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RUSAI LIETUVOJE
Isz Amerikos Vokietijoj Užsinesza KARE
Anglekasiai
i Bus Paliuosuotais
V

j Nuo Tarnysta

Ant Revoliucijos
Generolas Beck Nusziautas — Gyventojai Pa-!

Vokiecziai Aresztavojo 
3,000 Lenku Lvove

Paėmė Pane vėžiu 
Ir Sziaulius

HARRISBURG, PA. — Isz 
priežasties stokas darbininku 
anglių kasyklosia, valdžia ap
svarstė, kad vyrukai turinti 
nuo 22 iki 25 metu, bus paliuo
suotais nuo kariszkos tarnys
ta ateityje. Lyg sziam laikui 
visi anglekasai turinti nuo 26' 
iki 39 metu yra paliuosuoti nuo| voti įr nuszauti, keli aficieriai 
kariszkos tarnysta.

sikelineje, 1,000 Aresztavota, Taipgi 
Aficieru — Daug Atėmė Sau Gyvasti

LONDON,. — Slapti Vokisz- 
ki agentai aplaike paliepima 
nuo Hitlerio, kad szaudytu vi
sus, kurie yra nužiurtais daly
vavime ant jojo gyvasties. 
Badai jau 1,000 likos areszta-

ro-

Vargsze Paliko $10,000

BOSTON, MASS. — Po mir- 
ežiai Ag. Wagner, 55 me
tu amžiaus, kuri uždirbinėjo 
ant gyvasties mazgodama grin
dys vienam czionaitinam kote
li ir kuria visi laike už labai 
varginga motere, bet pasirodė, 
kad yra turtinga. Motere pali- 
ko^pinigu bankosia ir asekura- 
cija ant savo gyvasties, verties 
'deszimts tukstaneziu doleriu. 
Velione miree taigi szirdes li
ga. Paliko tik viena sesere; vi
sas turtas del josios.

ir generolai atėmė sau gyvas
ties, bet pasikėlimas prieszais 
tironą Hitlerį nepalauje, žmo- 
nys neužganadyti, nes turi 
dirbti sunkiai, priverstinai 16 
iki 18 valandų ant dienos. Vi
si trukiai sustojo eit, eropla- 
nams uždrausta iszlekti isz Vo
kietijos be pavelinimo. Gy '

ventoj ai nerimau j e ir kaip 
dos Vokietijoj neužilgio prasi-! 
dės kruvina revoliucija, kad! 
Hitlerį praszalint nuo valdžios, 
nes jau nubodo žmoniems jojo 
prispaudimai. Badai jau nau
ja valdžia likos sutverta. Lai- 
voriai ant laivu šukele pasi- 
prieszinima ir jau ant daugeliu 
laivu matoma aiszkus pasikė
limai. Telegramai pranesza, 
buk Hitleris badai slaptai isz- 
leke eroplanu isz Vokietijos in! 
nežinoma vieta, nes yra dide
liam pavojuje savo gyvasties.

LONDON, ANGLIJA.— Vo
kiecziai matydami kad Rusai 
jau prisiartino prie Lvavo, a- 
resztavojo 3,000 gyventoju, 
tarp kuriu radosi Generolas 
Leduchovski ir broli Kardino-j 
lo Leduchovskio idant užbėgti 
pasikelima prieszais Vokie- 

i ežius.

12,999 Amerikonu
Žuvo Italijoj

Apsiaubdami 30,000 Vokie- 
scziu, Rusai Artinasi Prie Sku
piszkiu, Paimdami Nuo Vokie
cziu 1,240 Miestu Ir Miesteliu;
Hitleris Sužeistas Per Bomba

WASHINGTON, D.C.—Nuo 
praeita Rugpjuczio, kada Ame
rikonai pribuvo in Italija zu 
vo 73,166 vyriu, sužeista 49,561 
ir 10,561 nesurandamu j u.

Hitleris Sužeistas ir 12 
Aficieriu Per Bomba

Lavonas Žiurėjo Kaip 
Del Jo Kasė Dobė

GLENMORE, MD. — James 
'Anderson, eidamas namo, likos 
paszautas per koki tai žmogų, 
kuris mane, buk nuszove ant 
smert, o norėdamas užslėpti 
(žudinsta, pradėjo kasti del sa
vo aukos duobe, bet “lavo
nas” atsikvotejas, atidarė akis 
ir pamatęs ka jam rengia už
puolikas da turėjo tiek pajėgu, 
kad nuslinko ant keliu prie ar
timiausio namo, davė žine pa 
licijai per telefoną, kurio grei
tai pribuvo suimdami užpuoli
ką, kuris nemažai nusistebėjo 
regėdamas savo auka gyva.

Nužudė Savo Anūkėli
Po Gimimui

Apsipacziuok Jaunu 
Jeigu Nori Dagyvent 

100 Metu
ST. LOUIS, MO.—Ar norite 

dagyvent lyg szimta metu? Jei
gu taip, tai apsipacziuok jau
nu.

Toki tai patarima duota An
tanas Bernards, kuris turėjo 
prakalba ant susirinkimo Na
tional Life Insurance Kompa
nijos kuris aiszkino savo susi
rinkusiems draugams akyva 
prakalba:

Sake: “Buk suraszas paro
do, jeigu vyras geidžia dagy-Į 34,808 žmoni ir vis platinasi 
vent lyg szimta metu, turi vesti daugiau.
motere būdamas jaunu, ne būti 
turtingu, nei vargszum, priva
lo užsilaikyti nuo pervirszinio 
szokio ir negerti svaiginaneziu 
gėrimu.

Amerika Turi
11,350,000 Kareiviu

WASHINGTON, D. C. — 
Sziadien kariszka laivyne turi 
3,650,000 vyriu, taipgi prie 
armijos, isz viso 11,350,000 vy
riu. Valdžia ne mano traukti 
daugiau kareiviu kad padau- 
gint ta skaitlį, tik kad pripil
dyt glytas užimti vietas už- 
musztuju, sužeistųjų ir netin
kamųjų daugiau prie tarnysta.

Daug Kariszku Pabėgė
liu Atvyks In Amerika

Bombay, India.-Kolera pra
siplatino keturiosia provincijo
sią, Indijoj, kuri jau užsmaugė

Pottsville, Pa. — Kotch bre- 
i kerys arti Pine Grove, sudege 
isz nežinomos priežasties, vie
nas didžiausiu szio j e aplinki
nėje.

Peczius Netinkamas
Ant Paslėpimo

Pinigu

MONARCH, W. V.—Auksz- 
cziusias sūdąs atmete teismą 
Mrs. Rita Thomas, kuri nužudė 
savo anūkėli tuojaus po jo gi
mimui. Josios duktere Herietta 
pagimdė kūdiki nelegaliszkai, 
o idant duktere apsaugot nuo 
nužeminimo ir sarmatos, moti
na tuojaus po pagimdimui kū
dikio, paėmė su savim namo ir 
lyg sziolei nesurasta. Bobute 
likos aresztavota ir nuteista už 
žudinsta, o kad lavonėlio nesu-! 
rasta, todėl motere likos pa
leista ant liuosybes.

UNIONTOWN, M.D.—Peter 
Urinaitis, atneszias pede isz fa
briko, paslėpė pinigus in pe- 
eziu kuriame tada nesirado ug
nies. Nakties laike nepilname
tis sūnelis ate j as isz pulruimio, 
rūkydamas paperosa, bijoda
mas idant tėvas nedažinotu 
kad jisai rūke, inmesdamas ga- 
luka paperoso in pecziu, neži
nodamas apie paslėptus pini
gus. Kada tėvas atsikėlė isz ry
to, nuėjo iszimt savo “skar- 
ta, ’ ’ vargszas net atbulai at- 

1 szoko kada pamate pecziu j e tik 
i pelenus. Sūnelis prisipažino 
prie rūkymo, bet ir jo kailis ge
rai inkaito nuo tėvo kumseziu.

’ Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

V3" Neužmirgzkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! I

AVERSA, ITALIJA.—Apie 
2,000 kariszku pabėgėliu iszke- 
iiaus isz czionais in Amerika, 
ant tuom laikinio apsigyveni
mo pakol nepasibaigs kare, po 
tam vela sugryž in savo tėvy
nės- Visi bus nusiunsti in Fort 
Ontario, artimoje Oswego, N. 
Y., kur bus prižiuromi taip, 
kaip ir kiti kariszki nelaisvai.

Tame skaitlyje randasi 19 
tautos žmonių, o dauginusia isz 
Jugoslavijos, 365 kurie radosi 
nelaiveje. Daugelis isz ju ėjo 
pekszti per Alpos kalnus.

Pittsburgh, Pa. — Nežinoma 
eksplozija suardė du sztorus 
ant East End ir keli žmonis su
žeista. Bledes padaryta ant 
keliu tukstaneziu doleriu.

LONDON ANGLIJA.—LAI- 
ke posėdžio, kur laike Hitleris 
su savo aficieriais Berlyne, 
staigai truko bomba, kuri likos 
padėta kambaryja tojo posė
džio, sužeisdama Hitlerį ir jojo 
aficierius. Kas ta j a bomba pa
dėjo tai da nedažinota, bet ma
noma, kad buvo per jojo aficie
rius, kurie užsikeisejo ant Hit
lerio gyvasties, norėdami atsi
kratyti nuo tuo žveriszko tiro
no ir užbaigt greieziau szia ka
re. Daug žymiu aficieriu ir 
generolu likos aresztavota ta
me suokalbi ant Hitlerio gy
vasties. Vienas isz generolu 
mirė nuo sužeidimu.

Washington, D. C. — Du 
Amerikoniszki submarinai li
kos paskandytais per Japonus 
aplinkinėje Filipinų inlunkes. 
Kiek žuvo musu vyriuku, tai 
da neapskaityta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pagialha Pribuna Del Alijentu

Kožna diena Amerikoniški laivai prikrauti visokiu maistu, drapanoms ir kitokiais 
reikalingais daigtais del kareiviu, atplaukė in Francuziszka pristova ir taipgi su daugeli 
kareiviu. Szitoji pristova likos paimta nuo Vokiecziu.

LONDON, ANGLIJA. — Generolo Ba- 
gramiano pulkai jau randasi viduryje Lietuvos, 
kur mano apsiaubti 30 divizijų Vokiecziu, paim
dami Panevėžiu, Skupiszkiu ir Sziauliu miestu, 
kur atsibuvo kruvini musziai, užmuszdami dau
geli Vokiecziu ir atimdami 1,240 miestu ir mies
teliu. Riga taipgi bus paimta bile diena. Da
bar Rusai trauke ant viduries Lenkijos.

Pskove eina baisus musziai ir miestas jau 
kone pusiau sudegintas. Dvinskas kur randa
si daugeli geležinkeliu likos paimtas ir Rusai jau 
randasi tik 300 myliu nuo Brest Litovsk. Toje 
aplinkinėje in laika keliu menesiu musziu likos 
užmuszta 30,000 Vokiecziu ir daugiau kaip 
15,000 paimta in nelaisve.

LONDON, ANGLIJA. — In laika 28 
dienas, Rusai nusiyrė 32 mylės in Lenkija. Ki
ti Rusiszki pulkai jau randasi tik dvi dienas nuo 
Prusu rubežiaus. Rusai sziadien turi 1,500,000 
kareiviu ant 700 myliu f rimto prie Vokietijos. ■

Konia 3,000 Amerikoniszki eroplanu isz 
Anglijos ir Italijos, užklupo ant Vokiszku mies
tu kaip Muniko, Lepsigo ir Friedrichshafen ant 
kuriu paleido tukstaneziu bombų. ■#' \

Francuziszki patrijotai Crugey, isznesze 
padanges Vokiszkas amunicijos stoti, sunai
kindami daugiau kaip 10,000 tonu amunicijos 
ir 7,000 geležinkeliu vagonu. Keli szimtai 
žmonių likos užmuszta.

Kiniecziai pradėjo smarkiau J Amerikonai smarkiai suplie- 
kovoti su Japonais Siangsinge, ke Japonus, atimdami kelis 
kur užmuszta daugeli priesziu. miestelius ir paėmė Cabra Sala 
Kinai atėmė nuo Japonu kelio- kur paskandino kelis Japonisz- 
lika miestu ir sudegino asztuo- ku laivu ir užmusze 800 karei- 
nis, isz kur iszvydo savo pries- viu. 
žu.

Badai lyg sziai dienai Hit- randasi aplinkinėje Pisoje kur 
leris iszžude apie 200 generolu* eina smarkus ir kruvini mus- 
ir aficieriu, kurie buvo šukele ziai. Daug kareiviu užmuszta 
suokalbi prieszais jo gyvasti. j ant abieju pusiu. . i

Italijoj penkta armija jau
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
1944-1888

“SAULE” GYVIJOJE
56 METAI!

Liepos (July) 27 diena, kuri 
pripuola ateinanti Ketverga, 1 
laikrasztis “Saule” pradės 56 1 
m., savo gyvybes.

Liepos (July) 27 diena 1888 
mete, a.a. Domininkas T. Bocz- 
kauskas pradėjo leist pirma 
numari “Saules,” kuri szia
dien yra placziausiu Lirituvisz- 
ku laikraszcziu po visa Ameri
ka ir Europa, ir antru isz se
niausiu lietuviszku laikrasz
cziu iszskiriant “Vienybe,” 
kuri pradėjo iszeitinet 1886 
mote, o a. a. D.. T. Bo'czfkaus- 

• kas buvo josios pirmutiniu re
daktorium, Plymouth, Pa.

Per tuosios metus laikrasztis 
“Saule” per visokias kalamas, 
nulkente visokius persekioji
mus už visuomenes gerove, bet 
pasekmingai pergyveno viską 
ir sziadien gali žiūrėti su užga- 
nadijimu.
* “Saule” ėjo drasai pirmyn, 
o gal nekarta ir pabludo, nes 
žmogus būdas nuo to negali ap- 
apsisaugoti, bet niekas mums 
negali užmetineti, kad kvaili
nome žmonis, nes 'kaip Linkol- 
nas ipasake: “Negalima visa
dos apgaudinėti visu žmonių.” 
Neturime patento ant visokios 
iszmintiugystes ir su mielu no- 
.ru ’klausome ka kiti turi pasa
kyt, 'bet laikomės teisybes, ir 
teisybe skaitytojams skelbsi
me pakol musu iszgale, nete
mindami ant visokiu korszini- 
mu ir (keiksmu prieszininiku.

Taigi, pradedame szi 56 me
ta' iszdavysta “Saules” sziuo- 
sia ,surikiuosią laikuosia, kada 
visas! svietas aplaistytas krau
jais žmonių ir kareiviu, su nau
joms spėkoms imame prie dar
bo del gero Lietuviszkos visuo
menes, czion Ameirke ir Tėvy
nėje.

Negalima užgiączyt, kad 
“Saule” buvo žmoniems įprię- 
<einamiausia, kad galima pava
rtyti pradine mokykla Amerike 
Lietuviu apsvietos kilime, isz 
kuriuos pasinaudojo daugelis, 
ir sziadien turi svarbu dinstu 

' czionais.
Szirdingai aeziu, visiems 

tiems, kurie szelipe musu iszda- 
-vyste, ar tai prenumerata, 
straipsneliais ar su gerais veli- 
nirnais. Lai Dievas užlaiko 
prie gyvasties musu visus skai
tytojus, iszdaveju Viktorą 
Boczkauska ir redaktora Fra- 
na Bocz'kauslka.

Angeles, Calif., atėjus iii Kata- 1 
likiszka bažnyczia, pertrau’ke 1 
pamaldas, uždegdama sau pa- 
perosa, kuri pradėjo rūkyti... 
Jeigu vyras butu girtas ir taip 
padaręs, tai nėr isz ko stebėtis, 
nes vyrai ruko isz papratimo, 
nuobodumo ir smagumo o kvai-

1 los moteres, kad tai mada. A’y- 
1 as 'kuris rūkytu bažnyczioje 
privalo būtie nubaustas rimbu, 
o motere suplakta per sedynia. 
—O gal toji kvailiuke mane 
kad randasi 'kolkiam kabarete.. *r iK^us vyras, vietinis mildažis
..jszaip: Iszpažinti ir miszias isz- 

Bankieris Hammond isz AVil-|mislijo patys popai, o negyvas
yra negyvu. Galimas ji net su
badyti, ar ka nori padaryti.

nidks ne matys jokios |tryb

SURINKIMAS TIKRU
ATSITIKIMU

Patikrinancziu Esybe
Dievo

t ui a sA py ga rd o j Ba deno, 
žmogus, bedievis 1868 mete isz- 
sitare priesz savo kleboną apie 
sakramentu metavones ir auka 
misziu szventu, ka girdėjo da

mington, Del., yra prieszingas 
universiteto mokslui, uždraus
damas savo sūnui lankytis in|vistiek 
universitetą, abejodamas idant 
jo sūnelis “nepasigadytu.”

Tėvo baime yra nereikalinga 
nes jeigu tiejei tėvai geidžia 
idant juju sunelei iszeitu ant 
geru žmonių, tai privalo jiems 
inkvepti dory’bią, o ne slėpti 
priesz bloga svieto. Juk kož- 
nam universitete randasi stu
dentu girtuokliu, kazirninku ir 
mergininku,—-ta pati žmogus 
sutinga ir paprastam 'gyveni
me. Didesne dalis studentu su
sideda isz darbsziu ir doros 
jaunumenes.

dieviszkus rasztus visai pavir
to in bedievius, motina visai 
savo vaiku nemokino Kri'ksz- 
czioniszko tikėjimo, o kada ku
nigas viensyk pabare ja, atsa
ke: “Asz netikiu visai in Dieva 
ir mokslą bažnyczios, todėl ir 
mano vaikam to nebereikia.”

Metuose 1871, Sausis 6 die
na vikaras, be žinios klebonio 
nusidavė in namus tos szeimy
nos, idant paszventinti naujai 
inikurta cukrine krautuve. Bet 
likosi už tai iszjiioktas nuo 
daugelio., sukviestu, svecziu, 
ypacz Protestonu.

i Bet ir Dievui pritruko kan
trybes ir parode, kad isz Jo 
juoku daryt nieks neprivalo.

. Tai bedieviszkai szeimvnai
gyvastie tame, kas už gyva yra 
palaikomas.” Klebonas su
prato
ba, o‘kad mate jo netikejima,ne ina Sausio 1872 
paaiszkinejo, kaip klaidžiai jishurei° iszeilios kūdiki. I’asili- 
mano, kad pati paveiksią duo
nos vadina Dievu,ka. ir užmeti- 
neja Katalikiszkai bažnycziai 
kuri visai kitaip iszpažysta 
esybe Dievo szveneziausiame 
Sakramente, bet davė kelias 
pasargas, idant paliautu taip 
iszjuokinejes religija, klebo
nas apreiszke, jog jam szven
tu sakramentu neduos lyig tol, 
pakol savo piktžodžiavimo 
vicszai neatszauks. Mat ir jis 
nors netikėjo ir kalbėjo kad sa-

apie ka tas žmogus kai- tuoj pradėjo nesisekti, ir 6 die-

isz Wa- 
nekente 
žmonių, kramentas metavones, kaipo ir

kanuoliriksmiausia. Li-

norą velionio. Grabas

kas metas atlikinėjo Velykine 
Islzipažinti. Klebonas da 
pranaszavo jam, kad Dievas 
kada parodys piktžodžiauto j ui 
jog daryti juokus isz Dievo 
esybes žmogus neprivalo, nes 
per tai nusideda laibai priesz 
Dieva, už ka Dievas baudžia; 
kad trokszsese kada atlikt isz
pažinti ir priimti szveneziau- 
sia Sakramenta, kad isznieki- 
neja, bet ne gaileses.

Ir da ta pati meta kunigo 
pranaszaivimas iszsipilde. Szi-. 
tai Rugpiuczio menesyje beku- 
liant javus, maszina kūlimui

metu palaidot

žuvo visi. Inžinierius pagautas Į 
in tarpa dvieju dideliu akmenų'! 
kurie suspaudė jam kojas ir ne-j 
daleido nuuėszl vendeniui. Pri-’ 
gere staczias ir rado ji staoziaj 
besidarbuojanti ir po smert. . .

Tas atsitikimas prasigarsejo

kad tai bausme Dievo už jo ne 
lora bedievisz’ka pasielgimu, 
kad net atsimusze in ausis ran- 
lo. Valdžia isztyrųs dalyku isz- 
klausius liūdintoji! 
apie tai ’kalbėti i

uzdrauge
vieszose vieto-

apsiimt sumens nenorėjo
syti, nors mūriniai stulpai ba-

Atlankė Pulkauninką
Doolittle

Naujas Tarnas

Amerikonisz’kas pacztas yra 
vienas isz didžiausiu ir geriau
siu ant svieto. Sztai genera- 
liszkas pacztoriu's AVasliingto- 
ne, savo raparte parodo, buk 
konža valanda per Amerikon- 
iszkus paežius pereina 1,694,- 
000 laiszku, o ant tuju laiszku 
uždėta 15 bilijonu markiu, 57 
milijonai special delivery, bili
jonas post-kartes. Ant parga
benimo t ojo milžiniszko paczto 
rei’ke 5,447 troku ir 21 tukstan- 
ezi darbininku ant geležinke
liu.

Kokia tai motei ele isz Los

ko tik vienas, bet vos sugryžo 
nuo 'kapiniu palaidoja dukriu- 
ke ir paskutinis sūnelis pasimi
rė, kuri bedieve — motina lie
pė pa'kriksztinti Luteriszkoj 
kinkoj, idant, kaip sake, gyven
tu, nes KatalikiszJkai kriksztin- 
ti iszmire visi. Dabar net Pro- 
testbnai jau 'kalbėjo, jog tai 
tikrai Dievas baudžia ta nelai
minga motina.

Apart tu nelaimiu, da ir pro- 
kuratorija apskundė vyra tos 
moteriškes už iszniekinima per 
laikraszti akto krikszto szven- 
td, atlikinėjamo Katalikiszkoj 
bažnyczioj, už ka buvo teisin
gai nubaustas.

inžinierius, kursai atliko darbaį 
bet,dėjo naujus stulpus ir pa-į 
matus. Atliekamu^ akmens ka
ralius padovanojo Katalikisz-! 
■kai parapijai, kuri pasistatė 
sau bažnyczia isz ju.

Nauja tilta laimingai jtadare 
ir jokios nelaimes neatsitiko.

Kromininkas klausė nau
jai priimto dreiverio:

— Kaip vadiniesi?
— Ar asz žinau?
— Kaip tai ne žinai, tai 

kaip tave szauki Milczius, 
kaip pas ji buvai?

— Jis vadino “dur
nium” o ji “asilu” o klerką, 
kaip buvo piktas, tai vadino 
“kreize,” o kaip nepiktas 
tai nieko nesakydavo-

Pjrkie U. S. Bonus Sziadien!

Del Musu Skaitytoju!

Gerai Atsake
Du aficieriai sutiko kuni

gą jojant ant arklio ir už
klausė jo delko jis kaip Kris
tus nejoja ant asilo?

Kunigas: atsake: — Už 
tai kad visus asilus valdžia 
sunaudoja.

Angliszka kuningaiksz • 
cziute Elzbieta, kalbasi su 
Amerikoniszku pulkaunin
ku James Doolittle, vadas 
Amerikoniszku orinu pulku 
kur ten Anglijoj bombineje 
stotyje.

* — Ar žinote, vyrai del ko 
Rosijoj mažiau dabar vagiu!

Del to, jog visi vagei gavo
si ant uredninku in Lietuva 
ir in Lenkija.

— Apsipacziavau, Jonai, 
ar gal nori mano paczia pa
matyt.

— Imk ja velniai, jau ma- 
niszke man daede, jog ne no
riu žiūrėt,—da turetau, ant 
tavo žiopsoti...

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Robertas Jurgeson 
terford, Calif., baisiai 
juodai pa s ir ed ž i u s i u 
laike laidotuvių, todėl mirda- kiti, paežiu kunigu pramanyti,
mas, paliko paskutiniam testa
menta, idant jo laidotuves atsi
imtu 
kusi szeimyna iszipilde pasku
tini
buvo baltas su sidabriniais pa- 
papuosziais, arklei balti. Vi
sos moteres ir velionio motere 
buvo pasirėdžius linksmai su 
visokioms boroms szlebems. 
Gesmes ir. 'buvo linksmos, o ii j 
kunigužis pasakė linksma pa-j 
moksleli ant kapo mirusio. — 
Velionis mirė linksmai ir taip 
buvo palaidotas.

Kinuosia kas mirszta, tai, 
vietoje būti nuliudimia, visijavu Pagavo anam žmogui koja 
linksminasi, kad velionio du- 
szia nuėjo in gera vieta. —Ge
rai, kad žmonis turi toki tikė
jimą.

gulinczioj prie 
statomas kasztu

su
ite

ant

Suvienytose Valstijose 
naudoje daugiau medžio 
kaip kitas kokis sklypas 
svieto. Del musu pareikalavi
mo kertame medžius kaip mig
li isz žemes, liet Amerikonai 
nesirūpina pasūdyti medeli 
in ta vieta kur nukirsto. Se- 
noviszkos Amerikoniszkos gi
rios turėjo 822 milijonus ake 
riu, o dabar 470 milijonus. Ne- 
dalipstetosia girios da randasi 
1650 (bilijonu pėdu medžio 
Amerike kas metas buna su
naudota 23 bilijonai keturkam- 
pines pėdas medžio. Jeigu kirs 
gires kaip kerta sziadien, o in 
ju vieta nieko nesodys, tai ne- 
užilgio visas gires iszkirsta.

Vatikano ’knygine, (kur gyve 
na. Popiežius, randasi 34,600 
visokiu rasztu ir apie 360,000 
spaudiniu knygų. Nekurtos 
knygos turi po tūkstanti metu.

Ana diena tūlą moterėle Ar- 
kansuosia sudegino mieganti 
vyra, iszkurio buvo neužgana- 
dyta. — Taigi, užkurios mote
rėlės turi vyru ant sudeginimo, 
o kitos rugoje kad nei vieno ne 
turi.

Isz Winnipeg, Kanados pra- 
nesza apie mirti kokio tai Hen- 
rikio Sanford, kuris pergyveno 
115 metu. Senukas paėjo isz 
Irlandijos.

ir taip sutrynė, kad reikėjo 
tuojaus koja nuplauti.

Nubaustasis Dievo vienog 
visai netikėjo in tai, kad tai 
Dievo daleidimas ir da sau 
szposavo kalbėdamas: “Kad 
bueziau pasiskubinęs numirti, 
tai da bueziau suspėjęs ant 
lug'piutes aname sviete.”

Po asztuoniu dienu vėliaus, 
jau nesinorėjo jam daryti szpo- 
sus. Jaute tikrai prisiartinanti 
gala gyvenimo.

Dabar jau troszko atlikti isz
pažinti, idant apkuopi savo du- 
szia, kuriai reikes stoti priesz 
augszcziausi Tiesdari. Atliko 
iszpažinti bet komunijos szven- 
tos kunigas jam duoti negalėjo 
kadangi ligonis net ir szlakelio 
vandens negalėjęs praryti. 
Kalbėjęs tada: “Rodos man 
kad esmių -pragare, taip mane 
degina troszikimas. ” Troszko 
komunijos, bet jos priimt nebe
galėje, pasimirė aprūpintas 
sakramentais, metavones ir pa
skutinio aliejais szventais pa
tepimo, bet be szventos komu
nijos.

Buvęs jis jaunystėj savo do
ru ir paveizdingu Kataliku, bet 
vėliaus skaitydamas rasztus 
Volter’io, garsingo mokintojo 
ateisto, atszalo tikyboj ir pa
stojo pasekėju mokslo bedie
vio, bet pasimirė sugryžes, kai
po pabludes sūnūs, prie skait- 
liaus'sunu Katalikiszikos baž- 
nyczios.

Kelios szeimynos Katalikisz- 
kos gyveno Septinpilyj. Viena 
isz tu szeimynu skaitydama be-

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

jles,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze’kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime junui 
dėkingi už tai ir neužmirszkita 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money, 
orderio. Aeziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

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

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

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

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
| Burike ir Burikaš; Kareivis ir vel- 
Inais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
! pasaka); Užliekos isz senovės pada- 
įvimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
I jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 116 Istorija apie Sierata. 
puikus apraszyrnas. 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- 
58 

puslapiu ..............................................15c
No. 123 Septynios istorjos at>i° 

Smarkios Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu........... . .15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
: Priversta links

mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................... 1-

No. 127 Trvs istorijos apie Duk- 
4gerais’’ darbi- (-p nustvniu: Peleniute: Du hrnlei 
dirbdavo szven- Varputis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

Ir sztai nauja

clarba atlikinėjo, kaip 
vardan trijų vėl-

Popierinei apdarai. 50-
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 36c
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
3 S n

Aplinkinėj 
Reno buvo 
rando tiltas per upe. Inžinieris, 
kuriam buvo pavestas darbas 
statymo tilto buvo dideliu 
piktžodžiautoju ir bedieviu, to
dėl darbo visai nepertraukda
vo ne nedėlios diena, o net pir-: 
ma akmeni pamatini pradėjo 
pirmoje dienoje Kalėdų, o se
kanti meta ant tos dienos pa
skyrė ta 'diena užbaigima tilto. 
Savo
pats 'kalbėjo 
niu.”

Darbininkus dirbanezius no
ringai sžventomis dienomis, 
nedora Inžinieris labai mylė
jo ir gausiai mokėjo aniems už 
darbo, visai nepaisindamas ant 
to, kad anie tikrybėj tiek neuž
dirbdavo.

Kokis tai dievuotas žmogus, 
pasipiktindamas isz tol<io be- 
dievisz'ko pasielgimo inžinie
riaus, pranaszavo kad to tilto 
niekad nepabaigs tas inžinier
is. Dienoje Kristaus Gimimo 
vienok likosi padėtas paskuti
nis akmuo ir tiltas buvo pa
baigtas trau'kyja vienu metu, 
kaip vienos dienos. Inžinieris 
su savo “gerais darbininkais 
juokėsi dabar isz netiesingo 
pranaszo ir piktžodžiavo, nes 
tiltas buvo pabaigtas tik reikė
jo da apkuopt.

Apsiriko bedieviai, 'kadangi 
pranaszyste tuoj iszsipilde.' kas isz girrios ir Ant nemuno. 

Sztai seikanczia diena upe pra
dėjo smarkiai tvint.
bangos vandėrųo pradėjo lau
žyt rusztavone. Inžinieres at
ilodamas sugedimo tilto da ge
rai nesusislegusio stengėsi pats 
su darbininkais suturinet 
smarkuma bangu, bet darbas Doyas gyvenimas: 

buvo nepasėkmiiigu. Tiltas 
pradėjo drėbėt, darbininkai 
pabėgo pasiliko ant jo tik su 
keliais savo 
įlinkais, kurie 
tomis dienomis.
banga vandens grauja tilta, o' 
inžinieris su dviem kitis “did
vyriais” puola žemyn in gilme 
upes drauge su akmenais. Pra-

SKAITYKIT
A TTI 17”

PLATINKI! 1

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu

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 Vaidutis; 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 Ktoturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

..........................15c 
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu ........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vęlni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

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

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

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

No. 151 Penkios isterijos apie Vai
tas Sz'nlpikas; Pas merga; Gražios

Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu .................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu.......................................... s.l-5c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneruje; Pabe 
o-ele; Kas-eri isztyrė; Prigautas vagis 
60 puslapiu .................  .15c

44 pus. 15e

15c akys,;.

No. 160 Keturiolika istorijų apie. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie ■ 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 

į Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

No. 161 Keturios istorijos apie Anž 
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 .....................  10o

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............ ........................15d

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale-, 
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu, 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25a

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

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

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.
....................................... 1&4

---------  i
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Saule Publishing Co., 
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treczia— pradėti vysti ir nu
byrėti. Sztai ir visas rožes gy
venimas. Bet ir per ta trumpa 
gyvenimą jai teko patirti ne-

ir eme eziulbeti savo giesme. 
Kaip ji buvo nepanaszi in ru
pūžes žodžius! Rože 'klausėsi 
tos giesmes ir Įmvo laiminga:

raiau, nupiauta, negu pradėjo 
byrėti, jaute, kad ji buvo nu
pjauta neveltui — ji buvo pas
tatyta atskiroj stiklinėj prie

0YVENO pasaulyje rože ir 
rupūže.

Rožių krūmas, ant kurio pra
žydo rože, augo nedideliame 
pusiau apvaliame gėlyne priesz 
kaimiszka narna. Gėlynas buvo: 
labai apleistas; piktžoles tirsz- 
tai iszsikerijo senose, inaugu- 
siose in žeme lysvėse ir take-’ 
liuose, kuriu jau seniai niekas 
nevale ir nebarate smėliu. Me
diniai pinueziai su baslelias, 
panasziais in ieszmus su ketu
riomis briaunomis, kadaise nu
dažyti žaliais aliejiniais da
žais, dabar visai nutrupėjo, nu
džiūvo ir nugriuvo; ieszmus. 
isztrauke žaidimui kaimo vai
kai ir kaimiecziai gintis nuo 
piktu szunu.

O apleistas gėlynas nuo to
kio apipleszimo ne kiek nenu
kentėjo. Pinucziu liekamas api
pynė apyniai, vijokliai su 
stambiais baltais žiedais ir pe

skruzde szvelniai liesdavo plo
nas dideles, kyszanczias utė
lėms ant nugaros, ir suimdavo 
tyrus laszelius saldaus skysti
mo, kuris pasirodydavo ant 
dudeiiu galiuku. Ji žiūrėdavo, 
kai]) meszlinis vabalas rūpes
tingai ir stropiai tempia savo 
kamuoli, kai]) voras isztieses 
gudru tinklą, tykoja muses, 
kai]) driežas, pakele savo bu-
ka snukuti, tupia priesz saule, 
-pindedamas savo žaliais nii-

maža baimes ir sielvarto.
Ja pastebėjo rupuže.
Kai ji pirma karta pamate 

žiedeli savo piktomis ir negra
žiomis akimis, kažin kas keis
tas sukrutėjo rupūžes szirdyje. 
Ji negalėjo atsitraukti nuo ei
kliu rožiniu lapeliu ir vis žiu
rėjo ir žiurėjo. Jai labai patiko 
rože ir ji norėjo būti areziau 
prie tokio kvapaus ir puikaus 
kurinio. Ir iszreikszdama savo

jai atrodė, kad laksztingala 
cziulba jai, o gal but taip bu
vo isz tikrųjų. Rože neinate, 
kaip jos prieszas nepastebimai 
lipo ant szakeliu. Ta karta ru
puže jau negalėjo nei letenėlių 
nei pilvo: ji buvo visa kruvina, 
bet ji atkakliai lipo vis auksz
tyn — ir staiga, tarpe skam
baus ir eiklaus laiksztingalos 
uruliavimo, rože iszgirdo pa
žystama užkimusi baisa:

jausmus ji nesugalvojo nieko 
geresnio kaip tik tokius žo-

— Asz sakiau, kad tave su
ėsiu, ir suėsiu.

mažo karstelio. Czia buvo vi
sas plosztas ir'kitu geliu, bet 
in jas, tiesa pasakius, niekas 
nekreipė domesio, o rože jauna 
mergaite, kai state ant stalo, 
pridėjo prie lupu ir pabuezia- 
vo. Maža aszarele nukrito nuo 

įjos skruosto ant žiedelio, ir 
tai buvo geriausias in vykis 
rožes gyvenime. Kai rože pra
dėjo vysti, ji buvo indeta in se
na, stora knyga ir iszdžiovin-
ta, o paskui jau po daug metu 
padovanota man. Užtat asz ir

lių žirneliai, kabojusieji iszti- 
somis iszbly sekusia i žaliomis 
krūvomis su iszmetytomis isz- 
blyszkusiu žiedu kekelemis. 
Asztrus dagiliai riebioje ir 
drėgnojo gėlyno dirvoje (ap
linkui ji buvo didelis ūksmin
gas sodas) iszaugo dideli, kaip 
medžiai. Geltoni augalai kele 
savo žiedais nusagstytas vily- 
czias dar aukszcziai. Dilgeles 
buvo užėmusios visa gėlyno 
kerte; jos žinoma dilgino, bet 
užtai isz tolo galima buvo gė
rėtis ju tamsia žaluma, ypatin
gai gi kai szi žaluma buvo 
dugnu puikiam iszblyszkusiam 
rožes žiedeliui.

Jis prasiskleidė gražu Gegu
žes ryta: kai rože skeide savo 
lapelius, rytine rasa paliko 
ant ju keletą tyru, vaiskiu 
aszareliu — rože tarsi verke. 
Bet aplinkui ja visa buvo taip 
gražu, taip tyra ir.giedra ta 
puiku ryta, kai ji pirma karta 
iszvydo žydra dangų ir pajuto 
szaižu rytini vejeli ir skais- 
czius saules spindulius, kurie 
perszviete rožines spalvos 
szviesa jos plonus lapelius: gė
lyne ta ryta'buvO- taip ramu, 
kad jeigu ji isz tikrųjų butu 
galėjusi verkti, tai butu tai pa
dariusi ne nuo sielvarto, o nuo 
džiaugsmo. Ji negalėjo kalbėti, 
ji galėjo tiktai, palenkus savo 
galvele, lieti aplinkui szvelnu 
kvapa, ir tas kvapas buvo jos 
žodžiai, aszaros ir malda. 0 
apaezioje, krūmo szaknyse, 
ant drėgnos žemes, tartum 
priaugusi prie jos plokszcziu 
pilvu tupėjo riebi, sena rupū
že, kuri isztisa naktį medžiojo 
kirmėlaitės, 'kirmėlės ir muse
les; priesz ryta atsitūpė ji il
sėtis, pasirinkus uksmingesne 
ir dragena vietele. Ji tupėjo, 
uždengusi pievelėmis savo ru- 
pužiszkas okis, ir vos, vos kvė
pavo, iszpusdama neszvarius 
pilkus, kaupuotus ir lipnius 
szonus ir atkiszusi in szali vie
na negražia letena: ji tingėjo 
patraukti ja prie pilvo. Rupū
že nesidžiaugė nei rytu, nei 
saule, nei gražiu oru; ji jau 
priede ir buvo pasiszuoszus il
sėtis. Bet kai vėjelis valandėlei 
nusiramindavo ir rožes kva
pas nebuvo nuneszamas in sza
li, rupuže jaute ji, ir tai teikė
jai neaiszku neramumą; bet 
ji ilgai tingėjo pažiūrėti, isz 
kur eina tas kvapas.

In gėlyną, kame augo rože 
ir tupėjo rupuže, jau senai nie
kas nevaikszeziojo. Dar perei
tu metu rudeni, ta paezia die-

Eric Johnson, Ameriko- 
niszkas prezidentas komerci
jos, ka tik sugryžo isz Prūsi
jos kur tirinejo Rusiszka pa
dėjimą vertelgystes ir pasi
matė su Stalinu, ir kitais vir- 
szininkais kaipo daug viso
kiu dirbtuvių. Johnsonas 
tvirtina, buk po karei sanri- 
szys su Rusija bus užganady- 
ta». ■

na, kai rupuže susiradus gera 
plyszi po vienu isz namu pa
mato ę'kmenu, buvo besiruo- 
szianti inlisti ten miegoti per 
žiema, in gėlyną paskutini kar
ta užėjo mažas vaikas, kuris 
visa vasara kiekviena szviesia 
diena sėdavo gelyne. Suaugusi 
mergaite, jo sesuo, sėdėdavo 
prie lango — ji skaitydavo 
knyga arba siūdavo ka nors ir 
retkareziais žvilgterėjo in bro
li. Jis buvo mažas, septynetos 
metu, vaikas su didelėmis aki
mis ir didele galva ant liesz- 
cziuo kūno. Jis labai mėgo sa
vo gėlyną (tai buvo jo gėlynas, 
nes beveik niekas nevaikszezio
jo in ta apleista vietele) ir, atė
jės in ji, atsisėsdavo priesz sau
lute, ant seno medinio suolelio, 
stovėjusio ant sauso smėliuoto 
te'keno ir skaitydavo knygele.

— Vladeli, asz tau iszmesiu 
kamuolėli, — tarė sesuo. — Gal 
tu su juo pa žais i >

— Ne, Maryte, asz ver- 
cziau paskaitysiu.

Ir jis sėdėdavo ilgai ir skai
tydavo. () kai jam nusibosdavo 
skaityti apie Robinzonus ir 
laukines szalis, ir juru pleszi- 
kus, jis palikdavo atidengta 
knygele ir inlisdavo in gėly
no tankume. Czia jam buvo pa- 
žinstamas kiekvienas krūmas 
ir beveik kiekvienas stiebelis. 
Jis atsitūpdavo priesz stora sa
manomis apaugusi balsvu lapu 
augala, kuris buvo tris kartus 
auksztesnis už ii, ir ilgai žiūre- 
davo, kai,p skruzdžių tauta bė
ginėjo auksztyn prie savo kar
vių — žoliniu liteliu, — kaip

yarns skydeliais. Viena karta, 
pavakarį, vaikas pamate gy
va eži; jis labai apsidžiaugė ir 
beveik suriko ir suplojo ranko
mis: betgi bijodamas nugąsdin
ti adatuota žvėriuką, jis sulai
kė kvepavima ir placziai pra
merkęs baimingas akis, žiurė
jo, kai]) ežiukas uostinėjo savo 
kiauliszku! knistuveliu rožių 
szaknis, ieškodamas tarpe ju 
kirminu ir juokingai trepsėjo 
-torutemis, panasziomis in 
m e s zik u e z i u 1 e t e u o m i s.

— Vladeli, mielasis, eik na
mo; drėgna jau darosi, — bal
siai tarė sesuo;

Ir ežiukas, nusigandęs žmo
gaus balso, vikriai užsismaukė 
ant kaktos ir užpakaliniu lete
nu durianezius kailinius ir pa
virto kamuoliu. Vaikas tyliai 
palieta jo adatas: žvėriukas 
dar labiau susitraukė ir sku
biai eme pukszti, kaip maža 
garo maszina.

Baskui berniukas susipažino 
su tuo ežiuku. Jis buvo toks 
silpnas, tylus ir ramus vaikas, 
kad dargi invairus smulkus 
žvėreliai lyg kad suprasdavo 
tai ir greitai priprasdavo prie 
jo. Koks buvo džiaugsmas, kai 
ežys paragavo pieno isz gėly
no szeimininko atneszto dubi- 
nelio.

Szi pavasari vaikas negalėjo 
iszeiti in savo miegiama kerte
le. Kaip ir pirmau szalia jo 
sėdėdavo sesuo, bet jau ne prie 
lango, tik prie jo patalo: ir 
ji skaitydavo knyga, bet ne 
sau, o broliukui, nes jam sun
ku 'buvo pakelti savo sulysusią 
galvele nuo baltu pagalviu ir 
sunku buvo laikyti liesose ran
kose dargi mažiausia knygele, 
o be to ir akys jam greitai pa
vargdavo nuo skaitymo. Tur 
but, jis jau niekuomet neiszeis 
in savo miegiama vietele.

— 'Maryte, --- staiga sznib- 
ždejo jis seseriai.

— Ka mielasis ?
— Ar sodneli dabar gera ? 

Ar rožes jau pražydo?
Sesuo pasilenkia, buezioja 

jo isz'blyszkusi skruostą ir ne
pastebimai nusibraukia asza-< 
rele.

— Gera, balandėli, labai 
gera, ir rožes jau pražydo. 
Sztai pirmadieni mes eisime 
ten drauge. Gydytojas leis tau 
iszeiti.

džius:
— Palauk, — užkimusiu 

balsu tarė ji, — asz tave suė
siu.

Rože kruptelejo. Kodel-gi ji 
buvo pritvirtinta prie savo 
liemenelio? Laisvi pauksztelei 
cziulbejusieji aplink ja, szoki- 
nedavo nuo szakeles ant sza- 
keles: kartais jie nulėkdavo 
kažin kur toli, kur — rože ne
žinojo. Plasztakes taip pat bu
vo laisvos. Kaip ji pavydėjo 
joms. Jeigu ji Imtu buvusi to
kia, kai]) jos, ji butu pakilus 
ir nulėkusi nuo piktu alkiu, ku
rios persekiojo ja savo intim- 
pu žvilgsniu. Rože nežinojo, 
kad rupuže tykoja kartais ir 
plasztakes.

— Asz tave suėsiu, — pa
kartojo rupuže stengdamas 
kalbėti, kaip galima szvelninu, 
bet tat buvo dar baisiau, ir at- 
szliauže areziau prie rožes.

— Asz tave suėsiu, — vis 
kartojo ji, žiūrėdama in žiede
li. Ir vargszas kūrinys nusigan
dęs pamėtė, kaip bjaurios lip
nios letenos kabinejosi szaku 
krūmo, ant kurio ji augo. Ta- 
cziau rupūžei lipti buvo sunku, 
jos platus kūnas galėjo lais
vai szlaužioti ir szokineti tik 
per lygiai vieta. Po kiek vie
nos pastangos ji žiurėjo in vir- 
szu, kame suposi žiedelis, ir 
nuo to žvilgsnio rože apmirda
vo.

— Vieszpatie, — maldavo 
ji, — leisk man numirti kita 
mirtimi!

O rupuže vis ropojo auksz- 
cziau. Bet ten, kame baigėsi 
senos ir prasidėjo jaunos sza- 
kos, jai teko sziek tiek nuken
tėti. Tamsiai žalia lygi rožių 
krūmo žieve buvo nusagstyta 
asztriais ir tvirtais dygliais. 
Rupuže persidūrė in juos lete
nas ir pilvą ir sukruvinta nu
krito ant žemes. Ji su neapy
kanta pažiurėjo in žiedeli.

— Asz pasakiau, kad tave 
suėsiu, — pakartojo ji.

Atėjo vakaras: reikėjo pagal
voti apie vakariene ir sužeista 
rupuže nusivilko neatsargiu 
vabzdžiu medžioti. Piktumas 
nesukliude jai, kaip visuomet, 
prisikimszti pilvą: ji insidras- 
ke nelabai pavojingai, ir nus
prendė, pasilsėjusi, . vėl siekti 
viliojusi ja ir nepakeneziama 
žiedeli.

Vienas mokintas Prancū
zas apsistojo hotelije Mosk- 
vo ir hotelinis tarnas pavadi
no ji “Dauggalis pone.”

— Asz malio prieteliau ne 
esmių, blokum ir ne jokiu tu
re czium. ..

— E, tai nieko ne kenke,- 
atsake tarnas: czion kož- 
na latra reike vadint ‘ ‘ Daug
galis pone.”

Akie U. S. Bonus Sziadien!

Vaikas neatsako ir giliai dū
sauja. Sesuo pradeda vėl skai
tyti.

— Jau pakaks. Asz pavar
gau. Asz geriau pamiegosiu.

Sesuo pataisė jam pogalvi ir 
balta antklodėlė: jis nusisuko 
in sienele ir nutilo. Saule szvie- 
te pro Įauga ir mete skais- 
zius spindulius ant patalo ir 
ant gulėjusio ant jo mažo ku-

Ji ilsėjosi ilgai. Atėjo rytas, 
praėjo vidudienis, rože beveik 
užmirszo savo priesza. Ji visai 
prasiskleidė ir buvo gražiau
sias kūrinys gelyne. Bet nebu
vo kam pasigėrėti ja: mažas 
szeimininkas nejudomai gulė
jo ant savo patelo, o sesuo ne
nueidavo nuo jo ir nepasirody
davo prie lango. Tiktai paksz- 
cziai ir plasztakes zujo apie ro-

Rupužes akys intimpai žiu
rėjo in ja nuo gretimos szake
les. Piktam sutvėrimui pasili
ko padaryti tiktai vienas ju
desys, pagriebti žiedeli. Rože 
suprato, kad žūsta...

<» i ♦> »j>

Mažas szeimininkas ja se
niai nejudomai gulėjo ant pa
talo. Sesuo, sėdėjusi prie gal
vūgalio kedeje, mane, kad jis 
miega. Ant jos keliu gulėjo at
skleista knyga, bet ji neskaitė 
jos. Palengva jos pavargusi 
galva nusviro: vaūgsze mergai
te nemiegojo keletą naktų, ne
nueidama nuo serganezio bro
lio, ir dabar truputi užsnūdo.

— Maryte! — staiga su- 
sznibžejo jis.

Sesuo kruptelejo. Ji sapna
vo, kad ji sėdi prie lango, o 
mažas broliukas žaidžia, kaip 
ir pereitais metais gelyne ir 
kvieczia ja. Atmerkus akiš ir 
pamaezius ji patele liesa ir 
silpna, ji sunkiai atsiduso.

— Ka mielasis ?
— Maryte, tu ’man sakei, 

kad rožes jau pražydo. Ar ga
lima man viena?

— Galima, balandėli, gali
ma.

Ji priėjo prie lango ir pažiu
rėjo in krūmą. Ten augo viena, 
bet labai puiki rože.

— Kaip tik tau prasisklei
dė rože, ir kokia (graži! Ar pa
statyti tau ja czionai ant sta
liuko stiklinėje, taip?

— Taip, ant stalelio. Asz 
noriu.

Mergaite paėmė žirkles ir 
is'zejo in įsojda.-Ji seniai jau ne 
buvo iszejusi isz kambario: 
saule apakino ja, ir nuo gryno 
oro jai- truputi apsvaigo galva. 
Ji priėjo prie krūmo ta pati 
akimirksni, kai rupuže rengėsi 
pagriebti žiedeli.

— Ak, tu bjaurybe! — su- 
szuko ji, ir pagriebus, szakele 
stipriai papurtė ja. Rupuže 
nukrito ant žemes ir plumpte
lėjo pilvu. Intužusi ji buvo 
beszokanti ant mergaites, bet 
negalėjo paszokti aukszcziau 
rubu kraszto ir tuojau toli nu
lėkė, atmesta kurpes galiuku. 
Ji neiszdriso pabandyti dar 
karta, ir tiktai isz tolo mate, 
kaip mergaite atsargiai nukir
po žiedeli ir nunesze ji kamba
rį.

Vaikas, pamatęs sesęri su 
žiedeliu rankoje, pirma karta 
po ilgo laiko silpnai nusiszyp- 
sojo ir sunkiai pajudino liesu
te ranka.

— Duok ja man, — sucziul- 
bjo jis. — Asz pauostysiu.

Sesuo inde jo liemeneli jam 
in rankas ir pradėjo pridėti ja 
prie veido. Jis kvėpavo in sa
ve eiklu kvapa ir laimingai

žinau visa szia istorija.

— GALAS —

—

Tankiausia ant szio puikaus 
svieto, žmogus su apmauda 
elgesi. Tankiausia isz priete- 
liaus stojesi neprietelis, o isz 
neprieteliaus prietelis. Ame- 
rike ant prieteliu ir giminiu 
'daug nesiremk, kol tavo akis 
žiba. Niekam szioje gadynėje 
netikiek, nes tavo geriausi prie- 
teliai tave paskandytu szauk- 
szte vandenio užpakalyje. Da
ryk žmonim gerai, tai jie tave 
kars ir visaip apjuodinęs, neuž- 
siduokie su jais, taipgi nege
rai; sunku svietui intikti. Kol 
Ikiszeniuje doleris skamba, tai 
visi geri, visi tave'myli, nes te
gul gilu'kis tave apleidžia, visi 
užpakaliu kreipėsi smeiže ir su- 
maiszo su purvais.

Ne vienas saliune uždarbi 
palieka,

Ir apie ji saliuninkas tupinėja, 
Nes tegul be darbo ir pinigo 

lieka,
Tada per duris isz salimo lekia. 
Tai mat, žmogeli vargingas,

Kaip tu esi nelaimingas, 
Kol turėjai kiszeniuje pinigu. 
Buvai palaikytas už žmogų.

Be pinigu prieteliaus ne turi, 
Aszaras giark. alaus negausi, 

Ir be prieteliu vargausi.
, Žmogeli, jeigu pinigu neturi, 

tai ir prieteliaus neturėsi, tik
tai da kožnas džiaugtųsi, tar
damas :
» O tai latre gerai,

Ko norėjai tai gavai,
. Reikėjo czedyt, 
In banka padek. 
Salimus szelpai,

Jaunas dienas persėdėjai, 
Dabar kalėjime sėdėk, 
Pagialbos nesitikek.

Gereme mes, gere musu vaikai, 
Ir tai vyrueziai ne juokai,

Ba kaip-gi be gėrimo apsieiti, 
Ir ko po nogiu in sveczius eiti?

O moteriukes?—o galybia, 
Tosios iszgere daugybia.

Guzutes visokios ir alaus, 
Iszgere už vyrus daugiaus.
Vyrai dirba sunkai, lieje 

prakaitu,
Moteres naminėje szalpe 

kakta.

Gero nesulauksime,
Varge praskensime,

Isz vaiku gero neturėsime, 
Ir varge gy venimą baigsime.

Turėjome gerus laikus, 
Nemokėjome augint vaikus, 

Sziadien vaikai tėvus pameta, 
Ar-gi jums tėveliai nesarmata?

Ba sūnelis protą gauna, 
Mato, jog tėvai ji prigauna, 

Pragėrė savo ir vaiko uždarbi, 
Ar-gi bus prie tėvo ? Kur-gi 
Da vyruezai laikas, da ne- 

pervelai, reike maustyti apie 
ateiti, ba mes savo pasielgi
mais padarysime taip kaip 
Lietuvoje, — ubagu privaisisi- 
me, taip Lietuvoje ubagėlei 
moka daugybe visokiu giesmių, 
tai vis sau duonute sugerkle už
dirba, o ka pradės tiejei ka už
mirszo giedot ? Asz jums kėlės 
priminsiu isz giesmes Szv 
Jobo:

Turėjau grinezia puikia, 
buvau turtingas,

Gražius sūnelius ir dukreles 
' kleid uotas,

Kad juju kaip reikia, neiszmo- 
kinau,

Senatvėje isz tu vaiku nei 
vieno netekau.

Arba primysiu apie Adoma 
ir rojų ka tai Dievas iszgujo 
isz rojaus, tai del jus taip vai
kelis pagiedos:

Traukis isz grinezios, 
Jeigu ne tavo tas dvaras, 

Tėvas bėgdamas parklupo,
Sūnelis kaili iszlupo.

Isztikro! Taip bus, bet tegul 
Dievas kožna tęva nuo to

saugos, 
Kad neatsitiktu niekados.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
-Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

nelio, ir auksino trumpai nu
kirptus vaiko plaukus ir jo 
i esu t i k aki a.

že, ir bites, zimbdamos, tupdą- szypsodamasi, susznibždejo:
v o kartais in jos praskleista — Ak, kaip gerai!... 
vainikėli ir iszlekdavo isz ten Paskui jo veidelis surimtėjo

Rože to nežinojo: ji augo ir pasiszauszusios nuo geltonu ir sustingo ir jis nutilo amži- 
buvo graži. Kita diena ji tvre- geliniu dulkiu. Atlėkė laksz- nai...

Nuo aluczio ir guzutes, 
Sueina in drauge kūmutes. 
Ir vaikelis szauke, mama,

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 
iaiszke. «

jo prasisklesti pilnu žiedu, o tingala, inlindo in rožių krūmą Rože, kuri nors ir buvo pir-

Duok da alaus, da negana, 
Kaip ne duosi, netylėsiu,

Viska tetei pasakysiu.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines VELNIAI
NEAPLEIDO JA

— Poni Szimantavicziene, 
nuo 401 W. Mahanoy Avė., ap
laike telegrama nuo valdžios 
buk josios sūnūs Stanislovas 
kuris randasi Anglijoj, likos 
sužeistas laike muszio. Jau
nesnis sūnūs Jerominas likos 
užmusztas laike muszio ant 
Pearl Harbor ir buvo pirmuti
nis isz szios aplinfkines.

— Ateinanti Ketverga Lie
pos (July) 27ta diena, laikrasz- 
tis “Saule” sulauks 56 metus 
savo gyvasties, nuo 'kada pra
dėjo iszeitineti Mahanojuj Lie- 
|pos 27-ta diena .1888 mete, kuri 

Domininkas T.

Norints Pasninkavo
Per Ilga Laika

piknin’kas Lie-
Drauguve Sch-

uždėjo a. a.
Boczkauskas.

—■ Metinis 
tuviu Moterių
uylkillo pavieto buvo laikomas 
ant Marcziuloniu ūke, Locust 
Valley. Moterėles turėjo gera 
laika praleisdamos dienele ant 
szviežio oro ir buvo užganady- 
tos.

NEW YORK — Estera Sch- 
lotsman, 42 metu senumo Žv- 
delka,' kuri turėjo savyje net 
60 “velniu” negalėdama nuo 
j u atsikratyt, nusidavė pas ra
biną Max Fedderson ant rodos, 
kaip galima butu velnius isz- 
guit isz kūno. Rabinas uždare 
Estera su josios velniais in si- 
nogaga ir pradėjo ja maryt ba
du, kad tokiu budu priverst 
tuosius negeistinus sveczius i- 
dant apleistu josios kuna.

Po praėjimui 18 valandų, 
velniai labai užsispyrė ir neap- 
leidinejo Esteros, kuri per visa 
ta laika nieko negere ir neval
gė. Rabinas vela užsispyrė jo
sios kanecz iszguit ir laikys Es
tera kad ir visa sanvaite be val
gio, pakol velniai ja neapleis.

r * S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Francuziszka Mergina Pritarė Vokiecziams

SKAITYMO
ir

į

i i
1 A 

a 
t 
k 
A 
* 
ė

©į

V <

T w y*'

Už pagialbejima Vokieccziams visame, szita Francuziszka mergina Grande Guillotte 
23 metu, yra baudžema per Francuziszki Patriotai, per nukirpima josios ilgus plaukus.

—■ Ponas Vincas Baczvims- 
kas isz Gilberton, ana diena 
lankėsi mieste įsu reikalais, 
taipgi atlankė redakcija “Sau
les. ’ ’ Acziu už atsi'lankyma.

— Utarninke, Liepos - July 
25 d., 7:30 vai. ryta ant Beadin- 
go trūkio, 9 vyruku iszkeliaus 
in Allentown, Pa., kurie bus 
priimti prie kariszkos tarnys
tes :
Mahanoy City, Pa.

Paul W. Hillibush, Thomas 
O. Edwards, Zigmund Porem- 
bo, James W. Everett, Joseph 
J. Heffner.
Morea, Pa.

Andrew V. McElhenny, 
J. Polusky.
Trenton, N. J.

Thomas L. Derricott.
Lake Milton, Ohio.

Pershing O. Edwards.

Taip Kaip Namie

Iszmaine Vaikus Ant
Arklio, Versziukus,
Marszkinius Ir Kelnes

Vokiszka Slauge Kal
basi Su Reporterais

Motere Iszdave Vyra
Kuris Pabėgo

.

Ed.
Kareivis Maurice Kreuger 

isz Pawpaw, Ill., valgo pus- 
ryežius duobėje ant kariszko 
lauko kur ten Normandijoj, 
Francijoj, ir kaip matome 
yra užgandytas.

Gilberton, Pa.— Ponstva Ka
zimierai Kaminskai, aplaike ži
nia nuo Kariszko Departamen
to, buk j u islunus Juozas mirė 
kuir ten Italijoj, bet ar laike 
muszio tai to nepranesza, tik 
tiek, kad jau yra mires.

Motinos Dievo

Jeffersonville, Mass. — Mi
kola Deaver, turi didelia ūke 
arti czionais, o jo vargingas 
kaimynas Jack Miller, randa
moje nameli turėdamas didelia 
szeimyna, bet jokio gyvulio ne
galėjo užlaikyti, nes neturėjo 
už ka nusipirkti.

Turtingas kaimynas davė 
jam toki užmanima: jeigu 
jam atiduos du vaikus, tai jam 
duos: arkli, du versziukus, 
marszkinius, kelnes, czebatus, 
paežiai duos nauja szlebe ir 
$150 pinigais, vaikai gaus po 
pora czeveriku ir po doleri.

Žmogelis sutiko ir atidavė 
jam du vyriausius vaikus. Bet 
kaimynai dažinoja apie tokias 
iszmainas, pranesze apie tai 
palicijei, kuri abudu areszta- 
vojo, o vaikus atidavė po ap- 
globa labdaringos drauguves.

Vaikai dirbo ant ūke turtin-
Paveikslas Ant Sienos 8° kaimyno kaip koki nevalni- 

 nikai, bet kaip patys prisipaži
no, su jais pasielgdavo gerai ir 
gaudavo užtektinai valgyt.

Jab- 
likos 
kurio 
idant

NEWARK, N.J. — “Matai: į - 
ponas sūdžiau, szuo buvo prie-! « 
žastim musu szeimyniszko ne-; £ 
sutikimo,” —taip kalbėjo O- * 
wen Bernard, laike teismo, ku-1 į 
r i užvede jo pati ant persisky-j| 
rimo nuo savo vyro. Toliaus * 
Bernard aiszkino:

“Mano pati turi pudeli (szu- 
ni) kuri nuolatos pasiimdavo 
su savim in lova. Jaigu pasiju
dindavau lovoje, tai mane tas I 
padla kasdavo o turėjo taipgi j 
pilna blusu. Negalėdamas ii | 
igaus nukensti tokio pasielgi- ? 
mo szunies ir mano paezios, isz-; | 
mecziau szuni isz lovos, o pati' t 
man staeziai pasakė, kad szuo į/» j rx* 3 r w i S 
gulės su ja o asa galiu pasij|64 pUS., Did. 5x7coU 
jeszkot sau kita vieta. Ant galo | 
pasakiau paežiai, tegul iszsi- 
renka sau ar szuni ar mane. Pa
ti iszirinko szuni. Na ir buvau 
priverstas apleisti savo pasto- 
gia. ’ ’

Sudžia nedave moteriai per
siskyrimo, paliepdamas vyrui 
nuszauti szuni prie pirmutines 
progos.

Tiktai, 10c.A ’

*
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“SAULE” ?
MAHANOY CITY, PA. J

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markei.

Amerikoniszki reporterei 
laikraszsziu kalbasi su Vo- 
kiszka dažiuretoja ligoniu 
Chert ourge Franci] oj, po pa- 
liovimui musziu. Slauge ap
sakinėjo reporteriams apie 
savo gyvenimą ant kariszku 
lauku.

Ashland, Pa. t Jonas Šan
kus, 53 metu, mirė praeita Pet- 
nyczia Ashlando ligonbuteje, 
kur radosi tik dvi dienas. Ve- 
lonis gimė Lietuvoje, pribūda
mas in Amerika 1907 mete ir 
gyveno per visa, ta laika czio- 
nais, buvo anglokasiu ir prigu
lėjo prie Szv. Vincento Lietu- 
viszkos parapijos. Paliko bro- 
lo Kazimiera Pecziu Girard- 
yille, Pa.

Bulves Ir Tameicziai
Ant VienoKrumo

Indianapolis, Ind. — Ukinin-

mo kaimelio Glen Grove, atve
žė ana diena in miestą nepa
prasta gamtiszka auguole, ko
kia garsingas gamtos tirineto-

Tikriauses Kabalas

WILMINGTON, DEL. —
Namas Hugh Ward, yra atlan
komas per tukstanezius žmonių 
kur randasi Motinos Dievo su 
kūdikėliu ant ranku.

Praeita Petnyczia 10 metu 
dukrele Helena staigai sukliko
o kada motina atbėgo pažiūrėti: kas Henry Anderson isz arti- 
kas jai atsitiko, mergaite paro 
de motinai paveiksią ant sie
nos. Apie nepaprasta pasiro
dymą pasklydo paskalas po vi
sa aplinkine ir tuoj aus tukstan- jas Burbank nuo senei stengėsi 
ežia žmonių pradėjo suvažinėt 
pamatyti nepaprasto pasirody
mo. Policija turėjo padaryti 
paredka prie namo, nes žmonys 
pradėjo szturmavot narna i- 
dant gautis in vidurį.

užaugint. Yra tai auguole ant 
kuriuos auga po žeme bulves, o 
ant virszaus tameiczai. Ūkinin
kui buvo pasiūlyta 10,000 dole
riu už ta auguole, bet pasiulini- 
mo nepriems ir lauke daugiaus.

Argi Ne Gera Vieta

Gasparorius namo in nau
jai priimta tarnaite: — Te
mink gerai ka asz pasakysiu: 
pas mus eina pagal vaiskava 
paredka: ant szesztos kelti, 
ant dvyliktos pietus, o ant 
deszimtos miegoti.

Tarnaite: — Na jeigu dau
giau nėra ka veikti, tai jau to 
laikysiuosi!

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Moraliszka Kabala

Tikriausia Burykla

Chicago, Ill. — Juozas 
lonskis, 42 metu, kuris 
uždarytas kalėjime, isz 
pabėgo 11 metu adgal,
būtie prie pacziules, nes pa
gimdė dukrele, kuri sziadien 
turi 11 metu. Palicije aplaike 
slapta laiszka apie ji ant ku
rio buvo pasiraszus “Kaimy
nas.”

Dabar pasirodė, kad laiszka 
buvo raszus Carmella, pati 
Jablonskio, kuri aiszkino, buk 
jai nubodo gyvenimas nuolati
nėje baimėje ir kraustimo isz 
vietos in vieta, idant niekas ne
atidengtu josios vyro slapty
bes. Bet kada palicija uždare 
vyra vela kalėjime, motere gai
lėjosi savo pasielgimo.

Jablonskis 1921 mete likos 
nubaustas ant viso gyvenimo 
in kalėjimą dalyvaudamas žu- 
dinstoje ir apipleszima kokio 
tai žmogaus, pabėgo isz kalėji
mo ir vede pavyzdinga gyveni
mą, nuo laiko pabėgimo isz ka
lėjimo. Dabar turės pasilikti 
kalėjime mažiausia 10 metu, 
pakol gales melsti sūdo kad ji 
paliuosuotu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Skundikas
— Užtikrinu poną sudžia 

jog koliojo mane priesz vi
sus, veluk, kad jis butu man 
davės per snuki.

Apskustasis: — Tai kam 
tu man tada taip ne pasakiai, 
buezia noringai rėžias tau 
per snuki.

FCByiCTORY
Pulkauninkas

Ligonbuteie

Sužeistas laike gialbejimo 
draugo laike muszio ant Sai- 
pano Salos, pulkauninkas E. 
F. Carlson isz Amerikonisz- 
ko pulko mariniu kareiviu 
likos sužeistas ir aplaike me
daliu už jo narsumo atsizy- 
mejima, bet turi gulėti ligon- 
buteje pakol pasveiks.

Rado S120 Bleszineje

BLOOMINGTON, PA. — Si
ausdamas prie seno tvarto, 
James Ritchie rado sena bles- 
zine kurioje radosi 420 doleriu 
aukse. Vaikiukas sugražino pi
nigus del likusios szeimynos 
Mrs. Ethel Murray kuri mire 
keliolika metu adgal bet ant 
rodos advokato, vaiko tėvai 
užvede skunda ant sugrąžini
mo jam surasto turto.

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauja 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.

ISTORIJEapie 1121 isz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir- 
tuokĮis 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<.

Hindenburgo Siena

Kariszkas Trūkis I szsirito Nuo Begiu

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

BSEr3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatysteaa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pcisiuskite mumis 26c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir motėm.

visos trys 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Laidoja kunua numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvio, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
B2O W. Centre S t., Mahanoy City

Admirolas M. A. Mitscher, 
kuris valdo Amerikoniszka 
flota, idant staigai neužklup
tu ant Amerikonu.

Mažiausia 17 kareiviu likos užmuszta ir daug sužeista, 
kada kariszkas trukis iszsirito nuo geležinkelio arti Jellico, 
Tenn., kuriame radosi apie 1,000 kareiviu.

Sergsti Japoniszku 
Eroplanu

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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ir Markes.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus

L_.

Amerikonai paėmė szita Vokiszka siena, kuria pastate 
Vokiszkas Generolas Hindenburgas, kaipo ženklas, kad to
liaus niekas nedrystu pereiti ant kitos puses, bet musu 
riukai netemino ant tosios prasargos ir perejo uždr^Biru 
rubežiu. - 1


