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VILKAVISZKIS PAIMTAS
Isz Amerikos
Balti Centai Pasiliks 
, Ant Toliaus 

____
WASHINGTON. — Žmo- 

niems taip insipyko tie jie bal
ti centai, kurie iszrodo kaip 
deszimtukai, kad net užprotes
tavo j o in valdžia kad juos su
laikytu bėgy j e, bet valdžia ap
garsino, buk balti centai pa
siliks ir ant toliaus, pakol pa
tys neisznyks isz bėgio in kelis 
metus. Daug žmonių likos pri
gautais tais centais ir kaip kur, 
nenori j u priimti.

i 116 Tameicziu Ant 
Vieno Krūmo

BURLINGTON, N. J. — 
Walteris Vile isz Kiembule- 
ward, turi tameicziu krūmą 
ant kurio užaugo net 116 ta
meicziu, kurie randasi krūvoje 
kaip vynvuoges. Kaimynai 
jam patarė kad užlaikytu tuos 
tameiczius ant sekios, o gal ju 
gentkarte ir iszduotu pana- 
szius vaisius.

Kate Dingo, Szuo Pri
ėmė Posavo Apgloba 
j Katinuką

POTTSVILLE, PA. — Nuo 
amžių yra žinoma kad tarp ka- 
cziu ir szunu yra didele neapi- 
kanta viens del kito ir yra ne- 
prieteleis nuo amžių, bet szuo 
prigulintis prie Katrės Wer- 
nerienes, paėmė po savo apglo
ba katinėli kurio motina dingo 
nežine kur, o gal likos užmusz- 
ta per automobiliu. Katinėlis 
guli per dienas prie szunies pri
siglaudės kaip prie savo moti
nos.

Motere Mirė Turėdama 
104 Metu Amžiaus

PHILADELPHIA, PA. — 
Ana diena likos palaidota Pa
na Karolina Cope, susilaukda
ma puikaus amžiaus, 104 me
tus. Mergina gimė 1840 mete 
Susquehanna paviete, pribūda
ma in czionais 1860 mete ir nie
kad nebuvo vedus.

Pradės Dirbti Daugiau 
Arielkos

WASHINGTON. — Valdžia 
pavėlino dirbti daugiau ariel
kos del distilaciju po 22 mene
siu uždraudimo. Badai distile- 
rai dirbs net 40 milijonus galo
nu tosios arielkos kuria sumai- 
szys su sena arielka kuriuos da 
randasi užtektinai magazino- 
sia.

Gyveno 16 Metu Ang
lių Aruode; Mirė Kada

Ji Isz Ten Iszvare
PHILADELPHIA. — Szes- 

ziuolika metu adgal, kada Leo
nas Forgeson pirko narna, pa
vėlino Jokūbui Ferdakui, sla- 
vokui 56 metu senumo žmogui, 
kuris buvo kaipo dažiuretoju 
namo, apsigyvent anglių aruo
de (coal bin) skiepe, kuri isz- 
klojo karpetais ir sulaužytoms 
rakandoms, buvo tai jo “na
mas,” o visi ji pramynė “Se
nas Leo.”

Ana diena kada Leonas, ku 
ris jau susilaukė 72 metus ir 
jau buvo “niekam netikias,” 
aplaike paliepima apleisti sa
vo varginga “bakuželia” skie
pe. Verke senuką ir melde i- 
dant ji nevarytu, melsdamas 
locnininko kad ant jo susimy
lėtu. Jo aruode buvo uždaryta 
su nauja spyna, bet senukas su
daužė spyna ir atsigulė ant 
skarmalu. Tada locnininkas 
nuėmė duris, na ir Leonas ne
turėjo kur pasidėt; pradėjo 
sirguluot ir vaikszczioti nusi- 
mynias. Ana vakar a surado ji 
gulinti szale aruodes negyva, 
užsibaigė senelio vargas ir 
naudingumas ant szio svieto. 
Jokiu giminiu neturėjo ir likos 
palaidotu ant ubagu kapiniu 
miesto kasztu.

Girtuoklyste Priežaste 
Persiskyrimo Ir 
Netekimo Namo

MADISON, WIS. — Dirb- 
damas sunkai per penkiolika 
metu idant nusipirkt sau na
rna, Jeva Zurovskiene, 40 metu, 
užvede skunda ant persiskyri
mo nuo savo vyro Miko, idant 
tokiu budu iszgialbet narna nuo 
szerifo. Sudžia perskyrė pora, 
bet motere turėjo duoti savo 
vyrui abliga ant 500 doleriu, 
nes jisai tiek indėj o in narna, 
bet procento neaplaikys per 
szeszis metus. Motere užmeti- 
neje savo vyrui buk jisai pra- 
giardavo kas diena nuo dole
rio lyg trijų ant gėrimu.

Nelaimingas Ūkininkas
MENOMINEE, MICH. — 

Ūkininkas Alfredas Nelson, 
begalo turėjo daugeli nelaimiu 
in viena diena kaip sekantis 
suraszas jo nelaimiu parodys. 
Laike piet sudege jo tvartas, 
kada isz vi j o gyvulius isz de- 
ganczio tvarto; užklupo ant jo 
jautis ir baisai subadė; pen
kios karves prie j a prie viedro 
kuriame radosi sumaiszytas 
“parish green” prigėrė tru- 
ciznos ir pastipo; vaikas begiąs 
tėvui in pagelba, lipdamas per 
tvora iszsilauže sau koja jo mo
tere paregėjus sužeista vyra ir 
vaika apalpo isz baimes ir da 
sziadien randasi ligonbuteje.

KARE

Popiežius Priėmė 
Tukstancziu Kareiviu

VATIKANO MIESTAS, RY
MAS.—Nuo kada Alijentai už
ėmė Ryma, Popiežius Pijusas 
XH-tas priėmė pas save 150 
tukstancziu kareiviu visokiu 
tautu.

Tas labai nepatiko Vokie- 
cziams, nes Popiežius retai ka
da priėmė pas save Vokieti. Ir 
retai kada kokis Vokietis ine- 
jo in bazilika Szv. Petro.

Popiežius prima nuo 2,000 
lyg 5,000 kareiviu kas diena, 
kuriems iszdalina rožanczius, 
medalikus ir jo paveiksią, o ne- 
kurie atnesza savo rožanczius 
kad Popiežius paszventytu.

Geradusziai Amerikoniszki 
kareiviai praeita Nedelia, lai
ke rinkimo auku, sudėjo 100 
tukstancziu lirų arba apie 
1,000 Amerikoniszku doleriu.

Amerikas Prigialbejo 
Alijentams Ant 400

Milijonu Doleriu

WASHINGTON. — Ameri
kas prigialbejo Alijentams ant 
400 milijonu doleriu visokiu ta- 
voru, ginklais ir amunicija ir 
kitokais reikalingais dalykais. 
Toliaus, kad po karei Ameri
kas gales pristatyt Alijentams 
visokio materlijolo ant 100 mi
lijonu doleriu Europa po karei 
reikalaus daugiause drapanų, 
maisto, muilo, gyduolių ir viso
kiu maszinu.

50,000 Japonu Jau 
Užmuszta

PEARL HARBOR. — Nuo 
kada Amerikonai pradėjo dar
buotis ant Guamo ir Tinian Sa
lų, tai užmusze 50 tukstancziu 
Japonu, sunaikino daugeli 
drutviecziu, paerpe apie 15,000 
in nelaisve ir sunaikino dauge
li amunicijos ir ginklu.

Filipinų Prezidentas 
Mirė

SARANEC LAKE, N. Y. — 
Manuelius Quezon, 65 metu, 
prezidentas Filipnu Salų, mi
re czionais po trumpai ligai. 
Buvo jisai prezidentas nuo 
1935 m., kuris pabėgo isz Fili
pinų kada toji sala papuolė in 
rankas Japonu. Paliko paczia 
ir du vaikus. Prezidentas apsi
gyveno Amerike idant apsau
goti savo gyvastį nuo barba- 
riszku Japonu.

Konia 6 Milijonai Ame
rikoniszku Kareiviu

Užmaryje
WASHINGTON. — Pagal 

nauja valdiszka suskaita, tai 
apie szeszi milijonai Ameriko
niszku kareivų randasi szia
dien užmaryje. Apie keturi mi
lijonai mariniu kareiviu randa 
si ant mariu su f lotoms. Pakol 
metas pasibaigs, tai tasai 
skaitlis pasididins.

Vokiecziai
Traukėsi Isz

Finlandij os
Rusai Paėmė Svarbes Vietas
Prie Vilkaviszkio, Dabar Prie 
Varszavo; 2,000 Eroplanu Už
klupo Ant Vokietija Ir Francija 

_____ *■

Vokietys Nuszove
Katalikiszka Kunigą

NEW YORK. — Ana diena 
aplaikyta czionais žine, buk 
Pulkauninkas Domininkas
Ternan, 41 metu, Katalikiszkas 
kunigas, likos užmusztas Bir
želio 19 d., Normandijoj, tame 
laike, kada davinėjo Ameri- 
koniszkam kareivai paskutini 
sakramenta prisz mirti, per 
viena Vokiszka kareivi, kuris 
priėjo prie jo isz užpakalio. Ža
vusis kunigas buvo assistentu 
Szv. Pranciszkaus prapijoj 
czionais.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Rusai Gavo 10,000 
Eroplanu

EDMONTON, KANADA. — 
Kanada lyg szoliai jau iszsiun- 
te 10,000 eroplanu del Rusu in 
laike dvieju metu, o mete isz- 
siunte 2,200 eroplanu, Ameri
kas iszsiunte in Rusija visokio 
maisto, drapana ir kitokiu da
lyku už 35 milijonu doleriu.

RYMAS, ITALIJA — Mies
telyje Arezzo, likos užtikta 
vienoje vietoje 183 lavonai nu
žudytu gyventoju per Vokie- 
cziu, tarp tuju radosi 65 mo- 
teres ir vaikai, taipgi senuke 
turinti 86 metus ir kūdikis ke- 
turiu menesiu amžiaus. Badai 
apie 2,000 Vokiszku kareiviu 
su Italiszku Fašistu atliko ta- 
ji bjauru darba.

SKAITYKIT "SAULE” PLATINKI!

Pasilsis Ir Priežiūra Del Amerikoniszku Kareiviu

Daugybe Amerikoniszku kareiviu pribuna isz Saipano ant pasilsio, in savo abazus kur 
ilsisi ir turi priežiūra sužeidimuosia. _ ,' ; i.

MOSKVA. — Rusai jau randasi 3 mylės 
nuo Prusiszko rubežiaus, paimdami Didvyžio ir 
svarbu geležinkeli Vilkaviszkiosia, 9 mylės nuo 
rubežiaus. Dabar artinasi prie Krokavo.

LONDON, ANGLIJA. — Apie 2,000 
eroplanu užklupo art centraiiszkos Vokie
tijos ir Francijos, suteszkindami eroplanu 
stotes, dirbtuves ir kariszkas vietas. Daug 
žmonių užmuszta tame užklupime. Musziai 
prie Averanches, Alijentai paėmė in nelaisve 
7,812 Vokiecziu ir užmusze 3,650. Vokie
cziai likos visziszkai supliekti toje aplinkinėje.

Anglijos Ministeris Churchill turi vilti, kad 
kare gali staigai pasibaigti visai netikėtai, kaip 
iszrodo sziandieniniai padėjimai. Karalius 
Jurgis atlėkė su eroplanu isz kariszko f rimto 
kur peržiurėjo musziu lauku ir yra užganadytas 
isz pasekmes Alijentu veikmu.

Vokiecziai traukėsi szalin isz Finlandijos. 
Finlandija mano daryti taika su Rusija.

MOSKVA, RUSIJA. — Rusiszki ka
reiviai jau priėjo prie Baltiku mariu, Apie 
25 myliu nuo Rigos. Apie 300,000 Vokiecziu 
apsiaubti isz visu szaliu ir vargai pabėgs. Rusai 
prie Varszavo, kur Vokiecziai padege isz visu 
pusiu ir Rusai randasi Kaune, apie 8,000 
Vokiecziu likos užmuszta ir 2,200 paimta 
in laisve. Rusai randasi arti Szirvintos.

Amerikonai užėmė Japoniszka Rota Sala, 
užmuszdami daug priesziu. Nuo kada Ameri
konai paėmė Guam, tai likos užmuszta 33,000 
Japoniszku kareiviu, tarp kuriu radosi ir szeszi 
generolai ir sunaikino septynes eroplanu stotes.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
Tūlas žmogelis, (kuris kente 

■dideli varga ir beda Brazilijoj, 
parasze laiszka pas savo broli 
in Amerika, melsdamas jo pa- 
szihlpos, kad jam prisiunstu 
kiek norints pinigu, nes kitaip 
turės mirti isz bado. Vietoje' 
pinigu, aplaike nuo brolio pui
kia'fotografija. Žmogelis dir- 
stelejas ant “pikezerio” savo 
brolio, 'kuris iszrode ant sporto 
su nusiszipsojancziu veidu, už
keikė ant ko svietas stovi. Ma
ne, kad brolis isz jo vargo szi- 
dije, suplesze brolio fotografija 
ir inmete szmotelius in pecziu.

Praslinko keliolika dienu, 
kad sztai brolis aplaiko antra 
laiszka nuo Amerikoniszko 
brolelio, isz pradžių nenorėjo 
atpleszti laiszko, bet akyvumas 
pereme ji, ir atpleszes laiszka 
skaito sekaneziai:

“Mylimas mano broleli: Ke
liolika dienu adgal, iszsiun- 
cziau tau mano naujausia foto
grafija, ne del to mielas brole
li idant pasirodyt tau kaip asz 
iszrodau ir mano puikes drapa
nas, bet idant paslėpti czeki 
ant penkių szimtu doleriu ku- 
rious siuneziu tau per Ameri- 
koniszka banka. Atpleszkie 
mano fotografija, o vidurije 
rasi taip tau reikalinga pa- 
szialpa kuri tau palengvins ta
vo varginga gyvenimą! Turė
jau taip padaryti, nes girdėjau 
nuo kitu, buk ant jusu ipacztu 
daug randasi vagiu kurie laisz- 
kus atiplesza*ir iszima cze'kius 
ir pinigus. ’ ’

Sziadien žmogelis rugoje ant 
savo piktumo ir neiszmanimo, 
kad isz užvidejimo suplesze 
brolio fotografija o ir czeki ant 
penkių szimtu doleriu.

vo ranka, paliepė dievobaimin
gam juodului nueiti ir užbaigti 
pradėta stebuklą. Palipė dar
bininkui sugryžti ant savo 
vietos, kas ir iszsipilde. Darbi
ninkas vela stojo sveikas ant 
rusztavones ir pradėjo vela 
dirbti. Taji atsitikima mate 
szimtai žmonių, o vyskupas su- 
raszes visa atsitikima, patalpi
no užraszus naujoj katedroje ir 
pranesze apie tai Popiecziui.

Czikage susitvėrė draugavę 
vadinama ‘Valgykai Cibuliu.’ 
Narei tosios draugavęs turi 
valgyt kožna diena cibulius, 
nes per valgima cibuliu žmogus 
ne tik apsigina visokias ligas, 
bet ir savo neprietelius ir savo 
moterių, kurios negali suosti 
ant žmogaus kad gera svaigin- 
anczius gėrimus.

Sziomis dienomis katedroje 
Lima, Peru, Pietiniam Ameri- 
ke,likos surasti senoviszki 
rasztai tarp kuriu randasi vie
nas akyvas nuo laiko, kada tą
ją katedra pradėjo statyti. Ap- 
ras'zimas skamba sekaneziai:

Kada Parakva, buvo vienu 
isz turtingiausiu sklypu pri- 
gulinczio prie Iszpanijos, gyve
no fenais Murinas, taip dievo
baimingas ir stebukladaris kad 
tik baltieje szventieje senovisz- 
kuosia laikuosia turėjo tokia 
galybia kokia turėjo tasai juo
dasis dievobaimingas žmogus.

Iszipaniszlkas vyskupas ma
tydamas, kad per stebuklus ko
kius tasai juodasis darydavo, 
gali atstoti nuo bažnyczios bal- 
tiejai žmonis, uždraudė tam 
juodam daryti tolimesnius ste
buklus, ant ko sutiko, pasiduo
damas valai Dievo, kaip geri 
stebukladarei.

Tame laike Iszpanai state 
puikia mieste Lima, o lauke jo
sios statimo vienas isz darbin
inku puolė nuo pat virszaus 
priesz akis tojo dievobaimingo 
žmogaus, ir butu suteszkejas 
ant šmoteliu. Matydamas taji 
atsitikima juodasis greitai ap- 
manste Ika turi daryti idant isz- 
gialbet nelaiminga nuo baisios 
mirties.

— Sustokie, per malone 
Dievo! — paszauke juodasis.

O stebuklai! Darbininkas už- 
kybo tarp žemes ir dangaus. 
Nuėjo juodasis pas vyskupą 
palklausti ka turi dabar daryti. 
Jeigu vyskupas jam nepaveli- 
na daryti stebuklu, ar pats nu
eitu prie katedros ir paliuosuo- 
tu daibininka nuo nelaimes.

Vyskupas suprato tume Dię-^

Musu skaitytojas, kuris mel
džia kad jo pravarde nemina- 
votumem, raszo szitaip kokiu 
budu dastojo mažo turtelio ir 
duoda kitoms patarima idant 
darytu kaip jisai padare:

“Septyni metai adgal, viena 
ryta, peržiurę jau kiszenius sa
vo senos kamzoles kurioje ra
dau 37 centus. Padėjau tuos 
centus ant stalo ir pasakiau sa
vo paežiai, kad gali juos iszda- 
lyti vaikams. Bet mano pati tu
rėjo daugiau proto už mane,da
vė man patarė j ima idant atei
toje czedintumem visus centus. 
Kalbėjo, jog jeigu negalime su- 
czedint stambesniu pinigu, tai 
norints centus czedinsime.

Sutikau ant tosios iszmintin- 
gos patarimo savo moteres ir 
nuo tosios dienos cezdinome 
varinius centus. Isz sztoro, bu- 
czernes ir isz kur tik kokis cen
tas atėjo, dejome in blokine dė
žutė, kuri greitai prisipylė cen
tais.

Džiaugėmės kad centai auga, 
taip kaip džiaugėsi mūrininkas 
kada namas eina in virszu. 
Pirkdamas koki daigta, 
giausi aplaikyti 'kaimo 
giausia centu.

Pirma meta susirinko
centeliu net 28 dolerais ir tuos 
pinigus nunesze mano iszmin- 
tinlga pacziule in 'banka. Buvo 
tai pradžia musu paezedumo 
banke. Už akvatintas czedimu, 
pradėjome czedyt stambesnius 
pinigus ir dabar turime gana 
puikia suma pinigu banke ant 
juodos valandos.

Argi ne geras būdas czedini- 
mo? Pamėginkite ir jus mieli 
skaitytojai taji būda, o in 
trumpam laike ir jus surinksi
te sau ant juodos valandos pui
kia suma pinigu.

Sten
dali

tu j u
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Žemlapis parodo kur Vokiekui saves tukstancziu karei- 
taip senei, bet dabar turi isz tenais trauktis szalin vejami 
per Alijentus, palikdami paskui saves tukstancziu karei 
viu ir daug- ginklu.

aukszcziausio bokszto, kalno,-kad jie turtu koikia nors pra- 
namo, apkvaišdavo man galva naszinga reikszme, 
ir asz rišdavausi su tuo boksz- pasakyti.

Arba sap-į

Kada asz turėjau 9 metus nu- 
negalima mirė mano brolis 6 metu, kuri 

asz labai mylėjau. Asz buvau 
tikras, kad jisai eis in dangų, 

nuojasi, kad koksai kalnas ar gal but nepaprastu ir prana-j Bet kadangi mane mokino, kad
tu ar kalnu žemyn. Bet pereikime prie kitokiu,

girsti. Pavyzdžiui, ko'ks nors lioji karve jau priesz mano a- 
Sziauliu ar Mariampoles gy- kis ir stovi. Žiūrėk, ji jau be- 
ventojas, buvęs Vilniuje, visa- ga in bulves, in rugius, in dobi- 
da gali prisiminti Vilnių ir ji lūs. Asz begu paskui ja, mu- 
matyti, taip pat aiszkiai, kaipĮsziu, rėkiu ir taip toliau. Kur 
ir būdamas paeziame Vilniuje.1 tiktai ta kiaule ar karve bego

diena, tai lygiai tas ipAts pasi
kartoja ir sapne. Kada nors 
labai smarkiai surikdamas ar
ba mėgindamas smarkiai bėgti 
pabusdavau, pratrindavau akis 
ir save intikrindavau, kad asz 
esu lovoje kad guliu, o ne ga
nau, kad ežia nėra jokios deg
losios ar žalosios, del to galime

savo ramiai miegoti, bet nespėju už- 
knygos (smegenų) lapa su at- migti ir vėl tas pat. Taip asz 
atinkamais paveikslais ir tada naktimis nusikankindavau kad 
juos mato. Ko žmogus nieka
da nėra mates ir girdėjos, jisai 
ir insivaizduoti negali.

1 — KAS YRA SAPNAS

Taip pat gerai gali insivaizduo- 
ti ir girdėti daina, 'kuria jisai 
girdėjo kur nors pora menesiu 
priesz tai. Taip pat žmogus 
gerai insivaizduoja cukraus 
saldumą, nors jisai tuo tarpu 
cukraus burnoje ir neturėtu. 
Sziais visais atsitikimais žmo
gus savo galvoje nelyginant 
atsi verezi a atatinkama

namas priesz mane auga, auga szmgu sapnu, 
(r iszkarto griauna ant manes.
Panasziai sapnavau, tikriau; 
pasakius klejojau, kada, bu-j 
nant kariuomeneje, man inskie-Į 
pino ir asz truputi nuszales ga-j 
vau karszczio.

Szituos sapnus galima tokiu'se yra tiktai toki paveikslai, 
budu aiszikinti. Sunkiai virsz-' kuriuos jisai mato, girdėjo ar 
kinamas maistas bloguose vi-'kaip kitaip atjautė. Tokio | 
dūriuose padaro visokiu nuo- daikto, kurio paveikslo žmo- 
dingu duju, kurios dažnai net gaus smegenyse norą, žmogus 
skausmu sukelia ’kūne.
skausmai nedideli, tai miegan-1 kad žmogus 
tis žmogus nepabunda, bet vis 
dėlto jo smegenis suerzina, su
erzindami snieginis, kaip tik 
atverezia ta ar kita pa veikslą, 
kuris žmogui gali 
skausmo.

Kiek kartu man teko smal- nenuostabu.
komis nakezia galva pagaruoti | nyse yra sparnu ri yra žmogaus 
ir asz tada visada sapnuodavau paveikslas. Užtenka szituos 
kad mane ar szunes užpuola,1 paveikslu sykiu sudėt ir žmo- 
kad asz kęstu ar kas nors pa- gus sapne matys sparnuota 
naszaus.

Būdamas kariuomeneje asz 
labai dažnai sapnuodavau ute
les, turbūt dėlto, kad su jomis vietoj vaisiu’kabojo varles. Ži- 
asz kuosmarkiausiai kovojau.1 noma, tokio daikto žmogui nie- 
Visi sapnininkai uteles aisaki- j kada nematė, bet jo smegenyse 
na kaipo pinigu ar kokio turto jau buvo medžio, varlęs ir auk- 
gavima, o asz kaip stojau ka-!so paveikslai. Reikėjo tiktai 
riuomene, buvau be skatiko, mieganeziam žmogui visus szi
taip ir baigiau be skatiko.

Isz szitu pavydžiu aisziku, kelti ir mes gausime aukseziau 
kokia sapnu yra priežastis ir minėta šapna.

ui — AR GALIMA 
SAPNUOTI NEREGETA 

DAIKTA
Asz jau anksezian sakiau, 

ad žmogaus galvos smegeny-

Jai tie negal sapnuoti. Bet pasitaiko 
sapnuoja toki 

niekada nebuvodaikta, kurio
mates.

Pavyzdžiui
žmogaus su sparnais, bet prisi-Jiais

suteikti į sapnuoti toksai žmogus dauge-

niekas neinate

liui kam galėjo. Bet tas visai
Žmogaus smege-

žmogų.
Vienam žmogui prisisapna

vo auksinis medis, ant kurio

tuos tris paveikslus sykiu su-

tiesiai in dangų eina szventieji 
o paprasti žmones pirma nusi
valyti patenka in “ Czyszcziu,” 
ta asz buvau tikras, kad ir ma
no brolis pateko in ‘Czyszcziu.’ 
Norėdamas greieziau ji isz. 
“Czyszcziaus” iszgelbeti, asz 
kalbėdavau ksa dien visas tas 

■ maldeles, kurios duodavo dau- 
Į giausia atlaidų. Jau buvau su
skaites kelias deszimts tuks
tancziu dienu atlandu ir vis 
galvojau, kada bus mano bro
lis isz-“’Czyszcziaus” iszliuo- 
stas ir eis in dangų. Pagaliau 
viena nakti prisisapnavo man 
brolis, kaip aniuolas su spar- 

ir mete in mane degan- 
cziais pagaliais. Mano mokino, 
kad pekloje žmones . degina 
smala, o “Czyszcziuje” leng
vesnė ugnimi — medžiu paga
liais. Asz isz to sapno supratau, 
kad brolis savo pagalius iszme- 
te dėlto, kad jau nuo nuodėmių 
apsivalė ir daugiau ta ugnis 
jam buvo nebereikalinga. Asz 
nustojau už jo vole meldęsis, a- 
pie ji negalvojau ir daugiau ji
sai man sapne nesirado.

Asz brolio su sparnais nieka
da nebuvau mates, bet aniuola 
maeziau, taigi vietoj aniuolo 
buvo mano brolio paveikslas- 
las, o sparnai aniuolo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!• » ,

nekarta levams sakydavau: 
“szia nakt, asz visa nakti ne
miegojau, o vis sapnavau ir 
sapnavau ir sapnavau.” Žino
ma, isz tokio mano apsakymo 
tik nusijuokdavo. Taip būda
vo vasaros pradžioje beveik vi
sa menesi. Paskui apsiprasda-

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

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

Su pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne-

SAPNAS

Kadangi galvoje yra begali
ne daugybe in va iriu invairiau- 
siu paveikslu, tai užtenka tik
tai tai ir kita tos paveikslu kny-, vau ir mažiau besapnuodavau.
gos lapa atversti ir priesz mus 1 
to lapo paveikslai atsistos, mes 
juos lyg ir jausime priesz mus 1 
esanezius. Jai ta paveikslu 
knyga pradės kas nors vartyti 
mums bemiegant, tai mes tuos 
paveikslus matysime miegoda-' 
mi, tai yra sapnuosime.

2 — DELKO ŽMOGUS 
SAPNUOJA

Jai
sveikas, 
sveikai, jai lova paklota gerai 
ir žmogus diena dideliu rūpės-, 
ežiu neturėjo, tai jisai nieko ir 
nesapnuos. Jai viena isz szi- 

įtu sanlygu neigzpildyta, tai ga-

Szituos sapnus įgalima aisz- 
kinti tokiu budu. Visa, ka asz 
per diena jaueziau ir maeziau, 
pasiliko mano smegenyse. Ka
dangi tai mane laibai erzindavo 
ir piktindavo, tai nervai buvo 
labai sujaudinti, kraujas labai 
priplusdavo prie smegenų. Ži
noma, tasai smegenų erzinimas i . * ... v‘ pasilikdavo ir kai tiktai asz uz-

žmogus yra visiSzKai 'n»'®da''au’ tai ™kas man0 
jai vakare pavalgė Ayse atsistodavo ir asz viską 

isz naujo turėdavau pergyven
ti.

Antros ruszies sapnu tureda- 
vau toikiu.

Būdamas studentas ir men
kai maitindamasis, buvau ge- 

Papasakosiu keletą atsitiki- rokai pagadinęs vidurius. Sun- 
mu isz savo gyvenimo. Buda- kiai virszkinaipi maistai, kaip 
mas 11, III ir IV gimnazijos kiauliena, nelabai man tikdavo 
klasėje parvažiuodavau vasa- ypacz kada jos dauug suvalgy- 
roje namo. Name manes po- davau ir dar vakare. Žinoma

TURBUT, nebus nei vieno Ii 'kas nors ir prisisapnuoti.
Žmogaus, k'Uiris savo amžije| P>4nnsabn«in Vnlofn alsi 

nebūtu ko nors sapnavęs. Ir 
kokiu sapnu žmones neprisap- 
nuoja.. Kai kurie net prane- 
szingus sapnus sapnuoja. Yra 
net dideliu sapnu 'knygų. Žmo- aaieziu nelaikydavo, liet sius- stipriai ir soeziau tekdavo pa
nes sapnams ir ypacz sapnu 
knygoms labai tiki.

KAS YRA SAPNAS?
Ka tiktai žmogus visais savo 

penkiais jausmais atjauezia pa
vyzdžiui: ka mato akimis, ka 
girdi ausimis, ka suodžia nosi
mi,ka pažysta liežuviu (skoni), 
oda (sziluma, szalti, skausmą,) 
tai visu szitu jausmu atspind
žiai pasilieka žmogaus galvos 
smegenyse, nelyginant kokie

davo prie lengviausio darbo — valgyti, ’kada būdavau kur 
gyvuliu ganyti’. II ir III kla- nors svecziuose ar vasara na- 

Jsej būdamas ganiau kiaules su mie. Ir kada tiktai po geros 
avimis, o IV klasėj, galvyjus. ■ ypacK mesiszkos vakariene 
Laukai buvo gana, siauri, ga- tekdavo greit‘atsigulti, tai. bu- 
nyikl apudyme labai menka, tai tinai sapnuojasi kokie nors už- 
gy valiai, kaip pasiute bėgdavo 
tai in rugius, tai in bulves, tai 
111 szienaujamas pievas. Ypacz 
buvo biauri viena degla kiaule
ir žala 'karve. Bile tik truputi kadaise maeziau 'kaži kokiose 
alkis nuleidai, žiūrėk, jau ir ne- szventose (knygose ir ju tada la- 

paveikslai fotografijos albume ra- Kadangi asz buvau labaijbai bijojau. Velniai, rodos no-.
■ ' j rūpestingas piemuo, tai perėdavo mane pagauti, bet isz

r atjausta diena 30s man irikyredavo ligi ju asz visada kaip nors isz-!
spru'kdavau arba isz baimes 

Dažniausiai sap-

muszti arba net prisisapnuoja 
velniai juodi, su ragucziais ir 
uodegomis, kaip kada net ir su 
kanabekais, lygiai, kokius asz

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
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: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sa vo 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 apH 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu ......... .15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe: Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo pnna 
61

No.
t.p nustvniu: Peleniute 
Vargutis ir Skunutis. 1

puslapiu ................................. 15c
127 Trvs istorijos anie Duk- 

Du brolei 
60 pus.. . 15c

('knygoje).
Regeta, girdėta ar 

daikta ar jo ypatybe žmogus 8^° kaulo, 
dažniausiai gali visada sau in-' Kai tiktai vakare atsigulda- pabusdavau.

° * i v • *
sivaizdiioti, pamatyti ar isz- (vau, tai ta degloji kiaule ir ža- nuodavau, kad asz užlipu ant_

SKAITYKIT 
’ “SAULE” 
PLATINKI!!

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

Np. 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 Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

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

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

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

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; Ant 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............................................ 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu«< 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke ..............................................!*>•

Adresas:
'4 ’

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

APIE VARGINGA MERGINA žiai apsitaisęs jaunas vaikinas. 
Jis buvo nekvailas ir nepiktas 

įsu gera szird'žia. Ta nakti jis ir- 
1 gi buvo vienas ir mane apie tai,

KAS nors dabar turi pa-j 
pasakoti pasaka, tik kuti

nai baisia . Kucziu vakare juk 
turi būti pasakojamos pasakos.

Taip linksmai kallbego jauna 
szeimininke. Jos puikios gilios 
akys juokėsi.

— Baisia pasaka, meldžia
mieji! — skamba aplinkui jau 
nu paneliu balsai.

— Nieko 'baisaus dabar ne
sugalvosi, — atsako puikiai 
apsitaisęs vyras. Viskas, kas 
baisu, jau papasakota.

— Ar nenorite paklausy
ti apie suszalusi valka po tur
tuolio langu, — pasiūlo litera
tas.

— Na, jau ne, — atsako 
svecziai. — Jau sugalvok ka 
nors indomesnio.

Visi sužiuro in suaugusi vy
ra, kurio veide spindėjo nuliū
dimo ženklas, nors seklyczioje 
taip 'buvo linksma.

— Mano pasaka vadinasi 
“Apie bename mergina ir tur
tinga vaikina.”

— Tai panaszi ant “istori
jos” apie užszalusi vaika, — 
kas tai pastebėjo su paszaipa.

— Papasakokite, papasa
kokite, — maldavo kiti sve
cziai.

—• Yra stebėtinos ir baisios 
pasakos, bet mano pasaka vis- 
iszkai paprasta... Viskas atsi
buvo ne kokiame užburtame 
miszke, bet musu didžiajame 
Vilniuje. Vietoje jaunos kara
laites — septyniolikos metu 
graži geltonplauke mergina, 
bet neturtinga, tyra, nekalta. 
Vietoje velnio — paprastas, 
gražiai apsitaisęs vaikinas. 
Aplinkybes visiems supranta
mos.

Graži, tyra, nekalta mergina 
atvažiavo in Vilnių. Ji tikėjosi 
rasti darba ir laime. Jos di
džiausias turtas, tai prakilni- 
siela ir nesujudinta szirdis. Ji 
tiki visiems žmonėms, ji visur 
mato geruma.

Toli, toli kaime ji paliko sa
vo szeimyna, kurioje buvo 
daug vargo ir nelaimiu. Ji ten 
negalėjo ilgiau būti; ji turėjo 
kur nors eiti darbo ir laimes 
jeszkoti. Su baime ir aszaromis 
namiszkiai iszleido ja isz na
mu.

Atvažiavo ji in dideli miestą. 
In ja žiurėjo augszti murai, na
mai, ulyczįos, kuriomis vaiksz- 
cziojo tukstaneziai žmonių. 
Skambėjo gatvekariai, auto
mobiliai ir invairus vežimai. 
Kiekvienoje valandoje reikėjo 
sergėtis, kad nesuvažinėtu.

Ta dailute mergina savo 
prastoje, bet szvarioje szlebeje 
vaikszcziojo po miestą, su nu
sistebėjimu dairėsi in pamink
lus, sodus, dideliu krautuvių 
langus. Visur iszrode jai bega
lini turtai. Dairėsi in žmohes 
puikiai apsitaisiusius ir jos 
szirdis drebėjo nuo pasigrožė
jimo džiaugsmo. Kaip tai pui
kus ir indomus gyvenimas di
deliame mieste!

Bet pamažėl i praslinko pir
mieji inspudžiai ir jos siela 
pradėjo apimti baime. Ji vis 
labiau jaute save naszlaite, ma
žyte, kuriaja. niekas nesirūpi
na. Visi . su szalta iszvaizda 
kur tai skubinosi pro szali, ne
kreipdami in ja domes. Kar
tais jie nuo jos pabėga kaip 
greitai gali.

Ant galo mergina pradėjo 
jaustis kaip miszke, kaip tam
siame miszke, kuriame slarikio-

Kandidate Ant
Kongresmones

Ponia Helena G. Douglas, 
pati krutamu j u paveikslu ak
toriaus Kapitono Melvyn 
Douglas, yra kandidate ant 
Kongresmones ateinanezio- 
sia rinkimuosia ir tikisi bū
tie iszrinkta savo distrikte 

Kalifornijoj.

ja kraujageriai žvėrys. Tame 
tamsiame miszke ir paklysti 
galima.

Pinigu kuriuos ji isz namu 
atsivežė, mažai jau ire'liko. Ji 
nusisamdžius buvo tamsu, ma
ža kambarėli ant augszto, bet 
ir tai negalėjo sutaupyti pini
gu. Apaezioje gyveno kokios 
tai moterys, kurios nežinia ka 
veikia: Paskui ji nuėjo laik- 
raszczio redakcijon ir padavė 
paskelbimą, kad jeszko darbo. 
Ji lauke.

Ji pradėjo gauti darbo pa- 
siulinimus, bet kaip tik nuei
davo gauti darbo, vieta jau bū
davo užimta, arba ji netikdavo. 
Ji vėl skelbdavosi laikraszti 
ir vėl tas pats.

Ji jau iszleido visus pinigus, 
už kambari jau neturėjo kuo 
mokėti, drabužius, kuriuos ga
lėjo jau pardavė ir jos siela 
apėmė didele baime. Ji viena. 
Nieko pažinstamo. Szalta žie
ma. Kaip baisu, kaip ja apvylė 
jos svajones. Ji pamate, kad 
tame mieste apart jos, kanki
nasi dar tukstaneziai žmonių. 
Kiti tukstaneziai žūsta. Niekas 
czionai neatjauezia svetimos 
nelaimes. Jai suszunka kas: 
“Gelbėkite, gelbėkite,” tai ai
das to szauksmo praskamba 
gatvėmis, bet niekas, kaip tam
siame miszke, neatsiliepia.

Mergina parasze savomioti- 
nai in tolima tėvynės kraszta: 
“Mylima mamyte, man baisu. 
Asz tiktai dabar matau, kaip 
smagu ir linksma buvo musu 
vargingojo szeimynoje. Asz vi
sai viena, darbo negaunu, asz 
galiu badu pražūti. Bot asz vis 
dar tikiu. Mamyte, pasimelsk 
už savo dukrele, kad Dievas 
užtartu mane. Tu, mamyte, 
manai, kad mane laukia laime 
ir kad nulinksminsiu Gavo se
natvės dienas. Mama, czionai 
baisu kaip tamsiame miszke. 
Niekas manes nepasigaili. 
Tavo mylinti dukrele.”

— Bet ponai, jus, rodos, 
praszete Kalėdų pasakos; na, 
tai tegul bus Kalėdų pasaka... 
Insivaizdinkite sau, kad tai bu
vo szaltas, kucziu vakaras, 
kuomet sniegas gurgžda po 
kojomis.

Tokia tamsia nakti baisu

kaip smagiau pasilinksminti.
Jis pamate jauna mergina 

beveik kūdiki, szalanczia ant 
ulyczios kampo. Vaikina nuste
bino merginos veido tyrumas ir 
puikus jos geltoni plaukai. Jis 
pastebėjo jos meldimo pilna 
žvilgsni, žustanezio paukszte- 
lio žvilgsni.

— Tikrai kaip pasakoje, — 
pamastė sau vaikinas ir užsi
manė jos meiles. — Ji paklydu
si tartum pasakiszka sniegine 
mergaite. Tai netikėtas atsiti
kimas. Na, busiu asz jos gera 
užburtu jaunikaieziu nors szia- 
nakti. Ji gal but visai nesenai 
pakliuvo in ulyczios amata, 
— tai matyt isz jos neturtingu 
pavedu.

Taip bemasty damas jaunas 
vaikinas priėjo prie gelton
plaukes merginos ir tarė:

— Kam vaikszczioti tokia
me szalty ulycziai velik eiva 
pas mane. Asz turiu užkandžio 
ir vyno. Smagiai praleisiu! lai
ka. Dabar vėlyba naktis ir var
giai ka nors patiksi.

Mergina nieko nesuprasda
ma pažiurėjo in jo veidą ir nuė
jo paskui ji. Jis parsivedė ja in 
szviesu, szilta kambari, kur bu
vo daug gražiu daiktu, daug 
valgiu ir vynu. Ji su nuostaba 
žiurėjo in gražias, ant stalo, gė
lės. , Jos akys žibėjo. Jaunas 
vaikinas ilgai žiurėjo in užkai
tusi merginos veidą, ant mink- 
sztu jos plauku ir jam buvo lin
ksma. Jis daug juokėsi, siūly
damas gėrimus ir valgius savo 
vieszniai.

Ji sužadino jame nesupran
tama baime, iszszauke nusiste
bėjimą. Ji visa laika tylėjo ir 
ant klausimu trumpai atsakin
ėjo.

Jaunas vaikinas gerokai isz- 
sigere. Jis priėjo prie merginos 
apsikabino ir pradėjo bueziuo- 
ti. Jis ja norėjo nusivesti in 
miegamąjį kambari.

Tuomet tgi mergina lyg atsi
peikėjo, sudrėbėjo ir jo ranko
se bebalsiai ir giliai apsiverke. 
Jos szirdis persipildė skausmu, 
kuris jau liejosi pro krasztus. 
Ji graudžiai verke. Jos visas 
kūnas isz gailesezio drebėjo. 
Iszsigando jaunas vaikinas ir 
nežinojo ka daryti.

— Ko tu verki? — klau
sė jis. — Asz tau nieko 'blogo 
nedarau, juk tu pati su manim 
atėjai. Sakyk ko tu veiki, ko 
tau reikia? Kodėl gi tu nenori 
eiti su manim in ana kambari?

Ir verkdama suszuko mer
gina:

— Atleisk man! Asz nega
liu!

Jaunas vaikinas stovėjo kaip 
dievaiezio Perkūno trenktas, o 
jauna mergina nusigandusi 
jam kalbėjo:

Asz ilgai kovojau. Dabar asz 
tavo rankose, asz pati atėjau 
pas tave. Jai galite, nežudykite 
manes, neatimkite ta, ka turiu 
brangiausio. Asz nesiprieszin- 
su, vis vien jau asz žuvusi...žu
vusi.

Suskaudėjo jaunam vaikinui 
szirdi ir iszejo vyno garai isz 
galvos. Jis pamaželi paėmė jos 
ranka ir tarė:

— O tu, nelaiminga! Kam- 
gi asz tave žudysiu. Geriau pa
pasakok viską apie save, ne
slėpk.

Mergina jam apie viską pa
pasakojo, ka ji iszkentejo, ir 
apie tai, kaip ji kovojo ir apie 
savo svajones. Jaunas vaikinas 
klausėsi ir gėdinosi pats už sa

vaikszczioti uly ežiomis. Kas 
turi nors kokia lindyne, tas 
skubinasi namon, kad nors ap- 
siszilti. Gerai ten, kur puikiuo
se kambariuose dega žiburiai 
ir iszredytos eglaites.

Ilg’a, tuszczia gatve. Joje 
bzoka szokius szalczio szesze- 
liai. Kur gi tu vedi, gatve ? Tu 
panaszi in paskutine mirties 
gatve. Kaip paniurę tavo lem
pos, — tartum žibintuvai prie 
negyvėlio karsto!

Susitraukus viena sau eina 
graži geltonplauke jauna mer
gaite. Iki pusiaunakezio ji sė
dėjo gclžkelio stovyje, o dabar 
ji alkana, suszaliusi vaikszczio- 
ja, ledu apklotomis ulycziomis. 
Ji ne turi nakvynes. Ji eina 
pati nežinodama ’kur. Kur gi 
jai praleisti szia szventa nakti?

Jos plona jauke žiaurus ve
jas ketoną, tartum norėdamas 
visai apnuoginti; jis judina ir 
panesziota jos skrybėlaitė ir 
žaidžia jos sijonu. Mergina ka 
voja nuszalisias rankas, ji dre
ba isz szalczio. Ji ka tik paeina, 
ja badas kankina.

Skubinasi pro szali pavieniai 
praeiviai ka tik dirstelėdami 
in ja. Gal būti juose ant valan
dėlės ir sužiba mintis: ko ji to
kia, tai nelaiminga graži mer
gina trinti toki puiku liemenį 
ir vėjo sutarszytus plaukus! 
Bet visi skubinasi namon. Vi
si nori szilumos ir szventes 
szeimyniszku smagumu.

Puiku tyra mergina! Tu dre
bi isz szalczio ir alksti isz ba
do! Nei vejas nei szaltis neap
saugoja tavo tyrumo. Tu alka
na ir suszalusi vaikszczioj uly
cziomis saugodama savo tyru
mo. Tu alkana ir suszalus vai’k- 
szczioji ulycziomis saugodama 
savo tyruma ir nekaltybe! O 
mieste, tu akmenini budeli, tu 
baisus! Tu baisesnis už tam
siausia miszka. Tavyje tiktai 
kankynes, pasileidimas in mir
tis. Kaipgi iszgelbeti merginai 
savo nekaltybe?!

Eina mergina ulyczia. Tame 
turtingame mieste, kur tiek 
daug puikiu namu, nėra jai 
nakvynes!

— Paneles, jus norėjote 
Kalėdų pasakos, tai tik klau
sykite. Tyra mergina neturi 
sau nakvynes mieste, kuriame 
plaukia aukso upeliai. Jai nie
kas nenori pagelbeti. Ji neturi 
jokio ginklo, kad iszsigialbeti, 
iszkiriant viena — tai savo ty
ruma. O, mielos paneles! Lai
minu nekaltybe, kuria saugoja 
tie, kurie jus myli. Jus, gal bū
ti, ir žinote, kaip szventos tos 
merginos’ svajones?

Sztai sustojo suszalusi ta 
graži mergina ant kampo dide
les ulyczios; jos keliai pradėjo 
linkti. Vejas mėgsta žaisti, jis 
iszpuczia jos plona sijonėli, 
sza’ldo jos kojas ir sukelia le
kianti sniegą. Szalta, neturi ji 
daugiau spėkų. Vieszpatie isz- 
gelbekit! Žmones, gelbėkite! 
Asz ant visko sutiksiu! O pra
keiktas mieste, praryk mane! 
Mamyte! Tu nesimeldei už ma
ne. Mylima tavo dukrele žūsta!

Prieszais ja pasitaikė gra-
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ve. Prisipildė meile jo szirdis. 
Jis tik pirma karta pamate tik
ra tyrybe tikra moteriszka gra
žybe. Jis atsiminė savo svajo-

sauli su naiviszka svajone, pa
statyti narna, kur visos bena
mes merginos rastu sau nakvy
ne, ramybe ir....

— Na, asz jums papasako
jau pasaka, Kalėdų pasaka, pa
pasakojau kaip mokėjau.

Man nesmagu ir skaudu tai 
atsiminti... Pripilkite vyno in 
stiklus ir iszgerkim už szventa 
moterų tyruma, už ta žmonijos 
žlibintu va, kuri žibanti sunku 
daneszti iki Augszcziasiojo per 
tamsius žmonijos miszkus, kur 
vieszpatauja pikti žvėrys ir 
tamsios spėkos.

— GALAS —
-----------□------------

lios. Jis suprato jos nekalta, ty
ra siela. Jis žiurėjo in neturtin
ga mergina ir aplink saves; jo 
gyvenimas pasirodė tuszczias, 
bereikszmis.' Jam rodėsi, kad 
jis niekad nesusitiko tokios 
gražios merginos, tokos szvie- 
sios. Jis atsiklaupė priesz ja, 
paėmė jos szaltas rankas ir isz 
gilumos sujudusios dvasios 
pradėjo kalbėti.

— Mergele! Tu tyra, mano 
nekaltybe! Asz, kaip ir visi, ėj
au pro Szali, in nieką neatsi
žvelgdamas. Asz nuskriau
džiau tave, asz mindžiojau pur
vynai!, tavo siela tiktai dėlto, 
kad tu moteriszkc. Likimas isz- 
rinko mane inrankiu tavo pra
žūties; bet dabar atsitiko ste
buklas ir asz noriu būti tavo 
iszgelbejimu. Sz vieši Kalėdų le
genda! Gal būti, asz pabusiu 
szalta ūkanota ryta. Tu sėdi 
priesz mane, nusiminusi, tyra 
ir tavo nekaltybe spaudžia ma
no szirdi. Atleisk man! Tegul 
buna palaiminta ta valanda, 
kurioje asz tave pamaeziau be 
vilties!

Jis pamaželi nuvede ja in 
kita paskirta kambari, pritaisė 
jai lova, o pats nuėjo sau mie
goti. Jis atsisveikino su ja iki 
ryto ir ji žiurėjo in ji su džiau
gsmu ir dėkingumo aszaromis 
akyse.

Jaunas ir turtingas vaikinas 
nemiegojo visa nakti, jis vis 
mate, kaip tas atsitiko. Jo sie
loje atsivėrė netikėtas szaltinis 
kuris ji visa pripildė kokia tai 
szviesa, iszkilme smagumu. 
Jam norėjosi metavotisi ir mel
stis in ka tai Nežinomąjį.

Kuomet ryte jis pažiurėjo in 
merginos kambari, ta gulėjo li
gos apimta, ji klejojo. Ji buvo 
karszczio apimta, ji vakar per- 
szalo. Beklejodama, ji iszties- 
davo rankas in ka tai ir szauk- 
davo: “Nežudykite mane, asz 
nenoriu žūti! Mamyte, melskis 
už savo dukrele! ”

Jaunas vaikinas ja gydė. Ji 
pamaželi pradėjo sveikti. Jis 
pasirūpino jos gyvenimu ir ap
supo ja meile. Bet ji pradėjo 
džiūti. Su kiekviena diena ny
ko jos gražybe, isznyko raudo
numas nuo malonaus jos veido. 
Jis su skausmu szirdyje žiurėjo 
in ja. Jo szirdis plyszo isz gai
lesezio. Jame užgimė didele ir 
szvieSi meile.

Jis norėjo ta mergina pada
ryti savo mylima žmona, bet ji 
numirė isz džiovos. Ja užmusze 
baidus, bežirdįs budelis mies
tas. Perdaug tyra, perdaug ne
kalta ji buvo, kad kovoti su 
miesto apgavyste, tamsa ir 
purvais.

Jaunas vaikinas pasiliko 
naszlaicziu. Jis dar ir dabar 
gyvena. Jis vis atsimena jauna, 
gražia, tyra, geltonplauke mer
gina.

Jos atminti jis laiko szventa 
atmintimi. Jis visuomet vi 
siems, ka tik pasitinka, nesza 
pagialba tokia, kokia gali.

Szirdis jo susispaudžia, kuo
met jis ulyezioje susitinka ne
turtinga jauna mergina. Jam 
rodosi, kad kiekviena yra pak
lydusi nakties tamsoje ir kad 
kiekviena tyra ir neturi sau 
nakvynes. Miestas kurezias, 
kaip osziantis miszkas, ir ant 
kiekvieno kampo žvėris — isz- 
tižimas laukia sau naujos au
kos.

Ir laksto tas vaikinas po pa- 
Puse tuziną bobelių pamaeziau, 
Mat, ten kokios varduves buvo,

Keliavau isz Vilkesbariu, 
In Plimenta automobiliu, 

Ant valandėlės ten sustojau,
Aplinkui apsidairiau,

Ar kokios karezemos nepa
matysiu,

Nors stikleli buizos iszgersiu, 
Tuo iszgirdau viename name 

kliaga,
O szirdeles garsai gana. 
Buvo tai Nedėlios diena, 
Žiurau eina boba viena,
Užklausiau jos tyczia, 

Kur eina, ar in bažnyczia?
Klausiu, kas ežia? Ar 

bankietas, 
Ar kas kitas.

Nu-igi tai karezema,
‘ ‘ Saliun ’ ’ vadinama, 

Tuojaus visko dasipratau, 
In vidų inejau.

Iszsigeriau du glasus, 
Pamanstau, gana man bus, 

Nosi in kita kambarėli 
inkiszau, 

Nugi rūteles ka ten pamaeziau!
Stiklu pristatyta,

Smarve neiszpasakyta, 
Bobų pilna, ir da suvis jaunu. 
O kada ant vienos pažiurėjau,

Tai vos nesusivemiau, 
Purvynu, susiliejus,

O gal nuo ko kito susiszlapinus, 
Akis isztempus pažiurėjau,

Adbula laukan iszejau.
Buczia da ilgiaus pabuvus, 
Ir da daugiau funiu pama- 

czius,
Bet negalėjau, 

Net žiaugseti pradėjau.
E, po velniu,

Spiaut ant tokiu bobų!* * *
Jau tik tuose Szamukuose, 

Merginos, ka dirba fektrese, 
Tai kaip namo paleidžia, 

Net vidurnaktyje parsibeldžia?
O puikios tos szilkinukes, 

Szamokino mergiukes,
O katros karezemoje tarnauje, 

Kaip burna atidaro,
Tai kanuobjauriausius žodžius 

varo,
Ant giedos nežiūri,

Rodos pilno proto neturi, 
O jus nelaimingos rūteles,

Liūdnos jusu dieneles, 
Be laiko suvysite,

Ir už niek pasiliksite.
* * *

Szenadorije in viena saliuna 
užėjau,

Tai ir bobelių pribuvo.
Buvo ir pora vyru, 
Tarp tuju bobelių;

Tuojau gerai užezestavojo,

BALTRUVIENE

Na ir siausti pradėjo.
Kada pusiaunaktis užėjo, 
Inkaito bobeles ir musztis 

pradėjo,
Net laukan iszsibaladojo, : 

Ir szirdeles biles panaudojo.
Kylo riksmas. 

Kliksmas, i. 
Staugimas, I >

Ir visokis plūdimas!
Kaip kiaules žviege, , 

Kaip kaili lupamos spiegė, 
Net vaikai biles padavinėjo, 

Isz namu atneszinejo.
Mat ant varduvių suprasze, 

0 ežia net varda lietuviu 
aptersze, 

Ir tai lietuves,
Nuo visu attikusios, 

Ne yra kam pataisyti,
Ne yra nuo ko pavyzda imti.

Ir kaip priežodis sako: 
Laukas gimė, laukas pasiliks, 

Laukas ir pastips.

30 LIETUVIU DIENA 
Rugpjuczio-Aug. 15 D.

Lakewood, Pa. ,
Szimet kaip ir-kitaiis metais 

30 Lietuviu Diena invyks toj 
paezioj paezioj vietoj Lake
wood, Pa., 15 d., Rugpjuczio- 
Aug. Rengėjai tos dienos yra 
sekantieji :Garbes pirmininkas, 
Kun. P. Czesna, Mahanoy City, 
Pa., pirmininkas Kun. J. Szu- 
keviezius, Tamaqua, Pa„ vice
pirmininkas, Kun. A. Degutis, 
Maizeville, Pa., rasztininkas, 
Kun. P. Laumaki®, Saint Clair, 
Pa., ir Iždininkas, Kun. K. Ra
kauskas, Minersville, Pa. Pre
sus komisija •susiidaro isz Kun. 
J. J. Bagdono, Mahanoy City, 
Pa., ir Kun. M. F. Daumanto, 
Girardville, Pa., be szio Komi
teto, visos Lietuyišizkos Para
pijos szioj apielinkej prisidė
jo prie pasekmingo Lietuviu 
Dienos. Pelnas isz szios dienos 
bus paskirtas sekantiems Vie
nuolynams : Sesutėms Kazimie- 
rietiems, Sesutėms Prancisz- 
kietiems ir Sesutėms Jėzaus 
Nukryžiuotojo. Kadangi yra 
karo laikas, nutarta Szimet ne
turėti Szv. Misziu paiko pavili- 
jone, todėl, visiems patariam 
iszklausvti Szv. Miszias savo •/ 
parapijoj, minetoj dienoj. Ka
dangi Feįderale valdžia reika
lauja, kad visi' darbininkai 
dirbtu toj dienoj, todėl, nutar
ta surengti programa 4:30 va
landa puse po keturi u popietu. 
Programoj kalbės Pennsylva- 
nijois valstijos gubernatorius 
Edward Martin; Schuylkill ap
skrities Kongresmonas Dr. I. 
Fenton; P. Julijus Smetona ir 
kiti žymus žmones, apart kal
bu bus dainu ir kitokiu pamar- 
ginimu. Pravartu visiems kas 
tik gali dalyvauti programoj. 
Pelnas nuo programos, nuo au
tomobiliu tags, kurie bus par
davinėjami kiekvienoj parapi
joj arba parkej ir pelnas nuo 
szokiu, kuris invyks vakarej 
parko pavilijone, eis minėtiems 
Vienuolynams. Lietuviu die
nok tikslas gražus, brangus- 
palaikom Lietuviu dienos tra
dicija, pelnas visas eina palai
kyti Lietuviszkams Vienuoly
nus.
Visi kas gyvas vykime in Lie
tuviu diena, Lakwood, Pa. 15d. 
Rugp. Kalbinkim vienas kita 
kad vyktų in parka toj dienoj. 
Savo dalyvavimu, savo finansi
ne parama, padėsim palaikyti 
Lietuvaites Sesutes, kurios au
klėja musu jaunimą Lietuvisz- 
koj dvasioj.

PreSo's Komisijos Narys, 
Kun. M. F» Daumantas.
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Žinios Vietines
' ■— Pana Trėsė Tacielaus- 
kiute isz Shenandorio lankosi 
pas savo teta ponia Albina Ta- 
cielauskiene, 625 W. Market 
ulyczios, pas kuria praleido 
linksmus laikus.

— Szia Nedelia Lenkai tu
rės savo “Lenku Diena” Lake
side parke arti Mahanojaus.

— Utarninke, apie 10:30 isz 
ryto, likos užmusztas ant gele
žinkelio Jonas Althoff, 66 me
tu žmogelis. Kokiu budu jisai 
likos pagautas per ratukus, tai 
nežine. Buvo vedes ir paliko

GENYSMARGAS
Per "ny

Rugpjuczio penkiolikta, Žoli 
ne ir musu mainieriu Lietuviu 
Diena pripuola szimet Utarnin
ke. Kaip ir kitais metais, taip 
ir szimet, bus garbes svecziu ir 
kalbėtoju. Pennsylvanijos Gu
bernatorius atvažiuos in sve 
ežius ir pasakys prakalba. 
Ir Kongresmenas Ivor D. Fen
ton taipgi dalyvaus ir kalbės. 
Lietuviu kalba kalbės pulkau
ninkas Julius Smetona. Vietine, 
spauda dar nieko rodos nėra

sakius, bet neužilgo placziau 
paraszys.

Esame jaumate visokio plau
ko svecziu, esame jau iszklaiTse 
visokiu prakalbu ir spyeziu. 
Visa tai mums mainieriams 
jau ne naujiena. Bet kad ka
da nors susilauktume mainu 
darbininką kaipo sveczia, ir 
ka,d kada nors iszgirstume 
mainierio prakalba ar spyeziu. 
Vat, tai butu ko ir pasiklausy
ti. Gal kada nors tokio pyra
go ir susilauksime.

Sunku pasakyti kaip ežia pa
siseks su “Lietuviu Diena” 
szimet. Kad dar pripuoltu Ne
dėlioję tai butu puse bėdos, vis

gi sziek-tiek žmonių susirink
tu. Bet dabar, Utarninke, dar
bo dienoje, karo laiku ir viso
kiu streiku ir nesusipratimu 
sūkuryje. Kad tik netektu ap- 
siszaukti. .

Lietuviu Diena mainieriams 
tai jau asmeniszka ir savotisz- 
ka szvente, kuri jau taip insi- 
gaiiojo kad sziadien lietuvis be 
Lietuviu Dienos jaustųsi kaip 
Jurgis be kepures.

Ir laba gražus paprotys; tik
rai lietuviszka szvente. Kai
mynai, susiedai, draugai ir pa 
vystamieji susieina, pasiszneka 
pasilinksmina ir draugiszkumo 
ryszius, tampriau surisza. Lie

tuviai atvažiuoja isz arti ir isz 
toli, fez miestu, miesteliu, kai
mu, kaimeliu, isz farmu, ukiu 
ir pecziu, ir bent syki in metus 
lietuvis su lietuviu susieina i] 
lietuvybės dvasia, atgaivina.

Ir kaip tik dabar mums, lie
tuviams, svarbu, baisiai svar
bu visur kur tik galima pasiro
dyti, visiems visados priminti, 
kad yra lietuviai kuriame ju 
tauta, tėvynė vis dar rupi.

Visais atžvilgiais, Lietuviu 
Diena yra mums lietuviams 
naudinga ir reikalinga. Net ir 
pelnas isz to musu baliavojimo 
nenueina vėjais. Kaip kitais 
metais, taip ir szimet, pelnas

yra skiriamas musu lietuvisz- 
kiems vienuolynams isz kuriu 
iszeina mokytojos, kurios pa
deda mums palaikyti lietuvisz
ka dvasia ir lavina ir mokina 
musu vaikus lietuviu kalbos ir 
Lietuvos meiles.

Tad kaip kitais metais, tai]) 
ir szimet, visi lietuviai isz vi
sur yra kviecziami atvažiuoti 
in Lietuviu Diena, pasisve- 
cziuoti, pasižiūrėti, pasilinks
minti, su kitais lietuviais pasi- 
szneketi ir tuo pat kartu lietu
viu varde pagarsinti ir Lietu
vai Tėvynei bent kiek padėti.

—J. J. B.
-----------□-----------

Neturtinga Naszle

paezia dideliam gailestyje.
— Mariana, duktere ponst- 

vos Albino Tacielausku, 625 W 
Market ulyczios, sveiksta grei
tai po savo operacijai o josios 
broliukas Edmundas praleidi- 
neje vakacija ant Blue Mount
ain netoli Allentown, Pa.

—■ Ketverge ryta, Kun. P. 
Czesna suriszo maszgu mote- 
rysties Viktorą Jakuboni, 304 
W. Centre ulyczios su pana A- 
niele Rusteikiute isz Barnes
ville. Vėliname giliukio ir lai
mes jaunavedžiams.

SHENANDOAH, PA.
! —■ Seržantas Leonas Na
vickas, 29 metu, sūnūs Mares 
Navickienės, 410 W. Atlantic 
Avė., likos sužeistas musziosia 
Franci joj, pagal apdarkyta žine 
isz valdžios ir likos iszvežtas 
in Anglija: ant gydymo. Jo bro
lis seržantas Navickas iszke- 
liavo in užmarės ant tarnystes 
kėlės sanvaites adgal.

•—■ Ana diena aplaike žine 
ponstva Ignotas Suskis, 222 E. 
Penu ulyczios nuo valdžios, 
buk ju sūnūs Juozas likos už
musztas Francijoj laike mu- 
szio Liepos 13 d.

MUSU SKAITYTOJU 
BALSAI

Ona ir Juozas Milius, isz Col
linsville, Ill., raszo:— Prisiun- 
cziame užmokesti už laikraszti 
“Saule,” kuria siunskite ir ant 
ant toliaus, neis mes esame seni 
žmonis ir menkos sveikatos, tai 
mes du senelei labai susiramia- 
me kaip skaitomo “Saule.”

Povylas Na/bozas, isz Bent
leyville, Pa., ras'zo:— Pirsiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule” kuria labai 
myliu skaityti ir pasiliksiu ant 
toliaus jusu skaitytojum.

Kazys Seriapienas, isz West
ville, Ill., raszo:— Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik
raszti “Saule” ir siunskite ant 
toliaus, nes man jisai laibai pa
tinka ir mano motere myli 
skaityti kuris mumis daugiau
sia patinka. Lai Dievas duoda 
jums sveikata ir darbuotis del 
gero visu Lietuviu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
S2O W. Centra St., Mahanoy City

r

LIVING- 
£06 M

SCENE: First floor of the Hastings home 

TIME: The evening of August 1, 1944 V \

KAS ATSITIKO SU LAISZKU
PARODO: Pirmas augsztis Hastingu namas—LAIKAS: Vakaras, Aug.l, 1944

1. —Stalelis prie kurio Ponas Hastings 
paraszy damas laiszka in elektrikine 
kompanija, rugodamas kad kompani
ja garsina, kad jo szeimyna aplaikine 
je du kart tiek elektriko už savo pini
gus, ne kaip aplaikydavo 15 me. adgal.

2. —Stovi elektrikinis laikrodėlis ant 
kurio žiūrėdavo ar turi laiko iszsiunsti 
laiszka priesz piet.

3. Szeiminiszkas reidio, prie kurio 
sėdi sūnelis klausydamas naujausios 
apysakos apie “Jerry and the Jeeps.”

4. Žiburys ant gongelio kuri Ponas

pasi mesa su smagu kvepsniu.

7. Szalta szepa isz kurio Ponas H. pa
siima sau szmoteli ledo.
8. Elektrikinis prosas su kuriuom jo 
duktė prosina szlebe, iszeiti in miestą.
9. Gonkele ant kurio Ponas H. susto
jo ir ant galo suprato KAD jojo szei
myna isztikruju naudoje daugiau elek
triko sziomis dienomis ir gal kompa
nija turėjo teisybe kad jisai naudoje 
daugiau elektriko.
10. Saszlavu bleszine in kuria jisai 
inmete taiji laiszka supratęs savo

H. atsuko kad svecziai galėtu matyt 
kur eina.

5. Elektrikinis puodukas kuriame 
verda kava del laukiamu svecziu.
6. Elektrikinis peczius kuriame ke-

kvailumą.

Daugelis žmonių yra panaszios 
nuomones kad ne naudoje tiek elektri
ko, bet susipratę kiek josios naudoje ir 
kitaip apie tai mausto.

mah «g m, Mr o»»

Pennsylvania'Power & light C
DON’T WASTE

• READY KILOWATT
Your Electric Servont

Karta vargingoji nasizle t:rie 
in savo mažyczias vaikelius:

“Mano mylimieji! Neturiu 
jums ’sziadien ko įduoti pusry- 
cziu, nes nėra nei duonos kąs
nelio nei miltu dulkeles. Pra- 
szykite Dievo, kad mums padė
tu. Jis yra gailestingiausias.

Mažytis septyneriu metu' Jo
nukas nuėjo mokyklen neval
gęs ir labai nuliūdęs. Pakeliui 
jis užėjo bažnyczion, atsiklau
pė pas altorių ii1 gersiai pradė
jo melsties: i

“Dievuliau, mušiu name yra: 
net penktetas ir neturime ko 
valgyti! Mamyte jau neturi ne 
duonos, nei miltu! Duok mums, 
ko valgti, kad drauge su ma
myte nenumirtume badu! Tu, 
Viešpatie, gali mums padėti, 
nes Tu prižadėjai szelpti tuos 
kurie Tavęs nuoszirdžiai mal
daus. ’ ’

Taip meldėsi mažytis Jonelis 
o aszaros riedėjo per veidą pas
kui jis pasikėlė ir nuėjo mo
kyklon.

Sugrįžęs isz mokyklos namo 
Jonelis rado nat stalo kepala 
duonos ir maisziuka miltu.

“Acziu’,’ suszuko Jonelis, 
“aeziu brangiausiam Dievuliui 
kuris isziklause mano maldos. 
Pasakyk man mylimiausioji 
mamyte, ar ne angelasi isz dan
gaus tai visa mums atnesze?”

“Ne,” atsake motina, “bet 
visgi tai Dievo dovana, kuris 
tai visa mums suteikė. Tavo 
karsztos maldeles žo'ždius gir
dėjo bažnyczioje viena ponia. 
Jai musu visu labai pagailo, 
tai sugrįžusi namo atsiuntė 
sztai szita kepala ir miltu 
Džiaugkites, mano vaikeliai, ir 
dekavokite Dievui už Jo glo
ba.”

Nelaimes ar vargu prisipau’š- 
tas szaukis prie Dangiszkojo 
Tėvo, kuris iszklausys tavo 
praszyma.

:: JUOKAI ::

Susimėtė
Sziau ežius in mokini: — 

Jonuk! Ka tu taip ilgai ant 
pirsztu rokuoji?

Jonukas: — Rokuoju kiek 
yra musu name netikusiu 
moterių.

S. — Na kiek?
j. — Su pone meisteriene 

septynios.
S. — O tu rakali! Kaip 

tu drysti taip kalbėt ant po
nios meisterienes,— duokite 
man paczengocziu!

J. — Na, na! — asz persi- 
rokavau, be ponios meiste
rienes yra szeszios.

Gera Gyduole
Žmogus iszpere kaili savo 

bobai taip labai, jog visa bu
vo mėlyna, negalėjo kojų pa- 
vilkt ir ranku pakelt, — ir 
turėjo atsigulti in lova. Žmo
gelis ne turėdamas kitokios 
rodos, pakvietė felezeri, ta
sai padare pleisteri lipina 
ant cielo viedo ir burnos, ir 
kalba: — Ne reike nieko da
ryti ir dėti ant žaiduliu, tik
tai ant burnos, ba tada ne ga
lėsi kalbėti, tai ir in kaili ne 
gausi.

------------□-------------

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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