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Turkija Pristos Alijentams*

Isz Amerikos Rado Skarba Po Daug 
Metu Jeszkojimo

Per Savo Sapna Likos 
Iszgialbetas Nuo Smert KARE Rusai Paėmė Riga

PACZIULE
PRISIKĖLĖ ISZ

NUMIRUSIU

Vyras Dum Per Duris
NEW YORK. — Viena isz 

garsingu spiritualistku vardu 
Rose, apgarsino, buk su pagial- 
ba savo žinystos iszszauks mi
rusias ypatas, jaigu kas geistu 
su joms pasikalbėti. Susirinko 
gana didelis skaitlis žiopliu, 
kurie norėjo pasikalbėt su dva
sioms savo pažinstamuju ir gi
minu. Tarp susirinkusiu rado
si ir Mikola Throop, kuris ap- 
reiszke dvasiu iszszauktojai 
buk geidžia pasikalbėt su mi
rusia savo paczia tris metai ad- 
gal. Tame kas tokis atsiliepe 
kambarį j a. Spiritualistka ap- 
reiszke, jog dvasia jau ateina. 
Sėdintis vyras apsidairė, pare
gėjo “dvasia” savo mylimos 
ir dūme per duris. Mrs. Rose 
paregėjo ne dvasia tik gyva 
motere, kuri turėjo rankoje ge
ra lazda. Spiritualistka taipgi 
iszdume laukan kur pasiszauke 
palicijanta ir gyva dvasia už
dare kalėjime.

Drebėjimas Žemes Ant 
Aleutanu Salos *

NEW YORK. — Smarkus 
drebėjimas žemes davėsi jaust 
4,000 myliu nuo czionais kaip 
manoma ant Aleutanu Salos, 
kaip pranesza sismografai. In
strumentai parode buk buvo 
du drebėjimai žemes. Kiek ble- 
des tenais padaryta per drebe- 
jima žemes, tai laikrascziai da 
neaplaike isz tenais jokiu ži
nių. ♦

Kokia Motere Gyventu 
Su Tokiu Vyru

DETROIT, MICH. —Arnold 
Sidney, yra žmogelis kuris tin
gi dirbti, o idant nuduoti kad 
serga, tankiai suvalgė szmoteli 
muilo. Taip kalbėjo jo pacziule 
sude, kada užvede teismą 
priesz ji už nedavimą jai pini
gu ant maisto. Sidney aiszkino 
sude buk jisai buvo kariuome- 
niszkoje tarnystoje ir buvo ga
zuotu Francijoj laike kares. 
Pati ta užginczino, sakydama, 
buk jos vyras valgė muilą, 
kada ketino ateiti paszelpine 
drauguve, idant tyczia nuduoti 
sėrgancziu, kad jam suteiktu 
paszelpa. Sudžia paliepė jam 
mokėti po penkis dolerius ant 
sanvaites ant užlaikymo pa
ežio*.

SAN ANTONIO, TEX. — 
Po deszimts metu sunkaus jesz
kojimo po visus pakampius 
žieminios dalies Meksiko, Ado
mas Fisheris, geologiszkas in- 
žinierus, apgarsino, buk jam 
pasisekė surasti senoviszka Ca
vallo Blanko skarba, kuri ati
tiko didelioje urvoje. Tasai 
skarbas badai susidede isz 73' 
milijonu doleriu Iszpaniszkais 
keturkampineis pinigais. Fi
sheris dabar lauke pavelinimo 
nuo Meksikoniszkos valdžios 
ant iszemimo tojo skarbo isz 
urvos ir atgabenimo namo. 
Skarbas susideda isz 8,646 auk
siniu plitu, 4,560 sidabriniu pil
tu 75 tukstaneziai senais Iszpa
niszkais dublinois — dolerais 
ir daug visokiu auksiniu pa- 
puoszu. Visa taji skarba ap
skaito ant $73,550,000 verties.

Žveriszkas Pasielgimas 
Nelabos Moczekos
HARRISBURGH, ILL. — 

Magdalena Gates, likos pasta
tyta po 1,000 doleriu kaucijos, 
už nedora pasielgimą su savo 
asztuoniu metu po-suniu Edvi
nu, kuris pirko dvi banenes ant 
knygutes už ka moezeka inkis- 
zo vaiko ranka in verdinti van
deni, laikydama taip ilgai, pa
kol kūnas nenusmuko nuo ka
lniu.

Norints daktarai stengėsi vi
som pajėgom iszgelbet vaikui 
ranka, bet kaip rodos nepasi
seks ir turės nupjauti. —Gerai 
butu, idant moezekai padarytu 
panasziai už bausmę.

Motere Turi Tiesa Prie
Vyro Kiszenius

RIVERHEAD, N.Y. — Fra- 
nas Marabella, negalėdamas 
užlaikyti savo kiszenyje pinigu 
isz priežasties padarimo tan
kios kratos jo kiszeniuosia 
per savo pacziule Ona, kuri 
laike jo miego, taip iszczysty- 
davo jo kiszenius, jog nepasi- 
likdavo nei cento. Jisai nu
tarė kreiptis in suda ant pata- 
rino. Teisetojas nubaudė Onu
te ant keturiu metu in kalėji
mą. O gal pats teisėto j a datyre 
nekarta tosios naktines kratos 
ir todėl taip “baisiai” nubau
dė moterelia. Kitos moterėles 
isz tojo miestelio, dagirde apie 
toki pasielgimą “tojo nelabo 
vyro,” susitarė ir sudėjo po ke
liolika doleriu, atnaujimui pro- 
vos ir nusiuntė teismą in suda. 
Sudžia suradas knygosia tiesa 
iszrado buk motere turi tiesa 
iszemino pinigu isz savo vyro 
kelnių, na ir Onute likos paleis
ta ant liuosybes.

Amerika Neteko
63,000 Kareiviu

Szioje Kareje

WASHINGTON. — Valdžia

BERKELEY, PA. — Tik per 
atsiminima sau sapno koki tu
rėjo diena priesz tai, Larry 
Burk iszsigialbejo nuo smert. 
Burk sapnavo, buk eidamas 
ulyczia likos užgriautas ant 
smert per nupuolimą daug ply
tų ant jo. Kada ėjo in darba ant, apskaitė, buk Amerika neteko 
rytojaus, praeitinejo prie vie-! 311,677 vyru visokiosia musz- 
ta, kur buvo sukrauta daug įosia kur sziadien tęsęsi, o 63,- 
plytu. Atsimindamas ant savo 
sapno, priskubino savo žings
nius ir konia begtia prabėgo 
pro ta j a vieta. Penkios pėdos 
užpakalije, staigai sugriuvo 
plytos ant tosios vietos kur 
praėjo ir kad ne butu tame lai
ke greitai praejas, butu Burk
as ant smert užgriautas.

Kūdikis Gimė Su
4 Rankutėms

000 likos užmuszti. Szioje ka
reje žuvo daugiau ne kaip pir
mutinėje s vietine j e kario j e ku
rioje žuvo 278,828.

Trys sanvaites adgal pagal 
apskaityma, tai 37,237 musu 
vyriuku likos užmuszta, 89,311 
sužeista, 40,786- paimta in ne
laisve ir 39,311 dingo nežine 
kur. (t

Alijentai Plaka Vokieczius Prie 
Florencija Italijoj; Vokiszkas 
Generolas Rommel’as Mirtinai 
Sužeistas; Hitleris Tures Svar

be Kalba Ketverge

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^

KINDERSLEY, KANADA. 
Vienas isz nepapraseziausiu gi
mimu czionaitineje aplinkinėje 
patiko kaimelyje Melfort, kada 
pati Arturo Mulfort, praeita 
sanvaite, pagimdė kūdiki, ku
ris turėjo ketures rankutes 
Motere likos nuvežta in pavie- 
to ligonbute tuoj aus po gimdy
mui kūdikio drauge su kudi 
kiu.

Kūdikis po atvežimui in li
gonbute tuoj aus mirė, buvo 
drūtas sudėjimo, bet su tuom 
skyrėsi nuo kitu kūdikiu kad 
turėjo ketures rankutes.

Motina mire in dvi valandas 
po atvežimui in ligonbute. 
Daktaras Droyer, perdetinis 
ligonbutes kalba, kad tokio at
sitikimo Kanadoje ne buvo gir
dėta.

22 Žuvo Eroplano 
Nelaimėje

LONDON. — Didelis eropla.- 
nas kuris gabeno 22 sužeistuo
sius kareivius in Amerika, li
kos užmuszti artimoje Gallo
way, Skotlandijoj, kada trenke 
in uola laike miglu. Tarp už- 
musztuju radosi ir viena dažiu- 
retoja ligoniu.

Lenkai Žudina
Vokieczius

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

LONDON. — Lenkai nužudė 
daug Vokiecziu kurie bego isz 
Varszave, tarp kuriu radosi ir 
du Vokiszki aficierai kurie 
žiaurai pasielgdavo su Len
kais.

Jugoslavai panaszai pasiel
gė su Vokieczias, nužudydami 
140 kareiviu ir aficieriu, kurie 
kankino gyventoj aus nemela- 
szirdingai.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!A

ISZ ITALIJOS. — Eropla- 
nai atlėkė isz Italijos in Ven
grija bombarduodami dideles 
dirbtuves Budapešte ir Brusk 
elija. Lenkiszki kareiviai pri- 
gialbsti Alijentams plakti Vo- 
kieczius prie Florencijoj ir An- 
conioje.

ISZ VOKIETIJOS.— Dau
giau kaip 3,000 Amerikoniszku 
eroplanu užlėkė ant Mersburgo 
kur randasi dideli aliejinai 
szuliniai, kuriuos isznesze in 
padanges, ta pati padare ir Ru
munijoj. Eroplanai atlėkė isz 
Anlijos ir Italijos.

ISZ JAPONIJOS. — Ang- 
liszki eroplanai suszaude 12 Ja- 
poniszku eroplanu ir paskandi
no 22 tavoriniu laivu ir keli su
gadino.

Amerikonai ant Guam užmu- 
sze 2,000 Japoniszku kareiviu 
ant kuriu užklupo netikėtai ir 
paėmė apie 500 in nelaisve, 
drauge su daug kariszko mate- 
rijolo.

Žinios apsibegineje buk Vo- 
kiszkas Generolas Erwin Rom
mel likos mirtinai sužeistas 
muszija ir jau mirė nuo žaidu- 
liu ir ta patvirtina gyventojai 
kur tas atsitiko.

Rusai eina ant Estonijos ir 
Latvijos. i i, i i

Kriksztas Amerikoniszku Kareiviu Italijoj

Szitie vyrukai sėdi ant piesku laike krikszto per kariszka kapelona, kur ten Italijoj. 
, Nekurie stovi mariuosia laukdami savo pakriksztinimo. ,

LONDON, ANGLIJA. — Rusiszka Ar
mija persigavo per Vistula Upe paimdami 
Bialystoka ir Stanislavova, 35 mylesnuo Cze- 
kiszko rubežiaus, turi 65,000 gyventoju ir 
prie Varszavo-Berlino geležinkelio. Badai 
dabar ta aplinkinėje randasi apsiaubtatuįu 
300,000 Vokiszku kareiviu, isz kur bus jiems 
sunku iszsprusti su savo gyvastems. Ru
sai taipgi paėmė 1,635 miestu ir miesteliu 
eidami ant Stanislavovo. Paėmimas Sziau- 
liu per Rusus yra paskutine viltis Vokie
cziu iszsigavimo isz Baltijos. Daugiau Vo- 
kiecziams nepasiliko kaip mažas geležinke
lis isz Rigos in Liepoju ir Klaipeda, isz 
kur galėtu pabėgti tik vienas kėlės jiems 
pasilieka, tai yra per Karpatų kalnu ir Ru
munija, bet Rusai jiems užkirto ta kele.

Rusai inejo in Brest Litovsk paimdami 
drutvieta Przemisliu ir paėmė kelis svarbiu 
miestu. Rusai paėmė Riga. Taipgi paėmė pa- 
kelije lietuviszkus miestus Joniszkiai ir Jeglava, 
isz kur eina geležinkelis in Klaipeda.

Telegramai pranesza buk Turkija per
trauks visus prieteliszkus ryžius su Vokieti
ja ir daugelis Vokiszku pasiuntiniu jau ap
leido Turkija. Manoma, kad Turkija da
bar prisidės prie Alijentu ir kovos prieszais 
Vokietija. Bulgarija panaszai ketina pa
daryt ir pristos prie Alijentu.

Rusai eina ant Estonijos ir Latvijos.

Badai Hitleris turės svarbe kalba per 
reidio Ketverge ir ketina būtie jo paskutine.

Žinios apsibegineje buk Vokiszkas Ge
nerolas Rommel’as likos mirtinai sužeistas 
muszija ir jau mirė nuo žaiduliu, ir ta patvirtina 
gyventojai kur tas atsitiko.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
’ gent'karteje adgal, 32 penktoje 
ir konia 1,050,000 dvilektoje ir 
1 ,0'73,000,000 trisdeszimto je 
gentkarteje adgal. Penkesde- 
szimts genf'karcziu adgal ture-

Pragyvenimas Amerike lai- 3° ne^ 5,362,794,214,040 giliu
ke szios kares, kas kart yra 1UU-
brangesnis ir vis kyla aug- 
cziau. Valdžia padare surasza 
isz keturesdeszimts didžiausiu 
miestu, isztyrinedama buk 
maistas, drabužiai ir kiti daly
kai pabrango ant 54 procento, i

Malda pakelineja, dabina 
kožna duszia, bet labiausia da
bina kožna motere ir del josios 
daugiausia reikalinga ir ge
riausia del jos pritinka.

• •

Suszalsime visi ant smert’ 
Taip sako profesoris isz Yale 
Universiseto, nes jau artinasi 
nauja gadyne. Pirmutine ledi
ne gadyne buvo du tukstan- 
cziai metai adgal, o priesz tai 
ir buvo kelios ledynes gadynes.

Ant abieju poliu kas metas 
priauga daug ledo ir toji sun- 
kemybe apvers visa svietą, ta
da viskas susimaiszys kaip 
“žirniai su kopūstais.’’ Kana
da, Skandinavija, Szkotija, 
dalis Anglijos, Azija ir Siberi- 
ja, bus nuszluotos nuo svieto. 
Svaicarija apsidengs ledais, 
dalis Pietines Amerikos taipgi 
bus uždengta ledais, bet Aus- 
tralijej nėr ko bijotis. Ten kur 
milijonai metu buvo rojus, o 
dabar vieni ledai, vela bus ro 
jus.

Bet nenusigąskite, nes ne at
sitiks tai ryto, tik už keliu tuk- 
stancznu metu.

Ilgia uses žodis nors kokioje 
kalboje yra Graikiszkas kuris 
randasi Aristoplaueso Ekkle- 
siazonsai, yra tai užvardimas 
valgio kuris susideda isz žuvu 
mėsos, paukszcziu ir kitu, o va
dinasi : ‘ ‘ LepadotenemachoSe- 
lachogaleakran i okatakech um- 
upotrimmatosiphiokarabomel- 
itoktakecunienokiehlepikossu- 
p h o t)h a 11 ope r s i t e>r a 1 lėk t r u o no - 
ptokephalliokikpoleiolagoosir- 
a iobaph t raganopter ugon. ’ ’

> Kiti ilgi žodžiai yra Vo'kisz- 
kas “ Constantinopolishidudel- 
saicklpheiferverbunt, ’ ’ o Hava- 
jiszkas yra: “Kumakauaoka- 
venauloaklaui.”

Kūdikiai Negima

Tėvai yra užganadytais jeigu j uju kūdikiai yra sveiki ir 
neturi džiova, nes ta liga nepamina nuo tėvu, tik atsiranda 
tolimesniam gyvenime kūdikio. Sziadien per Er-Rei ma

žinąs daktarai isztirineje visokias ligas.

IPOKARINES IMMI-’
GRACIJOS TVARKA’

Apszviestuosia sklypuosią 
kas geidžia nuveti mergaite 
prie altoriaus, idant pasiliktu 
jo moterių lyg smert, kasztuo- 
je nemažai doleruku, bet nuo 
to visko galima apsisaugoti, 
jeigu jaunikis nuvažiuotu ant 
pussalio Malajaus, kur gautu 
į ėgai pacziule, net už tris ada
tas.

f

Turtingi Malajiszki kandi
datai in luomą moterysties, ga
li tik tada apsipacziuoti su 
mergina, jeigu duos josios gi
minėms ji sumuszti kiek jiems 
patinka, ant ko noringai jau
nikis sutinka, bet jeigu pas 
mus butu tokis papratimas, tai 
senberniu pasidaugintu ant 
milijonu.

Skaitidami szita straipsneli, 
meldžame užlaikyti savo svei
ka protą, sztai ka sako tūlas 
žmogelis apie savo apsivedi 
ma:

Suėjau in pažinti su viena 
jauna naszlele kuri turėjo su
augusia podukte, na ir apsi
vedžiau su naszle. Kada mano 
tėvas susipažino su poduktia 
taip pasiuto, kad su ja apsive
dė. Per tai mano pati pasiliko 
uoszve josios uoszvio, o mano 
padulkte pasiliko mano mocze- 
ka, o mano tėvas pasiliko mano 
posūniu.

Tada mano moczeka, poduk- 
te mano paczios, susilaukė su- 
nu, žinoma, tas vaikas pasili
ko mano brolium, todėl, kad 
buvo sunum mano tėvo, bet 
taippat buvo posūniu mano po- 
duktes, o josios anūkas, na ir 
pasilikau dieduku mano locno 
brolio.

Na ir mano pati susilaukė 
sunu. Mano uoszve pussesere 
mano sūnaus, yra jo mocziute, 
nes jisai yra posūnio sunum. 
Mano uoszvis yra szvogerium 
mano sūnaus, ba jo pussere yra 
jo pati. Asz esmių broliu mano 
sūnaus, kuris taipgi yra sunum 
mano mocziutes; esmių mano 
motinos szvogeriu, mano pati 
yra josios kūdikio dediene; 
mano sūnūs yra mano tėvo gi
minaitis, o asz esmių pats sau 
dieduku. — Argi reikia paines
nio susigiminiavimo! ’ ’

TARADAIKA g

buvau tosios 
jog 'kur lietuviszka 
užsideda, tai toji 
vadinasi ‘ ‘ Staly- 

bet taip ne 
nes drasai gali pavadyti

Dienoje vinczevone, jaunikis 
pastato savo mylima prie med
žio, ima tinkama akmeni ii- isz- 
musza jai du virsžutinius dan
tys, o norints kraujas teka mer
ginai isz burnos, bet džiaugėsi, 
kad pasiliks vedusia motere. 
Po tam jaunavedis nuveda sa
vo mylima ant “Kalno Links
mybes,” kur prie giminiu abie
ju pusiu nuotka susipažina su 
vedusiu gy venimu... ir tai 
prie visu susirinkusiu žmonių!

Nėkurie žmonis yra tosios, 
nuomones, kad Alaskoje yra 
amžina žiema ir sniegai, bet ne 
visur. Tik klausykite kaip le
nais viskas au’ga: Ant vieno 
akerio žemes, tenaitinei ūkin
inkai surenka tris szimtus bu- 
szeliu bulviu, morkų, buroku 
ir pasternuoku auga be jokios 
priežiūros, 20 buszeliu kviecziu 
nuo vieno akerio ir taip toliaus. 
Tokis tai derlius Alaskoje.

• •
Ar žinote kad kožnas žmo

gus ar motere ant svieto yra 
priversti per gamta turėti du 
tėvus (tęva ir motina), keturis 
tėvukus, asztuonis - pro-tevu- 
kus. 10 impedžiu ketvirtoje

Sekantis atsitikimas parodo 
kaip yra žveriszka Amerikon- 
iszka palicija kada geidžia isz- 
gaut teisybe nuo kokio prasi
žengėlio naudodami taip va
dinama būda “Third Degree” 
(treczia laipsnis kankinimo).

Tūlam Amerikoniszkam 
mieste palicija panaudojo toki 
būda ant trylikos metu mergai
tes Vilhelminos Lorenc, kurie 
nužiūrėjo buk ji prisisavino 
szimta doleriu — užkanky da
rni ja ant smert.

Drąsuolis

Ant sorkiu perstatikas 
žvėrių paszauke:

— Katras norite su ma
nim ineiti in laivu perskyra, 
o gaus už tai 100 markiu.

— Asz — tarė vienas isz 
pulko žiopliu.

— Ar isztikro?
— Žinoma. Tuoj aus in- 

eisiu su tavim, tik pirma te
gul tuosius žverius in kita 
perskyra patalpina, o asz su 
tavim duosiu sau rodą,

A-h a, na jau, —daugelis taip 
manstina, ir asz kitados taip 
maustau, net ir dabar isz savo 
tosios nuomones sziadien juo
kiausiu.

Asz pirmiau 
nuomones, 
spaustuve 
apygarda
ežia. Iszminties, 
yra, 
“Sostapyle Tamsybes.” Ne 
viena lietuviszka spaustuve ne
galėtu užsilaikyti nuo vietiniu 
gyventoju, o apie tai neužgins 
nei vienas iszduotojas. Kož- 
nam didesniam amerikonisz
kam mieste net po kėlės spaus
tuves randasi ir net keli lai'k- 
raszcziai iszeitineje, nes lietu
viai ne sztant to padaryti.

Tiktai karezemu daugybe, 
Ka trauke in tamsybė,

Tosios smegenes apverezia, 
Žmogų ant niek paverezia. 

į Ne vienas sau taipgi mausto:
Tai vyruti daug lietuviu, 

Jeigu net septynios-deszimtys 
karezemu, 

Tenai bizniai gerai eina, O 7
O ir laikrasztis iszeina.

Teisybe, laikrasztis iszeina, 
Nes mažai pas vietinius ateina, 

Ne turi isz ko nusipirkti, 
Ba reike gerkle pripildyti.

Ne gana to, reike kazyruoti, 
Su krumplais in stala duoti, 

Ba tai vyre apszvieta, 
Naudingiau kai]) laikrasztis.

Pora desetku pratrauksi, 
Ne pirksi maisto, tai gausi, » 

Juk kromininkas gana turi, 
Kožna girtuokli apžiūri.

Ne duos vienas kitas duos, 
Juk amerike ne yra bėdos, 
Gerkim vyrai, kazyruokim, 

O ant suszelpimo musu broliu 
nieko neduokim.

Kam skaityti la ik r asz t i, 
Juk mes ir taip už daug 

apszviesti,
Laikrasztis ramumo mums 

neduoda,
Nei smarkumo nepriduoda. 

Juk žmogus ant to sutvertas, 
Kad visados butu girtas, 

Tegul kas nori pelke, 
Apszvietos suvis ner'eike.

Girtas žmogus nieko nebijo, 
Nei pono, nei kunigo, 

Ba kaip gerai pasigėrė,

Ir kunigui tiesiog žere.
Juk mes bažnyczia pastatėm, 

Mes viską pristatėm, 
Musu tai vale visame, 

Gero kunigui neduosime. 
Ne reike nieko, o ka blaivas 

! būdamas padaro, tai pasigeriąs 
iszdaro. Sziadien per didesnia 
dalia tamsumo pasikelineje ipa- 
rapinai vadai, o tas suvis nege
rai, nes perženge tiesas szio 
sklypo. Jeigu yra užstanavyti 
sūdai del visu tautu ir negali 
asu sau kožna tauta iszsirinkti 
audžias ir laužyt tiesaus szio 
sklypo, taip nevale laužyti tie
su bažnytiniu per valdžia dva- 
siszka pastanavyįa, o valdžia 
dvasiszka laikosi už ranku su 
valdžia svietinia. Argi mano 
sakalelei da lyg sziol to nežino
jote? To nereike primyti, nes 
visi apie tai žinote. Asz vyru- 
cziai tai porinu del jusu gero. 
Juk jus patys žinote gana ge
rai, jog kone visos lietuvisz'kos 

parapijos likosi sutvertos 
karezemosia.

Karczemosia patarimas ge
riausia,

Karezemosia patarimas di
džiausia,

i ....Karui pasibaigus milijonai! 
iEuropiecziu žiūrės iii Amerika 
su pasitikėjimu, tikdedami su
laukti netik paszalpos bet ir ka 
kito. Jie žiuri in Amerika kai
po in ateities szali.

Tas visiems primena fa'kta, 
kad Jung. Valstijos turės nu
statyti pokarines immigracijos 
tvarka. Jau dabar visokia prie
spauda jaucziania. Vienoj pu
sėj stovi tie, kurie nori pakeisti 

1 dabartinius kvotas instatymus, 
kitoj milijonai nerimaujancziu 
žmonys kurie nori ežia atvykti. 
Immigracijos instatymai turės 
būti pakeisti. Bus palengvini
mas ne'kuriems žmonėms arba, 
tautomis, apsunkinimas ki-’ 7 i
tiems. Jau kelios grupes szioje; 
szalyje remia varzingosniusi 
patvarkymus, nekurie visisz-J 
kai sustabdytu immigracija, 
nors tik po karo laike.

E. P. Hutchinson,Immigraci
jos ir Natūralizacijos Tarny-,' 
stes narys nesenei 
straipsnyje valdžios 
‘ ‘ Monthly Beview ’ ’ 
nekurias klausimas.

Po paskutiniu'karu, 
chinson nurodo, daugiau žmo
nių norėjo iszvažiuoti iii Euro
pa negu atvažiuoti in szia sza
li. 1919 metuose apie 20,000 
daugiau iszvažiavo negu atvy
ko. Padėtis tuoj pasikeitė. New 
Yorko Uosto Immigracijos

Tai Rots

Pone in Tarnaite: —Ka 
tu Mariuk, nuo pats ryto 
mazgoji kojas?

Tarnaite: — Ba asz, pras- 
zau ponios, ketinu sziadien 
su savo jaunikiu eiti fotogra
fuotis.

i Komisijonierius pareisz'ko vie-
1 szai, ’kad tarpe 4 ir 5 milijonai ( 
Europiecziu lauko progos at
vykti in Amerika. Kiti ap-' 
s’kaitliavimai buvo auksztesni, 
nekurie laikraszicziai pranesze, 
kad net 25,000,000 ateiviu no
rėjo atvažiuoti in szia szali. 
Darbas Amerike iszsigando. 
Amerikos Logijonas reikalavo 
kad visa immigracija Indu sus- 

itabdytą. Kvotos instatymai isz 
į 1921 ir 1924 m. pravesti.
! “ Bet padėtis bus visai kito- 
hkis kada szis karas užsibaigs” 
sako P. Hutchinson. Nes kvo
tos instatymai apsaugos szali 
nuo per dideles immigracijos 
'kuri grasino szali 1921 m. Ga- 

iszleistame1 *’me tikėti, kad pastangos bus 
žurnale' dedamos pakeisti immigracijos 

1 instatyma, sumažinti nekurias 
kvotas ir pravesti dar kitas.

“Žiūrėdami in savo nami
niais klausimas,” sako P. Hut- 

I chinson, mes visi turime pripa
žinti 'kad musu demobilizuoti 
kareiviai reikalaus darbu be 
jokiu konkurencijų. Ir Ameri

apraszo

P. Hut-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

kos darbininkas turi būti ap
saugotas. Kitais žodžiais, mu
su algos ir gyvenimo standar
tas turi būti užlaikyti, ir todėl 
suvažymas immigracijos yra 
būtinas dalykas. Gal but kad 
po karu “Amerika Amerikie- 
czianis” szau'ksmas bus la'bai 
stiprus. Bedarbe szioje szalyje 
po karu tik investu tolesni im
migracijos su v a r ž y m a.

P. Hutchinsonas pranesza, 
kad Kongrese ir visoje szalyje 
(Varžingesni immigracijos pat- 
'varkymai svarstomi. Jis 'krei
pia visu dėmėsi in Amerikos 
Legijono priimta rezoliucija^ 
kuri reikalauja sulaikyti visa 
immigracija tol kol nedirban- 
cziu skaiezius bus mažiau vie
na milijoną. Ir Svetimu Karu 
Veteranai nenori kad instaty
mai butu palengvinti. Jau 
Kongrese koli byliai investa 
dar toliaus suvaržyti immigra
cija.

“Gal kvotos instatymas bus 
palengvintas humanitariniams 
tikslams, padėti persekiotus 
asmenis arba, pa'begoliu vaikus. 
Gal bus'naturalus palinkimas 
teikti specialias privilegijas 
musu clabartiniems alijentams 
pa'koitimas chiniecziu sulaiky
mo .. . gal prie taikos stalo tu
rėsime kokiu moraliu arba 
aiszkiu pareigu. Galutinai, in- 
steigimas pastovios pasauliuos 
tvarkos priklausys nuo koope- 
ratyviszko vieksmo, ir iszriszi- 
mui szi klausimas neturime už- 
mirszti tarptautine migracija.

J
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Karczemosia viską griaujem, 
Karezemosia plaukus raujem. 

Karczemosia politika, 
Aprenkkame vienas kita, 

Kas daugiausia iii gerkle pila, 
Tasai augsztyn kyla.

Asz maustau, jog asz nevisiems 
intiksiu su mano szituom 

straipsneliu, tiek to, 
Bot daugumas pasakys,

Ir mano szali laikys, 
Jok tikra teisybe,

Jog prilaikom mes tamsybe.
Ba ka sako Taradaika, 

Tai vyrueziai ne yra juokas.
Be gerymo negalime gyventi, 

Kožna szirdeli, 
Priima stikleli, 

Nuo to žmonvs nesituzina, 
Jeigu ir alaus isžgere tuziną, 

Bet ne visada, 
Du stiklai, tai gana.

Ba kas per daug, 
Tai szialauk ;

Gersim vyrai, uliavosim, 
P a s ig e r i a d a i ii u o s im 
Bet namie už.stalo,

K ai]) žmogui privalo.

Prie Baro
Ateivis: — Tpfu, po per

kūnu, alus kaip pamazgos, 
jog ne gali ne in ranka imti

Szinkoris:— Užsimerk ir 
iszgerk.

Žmogelis iszgerias, davė 
szinkoriui 2 centus, o szinko
ris ant to atsake:

— Da dadek 3 centus!
Ateivis: — Užimerk 

paimk pinigus.

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

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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 nakci 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 ani» 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene- 

llis; 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- 

įmybe; Vargingo žmognus sunu;. Trys 
i užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
I kuris buvo protingesnis už savo poną 
i 61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trvs istorijos anie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du hrolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

Popierinei apdarai. 50e
Prakeikta, meilingas kri- 

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

Su pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne-

ir

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas 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 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..........s............................15c

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; 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; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu.................................................15e

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

■<^4.

Mahanoy City, Pa. ’
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laizne; 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; Gra.pas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo.. 
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. 25e

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias 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 Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Pieraenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimaha- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi

kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................ ’•................

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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MALDAKYGES PASLAPTIS
f i (Tasa)

— Asz vis da nieko nesu
prantu, — užsimąstęs tarė po
nas Chetvind. — Pas mus su 
paczia nebuvo paslapcziu vieno 
nuo kito, ir jeigu pabėgimas, 
sakykim, buvo pirmiau apmas
tytas, tai prislegiu savo garbe, 
kad be jokios 'blogos minties.

Asz panorėjau matyt ta vie
ta, kur buvo rasta czeveryko 
saktis. Mes perėjom in kjta pa- 
lociaus puse ir inejom in siaura 
karidoriu, gale kurio buvo ap
valainus tropai, vedantiejie in 
apaezia, in namine abatystes 
bažnyczia, užimanezia visa 
apatini gyvenimą. Czia tuo 
prie trepu ir rado ta sakti.

Kad ponas Chetvind pasi
lenkdamas rode ta tikra vieta, 
kur buvo rasta saktis, vargonų 
balsas privertė mane su nusis
tebėjimu pakelti galva ir pri
siklausyti. Minkszti, iszprad
žiu szvelnus ir tykus balsai, 
paskui tolyn vis garsesni pui
kus akordai neszesi link mus 
isz'po apatiniu lubu ir iszsibar- 
stydavo tukstaneziais atbal
siu apatiniuose languose ir pa
lubėje.

— Mano brolis grajina ant 
vargonų, — paaiszkino ponas

Ex-Rei Spindulai Su
randa Džiovos Liga

Sziadien daktarai naudoje 
Ex-Rei spindulei maszinas 
kurioms atranda džiovos li
ga. Tokiu budu pasekmin

gai gydo ir žino kur ja 
jeszkoti.

Chetvind: nebagas raszias la-l ,
I o’olo, 

Jvm vnvr Ii tv» 11 rz i I r-o Li i m m-i ~

juos kokio nors plyszio. Bet ir 
ten nieko indomaus neradau, 
tik apaczioje už instrumento 
vieta vaikui, kuris dare vargo
nams veja. Kada asz vėl atsi- 
gryžau in kleviatura, mano aty- 
da atkreipė knyga, gulinti ant 
piupitres, kuria asz iszpradžiu 
buvau palaikes už gaidų kny-

bai myli muzika, tai jo vienati
nis užsiėmimas, dėlto jis ir per
keitė užleista bažnyczia in savo 
muzikos kambarį.

— Asz ka tik norėjau pra- 
szyti nuvesti mane in apaezia, 
—tariau asz. — Saktis, rasta 
palei trepus, duoda man su
prasti, kad tamistos pati, del ' 
nežinomos tamistai priežasties, 
pasinaudojo szitais trepais, kad 
pareiti per buvusia bažnyczia.

Ponas Chetvind tuoj apsiėmė 
nuvesti mane in apaezia, inkal- 
bedamas tuomi kartu, kad bu
vusi bažnyczia gerai apžiūrėta, 
iszeinanczios durys senei už
mūrytos, ir dėlto kitu daru isz- 
ejimui nebeyra.

Mes nusileidom siaurais tre
pais in minėta bažnyczia. Asz 
nusistebėjau isz kontrasto tarp 
žilos senovės liekanų ir jau ma
no matytu kitu palociaus daliu, 
pertaisytu ant szios gadynes. 
Pilki akmeniniai stulpai ir ar
kos, prilaikanezios smailas lu
bas, persistatė puikiausiu pa
minklu Normaniszkos archi
tektūros, geriausios isz visu, 
kokias tik buvau mates Angli
joje. Iszkiriant tris antkapiu 
plytas priesz altoriaus pagrin
das, du iszmargintu langu ir 
pora paneliu ant sienos su pui
kiais iszmarginimais ant me
džio, asz nepatemijau jokiu ki
tu senovės liekanų, — sienos 
buvo nusiszerusios nuo visu se-

Lai buna man dovanota, kad 
atsitolinsiu nuo pasakojimo, 
bet asz turiu pasakyti, kad vi
suomet beklaidingai atspėju ta 
laika, kada pradedu surasti pa
slapties siūlą. Taip buvo ir 
sziame dalyke; pirma nužiurę-, 
jima iszszauke pas mane kuprio 
neatitraukimas akiu nuo kny
gos, kuria asz pažinau kaipo 
viena isz tu senovės raiikrasz- 
cziu, raszyta ant pergamento 
maldaknyge, 'kokias sutaisyda
vo viduriniuose amžiuose zo- 
koninkai, dideli speciajalistai 
raszyme ir pi'eszime.

Grajimui ant vargonų mal
daknyge negalėjo turėti jokios 
vertes. Puikus balsai Mendel- 
sono “Vestuvių Marszo,” pri
pildo bažnyczios palubes, iszei- 
nanti, kaip matoma, isz atmin
ties, ir tuo tarpu kupris laikas 
nuo laiko vartė knygos lapus, 
lyg tyczia duodamas suprasti, 
kad tai yra gaidos.

Kada asz atsitolinau nuo 
vargonų, pirmoji puiki melodi
ja persimaino in liūdnus balsus 
szermenu marszo isz Operos 
“Saul.” Atsigryžes asz pa- 
maeziau maldaknyge ant senos 
vietos, grajytojas po senovei 
vartė nekuri laika jos pageltu
sius lapus. Ka tds reiszkia? Ar 
nenorėjo tik karlikas neprileis
ti manės prie maldaknyges? 
Kaip tai jis galėjo užsiimti su 
muzika, kada visas namas pa-

noves padailinimu. Priesz alto- Mendes nuliudime ir jeszkojo 
ri kasžin keno ranka patiesė iszriszimo paslapties, kuri 
divoha, da palei vargonus sto- įej0 pasibaigti drama? Man ro- 
vejo pora kėdžių.

Palei instrumentą sėdėjo 
karlikas. Jo ilgi, minkszti pir- 
sztai tik cziužinejo ant kleviszu 
galingi garsus balsai, tik liejo
si po palubį senosios bažny
czios. Kampuoti kuprio pecziai 
tik szokinejo nuo smarkaus 
krutėjimo prie spaudimo kle- 
visziu, o judėjimas raiszo kimo 
da padidino jo sžly'ksztu'ma. 
Nepertraukdamas grajino nei 
ant minutos, Otto Chetvind, 
matomai, neafkreipe ant mus 
ne mažiausios atydos:

Gerai apžiūrėjęs visa bažny
czia, asz priėjau prie vargonų, 
kad pažiūrėti, ar nėra palei Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

'ga

tiesėja, į pritaisytos, 'kad pabuvusios 
Pasuk barzda Szv. Albino, Į'pora miliutu atdaros, paezios 
Ineik su tikėjimu, klaupkie užsidarydavo. Baime, kuri 

su malda— apėmė auka, kada persitikrino, 
Jis suteiks tau visokias ma- jog yra uždaryta su griaueziais 

lones.” i mažam su tvankum oru grabe 
Chetvindas skaitė keistus be vilties iszeiti, be abejones

toliau? Kokia role fame daly- galvojau kita dalyka ir pasi- 
ke losze Otto Chetvind ?
pradžių lyg butu paslaptis ati-
dengta, bet ten tolinus po seno- kambarus ir inejaii be prane-
vai viskas buvo gilioje paslap
tyje. ~ ‘
atradau vakarine malda, mane baigė valgyti pietus. Nenule-
pereme nauja mintis. Apatine dziamas akiu nuo Ottos, asz ta- žodžius kartu su manimi, nesu- , but perkirtus ponios Chetvind 
neiszraszyta lapo dalis buvo riau vyresniam broliui: ’ _ prasdamas ju prasmės.

Pavelykite papraszyti in

Isz ryžau veikti be atidėliojimo, j 
Asz skubiai sugryžau in

! szimo iii valgoma j i kambarį J 
Viegiok po tam, kaip asz kur broliai Chetvind* tylėdami jkliudė jokios sunkenybes. Ka

da mes iszejom isz buvusios baž
nyczios, ponas Chetvind pasi
rodė visai nuvargęs, persipra- 
sze, 'kad turis ant trumpos va
landėlės palikti mane, kadangi, 
jis visa diena nieko nevalgęs ir I 
jaueziasi reikalą pastiprinti ichemi.kaį. tarp kitoko jiems la- 
spekas. bai gerai buvo žinoma paslaptis tojo

Porai miliutu praslinkus, su-į daugelio simpatiszkuju rasza- kaipo 
gaude varpelis, pietų ženklas, lu. Isz to jau buvo galima ma-!prie atidengimo paslapties ne- 
nuo u'žkvietimo ])ietauti po nyti, kad didesne dalis neisz-į laimingo atsitikimo su tamis- 

. Mes turime dirbti 
smarkiai ir energiszkai—-kiek
viena valanda yra brangi.

Mano žodžiai padare didesni 
inspudi, negu asz laukiau. Isz- 
keles in virszu savo baltas, isz- 
džiuvusias rankas, karlikas 
pradėjo juokties keista juoku.

— Ha-ha-ha! — su pagieža 
jis juokėsi. — Tamista su savo 
la'ktis atėjai per daug vėlai. 
Asz žinau, kur ji, bet niekados 
nepasakysiu. Ha-h a!

Besiszaipydamas, kaipo in- 
pykdinta bezdžone, jis grei- 
cziau puolė, negu sėdo ant kė
dės; jo bjauri, didele galva nu
sviro ant stalo.

Asz beveik su prievarta isz- 
vedžiau isz kambario poną 
Chetvinda, liepdamas praei- 
naneziam pro szali tarnui dabo- 
j Otto. Mes nubėgome in baž
nyczia.

— Kad rasti tamistos pa- 
czja priesz saules nusileidimą, 
asz esiu priverstas iszmuszti 
stiklą bažnyčzioje,— tariau asz 
jam da eidamas.

— Sudeginkite kad ir visus 
namus, jai tas bus reikalinga— 
buvo atsakymas.

Asz, paemes vargonų rakta, 
atsistojęs ant kėdės iszmusziau 
pora stiklu: raudona ir pijon
kos dažo, kurie skambėdami 
nukrito ant žemes isz lauko. 
Tada asz, paemes knyga, sykiu 
su ponu Chetvind nuėjau in ta 
vieta, kur buvo stiklo szmote- 
liai. Viskas, ka reikėjo pada
ryti, atlikome greitai ir be jo
kiu kliueziu.

Saule jau buvo gana žemai, 
bet, ant laimes, szviesos da tiek 
davė, kad buvo galima perleis
ti jos spindulius per szmotelius 
pijonkos dažo stiklo ant kny
gos laksztu. Musu lūkestis isz- 
sipilde: ant baltos vietos laksz- 
to apaczioje pasirodė žalios, 
iszmargintos gražiais paveiks
lėliais, raides, siisidedanczios 
tokioje' praszmeje:

“Syki iii kaireja, syki in

žymiai platesne, negu kiti la-j
ipai. Yra gerai žinia, kad vidų-, bažnyczia, pone Chetvind. Man su persitikrinimu

1 ’ kad senoje maldakny- •—klausymas tik tas,—ar ji yraramžio zokoninkai buvo geri rodosi,
goję, kuria tamistos brolis var- 

grajinimui ant vargonų, 
gaidas, asz radau rakto

priedanga, kad noriu pasitei-■ raszyto lapo užlaiko koki nors Tos paczia. 
i raszta, kuris kokio g...rauti pas tarnus, asz pasilikau 1 paslaptį;

apielinkeje valgomojo kamba- .nors budu perskaitytas turi pa- 
rio iki atėjo ten Otto. Kaip tik rodyti stovi nelaimes, kuri pra- 
greit patemyjau abudu broliu ryjo sziu namu gaspadine. 
už stalo, asz sugryžau pažysta 
mu keliu in bususia bažnyczia.
Laikrodis rode biski daugiau 
negu puse po septynių, saule da 
aiszkiai žibėjo. Asz nieko ne
patikau pakeliuje, us džiaugs
mu pamaeziau, kad malda kny
ge, kaip ir pirmiau, gulėjo ant 
vargonų pirmiau, gulėjo ant 
vargonų piupitres. Peržiūrė
damas ja asz persitikrinau sa
vo manymuose. Tai buvo labai 
sena maldaknyge, padirbta pa
gal Rymo-katalikiszka rytuala 
labai brangi netik savo senovy- 
be, bet da savo minituriszku 
darbu. Atydžiai peržiurineda- 
mas vidurine dali pergamento 
apdaru, asz kaip tik sulaikiau 
riksmą savyje isz džiaugsmo: 
likimas arba atsitikimas davė 
man tiesiok in rankas siūlą, su 
kuriuo galima rasti iszriszimo 
gala. Ant paveikslo apdaruo
se buvo paraszyta senovės na- 
vatnu szriftu:

“Tu — vyras ar moteris — 
laukiantis maloniu nuo musu 
stebuklingo szvento, ateik die
noje paszvestoje Szv. Albinui, 
penktoje valandoje ryte, viens 
in bažnyczia, perskaityk du 
kartu vakarine malda prie vi
durinio altoriaus. Paskui da
ryk tai]), kaip lieps tau szven- 
tas.”

Dirstelcjes in knygute, pažy
mėjimu, kurioje buvo ir kalen- namuose.
dorins, asz radau, kad sziadien j Asz (]irstelejau įn laikrodi: 
17 Birželio, Rynio-kataliku baž- ])llV0 pe bertainio asztuonios— 
nyczia szvente atminti Szv. Al- 
bino. Jau puse paslapties bu-' 
vo atidengta; asz supratau, ko
dėl ponia Chetvind sziadien ry
te iszejo isz savo kambario. Gi
mus ir iszaukleta katalikisziko- 
je dvasioje ir nebūdama liuosa 
nuo visokiu prietaru, ji nuėjo 
in bažnyczia su iutikejimu in 
nurodymą maldaknygei.

Bet kokios buvo pasekmes 
jos kudikiszko pasielgimo? Ka 
naujo ji atidengė ir ka veike praleistoje valandoje, asz isz-

Asz paemes maldaknyge ii 
atsistojęs prie vidurinio alto
riaus, kaip joje buvo nurodyta, 
dirstelėjau ant lapo su vakari
ne malda. Su pagel'ba kiszeni- 
nio kompaso isztyriau geogra- 
fiszka padėjimą buvusios baž
nyczios ir nusprendžiau taip, 
kad penktoje valandoje ryte 
sziadien saules spinduliai puo
lė ant maldaknyges isz rv’tu pu
ses per Įauga. Langas, iszmar- 
gintas visokiomis spalvomis, 
rode apasztalo paverksią, ap
rengta in vyszniava drapana 
su raudonu ploszczium taip, 
kad saules spinduliai sieke 
knyga iszpradžiu per vysznia
va spalva apredalo, paskui, 
saulei besikeliant augsztyn, 
per raudona ploszcziaus spal
va. Kad asz ta visiką supratau, 
tai nuo mano akiu 'kokia tam
suma nuslinko—ir asz ta gerai 
supratau, atsiminęs, kad: “Ne
matomi akinis žodžiai, paraszy 
ti su isztarpintu alkohoyje ba- 
kautu, pasidaro žaliais žiūrint 
per stiklą pijonkos dažo, o nuo 
raudono darosi vėl nematomi.” 
Be abejones ta paslaptį surado 
ir surado ir sunadojo vienuo
liai tris amžiai tam atgal. Da
bar ta pasla ptis 'parodys man 
kelia prie atidengimo paslap
tingo -atsitikimo, padariusio 
tiek triukszmo pono Chetvindo

saule turi nusitiesti bertainys 
ipo asztuoniu. Tik penktoje va
landoje kitos dienos asz galė
jau tikietes, kad saules spindu
liai kris per reikalinga stiklą 
maldaknyges perskaitymui. 
Bet, jeigu laukti tos valandos, 
pereis visa naktis ir ne isz vie
tos manės nepastums iszriszi- 
me tos paslapties.

Matydamas pavoju žmogaus 
gyvaseziai kiekvienoje veltui

Del Musu Skaitytoju!

Iszgialbetas Po Paskandinimui Laivo

gyvasti, jai likimas nebūtu taip 
Tamistos pati, atrasta—denies, kad asz tam periszka- 

, asz tariau: ,dijau. Kas man sziam atsitiki
me daugiausiai padėjo, tai, 

Į kaip paprastai fokuose atsiti-

dėsi jau aiszku, kad Otto Chet
vind, iszsireiszkant kaip galint 
minkszcziau, yra labai keistas 
žmogus. Jam aiszkiai paro
džius giminaites, ta neinlaika, 
ne ant valandėlės nenustojanti 
muika ant vargonų, rode kin
ka daugiau, negu ekscentrisz- 
ka norą. Staiga pagriebė mane 
mintis, prisiminė tarnaites pa
sakojimas apie knyga su pa
veikslais, kuria Otto Chetvind 
rode jos poniai. Asz turiu vis- 
tiek, kas nebeimtu, turėti savo 
rankose ta maldaknygė.

Iszpildymo to mano noro no-

f

Daugeli kareiviu likos isz gialbetais, kada laivas Lans
dale likos paskandytas per Vokiszka submarina ant Medit£ 
raniszku mariu. Draugai szita dranga isztrauke pus gyva 
isz mariu ir atgabeno in St. Augustine, Fla., ant gydymo.

Draugai szluosto nuo jo kūno aliejų.

Siuncziant pinigus per b«L 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimtč 
centu už iszmokejima cze'kiu b’ 
ekspresiniu kvitu. Busime juw 
dėkingi už tai ir neužmirszlkiU 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monej 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

ISTORIJE apie Gres°riu* 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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gyva?
Saules spindulys, perejes 

per raudona stiklą, vėl pada
rytu raides nematomomis, bet 
mums tas nieko nereiszke, 
užimtu brangu laika.
pirmiau buvau patemijes seno-Į: 
je koplyczio je medines duris su 
paveikslu kažin kokio szven-p 
tojo pilno žmogaus ūgio. Grot- į 
cziau atgal inkoplyczia!

Už minutos mudu buvome ; 
jau ten. 'Prisilaikydamas mal
daknyges nurodymu, asz du 
kartu pasukau barzda puikiai 
iszdirbtps ant lentos figūros 
Szv. Albino, keistai iszrodant- 
czios ant lygios sienos viename 
isz kampu prie altoriaus. Kad 
paspaudžiau knypkeli, pritai
syta prie figūros szono, tai pa
jutau, kad knypkelis juda... 
Kad paspaudžiau antra karta, 
figūra atsidarė, kaip durys, in 
maža kambarėli, nedaugiau, 
kaip 6 pėdu ilgio ir ploczio. Vi
duryje ant sienos kabojo griau- 
cziai (szkeletai), pakabinti ant 
retežio, lyg stovėtu rankas isz- 
kele. Prie kojų gulėjo apalpus, 
beveik be gyvybes ženklo, ne
laiminga prabuvusioji mote- 
riszke.

Kad ponia Chetvind tapo 
atgaivinta ir bis'ki atsipeikėjo, 
buvo susekta visa paslaptis už- 
mirsztosios maldaknyges.

Už griobus Henrikui VIII, 
abatyste perejo in pavaldinys
te Chetvindu szeimynos. Malda 
knyge paliko zokoninkai baž- 
nyczioj, turbūt norėdami atsi- 
kerszinti su paslaptingu Szv. 
Albino kambarėliu. Per tris 
szimtmeczius juodas vienuoliu 
užmanymas nerado aukos, kol 
visko nesurenge beprotis karli
kas. Kadangi Chetvindu szei- 
myna, nuo tu laiku, kad pere
jo in protestonizma, nesinaudo
jo katalikiszka abatystes baž
nyczia, tai maldaknyge ir jos 
keistas priraszymas ant vidu
rines apdaru puses neafkreipe 
atydos svecziu, retkareziais at- 
silarikancziu bažnyčzioje.

Reikia manyti, kad Otto 
Chetvind’as isz netyčziu atra
do prierasza maldaknygoje ir 
isz žingeidumo patyrė paslap
tis vienuoliu sutaisytu kilpų ir 
sumano jomis atkerszinti savo 
geram broliu. Da nevisai už
gesęs jo brolio paezios tikėji
mas in kataliku bažnyczios ste
buklus padėjo jam pertikrint 
jauna moteri, kad reikia pada
ryti apleistoje bažnyčzioje die
vobaiminga meldimą; jam bu
vo žinomas jos didelis noras 
turėti kūdiki. Turėdama vilti 
iszpraszyti sau ta malone, ji 
noriai pristojo iszpildyti pa
slaptinga maldaknyges nuro
dymą, ir jos karsztas tikėjimas 
nepametė jos net priesz baime 
melsties tamsioj kamaraitėj, 
priesz griauezius.

Daug menesiu Otto darba
vosi, kol ja prikalbino iszpil
dyti ta užmanymą. Kad laiku 
būti abatystej Szv. Albino die 
noj, nedalaikydama nerimas 
ties moteriszke prikalbino sa
vo vyra iszvažiuoti isz Londo
no pirma paskirto laiko. Du-> 
rys to kambaro, kur buvo Szv. 
Albino griaueziai, taip buvo

išimuos, -— stoka 'gudrumo isz 
puses nusikaltusiojo. Kasžin 
ar man butu pasisekė užeiti ant 

tik'tikru pėdu, jeigu Otto Chet- 
Asz da'vind, pažines mane, kaipo gera 

sznipa ir bijodamas manes ne
būtu atitraukęs mano atydos 
e ra j i nd amas ant vargonų, ma
tyt norėdamas užslopinti riks
mą aukos, szaukianezios pa
gelios — ir tokiu budu sulai
kyti mane nuo maldaknyges v V O
peržiūrėjimo....

— GALAS — ,

Ne Žinojo

Sudžia: — Asz matau isz 
tavo popieru jog jau buvai 
25 kartus nubaustu.

Apskunstas: — Ar isztik- 
ro! Tai po kvarabu nežinojau 
bucziau apvaiksztinejas 25 
metini jubiliaus, mano re- 
mesto.

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

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka iaz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mėtėm.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
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SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. 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.
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Žinios Vietines
— Utarninke, pirma diena 

Rugpjuezio (Aug.); katalikių 
•ka Ibažnyczia aukauja ta ji me
nesi ant garbes Szvencziausio 
Sakramento. Utarninke taipgi 
pripuola Szv. Petro kalėjimo; 
Seredoje, Sz:v. Alfonso, Lig., 
Ketverge, Szv. Stepono, Pop., 
Petnyczioje, Szv. Domininko; 
Sukatoje, Szvencz. Paneles Ma
rijos Sniegines.

— Praeita Utarninka, pali- 
cija rado ant ulyczios Antana 
PajaujiPeel 39 metu, sužeista 
ir nuveže in Ashlando ligon- 
bute, kur ant rytojaus mirė nuo 
sužeidimo paikauszio ir krauja- 
tekio. Kokiu budu jisai likos 
sužeistas, tai palicija lyg szio- 
lei neisztirinejo. Lavonas likos 
nuvežtas pas sesere Uršule 
Priscilla Narvidiene in Ta 
makve ant pasz'arvojimo, o lai
dotuves atsibus Utarninke su 
apieigomis Szv. Juozapo baž- 
hyczioje mieste. Graborius Jo
nas Gibas isz Tamakves laidos. 
Velionis buvo gimęs Mahano- 
juj. Paliko sunu Franciszku, 
buvo naszlys, 5 brolius, dvi se- 
seres ir tęva, kuris susilaukė 
puikaus amžiaus 95 metu ir gy
vena pas duktre Norbutiene- 
Priscilla, R. D. 3, Tamakveje.

— Motiejus Vaisznora, sa- 
lunmkas, 814 E. Centre uly
czios, gydosi Locust Mountain 
ligonbuteje, Shenandoah nuo 
sužeidimu kokius aplaike laike 
rinkimo uo'gu. Su savo anuke- 
lia nuėjo rinkti uogas ir arti
moje prie Steelso kelio, inpuole 
in szafta. Anūkėlė nubėgo in 
miestą ir pranesze palicijai ku
ri sužeista nuveže in ligonbuti, 
kur jo padėjimas sziadien daug 
pasigerino.

— ' Valdiszkas kasyklų in
spektorius ana diena padare 
inspekcija Mahanoy City Rea
ding© kasyklosia, paliepdamas 
kompanijai kad geriau užlai
kytu kasyklas, nes kaip kur 
yra labai apleistos.

— Pacziule Vilberto Ke- 
niausko nuo West Market uly
czios apdovanojo ana diena sa
vo Vilbertui sveika ir drūta sū
neli.

SHENANDOAH, PA.

t Juosas Visockis, 181 Vir
ginia avė., mirė praeita Petny- 
czia namie. Velionis gimęs Lie
tuvoje, pribūdamas in Ameri
ka 40 metu adgal. Paliko pa- 
czia Ona, sunu kuris randasi 
kariszko je tarnystoje Panamo
je, tris dukteres, du brolius ir 
keturis anūkus. Graborius 
Menkeviczius laidos.

Hazleton, Pa. — Mikolas 
Jeszkeviczius, 75 metu amžiaus 
likos užmusztas anglinėje sky
lėje, isz kurioje kasė anglis. 
Devyni vaikai kurie maudėsi 
artimoje prūdelyje, mate nelai
mingo žmogaus karuka ir spa- 
ta, artimoje pamate kad žeme 
likos užgriauta, pradėjo kasti 
ir po kokiam tai‘laikui atkasė 
jo užgriuvusi lavona ir prane
sze apie nelaime palicijai.

Turėjo Užaugti
Barzda

Szitas storulis yra Ernest 
Hemingway, gerai žinomas 
kariszkas korespondentas 
kuris randasi ant kariszko 
lauko Europoje. Turi jisai 
neszioti barzda, nes pažymė

ta ant jo paszparto buk 
jisai turi barzda.

Nedora Moczeka Vi
saip Kankino Savo

Po-Dukte

MOUNTERVILLE, PA. — 
Stase Mikolevicziene, likos 
aresztavota ant praszime kai
mynu už nedora pasielgimą su 
savo 12 metu podukte Helena. 
Moczeka baisiai neužkente 
mergaite isz nežinomos prie
žasties, o gal už tai, kad netu
rėjo motiniszkos jauslos del 
mergaites ir norėjo atsikratyt 
nuo auginimo kitos moteres 
kūdikio.

Toji ragana iszvarydavo 
mergaite vienmarszkinia ant 
lauko, per ka turėjo nakvoti su 
szunimis būdoje ir baisiai su
plakdavo. Karta prirakino su 
lenciūgu prie pecziaus, kur 
mergaite buvo priversta gulė
ti diena ir nakti. Mergaite buvo 
pamelinavus ant viso kūno ir 
labai suvargus. Josios brolis 
dažinojas apie toki pasielgimą 
moezekos paliepė aresztavoti 
ir likos pastatyta po kaucija 
lyg teismui.

Vogė Idant Pirkti 
Motinai Stovyla

’ PITTSBURGH, PA. — Asz- 
tuoniolikos metu senumo sie- 
ratas, likos aresztavotas už va- 
gysta per savo darbdavį, idant 
galėtu pastatyti maža akmeni
ni stovyleli ant kapo savo mi
rusio .motinos .kap-o.. .vaiko 
pravarde yra F. Frazeris.

Kada vaikas stojo priesz su- 
džia su aszoromis kalbėjo: 
“Mylėjau savo motina szirdin- 
gai, kuri buvo mano vienatiniu 
prieteli prieteliu ant svieto, 
norėdamas norints kuom atsi 
lygint po mirežiai, jai nutariau 
pirkti nors maža paminklėli. 
Jau buvau inmokejas 35 dole
rius už akmeni ir da buvau kal
tas trisdeszimts doleriu, o idant 
mano pinigai nedingtu, turė
jau vogti nuo mano darbdavio. 
Gailuosiu už savo prasižengi
mą, bet ateityje ketinau sugrą
žyti visus pavogtus pinigus.

Klausytojai tuom prisipaži
no sierato taip susigraudi
no, kad sudžia surinko trisde
szimts doleriu ir sugražino
darbdaviui, kuris atlaido vai
kui kalte, o sudžia paleido ji 
ant liuosybes.

Vargsze Paliko
Puiku Turteli

PHILADELPHIA. — Ke- 
lios dienos atgal mirė czionais 
staigai, 62 metu Otila Barton, 
kuria visi laike už labai var- j 
ginga motere, bet perkraczius1 
jos senus skarmalus, surasta' 
insiuta senam andarokia dide
les verties bumaszkos ant 30 
tukstancziu doleriu ir bankines 
knygutes ant sudėtu pinigu.! 
Pagal surasta testamenta, tai 
visa savo suczedyt turtą paliko 
del bažnycziu, mielazirdingu' 
prieglaudų ir ligonbucziu.

Tėvas 96 Metu Nubau
dė 57 Metu Sūneli

PORTLAND, OREGON. — 
Jonas Bronsard, už nepaklus- 
numa savo sūnelio, kuris pa
sakė tėvui bjauru žodi, likos 
skaudžiai nubaustas per tęva o 
kada kaimynai paszauke poli- 
cije, toji visai nesikiszo in te- 
viszka nubaudima.

Tėvas turi 96 metus ir da 
drūtas žmogus, o sūnelis jau 
turi 57 metu, tėvas asztuoniu 
vaiku ir dvieju anuku.

i

Pirmiau
— Na, norint karta jau 

cholera Rusijoj žmonių taip 
nekankina. Pirma jeigu kat
ras apsirgo, tai ima pora 
dienu, o dabar vos apserga, 
tai tuoj aus numirszta.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele :: 

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

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

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

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

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministran turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Moterele Ir Žirniai
namus, apie darbus ir t. t.

“Tai priežastis, delei kuriu 
netekai tu tiek daug iszklausy- 
tu Misziu nuopelnu,” atsake 
*kunigasJ” Neslstebek nei t r u- 
puczio: tavo Aniolais Sargas 
iszmcte tuos žirniukus isz dė
žutės, kad tave iszmokyti, jog 
geru darbu užpelnąs dingsta 
del netikusio darbu atlikimo. 
Dėkok vienok, Dievui, kad 
nors vienu gerai iszklausai. ”

iNaujas Beis-Bolininkas

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Viena gera moterele, norėda
ma apturėti Dievo malone, ku
rios dideliai troszko, padare 
prižadei szklausyti daug Szv. 
Misziu per isztisus metus. Kaip 
tiktai iszgirsdavo varpo baisa, 

i perbraukus darbu, bėgdavo in 
ibažnyczia Misziu klausyti; nuo 
to nesulaikydavo ja. nei lietus, 
nei sniegas. Sugrįžus namon, 
skaitydavo kiek Misziu isz- 
klause; kad tikrai žinotu, ar- 
prižaida pildo. Kad neapsirikti, 
tai ji in uždaryta, dėžutė tiek 
in dėdavo žirniu, kiek iszklau- 
sydavo Misziu.

Pasibaigus metams ji buvo 
insitikrinus, kad prižada iszpil- 
de ir sau daug apturėjo nuopel
nu, o Dievui padare daug gar
bes.

Viena diena, linksmai atida
rė dėžutė, bet kaip nusistebėjo, 
kada ji vietoj trijų iszimtu su 
virszum, rado vos tiktai viena 
žirniuką. Iszvyduis tai, nesma
gu jai pasidarė, ir ji su nekan
trumu prasitarė.

“Dieve, ar tai gali būti, kad 
isz tiek iszklausytu Misziu tik 
tos vienos skaitytus! ? Asz su 
tokiu atsidėjimu bėgiojau baž- 
nyczion, nepaisydama jokiu 
kliucziu, bjauraus oro, lietaus, 
szalczio. ’ ’

Bet Dievas suteikė jai minti 
nueiti pas dievota kunigą; 
josios iszpažincziu klausytoja, 
kokiomis mintimis užsiėmus 
ėjo bažnyczion ir kaip klausė 
Szv. Misziu. Varksze moterele 
prisipažino, jog kelionėje bū
davo užsiėmus visokiomis tusz- 
cziomis, vaikiszkomis mintimis 
kad per Miszias sznekucziavo 
įsu kitomis,' kad’ josi mintys 
skrajojo visur, ji maustė apie

TEVELIU NAMELEI

Teveliu nameliai
Man vis miesli, 
Czia ir vargeliai
Neszti lengvi.

Szia pirma maldele
Motute mokino,
Su pirma dainele
Tėvynė dabino.

Szia jaunas brolelis
Darlbsztus, ramus,
Ir stropi sesele
Triūse po namus.

Szia paukszcziu balselei
Linksmai girdėt,
Saules spindulėliai
Man pasigėrėt.

Laibas asuolelis
Stovi drūtai, 
Ir nitu darželis
Alatyti antai.

Lekiojimo Kamandierius Patrick Huskinson, 47 metu, 
|ymus iszradejas bombų, kuris neteko regėjimo laike mu-

szio 1941 mete, Vokietijoje, lankėsi su paezia Washingtone 
ant kariszko posėdžio, kas kiszasi pagerinimo eroplaniniu

“ 1 ' Bombų

Pranas Gendrolis, isz Custer, 
Mieli., ras'zo:— Acziu už siun
timą laikraszczio, nors laikas 
jau buvo iszsibaiges. Frisian- 
ežiu jums money orderi už pre- 
nuimerta. Mes mylime skaityti 
“Saule” labai, nes yra myli
mas laikrasztis musu szeimyno- 
je, kurie moka skaityti Lietu- 
viszkai. Laukėme ‘ ‘ Saule ’ ’ 
kaip kokio sveczio. Acziu jum 
už viską.

Antanas Gaskais, isz Hart
ford, Conn., rasizo:—Atnaujinu 
savo prenumerta už laikraszti 
“Saule,” nes nenoriu praleisti 
nei vieno numerio. Esmių ju
sli skaityto jum jau daugeli me
tu ir busu ant foliaus. Linkiu 
jums geros pasekmes jusli dar- 
buosia ir kad galetau skaityti 
“Saule” da ilgus metus.

M. Aseviczius, isz Kearney, 
N. J., raszo:— Sziuomi siun- 
cziame užmokesti už laikraszti 
“Saule” ir malonėkite siunti
nėti laikraszti ir toliaus. Asz 
esmių justi senas skaitytojas 
jau beveik 20 metu. Vėlinu vi
so gero ir geros pasekmes.

Ant langu roželes I
Raudonai žydi,
Ir žalios įnirtėlės
Neviena jau pavydi.

Koks czia gražumas 
Margųjų geliu, 
Nekarta jau pyniau 
Vainikėli isz ju.

Szia asz praleidziau
Dienas janystes, 
Vien czia tik girdžiu 
Žodžius dorybes.

Szia mano szirdelei 
Yra vien ramu, 
Kur mano tėveliai 
Ir man butu miela.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Penkiolikos metu Juozas 
Nuxhall isz Hamilton, Ohio, 
pristojo prie beisbolinio kliu- 
bo ‘Cincinnati Reds,’ kaipo 
kairinis piezeris ir sziadien 

yra vienas isz jauniausiu 
beisbolininkiu.

JUODOJI PREKYBA
GAZOLINE GRĖSMĖ

WASHINGTON, D. C. — 
Juodas prekybos gazolino 
grėsmė dar nesumuszta rapor
tavo Chester Bowles, adminis
trator ’ius isz. Office of. Price 
Adminstration “Didžiausia 
panaikinimo darbo dalis dar 
lieka,’’ Jis pridėjo, “nors mes 
prisilaikome linija dabar.”

Ka reiszkia grėsmė karo pa
stangoms, pasakyta Office of 
War Information, kartu su 
OPA ir Petroleum Administra
tion for War.

Gazolinas karo ginklas, inro- 
do OWI, ir netinkamai panau
dotas apribuota atsarga yra 
netik chiselerio rūpestis. Dau
gumas Amerikos žmonių gazo- 
lino vartoto jiai ir pardavejiai 
iszlaiko reguliavimus, nežiū
rint keblumu, ir tankiai per di
džiu pasiszventimu. Bet juodo
ji prekyba yra pavojinga ir 
leidžiant veikti gresia didiliu 
pavoju karo pastangoms.

Pavojus turi būti atremtas, 
sako O AVI. Ingaliota OPA žmo
nes, diena ir nakti dirba drau
ge su vietos policija ir jungti
niu valstybių slaptos tarnais, 
vykdo greita muszi sumuszti 
juodąją prekyba. Bet tu pa
stangų nebus gana be placzios 
ir laisvos pagelbos nuo teisin
gu prekybos pardavėju ir pir
kėju.

Nustatyta taisyklių keturi 
pirkėjo sekti ir tuomi pagelbės 
sumuszti juodąją prekyba:

1. Pavelinimo numeris ir val
stybe turi būti tuojaus kuo
met in rašyta. Reikia pasiraszy- 
ti ant nauju kuponu kuomet 
vietos tarybos, tuomi susidaro 
palenginimas tyrinėto jiams 
valdžios susekti juoduosus par
davėjus.

2. Nepirk gazoliną be kupo
nu. Pirkimas gazolino be kupo
nu yra vogimas dalies apribo
tos atsargos nuosavybe kitu sa
vininku automobiliaus. Taipgi 
kenkia karo pastangas ir ble- 
dis auga. Kuomet pardavėjas 
prikalbintas vartotojo parduo
ti gazoliną be kuponu, parda
vėjas gauna kur nors papildy
mą. Isz 100 kartu 99 Jis pirks 
kuponus padirbta arba vogta 
grupes kriminalu.

3. Nepirk kuponu gazolino, 
ir dovanai neimti. Jeigu net 
draugas duotu, yra galimybe 
kad kur nors pirmiau jie buvo 
pavogti arba padirbti grupes 
kriminalu.

4. Nereikia įpraszyti gazolino
daugiau negu tikrai reikia del 
svarbaus reikalo. Jeigu varto- 
tojiui pritruktu gali nueiti pas

vietos taryba ir atvirai paisz- 
kyti. Ju priesziuroje vartoto
jas gauna gazoliną tikram rei
kalui.

j arba pradžia ;
| SKAITYMO I
5 S

RASZYMO J
— 5

|64 pus., Did. 5x7col.|
| Tiktai, 10c. |
I "SAULE” I
| MAHANOY CITY, PA. J

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markei.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

ISTORIJEapie Da 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
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.

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

L. TRASK AUSK AS
LIETUVIS ZKAS GRABORIUS

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

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesę*


