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Isz Amerikos Rusai Tik 200 Myliu Nuo Bėdino

PATI 16 KAREIVIU

Apgaudinėjo Visus
DETROIT, MICH. — Kori- 

na Buckner, 35 metu likos nu
bausta, ant dvieju metu kalėji
mą ir $2,000 bausme už apgau- 
dinejima kareiviu, 16 vyru, su 
kuriais buvo apsivesdavo. Toji 
apgavike apsivesdavo su vy
rais, kad aplaikyti juju užmo
kesti.

VOKIECZIAI
NETEKO 7,655

EROPLANU

Amerikonai 3,425

Kunigas Apiplesztas
Ir Sumusztas

PHILADELPHIA, PA. —
Katalikiszkas Kunigas Stanis
lovas Polityka, Szv. Alberto 
Parapijos, likos surastas jojo 
kambaryje skaudžiai sumusz
tas ir apiplesztas per koki tai 
Frana Jasinska, 26 metu, kuri 
fcurado palicijantas kunigo 
kambaryje. Kunigas likos nu
vežtas in ligonbute pavojingam 
padėjime.

Laike Prie Lenciūgu
Vaika Per Du Metus

i DELANCE, MASS. — Pali- 
tija jeszko nelabo tėvo, kuris 
laike savo dvieju metu sūneli 
Roberta Kerdosza, prirakytas 
prie lenciūgo per du metus. 
Motina vaiko bijojo apie tai 
praneszti palicijai, nes vyras 
kerszino ja užmuszimu. Kož 
na diena prirūkydavo vaikuti 
prie lenciūgo ir rakta pasiim
davo su savim in darba. Len
ciūgas nubružino vaikuczio 
rankas kone lyg kaulu. Vienas 
vaikas mate ji prirakyta ir pra- 
nesze apie tai palicijai, bet ka
da atėjo palicija paimti nelaba 
tęva, tasai pabėgo ir lyg sziam 
laikui jo nesurado.

Dukreles Iszsižadejo 
Savo Senos Motinėlės

Elizabeth, N.J. — Mrs. Mar- 
garieta Flanagan, 73 metu am
žiaus, buvo priversti užvesti 
teismą prieszais savo dvi duk
reles, idant pripažytu ja kaipo 
j u motina, nes dukreles keli 
metai adgal iszsizadejo savo 
motinos ir nenorėjo josios vi
sai pripažint ir suszelpti ant se
natvės. Sudas pripažino idant 
dukreles mokėtu senutei moti
nai paskirta suma pinigu ant 
josios pragyvenimo. — Beda 
ant svieto, jeigu vaikai iszsiža- 
da savo gimdytoju, o tėvai ga
li užlaikyti ir kelis tuzinus vai
ku.

-----------□---------- -
Tuksiantis Amerikoniszku 

eroplanu bombardavo Munika 
ir kitus miestus Vokietijoj.

Žemlapis parodo kad Rusai jau randasi tik 200 myliu 
nuo Berlino. Rusai uždare visus kelius Vokiecziams pa
bėgti, kurie turi naudoti tik klamynes.

ARGI TAI DVASIA

Inlindo Per Plyszio In 
Mokykla Ir Žiurėjo Per

Langa; Policija
Nesųemę

Kerby, Ind. — Kokis tai juo
das szeszelis nuo kokio tai lai
ko pradėjo vaiksztinet po mies
tą ir žiūrėti in langus. Daug 
kartu gyventojai norėjo suim
ti ji, bet niekados negalėjo ji 
pagauti. Paklydo po miestą 
kalbos, kad “dvasia” vaiksz- 
tineje vakarais, to del daugu
mas gyventoju bijosi vakarais 
iszeiti isz namu, o ypatinga 
moteres ir merginos. Ant galo 
insikiszo in tai szerifas su pa
licija, pradėjo susekineti neži
noma ypata, bet negalėjo susi
tikt, nes visados atlankydavo 
prieszingas dalis mieste.

Ana diena, apie deszimta va
landa, jeszkotojai paregėjo 
kad kokis juodas szeszelis szo- 
ka tankumyne j e medžiu prie 
mokyklos. Priėjo arcziau, — 
bet jiems rodėsi kad szeszelis 
szoka, bus ne ant žemes tik ore; 
pradėjo in ji szaudyt ir apie 50 
szuviu puolė in szeszeli, bet ta
sai vis ant tos paczios vietos 
szokinejo. Tada drąsesni priė
jo da arcziau, norėdami suduo
ti szeszeliui lazdoms ar kums- 
czioms, bet tik užduodavo in 
ora nedalypsted^mi jo visai. 
Ant galo, tasai slaptingas szes
zelis, pradėjo eiti in mokykla o 
paskui ji ėjo daugelis žiopliu. 
Per trijų coliu platumo plyszio 
mokyklos lango, szeszelis inejo 
in mokykla vidų ir dingo ne- 
žine kur.

-----------□-----------
New York. — Per reidio da- 

žinota, buk likos nužudytas 
Edvardas Degrelle, brolis Bel- 
giszkas Fasisztu vado.

Nutrucino Savo Drauge

Tampa, Florida. — Mrs. Ro
berta Steiger, 26 metu jauna 
motina likos aresztavota už nu- 
trucinima savo geros drauges 
Helenos Hovey, 24 metu, da- 
žiuretoja ligonu. Buvo josios 
neperskyromos drauges ir pati 
ketino atimti sau gyvastį, bet 
neturėjo ant tiek drąsos.

Žąsis Padėjo Juoda 
Kiauszini

Sioux City, Iowa. — Ūkinin
kas Frank Brown, rinkdamas 
kiauszinius tvarte, užtiko žą
sies lizde tikrai juoda kiauszini 
kuri nusiuntė in vaistini muze- 
ju.

Geriauses Amerikos
Lekiotojas Nuszove

109 Eroplanus

Hazleton, Pa. — Daugiau 
kaip 550 anglekasiu pradėjo 
dirbti Cranberry kasyklosia, 
po straikui 10 dienu.

Alijentai Artinasi■I.

LONDON. — Amerikoniszki 
eroplanai sunaikino 64 aliejaus 
szulinius Vokietijoj in laika ke- 
turiu menesiui Vokiecziai ne
teko daugiau eroplanu ne kaip 
gali juos padirbti. In laika 
6 menesius Amerikoniszki ero- 
planai sunaikino 51 aliejaus

Rusai Paėmė Grodna, Druski- 
\nininkai Taipgi Paimta; Vokie
cziai Neteko 100,000 Nelaisvė
je Ir 500 Tukstancziu Užmusz- 

ta In Laika Keliu Menesiu
dirbtuves, 86 eroplanu dirbtu
ves, suszaude 6,109 eroplanu 
ant žemes ir 7,655 ore, o Ame
rikonai neteko 3,425 laike 
klupimu ir musziu.

už-

Japonai Iszsiunte 
30,000 Vaiku

Isz Tėvynės
*■ - -v -- ’■A' 7-- r X.

NEW YORK. — Žine atėjo 
per reidio, buk daugiau kaip 
30,000 Japoniszku vaiku likos 
iszsiunta isz Tokyo, Japonijos, 
nuo Liepos-July men., kad juos 
apsaugot nuo kares, Tieje 
likos iszsiunsti tik didesniu 
miestu pas gimines ant ukiu ir 
mažesniu miestu, o tie kurie ne
turėjo giminiu likos iszsiunsti 
ant kitu salų.

Generolas Theodoras
Rooseveltas Mirė

LONDON. — Generolas 
Theodoras Rooseveltas, 56 me
tu amžiaus, sūnūs buvusio pre
zidento “Teddie” Roosevelto, 
mirė pareita Sereda nuo szir- 
dies ligos kur ten Francijoj. 
Palaidotas ant tu paežiu kapi
niu kur ilsisi kūnas jo brolio 
Quintino, kuris buvo užmusz- 
tas pirmutinėje svietineje ka
rėje.

SKERDYNE NE
KALTŲJŲ ŽMONIŲ

PER VOKIECZIU

LONDON, ANGLIJA. — Kaip žaibas, 
Milijoną Žydu Rusai užėjo ant Grodnaus neduodami Vokie

cziams pasilsio, tukstaneziai guli ant kariszko 
lauko artimoje, ir 350 miesteliu ir kaimeliu li
kos paimta aplinkinėje. Rusai vis daugiau ar
tinasi in giluma Lietuvos ir jau paėmė Druski- 
nininkus, Szandbura, Privalka ir Goža, paskuti
nis miestas randasi tik 10 myliu nuo Suvalkų.

Ketina Iszskerdyti

WASHINGTON, D.C. — 
Vokiecziai ketina atkerszyti 
per iszskerdimu milijoną Žydu 
Vengruosia ir kitur. Neseniai 
iszskerde visus gyventojus ma
žo miestelio Distomo, Graiki
joj, už tai, kad buvo prie lan
kus Anglikams ir juos suszel 
pinejo.

Iszgialbejo Savo 
Dranga

Alijentai dabar artinasi prie Vokietijos isz 
visu pusu ir kaip rodos in trumpa laika ineis in 
Vokietija.

Praeita Ketverga, Rusai paėmė sena sosta- 
pyle Vilnių, kuriame tęsęsi baisus kruvini mu- 
sziai su Vokiecziais, kuriuosia užmuszta dau
giau kaip 8,000 Vokiecziu ir 5,090 paimta in ne
laisve. Rusai taipgi paėmė daug miesteliu ei
dami prie Finu rubežiaus, traukdami ant Dvins- 
ko, Latvijoj, taipgi paėmė Ruzanus 60 myliu nuo 
Brest Litovsk. Kada Vilnius likos paimtas, Ru
sai iszszove 324 armotas ant ženklo ingalejimo.

Rusai taipgi paėmė Pinską ir paliuosavo 350 
miesteliu nuo Vokiecziu ir dabar eina ant Rigos, 
Karaliauczio, Varszavo ir Berlino. ■ 1

Pulkauninkas Franciszkus 
Gabrewski, Amerikoniszkas 
lekiotojas, ana diena nuszove 
109-ta Vokiszka kariszka 
eroplana Francijoj, ir szia- 
dien yra žinomas kaipo ge
riauses lekiotojas. Turi ji
sai 25 metus, pabaigė Notre 
kolegija ir gyveno Oil City, 

Pennsylanijoj.
■------------------★------------------

Amerikonai paskandino isz 
viso 110 Japoniszku laivu prie 
Marianos Salų.

Moteres Ir Vaikus Su
degino Bažnyczioje
LONDON. — Daugiau kaip 

800 žmonys likos nužudytais 
per Vokieczius mažam mieste
lyje Qraduor, Francijoj. Pir- 
miause vyrus iszvede in laukus 
ir suszaude, o moteres ir vaikus

Kada jo lekiojimo para- 
chutas neatsidare in laika, 
laike lekiojimo prie Camp 
MacArthur, jo draugas ma
tydamas pavoju, nulėkė že
myn, pagriebė virve ir abu
du nusileido žemyn be jokio 

tledingo atsitikimo.

Artimoje Hengyang, Kinuosia, likos už
muszta 14,000 Japonu in laika ketures die
nas. Daug paimta in laisve ir visokiu ka- 
riszko materijolo. Japonai bėga isztosios 
aplinkos in saugesnes vietas.

Amerikonai paėmė San Luce, 21 my
lės nuo Florencijos, Italijoj, po mažam at- 
sispirimui Vokiecziu, kurie matydami kad 
ne inveiks savo prieszu pabėgo.

Alfred, Onterio. — Ugnis su
naikino czionais didele Kata- 

4ikiszka bažnyczia ir parapinei 
suvarė in bažnyczia kuria už- mokykla Szv. Juozapo,
dege po tam isznesze in padan
ges su dinamitu. Tik asztuoni 
gyventojai pabėgo. Badai Vo- Newgardes ir kiti du aficierei 
kiecziai rado amunicija mies- likos užmuszti, kada kariszkas 
telyje ir už tai taip baisiai at- eroplanas susidaužė laike di- 
kerszino gyventojams. 'delio szturmo.

Chattanoga, Ga. — Majoras
Amerikonai paėmė 

kur supliekė 
apie 1,000 in

mandijoj, 
ir paėmė

13 miesteliu Nor- 
smarkai Vokieczius 
nelaisve.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
/• i ■» ' » I ■ JKas Girdėt

Vienas spekulantas apgansi- 
nuo laikraszeziuosia, kad tur
tingiausios kasyklos aukso 
randasi aiit Ameri'konisžku ka
piniu. Pagal jo apskaitymu, 
verte aukso katra dantistai su
naudoja czionais Amerike, isz- 
nesza ant $1,000,000,000 vertes 
sidabro ir platinos kone už pu
se tiek. O kad neyra paprati
mu traukti dantis numirėliams 
tai kas metas .daugybe aukso 
ir kitokiu brangiu metaliu eina 
in žeme. Geriausias biznis 
Amerike del dentistu; czionais 
dantis gadina szaltas vanduo 
ledais, ais'krymas ir kiloki sal
dus daigtai.

Abiejuosia atsitikimiiosia at- 
sibuna ipanaszus apmirimas 
nervu ir netekimas minties.

Toji žinia privalo būtie pa
linksminanti del moterių, ku
riu vyrai vėlina numaryti savo 
nervus su pagclba guzutes.

Vienas ypas uždavinio ko- 
czelu per galva apmalszys ner
vus vyro ir snezedins daug pi
nigo. Verta pabandyt!. ..

Ukiu-Farmu Saugumo 
Sanvaite Nustatyta 
Pradėti Liepos-July 

23-czia Diena
ISZ WASHINGTON. D. C.

Tie, kurie aplaike paragini
mus užmokėti už laikraszti 
“Saule,” tegul neužmirszta
prisiunsti, ne,s (kitaip laikrasz-j siek
tis bus sulaikytais

Ir czionais, jau del daugelio 
senesniu Lietuviu duodasi var
gas inženklus. O kas kaltas? 
Patys ‘kalti. Isz pradžios, ka
da pribuvo in Amerika nepaiso 
ant senatvės ir juodos valandos 
nesirūpino kad prasimanyt i ko
kia stubelia, nedave del vaiku 
mokslo. Ir su senesniais ne ki
taip stojosi. Buvo prasigyve
nta ir da turteli szioki toki in
gyje. O ka? Nemokėjo gyven
ti. Negana kad 'patys neturėjo 
mokslo ant vedimo biznio, bet 
ir vaikams nedave atsakanezio 
mokslo, sūneliai (pasiliko gir
tuokliais, nuėjo ant nidk ir tė
vus padare ubagais; palikdami 
didžiausiam varge.

Kožnas turi atsiminti ant se
natvės kol pajėgos pritarnauja. 
Tegul nemeto sunkiai uždirbtu 
doleriu. Tegul būdamas drū
tume [pavargsta, o ant senatvės 
turės nauda ir vaisiu isz savo 
darbo.

“ szilkines skepetaites? Ar gir- 
Per Kytrus Ickus dejai pone urednik! Ar tai nie

ko?! Tai tu norėjai apgaut 
ramia, bet as jam. sakau kad 
tai melas!

Prasidėjo ergelis ir turėjo

'pRUKIJA einaneziu prie ru- 
žiaus, sėdi vagone 2-tros kla- 

sos kelios ypatos ir koma kož- 
na isz ju yra užimtos slėpimu 
in 'kiszcnius visokius daigtus 
ant kuriu turėjo, užmokėti ak
cyza. Staigai inciina Žydą-, o 
matydamas kaip 'kokis tai se
nyvas žmogelis deda in kisze- 
nius visokius daigtus, atsigry-

szemu. 
s i b aigė

rublius

Seni Beisbolininkai pas mani nejeszkojo ir da ga
vau dovanu 12 rubliu kad tave 
iszdaviau. Jeigu as nebutau 
iszdaves ponuli, tai inspekto- 

irius butu atkreipus atycla ant 
manes, padarytu krata ir ture- 

jtau užmokėt 567 rublius! Ma
tai, tokiu bildu as uždirbau 567 
lu’bliu'S ir asz tu tau sugražinau 
47 ir esame kvit o ponulis priek 
to da turi užganadima, jog už 
viską užmokėjai ii' ne turi nie
ko ant sanžines! Szi gyt! 
Sveikinu ponuli! —GALAS.

U.S. Department of Agricul
ture, nustatydamas ukiu(far- 
mu) saugumo sanvaite praside
dant Liepos 23-eia diena, pra- 
nesą, kad 1943m. farmu nelai-i .....................zo jin ji su uzklausvmu: 
mingu atsitikimu skaiczius pa-

20,000 mirusiu ir 
2,000,000 susižeidimu farme- . „ 
riu, j u szeiynos nariu ir ramdi-į’ J J j — Kodėl ? Kas tau apeina

[mano interesas? — atsiliepe
'storas jegamastis.

— Ny, tai pone jegamastis su storuliu:
nieką neskadina! As jam va-Į — Sveikinu jam sviesiau- 
žiuoju ir Karaliaucziu ir žinau, sias ponuli!
kur tam urednikas jesko tavo-j — O tu prakeiktas smirde- 
ro, as nori ponui darodyt gerai, liau! ---paszauke storulis užsi- 
kur gali tam daigiam paslėpti, muosuodąmas su lazda ant Zy- 
kad tam uredniks negalėtu su-'do — ir da tu drysti rodytis
rast. -man in akis! ? Per tave, tu pra-

Storas jegamastis persitikri-' keiktas jeruzoimiszkas parke, į
. • . .. • . ..1 •   i ...... I . .. z . 4-7  n, lt— .t

— Peupraszau poną, tegul 
man pons pasaka, ka veži su

Nors žemes ūkyje 1943 me- 
noringai tais tebuvo samdoma 16% visu 

Suv. Vals., darbininku, ju ne
laimingi atsitikimai sudarė 24' 
%. Pagal National Safety 
Council apskaieziavimus, nu
stotas laikas del tu nelaimingu 
atsitikimu butu lygus dvigu 
bam darbo kiekiui, reikalin
gam pagaminti metini kviecziu 

yra J derliui visam krasztui. Pinigus 
prieszingi idant tas pats prezi- nuostolis siektu $1,000,000,000. 
dentas butu iszrinktas ketvir
tu sykiu, nes tas prieszainasi 
politi'kiszkiems instatyinams. 
Bet daugelis mano, kad tas yra 
teisinlgumas, nes per pavojin
gam laike, kada svietas yra pe
rimtas baisiu pavojum kares, 
prezidentas žino geriau padeji-į War Production Board vir
ina, nes kaip kitas žmogus ir' suninkąs Donald M. Nelson 
gali vesti kariszkus veikalus, paskelbė, kad pagal nustatyta 
geriau!..

Prezidentas Fr. D. Roosevel- niu. 
tas apreiszke Demoikratisžkail 
Partijai, bu'k jisai 
priims mandidatura ant (ketvir
to kandidato ant Suv. Vals., 
Prezidento. Konvencija Dem- 
okratiszkos Partijos atsibus 
Liepos-July 19 d., 1944 m., Chi
cago, Ill., ant kurios bus renka
mas ’kandidatai ant Preziden
to ir Vice-Prezidento.

Daugelis Politikie riu

Distiliuotojai Paliuo- 
suojami Nuo Karo 

Darbu

Ant gi]ūkio viskas už- 
pasekmingai, starulis 

užmetėjo tiktai 47 
bausmes su akcyza.

Insiutes kaip szimta velniu, 
sėdi storulis vagone visas in- 
kaites nuo piktumo, apsakinė
damas apie savo atsitikima ku
ris ji taip puikei prigavo. Ne
praėjo valandeli, kada trūkis 
judinosi isz vietos, kad s'ztai a- 
teina tasai Žydas in vagona ir 
be jokios sarmatos sveikinasi

Kada buvo losziama beisbo
le New York, kliubai Yan
kees, Dodgers ir Giants losze 
ant syk beisbole ant naudos 
penkto bonu vajaus. Trys se
ni vadai tu j u kliubu suėjo ir
turuejo draugiszka pasikal- | bankos 
įėjima apie senoviszkus lai
kus.

Del Musu Skaitytoju 1

gal tam pinigus!

Žydai nuo amžių Žydu buvo, 
Žydu pasiliks, noriuts ji netilk 
kas diena kriksztytu ir kas 
diena sziuruotu, tai jisai vis ci
buliais ir' czesnaikais atsiduos. 
Ar tai Leiba ar Leizeris su ba- 
lakonu ir cicalais ir su pirszti- 
naitem, ar jisai lankosi in sina
goga ar ne, tegul agitavoje 
kiek nori, kad jam net guzilka 
tri.lktu nuo kamzolbs nuo pa'tri- 
otiszmo, tai vis jame sėdi Žy- 
diszka kuszia ir gana!. . .

Sujes'kojimas sau gyvenimo 
drauge ne taip yra sunku Alas- 
koje, kur ant Iko'žno vyro pri
puola devynios m o teres, ir su 
kožnu* metu tasai 
pasididina. Gubernatorius ap
garsino, jeigu taip toliaus bus, 
tai turės merginas paskirti 
ant visolkiu valdiszku dinstu ir 
urėdu.

WPB politika paliuosubti bet 
kurias karo laimėjimui reika
lingas dirbtuves,, kraszto dis- 

' tiliuotojai ir j u intaisymai ne
bus reikalingi gaminti pramo
nini alkoholi laike Rugpiuczio 

paszaukti 
alkoholi

nias iszaiszkinimu Žydo, paro- netekau 47 rublius!
de jam viską ka su savim turė
jo ir kalba:

— Czia turiu (fu szimtus ei- rudas jautis?
garu, bonka arielkos, o czia vi-'[lįusj 
šoki mažmožiai.

— Uj, koki ten mažmožiam' ma, 
as turi žinot!

— Ot toki niekucziai, ve ke
lios plunksnos del .moteryszlku kalba
skrybėlių ir kėlės szilkines ske- storulis, nes kam asz užmokė- j ginukus.

j daviau, tai inspektoris jau apie 
'mani užmiršo isz sumiszimo ir!

— Žinoma, kad turiu, bet 
asz tos visos istorijos nesupran-

- Ny!—kas tam atsitiko? Del ko mane iszdavei in 
ponulis taip roke kaip tam rankas akc) zinio inspektoi iaus 

Te tavo 47 rub- kail> Judoszius Kristusa?
Žydas iszeme 47 rublius! — Ny, as ponuliui ka toki 

ir padavė inpykusiam. • Žino-j pasakysiu! Jeigu inspektoris; 
visi pastyro isz akyvumobutu pas mani jeszkoja, tai as' 

turėtum mokėt 567 rublius ak- 
gerai,— cyzes, ba as turėjau pasislejias

Siuncziant pinigus per bau* 
kini czeki arba ekspresini ma- 
ney orderi in iszdavysta “Sau- 

į les, ” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 

reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszikita 
ateityje, kada siunsite czekius 

1 arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money ordering 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

! Saule Pub. Co., Mahanoy City

ir nežinojo kas atsitiko.
la, gerai jau
truputi apsimalszinas'ant saves labai brangius mez-

. Kada as tave iszda-

skaitlis vis men- Jie vel bus 
gaminti pramonini 
Rugsėjo men.

Mr. Nelson ėmėsi 
po to kai gavo laiszka isz Rub- i 
ber Director Bradley Dewey, 
kuriame praneszama, kad pro
grama butadien’o gamybai isz 
petroleumi vyksta pasekmin
gai ir kad gumos programai 
reikalavimai pramoninio alko
holio bus maždaug 20,000,000 
galionu mažesni, negu buvo nu
matyta 1944 metams.

. v- . ^žyclčis. szio žygio J

Kelkis tai meilingo budo Juo. 
Powell, 37 metu, pasiliko vyru 
dvieju moterių. Atsitiko szi- 
taip būdamas su pirmutinia 
persiskyrias, paskubino apsi- 
paeziuot su antra jauna Jule 
Huffman.

Nėr ko stdbctis isz pas'kubi- 
nimo, kad jauna Jule ne tik 
turėjo patogumą bet ir 45 tuks- 
tanezius doleriu kurias jai 
liko bobute po mireziai.

Kiek tai randasi tokiu, 
rie ten rūpintųsi apie
vo pirma pacziule paimti iii 
rankas toki puiku turteli. Bet 
tiesos apie tai nežiūri ir vyras 
radosi uždarytas kalėj imea. 
Užsibaigė ant to, kad Jonas ne
teko abieju paežiu ir da ar- 
sziausia 45 tu'kstancziu doleriu 
pasogo.

pa

le u-

Randasi tarp žmonių aut 
svieto daug tokiu, vyru ir mo
terių, kurie kalba, kad apm.al- 
szinimo savo nervu, turi laikas 
nuo laiko iszgerti sau stikleli 
guzutes.

Iszgerymas stikleli guzutes, 
kaip sako žinuiiai isz universi
teto Cornell, tiek ženklina del 
žmonių nervu, panasziai kaip 
sU'dąviinas laida (per galva.

Savžudinstos Japonijoj yra 
garbingos tiesos nuo szimtu 
metu, kad žmogaus gyvastis 
priguli prie jo ir gali su juoni 
daryti kas jam patinka. Bet, 
milžiniszlkas skaitlis tu j u sav- 
žudinseziu laike kares taip pa
sidaugino, kad net valdžia pra
dėjo tuom rūpintis ir bando už
baigti joms.

Paprastas būdas ateimimo 
sau gvasties yra per ‘Harakiri’ 
(iszpjovimas sau viduriu), bet 
nuo kada Japonijoj užėjo pro
gresas ir Europiniai ipaprocziai 
Japonai pradėjo atimti sau 
gyvastį per pasikorimą, truci- 
zna, atsigulimas ant geležinke
liu, szokimas 'nuo uolu, namu ir 
t. t.

Lyg sziam laikui Japonijoj 
atėmė sau gyvasties 12,743 
ypatos. Jeigu taip toliaus eis, nūs su antruoju metu bertainiu 
tai szimet atims sau gyvasties 
daugiau kaip 20,000 žmonių isz 
priežasties kares.

1,250,000 Statiniu Ga
zolino Per Diena 

Gyventojams

petaites.
— Also git—kalba Žydas, 

ir pradėjo jegamaseziui pasle- 
pineti daigtus.

Ant galo sustojo trūkis ant
1 rubežiaus stoties, visi pasažie- 
' riai nusidavė in dideli kamba- 
' ri kur ketino atsibūti krata.
Szale jegamasezio stovi szale 

Atėjo inspektoris ir
Į pradeda daryti krata kufaruo- 
sia ir krepsziuosia neradęs nie
ko nužiūrėto, uždėjo ženkleli 
ant ženklo, jog krata likos pa
daryta. Kada jam ketino eiti 
toliaus, inspektoris užklausė 
sto/ alio:

- - Ar tamista ne turi 'kokiu 
dalyku ant kuriu reikė užmo
kėt akcyza?

— Ne, — atsake storulis su 
didžiausiu malszumu.

Inspektoris jau ketino eiti 
toliaus, 'kad sztai stoja tasai 
Žydas, o atsikreipus in inspek- 
tori, garsei paszauke:

— Ny, kaip tai nieko?! O 
kur padėjai tuosius du szimtus 
cigaru, ka turi paslepas ikisze-

O kur plunksnos ir

jau tuos 47 rublius?
— Ny, ponulis turi jam ad-

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 4

Popierinei apdarai. 50<
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka isž 
puses szimtmeczio, isz-

Su pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- I 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. j

No. 129 Keturios istorijos i . .
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- inis; Viesznats Jėzus ir miszke me

nus prigauna. 58 puslapiu............15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

Petroleum Administrator for 
j War, Harold L. Iches paskelbė 
kad paskirta 1,250,000 statiniu'11 iuosia ?! 
per diena automobiliu gazolino'
U. S. gyventojams vartojimui|R . }Jv MapĄrtl,.,r 
per trecziaji 1944 metu bertai- U Z IViaCAnilUl
ni.

Tai reiszkia sumažejima 7,- 
0G0 statiniu per diena, palygi-

ir perstatuoja sezonini ukiu 
reikalams gazoliną sumažini
mą.

Turbut žmonys kitiems lai
mes linkėdami, niekad gero ne 
linki, tankiause Įkalba: ‘Vėlinu 
tau szimta šlubu ir szimta mai- 
sziu pinigu!’ — Argi nebūtu 
geresnis linkėjimas, kad kal
bėtu: ‘Linkiu tau geros gaspa- 
dines namuosia?’ Neabejotinai 
tas daugeliui yra pagedaujen- 
cziu daigtu. O, kad motina 
linkėtu tosios laimes vyrams, 
isztrikruju tie velinimai iszsi- 
pildytu. Juk pinigai laiminga 
žmogų nepadarys, ypatingai, 
jeigu szeimynoje pildosi prie
žodis: “Boba is'z kamaros dau- 
giaus žiurste isznesz, negu vy
ras in kieti su vežimu privesz.”

Ponia J. Matuleviczione, isz 
Film Grove, Va., raszo :—- Mes 
skaitome jusu laikraszti 
“Saule,’’ kuria labai mylime, 
nes jame randasi daug visokiu 
akyvu ir geru žinių. Taip, ja 
mylime, kad prisiuneziame jum 
nauja skaitytoja Ponia M. Žu
kas isz Ward, W.Va. ir prisiun
eziame užmokesti už laikrasz’ti.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Grant A. Ritter, isz Beloit, 
Wis., balsavo už generolą 
MacArthura ant prezidento 
Suv. Valst. Buvo tai vienati
nis balsas ant generolo ant 
prezidento.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi 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- 
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 nakei acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos anie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ' 
PLATINKIT!

j No. 160 Keturiolika istorijų apie 
15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

apie [ rguma in balta vergija; Pusiaugave-

tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-i nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grp.pas; apie Ėgli 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras ; Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
paeziuoms. 76 puslapiu................. 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- i No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 1 . 
62 puslapiu......................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi P<>naL 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu................................... .. . 15c '

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

No. 140 K(eturios 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 apveizdes; Nedaejusia žudinsta;
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; I puslapiu 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną-1 
dina.

prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

105 puslapiu..... 25c
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................... 10c

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

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- 

jžengelis; Duktė malkakerczio. 121 
25o

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
61 puslapiu........................... 15c j (su paveikslais), apie Džiaugsmas

No. 145 Trys istorijos apie Vein i-j ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo-I dos; Kaip Vincas ingalejo paezia? 
da; Dainele. 47 puslapiu............15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla-

No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c j atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’/t keik užlaiko moteres 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 apie Ka
pitonas Stormfield daneruie; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu .................................... ll*c

ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25a
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 

Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15fl

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
............................................15a

Adresas:
: • * - '4 / 4. . > •; . I

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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gAU'LE jau buvo neauksztail 
szeszeliai kaskartas ėjo' vis 

didyn: jie susiekdavo vienas su 
kitu, pasidarydavo vienas dide
lis Szeszelis, kuris susivienyda
vo, su kitu tokiu pat dideliu 
szeszeliu, ir ant galo užaugo 
apklojo visa žeme. Tamsumas 
vienas toksai platus, kad jis 
kas-lkart vis placziau ir pla- 
cziau kete savo sparnus ant že
mes ir glaudė po jais visa pri
gimimą. Laukai ir lankos pir
miausiai persiskyrė su saule, 
kuri dabar szviete tik medžiu 
virszunems ir namu stogams. 
Ilgai dar ji stovėjo ant miszko, 
pusiau pasinėrus jo lapuose, 
tartum, negalėdama isz gailes- 
czio persiskirti su sziuo gražiu 
svietu, bet vis mažėjo, nyko, o 
po tam visai ten toli misz'ke pa
sinėrė. Taip saule pabaigė il
ga vienos dienos kelione.

Tuo tarpu iszsitiesusi per 
puse lauko isz miszko, ėjo pa
lengva patvoriu namo didelis 
pulkas margu galviju. Kaip 
kada subaubs, sumauros koks 
jautis ar karve, ir vėl tyliai vi
si pailsę skubinosi in namus; 
tik 'kaip kada buvo girdimas 
varpelio arba barszkuczio bal
sas. Paskui ta pulką se'ke apie 
deszimts piemenėlių;vaikieeziu 
ir mergaicziu, kurie linksmai 
tarp saves sznekucziuodami 
ženge namo, iszvarge visa 
karszta diena. Ju maisziukai 
seniai jau buvo tuszczios; gal 
tik retai kurioj atrastum su- 
džiuvusia duonos pi utele ir sau 
jale trupinėliu. Mergaites bu
vo apsikabinejosios szluotomis 
prisidirbusios krapylu, o ber
niukai nesze kiekvienas po kė
lėt ropių karnų ir visokio budo 
dudeliu, o vienas net ilga medi
ne triuba.

Toli atlikusi nuo visu ėjo 
szlubuodama apsisupusi stora 
drobine, paklode, sena mote
riszke skerdžiaus pati. Ji po
teriaudama kūprino pamažu 
namo, retkarcziais atsisukda
ma atgal pasižiūrėti ar neatsi
veja tasilikusi miszke karvute, 
arba koks kitas gyvulėlis atsi
skyręs nuo pulko, genant per 
tankumynas. Skerdienes vei
das buvo pailgas raukszletas ir 
labai nudegęs nuo saules: jos 
riestas smakras, ilga nosis ir 
gana placzios akys dare 'kažin

“Invazijos” Kūdikis

Laike Europines invazijos, 
Mrs. Ona Bodmar, Chicago j, 
pagimdė szita kūdiki. Dažiu- 
retoja ligoniu, Eleonora Ryt- 
konen priėmė nauja sveczia.

koki ant žmogaus nepaprasta 
inspudi. Piemenys ja prie akiu 
vadindavo tetule, o už akiu 
“biaurybe” už tai, kad ji juos 
tankiai aprekaudavo aplojoda- 
vo, o mažesniems ir botagu ki
tus kartus sukirzdavo.

Pirmutiniai galvy jai jau bu
vo namie, paskutiniai jau bai
gė ineit in sodžių kaip pieme
nys pradėjo prie sodžiaus vivo- 
kiais balsais duduot, triubyt, 
szvilpt, kad net visi kaimo vai
kai isz grineziu iszbegiojo pa 
sitikti ju, ar negaus ir jie kits 
dūdeles, kits margos lazdeles 
isz miszko ir pradėjo isz 
džiaugsmo linksmai szokineti, 
trapailiąeti, lakstyti ir ant lie
žuviu grie'žt, norėdami pritar
ti piemenų muzikai. Neužtyle- 
jo ir szunes, iszgirde pargenant

Bard Prisiegdytas Kaipo Laivinis Sekretorius

| arba pradžia.
| SKAITYMO
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Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

žlugto katilas: asz greit isz lo
vos iszlipusi iszpaiszinau in 
katila rankas, atidariau duris 
ir sakau Jonukui: palauk asz 
negaliu sziadien, tavęs insileis- 
ti eik sau, dar tėvas pamatys..

j Ir pabraukiau asz jam keletą 
kartu per veidą sakydama: 

i “Koks tu meilus, koks tu gra
žus ateik rytoj tik nepamirszk! 
Taip asz ji iszleidau, juokda
mosi pasakojo Maryte savo 
draugei. — Jo toliau kalbėjo 
Maryte — nueita gulti in dar
žine; ant rytojaus jam atsikė

lus, kas tik ji patiko, tas isz 
.juoku gumba gavo. Visi jam
sake: “Ar tu laszinius kur vog 
damas per kamina lindai?” 
Suprask: visas kaip pecziaus 
kakta juodas buvo.

— Palauk Maryte, ir asz 
tau szi ta apie ji papasakosiu. . 
oi, juokas ima, negaliu... ir 
pradėjo juokties, kvatoties ir 
nieko nepasako apie Jonuką.

Dar labiau sutemo, o žvaigž
des, ant plonais debesiais už
dengto dangaus taip maloniai, 
neaiszlkiai szviete, žibėjo.

Taip joms besijuokiant atė
jo ir J ievute pirmutine sod
žiaus dainininke. Ir vėl juokas 
ir vėl sznekos-tik daug drąsiau 
daug balsiau, taip kaip gali 
szneketies mergaites prie dar
želio vėlai vakare.

— Gal padainuosime? — 
paklausė ant galo Maryte.

— Tai užveski — atsake 
Kastute.

— Tegul Jievute pradeda.
— Ne, ne! Veskit isz jus 

katra.
— Jievute geriausia gali.
— Vesk, vesk I

piemenys, nes jie gerai 'žinojo, 
kad ir jie neliks piemenų nepa- 
vaiszint, kad jiems piemenys 
pa'kasis szonus savo kietais, 
smagiais botagais. Ta jie ge
rai žinojo, nes jiems tas nebu
vo pirmiena.

Karves parginė; kiekvienas 
jas suvarė in savo tvartus, už
dare ir pamelžė. Piemenys nu
vargę greitai sugulė ir užmigo; 
vaikai dūdelėmis ir lazdelėmis 
apdovanoti soeziai prisidžiau
gė, prisidudavo ir taippat isz- 
ny ko nuo ulyczios; szunes ir tie 
aptilo apsipratę su botagais.

Pabuvus labiau sutemus sztai 
pamatysi-mergyte szvykszteles 
per sodeli isz kieleles atsistos 
prie darželio ir laukia pakol ki
ta tokia pas ja atkaltuos ir pra
dės su ja kažinka patylomis 
szni'bždeti, prie savo drauges 
prisiglaudusi pakol neims a- 
bidvi susikabinuosios, kaip ge
gutes puszinelyj juokties, kva
toties ir vėl sznilbždeti, ir vėl 
vojuokties.

Taip atsitiko ir sziadien. 
Viskam nutylus, iszbegusios 
isz kieleles szne'kejo dvi jau
nos, kai]) rožes, mergaites.

— Našlute — tarė pirmoji 
— ar žinai, ką asz tau paša ky
šiu ?

— Ka ? — atsiliepe Nastute 
kuri mate, kad jos drauge no-

Ralph A. Bard ana diena likos prisiegdytas kaipo sek
retorius laivorystes in pagiaba del Admirolo Gatch.

N e d i d cl i o j e a py ga r do j a, 
Žinoma musu.

Užsimano mėsos,
Viszt ienos nekitos, 

Ant medžiokles nusidavė, 
Kur ten in tvaria insilauže. 
Dvi visztas ir gaidį paėmė, 

Namon ]tarsinesze, 
Be to, ir galvas nusuko, 
Del visiteliu ir gaiduko.

Kad balius, tai balius, 
Mesa ode, guzute gere, liejosi 

alus, 
Ant rytojaus bosas visztu pa

sigedo,
Ėjo pėdom ir gauja latru su

rado.
Sztai ir vaitas pribuvo, 

O gauja to savis nesitiko jo, 
Ba da po puotai galėjo, 

Nežinau kap su tuom bus,

BUY 
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

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

Bondus ir Markes.

Adresus Gyvenimo

Pasiszaipius, pasiderėjus, 
kam pradėti dainuoti, Jievute 
užvedė “Ko lindi, putinėli!”.. 
Kitos dvi-gi jai pritarė, ir sus
kambėjo dainele, kaip Vamz
dis; ju balsai nulėkė, in laukus 
po tam per laukus ir upes in 
miszka, ir prapuolė ten toli 
prie kitos puses, isz kur girde- 
ties buvo tokia pat daina isz 
kito kaimo. Jautri, garsi mer
gaicziu dainele, kaip varpas 
sujudino visa kaimo jaunimą: 
viena po kitos dainininkes pra
dėjo rinkties ir spiesties apie 
pirmąsias tris; neilgai palau
kus pribuvo mums szie'k tiek 
žinomas Jonukas, truputi pik
tas ant savo Marytes; sykiu su 
juo ir Stasiukas (taip ji vadi
no visas sodžius) melsvai-pal- 
szu akiu, smailos, riestos no
sies ir pailgo veido.

Jo daugiau rinkosi, juo link
smesnes buvo kalbos, juo bal
siau ir drąsiai sznekejo vai-

kinai su merginomis, juo ge
resne buvo būrio daina.

Netrukus gale sodžiaus su- 
czirszkejo armonika. Grajyto
tas, buvo gana paaugės juodais, 
dgais ūsais sziauczius, visados 
nieko neturis ir visados links
mas, visados girtas. Jis gyve
no aplužusioj grintelej so
džiaus kraszte. Būdamas ne 
per daug darbszcziu žmogum, 
jis jau nuo pietų ilsėjosi ir ruo- 
szesi in vakaruszkas. Iszgirdes 
daina atsikėlė, apsitaiso ir, pa
siėmęs armonika, iszejo in so
džių. Iszgirdes grajima, szen 
ir ten pasirodė po viena vaiki
na, kurie susirinkę krūvon nu
ėjo dainuodami prie to darželio 
isz kur girdėjosi balsai, ir kur 
jie kas Subatos vakaras susi
rinkdavo. Sziadiena-gi buvo 
Gegužio subatvakaris! Už tai
gi visi buvo smagesni ir vik
resni, negu visados. Žydincziu 
kviet'ku kvapas ir lengvas oras j 
pridavė kiekvienam. Kaž-koki 
nesupratama jausmu pukili- 
ma. Aplinkui buvo tyla, tam
su; už miglu nesimato ir dan
gus. Kiekvienas bernytis tik 
žiurėjo, kaip prisėsti prie ko
kios nors Onutės, arba Barbu
tes, pasiszneketi, pasikalbėti 
apie szi ta, paszokt su ja dau
giau nieko. Visur tame links
mame susirinkime, tik ir gir
dėjosi erzėjimai, sznekos, dai
navimai, sznibždejimai ir szo- 
kaneziu trepsėjimai:

Kai]) puikios tos jaunystes 
dienos! Kai]) tai gražu tame 
linksmybes verpete! Gal gero
kai juos visus butu ten besiau- 
cziant apausze, jei ne vienas 
netikėtas atsitikimas.

— Žmones!— pasigirdo isz 
daržo kurezias senos moterisz- 
kes balsas.

Visi nutilo, persigando, nus
tojo szokti, dainuoti, sznibžde- 
ti ir pradėjo žiūrėt ton pusėn 
isz kur atsiliepe balsas.

— Kas ten, kas ten? —pa
klausė nekurie drąsesni bernai- 
cziai.

siu balsu Skerdžiuviene.
Visiems szaltis perejo per 

kuna.
— Ka-gi? tas pats balsas 

paklausė.
— Oi baisu, baisu! negali

ma nei isztart geram žmogus:
Tie žodžiai dar labiau isz- 

gazdino visus. Jie žinojo, kad 
Skerdžiuviene ne plepės, nes 
ji buvo jau sena moteriszke ir 
labai rinito budo. Apie ja slen- 
kiojo visokios 'kalbos. Vieni 
sakydavo, kad ji esanti labai 
dievobaiminga, matosi su anuo 
svietu;'kiti kad ji galinti greit 
iszvaduot isz czycziaus duszes; 
atsirazdavo tokiu, kurie jai 
duodavo rubli, o ji už rubli ir 
apsiimdavo iszvaduot už ko
kios nedėlios duszia isz vargu 

i ir'kentėjimu; treti sakydavo, 
kad ji kalbasi kas menuo syki 
su Szv. Barbora po kokiu ten 
aržuolų, bet niekas nežino, po 
kuriuo. Bet buvo ir tokiu, ku
rie ja laikydavo už ragana ir 
grieszninke. Jie sakydavo, kad 
ji per viena nakti galinti ant 
pagalio užsėdusį raita, sujuo- 
dineti in pati pragara, arba in 
kita kokia tolima szali ir par- 
neszti isz ten kokiu tai negir
dėtu žolių* vaistu, iszgydyt nuo 
sunkiausios ligos ir net isz nu
mirusiu prikelt i. Ar padare ji 
nors kada ka, ar ne, tai dar 
neikas neinate, bet labai pla- 
cziai tokios kalbos pasklydo.

(Bus daugiau)

Bet už viszteles gerai nuskus.

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, 
leziu visiems.

* » *

I Tikriauses Kabalas
Arba atiaeugiroaa 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
ri ja ka tokio paslaptingo pa
sakyti.

— Klausyk! Viena karta 
asz guliu kletei tik girdžiu, 
kad kažinkas prie mano klėte
les in dureles beldžia ir po tam 
pradeda szaukti: “Maryte! 
Maryte! leisk!” — Asz tuojaus 
supratau, kad ežia Motiejienes 
Jonukas. Kas man daryt?

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

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

Ketlyj buvo pastatytas nuo

' VISOS TRYS Ofjp
'L knygutes

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

— Oi, Dieve, ka maeziau!- 
tokiu pat balsu kalbėjo mote
riszke.

Net drąsesni isz persigandy-Į 
nio nutirpo. Baiksztesni pradė
jo žegnotis, melstis, szaukties 
prie Dievo ir slepties vienas už 
kito; ypacz persigando merge-
les; jos nežinojo ii- kai]) spies
ties in krūva.

Visi pažino ta moteriszke: 
tai buvo toji pati skerdžiuvie
ne, kuri atlikusi nuo piemenų' 
gryžo namo ir kuri dabar tai]) j 
labai iszgazdino visa jaunimą.

— Ka-gi, tetulyte? — tik 
vienas nedrąsiai isz viso pul
ko paklausė.

— Oi,Motinėlė Szvencziau-i 
šia, neduok Dieve nei vienam
isz justi ta matyt, ka asz dabar 
maeziau!... trauke nusiminu-

Kur ten Niudžerdžje, 
Kokiam tai užkaboryja, 
Lietuviu ten gyvena, 

Bet jau gana.
Bobos ilgus liežuvius turi, 

Sarmatos jokios neturi, 
BiaUriai visus apkalbinėja, 

Viena kita aplojineja.
Net ir pas lenku kunigą bėgi

nėja,
Pacztus neszioja, 

Szaukesi: Jegamasti kokani, 
Ta praklenta Jonani, 
Su klopami užsideda,
Ir jeszezia vizivasi. 

Kunigas po tam pipiru duoda, 
O tai per tokia nusiususia 

kuodą,
O jaigu ka palokai daro, 

Tai vis ant lietuviu užjvaro.
Neseniai keli palokai, 

Sumusze viena vaikina, 
Na ir pasakė, kad tai lietuviai.

* * *
Viirddžinijoj steite, 

Viename mažame pleise, 
Girtuokliu sztamas gyvena, 
Ka jie iszdaro tai jau gana.

Turi kiaulių būda,
Ba girti visada, 

Ncdeliomis kaip pasigėrė, 
Tai sklepuosia guli užsidarė. 
Ir da po tam ant strytu val

kiojasi, 
Svetimtaucziams rodosi,

O ir 'bobeles neapsileidžia, 
Pasigėrė ir biauriai liežuvius 

‘UĮZpiOĮBd
Kad net biauru klausyti, 

Turi ausis užkimszti.

Ant vienu kriksztyniu gerai 
■pasigėrė,

Keli tuojaus susiėdė,
Susidraskė sau terlas,

Susidaužė ir galvas,
Bet po valandai, 

Vėliai buvo viskas gerai.
Bet ir moterėles kare pradėjo,
Isz pradžios tik liežuviai kle

gėjo,
Ir jau pasisziauszia nagus at- 

kiszo,
Bet vyrai in tai tuoj insikiszo. 

Kožnas saviszkia in szali nu
stūmė, 

O da ir per terla davė.
Butu viskas gerai,

Kad nebūtu girdėja anglikai, 
Po tam isz polanderiu juokėsi, 

Pirsztais rodo ir juokėsi.
* * *

Kur ten Oliajuje,

Kaip Laimėti Draugus

Amerikoniszkas kareivis, 
Jonas Terrebirnico, nesimo- 
kino isz knygų kaip ingyti 
draugus, bet tai iszmoko lai
ke tarnystos. Szitie Francu- 
ziszki vaikai yra jo geri drau
gai ir kur tik jis pasirodo tai 
iszkrapszto isz jo maiszo sal
dumynus, pyragaiezius ir 
balta duona, kuris noringai 
jiems atiduoda. Tas buvo 
Carantane, kada Amerikonai
paliuosavo miestą isz ranku 
Vokiecziu.

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

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

*
:: Naujos ::

Mikaldos Karalienes
:: Pranaszystes ::

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.

PŪKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa

“SAULE” YRAl

GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra- Į 

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.



Žinios Vietines
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Amerikos Kareivis Susitiko Su Maskolkoms Vice Prezidentas Atlėkė In Kinus

— Seiredoje pripuola Szv. 
{Vincento; Ketverge Szv. Jero- 
myno; Subatoje Szv. Marijos 
Magdalenos.

— Poni Jeva Kastanavi- 
cziene isz Frackville, Pa., ana 
diena lankėsi mieste pas pa
tinstamus ir prie tos progos at
lankė redakcija “Saules” nu
sipirkdama sau knygų. Acziu 
lamistelei už ątsilankyma.

— Subsffbs vakara kas fo
lds paleido ugnini signola isz 
bakso 1-8 ant ko atvažiavo ug- 
nagesiai, bet ugnies nerado.

— Gerai žinomas daktaras 
Dovidas A. Holland, 27 So. Ca
tawissa Uly., mire Nedėlios ry
ta po ilgai ligai. Paliko paezia 
ir sunu dalktara Mark.

SHENANDOAH, PA.

t Praeita Petnyczia mirė 
gerai žinoma Ona Jasinskiene, 
221 N. Chestnut Uly. Velione 
gimė Lietuvoje, pribūdama in 
Amerika apie 30 metu adgal. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Josios vyras mirė 10 
metu adgal. Paliko ketures 
Įdukteres ir viena sunu. Grabo- 
Įrius O ’Hern laidos.

Apie Melninko 
:: Duktere::
Kitados gyveno biednas mel-' 

įlinkas ir turėjo labai patogia 
duktere, kuria labai pamylėjo 

, vienas karalaitis.
Viena karta susitiko tas ka

ralaitis melninka ir tare in ji:I
, — Ka tavo duktė moka 
dirbt?

Melninkas atsake:
| —- Szviesiausias karalaiti! 
mano duktė isz sziaudu suver
pia auksiniu siūlą.

Karalaitis volei tare in mei
li i nka :

— Jeigu ji taip padarys 
kaip tu sakai, tai atvesk tu ja 
pas mane in palociu.

Kaip tik melninko duktė pri
buvo in paloci, paėmė ja kara-

Amerikoniszkas Seržantas G. D. McCall isz Augusta, Ga., 
susitiko su dviems Maskolkoms Rusijoj kariszkoje stotyje 
ir kalbasi apie juju tarnysta. Abi turi tik 21 metus, bet jau 
tarnavo Leningrade ir Stalingrade laike smarkiu musziu.

Amerikos vice-prezidentas Henry Wallace sveikinasi su 
Kinu prezidentu Chiang Kai-Shek kada Wallace’o eropla- 
nas atlėkė fenais. Pirm negu Wallace apleido Amerika, pra
moko kalbėti sziek tiek Kiniszkai kad galėtu susikalbėti su 
Kinu prezidentu.

laitis už rankos, nuvedė in vie
na pakaju, kuriame buvo dide
le krūva sziaudu ir tare in ja: 
Szianalkt turi tuosius s'ziau- 
suverpt in auksa, o jeigu ne, 
busi įsmerczia korota!

ISZ WASHINGTON!)

senukas atsidaręs duris inejo 
ir tarė:

— Ko verki' mano dukrele?
Mergina apsakė apie viską 

senukui, o jis vela tare in ja:
— Jaigu duosi man savo

pirmutini kūdiki kaip tu pasi
liki karaliene, tai asz tau su
verpsiu szaud u s in auksaJ

Mergina pamislino sau, ar ji 
gali but karaliene ar ne tai da 
to niekas ne žino ir prižadėjo 
jam savo pirmutini kūdiki. Ta
da enukas suverpė tuos sziau
dus ir iszejo.

Ant rytojaus kada karalaitis 
atėjo ipas mergina, rado tuos 
sziaudus suverptus, tada tas 
karalaitis apsipaeziavo su ta ja 
mergina.

Pagyvenia juodu koki laika 
davė jiems Dievas patogu sū
neli, o karaliene suvis užmirszo 
jog pažadėjo savo pirmutini 
kūdiki kokiam tai senukui.

Už poros dienu gimimo kudi-
kio, atėjo tas pats senukas pas 
karaliene ir tarė:

— Atiduok man ka priža- 
dejei.

Karaliene iszgirdus tuosius 
žodžius labai persigando ir ta-

New Philadelphia, Pa. f Ge
rai žinoma czionaitine gyven
toja Ona Macziulskiene-Zie- 
nius, mirė Subatoje, namie, 82 
.Waters Uly. Kitados gyveno 
Mahanoy City ir prigulėjo prie 
Rozancziavos Draugyste. Pali
ko deszimts povaiku ir anū
ku. Laidotuves atsibus Seredo- 
je su apeigomis Lituviszikoje 
bažnyczioje. Graborius Barta- 
szius laidos.

Kingston, Pa. — Valdžia ap
dovanojo bronžini medali už 
narsumą del kareivo Kapraliu 
Leoną Kalinauska, kuris atsi
žymėjo laike muszio Bougain
ville. Jisai taipgi dalyvavo mu- 
sziosia ant Guadalcanalo.

Gyvuliai Turi
Motiniszka Jausta

Stevensville, Mont. — Tūlas 
Jack Campbell, ūkininkas, va
rėsi karve ir verszi palei Mis
souri upe. Staiga durnelis ver
skis pasileido nuo kranto ir 
puolė in upe. Upe gili ir vanduo 
smarkus; ūkininkas nežino 
kaip verszi iszgelbet. Bet kar
ve, kaipo motina, tuojaus puo
lėsi savo vaika gelbet. Matyda
ma, kad vanduo verszi nesza, 
nuplaukė versziui prieszakin 
ir lauke iki verszi vanduo prie 
jos prinesz. Vandeniui verszi 
arti prineszus karve galva mo
stelėjo versziui, duodama su
prasti, kad verszis dėtu savo 
galva ant jos sprando. Tasai 
taip ir padare; verszis užkėlė 
galva ant motinos sprando, o 
toji po valiai priplaukė prie 
kranto. Ir tokiu butu karve- i 
motina, iszgelbejo savo vaiko 
gyvastį, ka ūkininkas ne jokiu 
budu nebūt galejes taip suma
niai padaryt.

WASHINGTON, D.C. —
Joseph D. Nunan, Jr., Inter

nal Revenue komisionierius 
paskelbė, kad vienas milijoni
nis 1943 metu atskiras taksu 
sugrąžinimas buvo padarytas 
szia savaite. Bet jis perspėjo 
taksu mokėtojus, kad dar rei-Į 
kės keliu menesiu kad iszsiun-j 
tineti likusius 1943 metu taksu 
pervirszius. Kiekvienas gra
žinimo czekis taksu mokėtojo 
Treasury Departmento apy-j 
linkės mokėjimu instaigos bus 
iszsiuncziamas kaip galima 
greičiau.

Akivaizdoje didžiulio už
klausimu isz taksu mokėtoju 
skaieziaus, teirauj antis, kada 
jie gali tikėtis sugrąžinimo, ko- 
misionierius Nunan padare se- 
kanezius pareiszkimus:

Yra apskaieziuota, kad maž
daug 18,000,000 taksu mokėto-' 
jams priklauso gražinimai nuo 
ju permokėtu 1943 metu paja-l 
mu taksu. Musu pareiga ir no-1 
ras yra gražinti tuos inmokeji- 
mus kaip galima greieziau.

Pirmiausia buvo atkreiptas' 
dėmesys in karo jegu nariu 
pretenzijas. Dabar dideliais 
skaieziais pradėta gražinti ci
viliams.

Kadangi kiekvienas gražini-! 
mas bus siuneziamas kai tik , I
ous paruosztas, dėlto taksu mo-; 
ketojui nėra jokio reikalo ko-' 
responduoti. Tuo atveju, jei 
taksu mokėtojas iszsikele isz' 
to adreso, kuris buvo paduotas' 
ant taksu blanko, jis turėtu pa
siusti praneszima apie adreso

traukos:
Paliuosuojami szio karo ve

teranai stoja dirbti pramonei 
maždaug po 70,000 per menesi. 
Daugumas j u eina dirbti karo 
darbus.

Per 1944 metu Vasario ir Ko
vo menesius daugiau kaip 74, 
000 szio karo veteranu gavo ci- 

, vilius darbus, kurios jiems pa- 
Į rūpino USES.
j Veter antai jeszko kitokiu 
i darbu, negu kad turėjo priesz 
I instodami in karo tarnybas. 
I Tiktai 25 procentai dabartinio 
j karo veterantu, paliuosuotu 
I per ligonines nuo Gegužes 1 d., 
1940 metu, iki dabar, buvo su
gražinti darbams, kuriuos tu
rėjo priesz stodami in karo tar
nybas.

Daugiau paliuosuotu szio 
karo veteranu stojo in karo 
pramones darbus, negu liko li- 

'goninese veteranu priežiūroje 
į ar sugrįžo in senuosius darbus, 
j Pagal Gegužes 31 d., 1944 metu 
duomenis, Veterans Adminis- 

i tration iszlaike 118,839 szio ka- 
Ji o veteranu invalidu pensijo- 
įmis.
; Pagrindines garbingai pa- 
jliuosuotu, ar garbingomis ap- 
i Jinkybemis isz kariuomenes 
i paleistu, veteranu teises lieka 
Į nepasikeitusios: (1) teise pa
laikyti savo senaji darba, jei- 
i gu jis to nori ir praszo jo; (2) 
teise in medicinos priežiūra, 

į ligotumo pensija, ir gauti at
naujinta profesini apmokymą, 

, ir (3) teise in pagelba gauti 
i nauja darba.

pakeitima Collector of Internal 
Revenue tai instaigai, kuriai 
pasiuntė taksu blanka, nuro
dant teik savo senaji, teik nau
jąjį adresa.

Kūdikis Užgimė Po
Motinos Mircziai

Sude

— Tai jau buvai korotu?
— Taip, nes priesz szita 

prova per 7 metus nebuvau 
po sudu.
— Tai jau pasitaisai?
— Taip, ba per ta visa lai

ka sėdėjau kalėjime!

WASHINGTON, D.C. — Of-i 
fice of War Information buvo! 
pateiktas raportas apie paliuo- 
suotus szio karo veteranus ir' 
i • . . . Ikas yra daroma juos mtaisyti 
civiliniuose darbuose. Szis ra-1 
pertas buvo paremtas informa-Į 
cijomis, gautomis isz United j 
States Employment Service ofl 
the War Manpower Commision 
Veterans Administration; Se
lective Service; Kariuomenes; 
Laivyno ir Office of Vocation
al Rehabilitation Training, 
Federal Security Agency.

Raporto svarbiausios isz-

Allentown, Pa. — Czionaiti- 
neje ligonbutyje atsitiko retas 
atsitikimas apie koki ne kas 
diena galima skaityt. Tula mo
tere likos atvežta neszczia ant 
operacijos laike gimdymo kū
dikio ir mirė. Daktarai tuojaus 
padare ant moteres Cesariszka 
operacija (perpjaudami szona) 
ii' in deszimts minutu po mir
cziai motinos, atėjo kūdikis 
sveikas ir svėrė szeszis svarus.

-------- ★-------- -
Ir Taip Yra

— Ka tavo Mama veikia?
— Ka tiktai pati nori.
— O Tėtis ka veikia?
— Ka Mama nori.

Kinietes Skalbimo Dvynukai Gimė, Bet
Diena Ne Ant Syk

Po dirbimui sunkai ant 
ūke, kad užaugyt užtektinai 
maisto del savo kariaujan- 
cziu tautiecziu, szitie Kinisz- 
ki moteres skalbi drapanas 
pakol eina namo prižiūrėt 

savo szeimynelia.
--------------- -------------------

Motere Iszmete Vyra 
Per Langa; Užsimusze

Wilmington, Del. — Mrs. i 
Robert Wilson, atėjus ant pa- 
licijos, prisipažino, buk ji isz
mete savo vyra per langa ir už
simusze ant vietos. Motere li
kos uždaryta kalėjime lyg teis-'

Point Pleasant, N.J. — Mrs. 
Frederick Smith, pati ezionai- 
tinio Protestoniszko Kunigužo, 
ana diena pagimdė dvynukus, 
dukrele ir sunele, bet ne ant sy
ko tik vienuolika dienu sky
rium. Pirmutinis buvo sūnelis, 
sverentis daugiau kaip septy
nis svarus po tam in vienuolika 
dienu vėlaus, gimė dukrele 
penkių svaru. Abudu gyvi ir 
sveiki.

Sulaužė Šuneliui Spran
dą Už Rūkymą

Paperosu

Sharpsburge, Pa. — John M. 
Eurke, 55 metu, yra tėvu sze- 
sziolikos metu sūnelio. Tėvas 
baisiai neužkente visu tu, ku
rie rūke paperosus, o kad ir jo 
sūnelis rūke tuosius “grabi- 
niusvinis” ir ana diena uždege 
viena prie tėvo, norėdamas pa
rodyt, kad jau jisai yra “vy
ru”, tėvas baisiai perpyko pa
liepdamas jam iszmesti pape- 
rosa per langa.

Sūnelis nepaklausė tėvo. Ta
da tėvas ėmėsi prie darbo in- 
kvepinet ant sūneli paklusnu
mą. Sumusze sūneli taip, kad 
reikėjo ji nuvežti in ligonbute, 
nes sulaužė jam sprandą ir pui- 
kei iszborvino jam visa kuna.

Tėvas likos aresztavotas už 
pervirszinimo sumuszima savo 
sunaus. Gal po teisybei tėvas 
truputi per rustai pasielgė su

Karalaitis pasakęs tuosius 
žodžius, užrakino pakaju ir isz
ejo. Mergina likus viena pra
dėjo graudžiai veikt ir mistino 
kaip ji tuos sziaudus suverps 
in auksa. Ir tuom kart atsidarė

re in ji:
— Ka nori, tai vis'ka gausi 

tik palik tu man mano kūdiki.
Senukas pasigailejas kara

lienes tarė:
— Asz tau duosiu tris die-

mui.
Motere pasakė palicijei, 

reik žinoti, kad ji svėrė 
svarus), buk vyras laike susi-
kvirezinimo, apie pinigus, vy
ras ja kirto su pagaliu. Motere 
pagriebė vyra ir iszmete per Į 
langa kuris nusilaužė sau 
sprandą.

Gerai Atsake

Motina užklausė keturiu 
metu Elutes:

Motina — Del ko turime 
akis?

Elute — Kad matytume.
M. — O nosi?
E. — Del uostymo.
M. — O ausis?
E. — Del telefono.

duris inejo koks tai senukas ir 
tarė:

— Ko taip gailiai verki 
mano mergele?'O

Ji atsake:
— Kaip man ne verktie, 

1 kad karalaitis liepe tuos
sziaudus suverpt in auksa, o 
jaigu to ne padarysiu, tai smer- 
czia busiu korota.

Senukas tarė: -—
— Ka tu man duosi, tai asz 

už ta ve p a d a rys i u ?
Mergina atsake:
— Ka asz tau galiu duot, 

kad nieko neturiu kaip tik vie
na skepetaite, tai ta jaigu nori 
galiu atiduot.

Senukas priėmė nuo josios ta 
skepetaite, sėdo prie ratelio ir 
tuojaus tuos visus sziaudus su
verpė in auksa.

Ant rytojaus kada karalaitis 
atėjo pas mergina, rado visus 
sziaudus suverptus, tada jis 
norėjo da daugiau aukso turėt.

Sulaukės vakaro nuvedė ka
ralaitis mergina in labai dideli 
pakaju kuriame buvo da kita 
tiek sziaudu, kaip pirma na'kti 
ir tarė:

— Jeigu dabar tu tuosius 
sziaudus suverpsi in auksa, tai 
busi mano pati, o jaigu ne tai 
pražūsi!

Mergina vela likus viena 
grandžiai verke, ir vela tasai

sunum laike perpykimo, bet ne- 
(o kurie tėvai kada užpyksta, per- 

246 ženge rubežiu savo kantrybes 
. ir ant vaiku iszpila savo “Pik
turna.”

-----------□-----------

Naujas Lietuviszkas

SAPHOBIŪS
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, PA.

nas laiko, jaigu mano varda 
atminsi, tai galėsi pasilaikyt 
sau kūdiki, jaigu ne, tai paim
siu.

Tada karaliene iszsiunte 
daugybe tarnu in svietą kad

visus! klausinėtu visokiu vardu, o ir 
pati per visa na'kti mislino vi-

Sziadieninis Stebuklas

William Furber, isz San 
Diego, Kalifornijos, apreisz- 
ke svietui kaip jis adgavo re
gėjimą po 20 metu tamsybes, 
kuri adgavo per daktariszka 
galybe.

so'kius vardus. . =
Ant rytojaus senukas atėjo 

ir paklausę :
— Ar žinai mano varda?
Tada karaliene pradėjo viso

kius vardus mint, o senukas 
tarė:

— Tai mano varda ne in- 
spejei!

Tai pasakęs senukas iszejo.
Ant rytojaus karaliene ir ne 

inspejo senuko varda.
Treczia diena pribuvo vienas 

tarnas namon ir tare in kara
liene :

— Kaip asz ėjau per dide
lius kalnus ir klonius ir ant ga
lo inejau in didele giria eida
mas per giria priėjau grin- 
cziuke, kurioj koks tai senukas 
szoko po grineziute ir taip kal
bėjo: “Sziadien asz szoku ir 
džiaugiuosiu, ba ryt anksti pa
imsiu karalienes kūdiki, oj! 
kaip asz džiaugiuosiu kad nie
kas ne gali atmint kokis mano 
vardas, mano vardas, mano 
vardas Rumpelstiltskin. ’ ’

Koks buvo džiaugsmas, ka
ralienes kada dažinojo senuko 
varda, tai ne galima apraszyt.

Tuojus atėjo tas senukas pas
karaliene ir tarė:

— Na o sziandien ar atmin
si mano varda?

O karaliene atsake:
— Man rodos kad tavo var

das Rumpelstiltskin! Senukas 
iszgirdes savo varda baisiai 
perpyko ir iszejo, o karaliene 
likosi su savo mylimu kūdikiu.

------- GALAS ------ -

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja knnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City


