.

— Dvasia ne esmių — pra
dėjo kalbėti ramiai, szluosty- 
damas sau sunkianti isz po ska
rulio krauju. — Dievas mane 
iszgelbejo. Blogai cieliavote, 
szovinys man tik kakta sudras
kė truputi bet labai apgluszino. 
Netrukus atsigaivinau. Žino-, 
jau kas mane sužeidė nes jus' 
pažinau pirm negu spėjot szau-' 
ti. Mano pirma mislis buvo eiti; t1110 prie Szimo. 
pas szaltysziu, atiduoti jam ju-j 
su muszkieta ir jus pavesti vai-'

i X - c_> — — — 

Į szios dienos nemedžiosi sveti
muose mistikuose. Ar sutinki?

Szimas pagalios atgavo san- 
inone. Nutvėrė liesnika už ran
kos ir eme ji karsztaibucziuoti, 
po tam drebaneziu balsu atkar
tojo reikalaujama prisiega.

Liesnikas nusiszypsojo.
— Bukite spakaini ir dėka-! nedintas.

te! Jis nekaltas ir tyczia to ne
padarė. Atleiskite jam! Pasi
taisys, perstos medžioti. Atsi
klaupk, vyre, prisiegk ir pabu- 
cziuok rankas tam musu gera- 
dejuj!

Ir tuojaus su savim patrau
ko vyra.

Liesnikas nejucziomis apsi- 
asaarojo. Atspyre muszkieta 
prie sienos ir prisiartino prie 
lovos szale kurios ant sienos 
kabojo misinginis kryželis. Nu
kabino ji nuo sienos ir prisiar-

i — Ant to szvento musu Isz- 
ganytojo kentėjimu

* * *
Pus i nu naktis artinosi.
Netoli grafo pilies stovėjo 

apsuptas tankiu miszku liesni- 
ko nedidis namelis. Mažoj, ap- 
szviestoj taukine žvakele, pir
kelėj sėdėjo prie stalo liesnikas 
su apriszta galva. Priesz ji ant 
stalo gulėjo szviežiai supjaus
tytos juodos duonos riekutes ir 
szmotelis sviesto o szale ant 
lopu pasirėmęs ilsėjosi didelis 
meidincziu szuo, padejas kudlo- 
ta galva ant savo pono keliu.

-— Taip, geras mano szuneii! 
— kalbėjo savo isztikimui 
draugui liesnikas — tai musu 
Kuczios vakariene! Seniau ki- 
toniszkiau butą nes turėjau sa
vo szirdžiai miela szeimyna.

B - CELAYO
Raszant laisvi us in redakci

ja “Saules,” ■ .donekite isz 
aiszkint koki i . rite reikalą ii

. jeigu siuncziate pinigus, tai pa-

džiai, kas buvo mano priderys- 
te tai padaryti. Bet Dievas man 
kitokia misli atsiuntė.

ženklo, | Tas visikas nesugryžamai pra- 
prisicgk man czionai kad nuo (.j0. Kam

paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
-------------------------

PUIKI ISTORIJA 1

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa.

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

ir

bau-'
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arba pradžia
SKAITYMO 

.. .ir... 
RASZYMO

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

Nelaime stojosi... žymėkite už ka siuncziate juos, 
Szuvis sutižę ir liesnikas be jo- 0 apturesiste geresni patarna- 
kio sudejavimo parkrito ant vįma be jokio užvilkinimo ii 
Žemes... Toje valandoje menu
lis isz po medžiu iszlindo, pasi
darė sziviesu. Žiurau, ežia 
priesz mane guli liesniko lavo
nas. Veidas isz'bales o isz kak
tos kraujas sunkiasi.
man ant galvos atsistojo, mir-j įį markes del atsakymo, nes Ri
tina mane baime apėmė, po taip jusu laiszkas neaptaręs jo 
tam nusiminimas ir neapsako- ’Kį0 atsakymo. Laiszkus ir Pi
ma gailestis. Visa valanda sto- nįgus visados siunskite ant szio 
vėjau, kaip prie žemes prikal- adreso: Saule Publishing Co., 
tas, žiūrėdamas in savo nelai
minga auka. Pagalios muszkie
ta man isz ranku iszlkrito o jos 
barszkejimas dar labiau mane 
pergazdino. Rodėsi man štai-' 
ga, kad szetonas jau savo na-' 
gus prie manes tiesia. Pradė
jau bėgti, nežinodamas pats 
kaip ir kur. Ilgai, ilgai, taip po 
miszlka-trankiausi ir pats nesu-

apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo 
kio iszaiszk.mmo už ka pri 
siunczia pinigus. Taipgi, ra 
szant laiszkus, jeigu geidžiate

Plaukai j atsakymo, neužmirszkite inde

MAHANOY CITY, PA.

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

-------- ' mo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Girdėjau apie jus kad esate 
doras žmogus. Mislinau sau, 
turbūt no isz pikto noro bet isz 
baimes tai padare. Gaila man 
jus pasidarė o labiausia jusu 
paezios ir biednu vaikeliu. Nu
sprendžiau taigi eiti paskui jus 
in jusu piiikia. Asz esiu žmo
gus nekersztingas o esiu kaip 
ir jus Lietuvys ir . Katalikas, 
tiktai isz kitos gubernijos, isz 
už Nemuno. Daug gyvenime' 
savo pikto patyriau nuo viso
kiu žmonių, tai ir toji žaizda 
užgis. Bet nieko nenoriu pada
ryti nelaimingu. Nuo seniai 
stovėjau prie jusu duriu ir gir
dėjau 'visa jusu įkalba. Sztai, 
pasiimkite muszkieta, asz savo 
nuoskauda jums isz szir'dies 
dovanoju. Apie visa ta atsiti
kima niekas nežinos nes jeigu 
kas manes apie mano žaizda 
paklaustu, tai pasakysiu kad 
asz pats per savo neatsarguma 
sau tai padariau. Bet prižadė
site man kad nuo szios dienos 
mesite ta savo pavojinga me
džiojimo zobova. Ar sutinkate, 
ant to ? |

Szimas stovėjo negalėdamas 
žodžio isztarti. Tiktai atvėrė 
placziai lupas ir žiūrėjosi ant 
liesniko.

Tuo tarpu jo pati greieziau 
atsipeikėjo. Suprato ant syk 
visa reikalą ir savo tobula szir- 
džia greieziau už vyra atjautė 
miela liesniko norą ir verkda
ma puolė anam prie kojų:

— Dievas jums užmokės ir 
szimteriopai atlygins miela- 
szirdyste kokią, mums parodo-

ežia dabar minėti? 
Sziadien mano gyvenimas bė
ga be jokio tikslo prie artimo
jo galo!

— Be tikslo? — paklausė 
tuojaus pats saves o sužeistos 
neseniai galvos skaudulis pri
mine jam paskutini gera darba 
ir tuoj likos ant visados užga- 

(Galas

“Seabees” Dirba Savo Szalta-Kosze

Siuncziant pinigus per 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszda vysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum# 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekiua 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuika. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

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

:: 25tf ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIl

Szitie vyrukai, kurie priguli prie “Seabees” tarnystos, 
Guadalkanale, padaro savo szalta-kosze du kartus ant san- 
vaites, taipgi pristatydami užtektinai szalta-koszes ir del 
savo draugu, mariniu kareiviu, kurie ja labai mėgsta.

SKAITYKITE “SAULE”

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

t®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! !

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.



Žinios Vietines! Vokiecziu Drutviete Žinoma Kaipo “Atlantiko Siena”

— Birželis-June.

— Ponia Mangarieta Sherma-1 
niene, isz Ludington, Mieli., 
lanlkosi pas savo įbroli Vincą 
Stadali ir sesere Ona Szer- 
molksztiene ir pažinstamus 
Girardvilleje. Ketina atlankyti 
ir savo tris brolius gyvenan- 
czius Brandi, Midi. Ponia 
Shermaniene taipgi lankėsi 
“Saules” redakcijoj. Ji kita
dos gyveno szioj aipieliiikeje. 
Acziu už atsilankyma.

—■ Per Papuoszimo Kapu 
Diena (Decoration Day) dau
gelis svecziu isz aplinkiniu at
lankė savo pažystamus ir gi
mines. Ant Ikapiniu taipgi gali
ma buvo matyt daug senu pa
žystamu kurie pribuvo pa- 
puoszti (kapus savo mylimųjų.

— “Vėliavos Diena,” Se- 
redoj Birželio-June 14 d., bus 
apvaikszcziojama iszlkilmingai 
mieste su paroda, taipgi įkartu 
primenant jog Amerikos 5-tos 
Karo Paskolos Vajus prasidės 
neužilgio.

■—■ Sziomis dienomis lankosi 
namie ant urlopo kareivis Serž. 
Florijonas Boczlkauskas su pa- 
czia, sūnūs Florijono Boczlkau- 
s'ko nuo 312 W. Pine uly.

—• Pulkauninkas. Juozas J. 
Zagorsiki, 25 m. amž., Lenkas, 
nuo 408 W. Pine uly., likos už- 
musztas eroplano nelaimėje, 
Dyerbung, Tennessee Gegužio 
29 d. Kūnas bus parvežtas in 
miestą gal Petnyczioj ant pa
laidojimo kurios atsibus Suka
toj ar Panedelyj. Velionis pali
ko tėvus, viena broli ir tris se- 
seres. Radosi tarnystoje nuo 
Liepos—July 1942 meto. Lai
dotuves atsibus su kariszkoms 
apeigoms isz Lenku bažnyczios.

SHENANDOAH, PA.

—- Ponia Jeva Jurkeviczie- 
ne, isz miesto, likos aprinkta 
kaipo pirmininke Pirmo Penn- 
sylvanijos Distrikto Moterių 
Susivienijimo, ant susirinkimo 
laikyto praeita Nedeldieni Szv. 
Jurgio parapijos svetainėje.

Tamaqua, Pa. t Juozas (Yan- 
savage) Juodzeviezius, nuo 109 
Washington uly., mirė Seredos 
ryta 4:30 vai., Coaldale liigon- 
buteje, sirgdamas per tris me
nesius. Buvo anglekasiu ir pri
gulėjo prie Szv. Petro ir Povy- 
lo parapijos. Paliko dideliam 
nuliudime paezia Teofilia, vie
na sunu kareivi Pfc Juozą, 
Anglijoj; duktere Eleonora, 
New Yorke; 3 po-vaikius Sta
nislova Masaiti, tarnaujanti 
Laivyne, Josephina, pati Jono 
Sorrick ir Matilda, New Yor
ke. L. Traslkauskas, isz Maha- 
nojaus užsiėmė laidotuvėms.

Evanston, Ill. — Praeita san- 
vaite, Gegužio 25 d., vakare, 
galiūne, po nr. 1900 Howard 
uly., sėdėjo ir gere alų jūreivis 
Gerald Marle Sincoc'k, 35 metu. 
In saliuna inejo Edward Zinier, 
43 metu, paleistas isz laivyno 
tarnybos.

Neužilgio po jo inejimo in 
saliuna prasidėjo tarp jo ir 
Sincocko ginezai, kuris isz jų
dviejų turėjo daugiau patyri
mu tarnyboje. Ginczas taip su
pykdė Zinieri kad jis peiliu nu
dūrė Sincocka. Zinieris likos 
aresztuotas.

Skaitykite “Saule”
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Žemlapis parodo prieszo pamarine sargybviete žinoma kaipo Vokiecziu “ Atlantiko 
Siena.” Hitleris jau buvo padaręs ypatiszka kelione per žiūrėti vietas. Marszalka Ro
mmel’as taipgi tankei atlanko “Atlantiko Siena.” Pertraukta linija yra žinoma kaipo 
Rommel’o sargybjuosta. Paženklintos vietos su swastikoms yra žinomos kaipo Rommelo 
drutvietes arba fortai.

Deszimts Metu
Amžiaus Motina

Somorija, Czekoslovakija — 
Deszimts metu mergaite, Szui- 
loke, kuri lankėsi in mokslaine 
ana diena pagimdė kūdiki. Su- 
sinesze ji su kokiu tai vyru ir 
pasiliko neszczia. Užteminta, 
mergaites padėjimą ir likos tiksle 
praszalinta isz mokslaines. Ku-1 
dikis po pagimdymui svėrė sze-į 
szis svarus bet in kėlės dienas
mire. Motina sveika ir neisz- 
duoda pravardes kūdikio tėvo, 
nors jai visaip kerszino. Mano
ma, kad tai buvo kokis moks- 
laines virszininkas.

Seniausia Mergina Ant
Svieto Mirė

London — Pana Elzbieta 
Lislle, viena isz seniausiu dva- 
riniu panų ant karaliszko dva
ro, mirė turėdama 105 metus 
amžiaus. Buvo ji maža mergai
te da prie karalienes Viktori
jos, 1845 mete ir pamena gerai 
kada karta karaliene paslydo 
trepais žemyn ant tacos.

Turkas Turėjo Daug 
Paežiu

Kairo, Egiptas — Jeigu ka
ralius Salamonas sziadien at 
sikeltu tai nemažai turėtu er
gelio su civiliszkais sudais, ku
rie net Egipte persekioja tuos, 
kurie turi už daug paežiu.

Ana diena likos paszauktas 
in suda turtingas Turkas Tsaul 
Szerf Bej, kuris in laika pen
kiolikos metu vede net 58 mote- 
res o su kurioms persiskyrė' 
pats padarydamas netikrus 
dokumentus.

Del Musu Skaitytoju!

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 prisiunskite, 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.

------------□------------

Skaitykite “Saule”

Muszis Tarp Kaimuo- 
cziu Ir Banditu

Beirut, Maža Azija — Apie 
szimtas žmonių likos užmuszti 
laike muszio su banditais kurie 
užklupo ant kaimo Kavkaba, 
arti Asabaya.

Banditai užklupo ant kaimo 
apipleszimo, užmuszda- 

mi 40 kaimuoeziu, daugiausia 
moterių, vaiku ir senesniu gy
ventoju. Kaimuocziai užklupo 
ant banditu pakol iszgujo juos 
isz aplinkines užmuszdami 
apie septynesdeszimts asztuo- 
nis banditus.

-----------*-----------

Gyvate 18 Pėdu Ilgio

Duluth, Minn. — Prie mažo 
miestelio kas diena atslenka 
milžiniszka kirmėlė kuri yra 
apie 18 pėdu ilgio. Gyventojai 
po nusileidimui saules neiszei- 
na isz stubu nes yra perimti 
didele baime. Pavietas iszsiun-

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

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

V, S, Trtautry Departountt

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Devyni Broliai :: Elenyte::
mele taip ir padare. O broliai 
it sesuo laimingai po tam gy
veno. Ir dabar tebegyvena jei-

devyni broliai ir sesuo 
Elenyte. Tėvai mirdami pa-

RUVO

liko sunams po kumeti, dukte
riai kumele, szitu devynių ku
meliu motina. Broliai iszvažia- 
vo karau. Elenyte pasiliko

--------- gu tik nenumirė.
giedojo — ir sužvingo kumele-,1------------------------- !
le. Sužvingo devyni kumeliai ISTORIJEapie Ila isz ma~ 
visiszkai nebetoli. Laume ir nu-Į-----------------  iszo iszlins, At
važiavo ton pusėn. Broliai jos'yva in virszu iszkils, Kaip už- 
nepažino; ant drapanų tarė,
kad ju sesuo, bet labai stebėjo
si: j u sesuo Elenyte buvo labai 
graži o szitoji tokia baisi, dru-

Rommel s 
coastal 
fortress

te in ten kelis žmones isztyrinet 
apie tai ir sugauti taja gyvate 
gyva.

Sudegino Nigeri 
Ant Laužo

New Albany, Miss. — Nige
ris L. Johnson likos atimtas 
nuo palicijantu kurie ji arės z- 
tavojo ir veže in kalėjimą, per 
inirszusia myne žmonių, kurie 
sukrovė dideli lauža, uždege ir 
užmėtė ant jo nigeri. Johnso- 
nas sužagejo balta mergina. 
Tuojau susitvėrė didele minia 
inirszusiu žmonių ir per dvi die
nas jeszkojo nigerio su szuni 
mis pakol ji suėmė.

Senis Susilaukė
Džiaugsma

Minneapolis, Minn. — K. 
Faris nesenei pasiliko tėvu 12 
svaru sūnelio. Paris, kuris turi 
jau 70 metu, apsipaeziavo ant
ru kartu. Pirmutines paezios 
pasiliko penkiolika vaiku.

namie.
Ilgai ji lauke broliu. Pra

slinko devyneri metai o jukaip ta. — “O, ežia mano piemene!” 
nėra, taip nėra. Tada ji pasi- —- pasakė laume ir parode bro- 
kinike savo kumely te ir iszva- liams Elenyte. Broliai jos ne- 
žiavo broliu jeszkoti. Važiuoja,’pažino bet “piemenes” veide- 
važiuoja ir nežino ar toli dar lis primine jiems seserį ir jie 
jos broliai ir eme dainuoti:

Sužvingk, kumelele,
S už v i ngk, j u o d b e r e 1 e, 

Kur tavo devyni sūneliai, 
Ten mano devyni broleliai!

Sužvingo kumele ir Elenyte 
isz tolo, isz užu szimto myliu,
iszgirdo devynių kumeliu žven
gimą. Elenyte nuvažiavo ton 
pusėn, isz kur girdėjo 'žvengi
mą. Važiuoja ji pro dideli misz- 
ka, žiuri — adbega kiszkelis ir 
sako: “Elenyte, pavėžėk ma-
ne, atsiveja mane szaulys su 
skaliką is! ” Elenyte ipaem e 
kiszkeli ir insidejo ratuosna. 
Skalikai .prabėgo pro szali.

Važiuoja ji toliau ir priva
žiuoja laume. Laume važiuoja 
geldoje, kiaule pasikinkiusi, 
žarnomis insi vadele jusi, bjau
riais skarmalais apsitaisiusi. 
Važiuoja jodvi toliau ir priva
žiuoja dvi upes. Laume sako: 

“Elen, Elen, eiva pasimau
dyti! Szitoji upe pienu teka, 
anoji (krauju verda.” O kiszfke- 
lis saiko: “Elenyte, laumes ne- 
klausylkie! Szitoji upe krauju 
verda, anoji pienu teka.” Lau
me ulžlpykusi pagriebė ir iszsu- 
ko kiszkeliui kojyte. Bet Ele
nyte nepaiklause laumes ir ne- 
ejo maudytis.

Važiuoja toliau ir vela priva
žiuoja dvi upes. Vela laume 
szaukia: “Elen, Elen, eiksz 
maudytis! Szitoji upe pienu 
teka, anoji 'krauju verda.” 
Kisz'kelis saiko: “Elenyte, ne
eik! Szitoji upe krauju verda, 
anoji pienu teka.” Laume už- 
pykusi iszlauže kiszkeliui kita 
kojyte o Elenyte paklausė 
kiszkelio ir neejo maudytis. 
Vela važiavo toliau ir vela pri
važiavo dvi upes. Kiszkelis ve
la neleido Elenvtei maudytis. 
Laume iszlauže jam užlpakali- 
nes kojukes. Pagaliau nusuko 
jam laume galvyte ir kiszkelis 
numirė.

Vėla privažiavo dvi upes. 
Laume Elenyte vadina kraujo 
upėn maudytis. Bet nebebuvo 
kas pamokyt Elenyte ir ji nu
ėjo su laume maudytis. Laume 
greieziau iszszoko isz upes, už
sivilko Elenytės rubais ir in- 
sedo jos ratuosna. Elenytei ne
bebuvo įkas daryt: ji turėjo už
sivilkti laumes skarmalais, in- 
sisedo įgeldon ir važiuoja. Lau
me drutu balsu sugiedojo:

Sužvingk, kumelele,
Sužvingk, juodberele, 

Kur tavo devyni sūneliai, 
Ten mano devyni broleliai!

Kumelele nepaiklause laumes 
ir nesužvingo. Laume liepe 
Elenytei pagiedoti. Elenyte su-

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 

s Centre St., MAHANOY CITY, PA.

norejo priimti ja ruman. Lau
me neleido, sako, kad ji eitu 
nakti arkliu ganyti. Broliai 
pasodino 'laume už stalo, mylė
jo ja, midum, vynu girde, o Ele
nyte nuėjo arkliu ganyti. Ele
nyte ganydama arklius verkia
ir veikdama gailiai dainuoja: 

Laume ragana midų vyną 
geria.

Broliu sesele žirgelius gano! 
Paskui 'žiūrėdama in mene-

šio ipilnati vela sudainavo:
Oj menuli, menuli, pasakyk 

manei,
Ka danguj beveikia mano 

tėveliai?
Ir menulis jai atsa’ke:
Tavo tėvelis midų vyną 

geria,
Tavo motute gijas daro.
Laume ralgana iszejo priebu- 

tin ir iszlgirdusi tas dainas su
riko drutu halsu:

Tavo tėvas meszla mėžia, 
Tavo moezia skiedras renka. 
Broliai isžjgirdo Elenyte dai

nuojant. Jiems labai patiko tos 
dainos. Ir kita nalkti vyresny
sis'brolis nuėjo drauge Įpas ark
lius, jos dainuojant paklausyt. 
Bet jis greit užmigo ir nielko ne
girdėjo. Kita nakti nuėjo kitas 
brolis. Tasai taip pat užmigo 
ir negirdejo dainavimo. Taųj 
ėjo visi broliai isz eiles bet ne 
venas negirdejo. Pagaliau pri
ėjo eile jaunesniajam broliui. 
Tas atsigulė ir apsimetė bemie
gąs. Tada Elenyte įpradejo kaip 
kas nakti verkti ir sudainavo:

Laume ragana midų vyną 
geria.

Broliu sesele žirgelius gano!
Paskui brolis Elenytei sako: 

“Pajeszkok man galva!” Ele
nyte jeszko jam galva ir jis pa
juto kad isz jos akiu ant jo gal-j 
vos aszaros krinta. Tuomet 
kasžin kas sužibo ant jos ran
kos ir brolis pažino Elenytės 
žiedeli kuri jai motute buvo: 
palikusi. Brolis nustebės pa
klausė, isz kur tas žiedelis. Ele
nyte visiką jam apsakė.

Ant rytojaus broliai iszteipe 
kumele degutu ir pastate prie j 
duru. Paskui nuėjo pas laume 
ir sako: ‘Eime, sesute, (po soda 
pasivaikszczioti!” Laume eina. 
Pamacziusi prie duru degutuo
ta arkli, suriko: “Ko-gi ežia' . . i
toji kumele stovi? Broliai at
sake: “Suszerk jai, sesute, su 
lanka, — pati nueis.” Laumėj 
suszere kumelei ir jos ranka 
prilipo. Broliai sako:

“Szerk kita ranka — toji at- 
szolks!” Laume suszere ir kita 
ranka prilipo. Ir spyrė koja ir 
koja prilipo; spyrė kita ir kita 
prilipo. Broliai sako: “Szerk,i 
sesule, pilvu, tai atszoks ran
kos ir kojos!”'Laume suszere 
ir visa prilipo. Tada broliai sa
ko (kumelei: “Neszkie ja ten, 
kur saule neu'žszvieczia, kur ve
jas neužpuezia, kur joks žvėris 
neužeina, kur jokis pauksztis 
neužskrenda!” Paskui dar sa-j 
ko, kad vyno upeje nusimazgo-j 
tu, szillko pievoje iszsivartytu' 
ir pargryžtu graži namo. Ku-j.

laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. j

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
Sieniniai Kalendoriai, 23% 

coliu ilgio ■-15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
-—o—

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

L. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

“SAULE” YRA 
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.


