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PARYŽIUS PAIMTAS
Isz Amerikos'
Lietuvys Užmusztas 

Per Troka
r PHILADELPHIA, PA. — 
Jonas Kamarauskas, 50 metu, 
gyvenantis ant 221 Fernon uly- 
czios, likos užmusztas per ci- 
mentini troka, užeidamas jam 
in kele. Nelaime atsitiko ant 7- 
tos uly., ir Pattison kampo. 
Dreiveris troko buvo Philip 
Cairo.

Žmonys Suvalgė
Daug Aiskrymo

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvania padirbo praeita 
meta net 48,359,000 galonu ais
krymo arba ant kožnos ypatos 
pripuolė po 20 kvortų.

Atkerszino Tėvui;
Sudegindamas Narna
JAMESTOWN, N. J. — Už 

tai kad ji tėvas skaudžiai su
pliekė už koki ten prasižengi
mą, Edvardas Kershner, 18 me
tu amžiaus, sudegino narna ir 
tvarta.

Sūnelis randasi kalėjime 
ir kada j o užklausė: ar j am te - 
vas atleido kalte, tai atsake 
kad tėvas atleido, bet ka turėjo 
(daryt? Tėvas aplaike bledes 
ant $15,000 už sūnelio neisz- 
mintinga pasielgimą.

Moterele Male Su Lie
žuviu Per 14 Valandų

Be Paliovo

BERKELEY, CALIF. — 
Mrs. Harriet Brown, yra ap- 
szaukta kaipo geriause malike 
liežuvio visoj Kalifarnijoj, pa
gal pripažinimą josios vyro ir 
visu kaimynu. Be jokios prie
žasties Harrieta pradėjo szunc 
poterius antra valanda nakti ir 
nepaliove lyg ketvirtos valan
dos po piet.

Vyras negalėdamas ilgiaus 
iszlaikyti pacziules klejojimo 
paszauke palicijanta kuris mo
terių uždare kalėjime, o kaip 
telegramas danesza, tai Har
riet badai da kalba ir visaip 
plovoje ant palicijos ir viso 
svieto.

Popiežiaus Sekretorius 
Mirė

RYMAS, ITALIJA —Lugi
Kardinolas Maglione, Popie- Kada apie savo radini apsakė 
žiaus sekretorius, mirė Seredo- savo senam kaimynui, tasai 
j e, Casoria, artimoje Neapo- jam pasakė, kad tai gal pinigai 
liaus, po keliu sanvaicziu ligos buvo paslėpti per vagys 1884 
turėdamas 67 metu amžiaus.I mete, apie kuriuos jam nekar- 
Buvo jisai kardinolu nuo 1935 ta pasakodavo jo diedukas, 
m., ir Popiežiniu sekretorium j ---------- ★-----------
nuo 1939 m. ’ Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

— ..j

Francuziszka Vėliava Vela Pietoje Mieste Paryžiuje

Po dvieju metu laiko mu- 
szio, ant galo Amerikonai 
iszpletojo Amerikoniszka 
vėliava ant Oorote, Guam 
Salos. Dabar Amerikonai 
lauke geros progos užklupti 
ant Filippinu ir duoti laisve 

tiems gyventojams po 
Amerikoniszka globa.

Mergaite Iszdave Žu- 
dinsta Savo Motinos
STOUGHTON, IND. — Vie- 

tinis palicijantas suradęs asz- 
tuoniu metu mergaite verken- 
czia ant ulyczios pasiėmė su sa
vim namo. Ant užklausimo, del 
ko verke ir ne eina namo? — 
mergaite atsake: “Mano tėve
lis indėj o mama in dideli kupa- 
ra,”—kalbėjo mergaite pro 
verksmus.

Palicij antas pasiemias kelis 
savo draugus, nuėjo in narna ir 
ten rado dideli kupara. Kada 
ji atmusze, rado sukruvinta la
voną mergaites motinos. In kė
lės valandas po tam, palicij a 
aresztavojo tęva, kuris neprisi
pažino prie žudinstos, bet mer
gaite stacziai tvirtina, buk tė
vas nužudė motinėlė ir nuvil
ko in kupara.

Skarbas Medije

CONCORD, GA. — Kada 
Robertas Pearson, kirto supu
vusi medi ant savo ūke artimo
je czionais, pataikė su kirviu 
in ka toki kieta. Pažiurėjas in 
medi, rado jame surudijuse ble- 
kine deže, kuria tuoj aus isz- 
trauke ir nemažai nusistebėjo 
suradęs 268 auksiniu pinigu.

Vyras Parode Savo 
Paežiai Sztuka

BROOKLYN, N. Y. — Miko- 
]a Szerminski, 38 metu am
žiaus, iszrinko sau diena gimi
mo atėmimo sau gyvasties, pri
versdamas savo paezia idant 
butu liūdinto jum jo gyvenimo 
pabaigos.

Kada jo motere buvo užimta 
ant pagaminimo pietų, Mikola 
nuėjo in skiepą, pasiriszo virve 
prie balkio ir paszauke in savo 
p-a ežia idant ateitu pažiūrėti 
kokia jisai padarys “sztuka.“ 
Toji vos spėjo ateiti, kacį.sztai 
vyras spyrė krėslą ant kurio 
stovėjo ir užkybo ant virves. 
Pati isz baimes nubėgto pas kai
mynus melsti pagialbos, bet ka
da sugryžo, vyras jau buvo su
stingtas.

Pasiliko Tėvu
Turėdamas 74 Metus
DETROIT, MICH. — Pati 

Homero Ehrsiman, 74 metu 
amžiaus, praeita menesi apdo
vanojo savo prisiegeli drūta, 
sveika, asztuoniu svaru sūneli. 
Motere turi 41 metus. Tasai 
matuželis džiaugėsi isz savo 
impedžio ir apie tai nesislepe 
lepszeti tarp savo draugu ir 
pažinstamu.

Kūdikis Mirė Nuo
Cziulbeimo Pypkes

LANCASTER, PA. — Tėvo 
pypke buvo priežaste mirties 
dvieju metu senumo Mikolelio 
Miller, kuris apsirgo nuo cziul- 
bejimo tėvo pypkes. Tame lai
ke tėvas dirbo ant artimos ūke. 
Vaikutis pasiėmė tėvo pypke 
isz kurios iszcziulbo nikotinos 
siultis, nuo ko pavojingai ap
sirgo ir mirė ant rytojaus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Susitiko Ant Kariszko 
Lauko

Ministeris Winston Chur
chill, atlankė netikėtinai 
pulkauninką generolą Omar 
Bradley, kur ten ant kariszko 
lauko' Francijoj, pasikalbėti 
apie kare ir kaip greieziause 
supliekti Vokieczius.

Vokiecziai Szauke
Milijoną Vyru 

Po Ginklu
BERNAS, SVAICARIJA — 

Vokiecziai stengėsi suszaukti 
trumpiausiam laike kanuodau- 
giausia kareiviu tai yra ne ma
žiau kaip milijoną vyru po 
ginklu. Moteres, vaikai ir senu
kai bus szaukami ant tarnystos 
o ypatingai in kariszkas dirb 
tuves.

Amerikonai Paskandi
no 19 Japoniszku Laivu

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikoniszki submarinai pa
skandino 19 Japoniszku laivu 
ant Pacifiko mariu. Tarp tuju 
buvo 12 tavoriniai, o likusieje 
kariszki. Lyg sziam laikui jau 
likos paskandyta 706 Japonisz
ku laivu.

Rumunija Prisi
dėjo Prie Rusijos

50,000 Francuzu Prigialbejo 
Alijentams Paimti Miestą Pa
ryžių Ir Marsella; Du Japon- 
iszki Generolai Likos Užmuszti; 

Rusai Paėmė Miestą Jassy

Szitas Vokiszkas kareivis 
parėdytas in civiliszkas dra
panas, kad ji niekas nepažy- 
tu, likos paimtas in nelaisve 
per Amerikonus ir vežamas 
ant “geepo“ in abaza paso- 
dytas ant pryszakio. Matyt, 
kad jam toji kelione yra la
bai nesmagi.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

LONDON, ANGLIJA. — Po keturiu 
metu ir dvieju menesiu kentejimu po Vo- 
kiszku prispauda, ant galo Francuziszkas 
miestas Paryžius ir Marselle, likos isz ju 
nelaisviu. 50,000 Francuzu prigialbejo Ali
jentams iszsimuszti ant liuosybes. Apie 
100 tukstaneziu Vokiecziu yra apsiaubtais 
isz visu szaliu ir vargei iszsigaus isz tuju 
slaistu. Dabar Alijentai randasi tik 150 
myliu nuo Vokiszko rubežiaus, kur Vo
kiecziai pasirengineje ant apsigeistinu svecziu.

Rumunija apreiszke Rusijaj buk ji pri
stojo prie jos kovoti prieszais Vokieczius. 
Rumunijoj kylo namine kare ir daug jau 
likos užmuszta.

MOSKVA, RUSIJA. — Dvi Rusiszkos 
armijos užklupo ant Rumunijos, kad ja isz- 
stumt isz kares, paimdami žymu miestą Jassy 
ir daugiau kaip 350 miestu ir miesteliu
laike trijų dienu musziu, nusiirdami ant 43 
myliu prie Ploestu aliejiniu szuliniu. Tuom 
paežiu laiku Rusai jau daejo prie Bug upe.

Daugiau kaip 25,000 Vokiecziu likos 
užmuszta ir 13,000 paimta in nelaisve in 
laika trijų musziu Besarabijoj ir Rumunijoj.

PEARL HARBOR. — Du Japoniszki Ge
nerolai likos užmuszti ir daug aficierm. 
musziuose su Amerikonais, kurie taipgi 
paėmė apie tūkstanti Japoniszku kareiviu 
in nelaisve ir viena sala.

PARYŽIUS, FRANCIJA — 
Po keturiu metu ir dvieju me
nesiu miestas Paryžius, sosta- 
pyle Francijos, su džiaugsmu 
pasveikino savo iszgialbetojus 
Aliejentus, kurie atėmė miestą 
nuo Vokiecziu. Gyventojai 
sveikino savo iszgialbetojus

szirdingai.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Rooseveltas palie
pė administracijai užimti 
Phila. Readingo anglių kasy- 
kliu ir pradėt dirbti po valdisz- 
ka kontrole.

i
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' tenais yra brangiausios. Indi-’jf'“ 
joj mergina negali iszte'kete už 
vyro, jeigu josios tėvas neap-: 
laikys paskirta dali ryžiaus ir 

' szie'k tiek pinigu. Albanijoj 
Sziadien tankiai duodasi gir-‘ paczia galima pirkti ant iszmo-Į 

dėt apie miliardo skaitlini, nes 
isz priežasties 
skaitlis labai 
nes tiek iszduoda vieszpatystes i Yra^ Ameriko tegul in le
ant vedimo kares. Bet, ar jums j uais keliauna pasijeszkote sau 
mieli skaitytojai atėjo ant min-1 paczia).
tęs kiek yra tasai miliardas? 1 1 urkijoj paczia įgalima pirk- 
Sztai duosime jums pavyzdi; $1-«J) pagal dabartinio
Kad nuo užigimimo Kristaus da kurso pinigu, bet ant licitaci- 
nesuejo miliardas minutu. Lyg jos galima pirkti ir už 50 centu. 
Naujam Metui sueis tiktai 992,-j 
217,000,000 minutu nuo Užgi-1 
mimo Kristaus, o da stokuoje puiku ii dideli automobL 
lyg miliardo 7,782,000 minutu.

Kas Girdėt
kesezio kaip naminius rakan- 

kares tasai aus. Turkestane galima pirkti 
prasiplatino, '^au paczia uz dezuke .degtuku.

Dabar tokis laikas, jog kas

liu, tai turi ir daug prieteliu, 
kurie savo automobiliu neturi.

• Sziadien laikrascziai svars
to ir apraszineje apie tai, kas 
bus po karei? Skurdas ar geri “ 
laikai. Žiūrint isz vienos puses,' 
reiketu pripažinti, kad po ka
rei seks skurdas. Juk 'kareje li
kos nužudyta milijonai vyru, 
kuriu szeimynos, tėvus ir gi
mines turės užlaikyti valstijos; 
bus ir sužeistųjų, kuriuos irgi 
valstijos turės maitinti. Bet 
pažiurėjus in praeities istorija 
matome, kad abelnai po kariu 
paprastai būdavo geri laikai. 
Po karei žmonys tarsi nori at
lyginti už kares nuostuolius ir 
vissur pradedama energisžkiau 
veikiau veikti.

Po karei paprastai inveda- 
ma iszdirbysteje: daugiau ma- 
szinu, visokiu iszdirbyscziu 
maisto, drapanų, ir t. t. Nėra 
abejones kad po dabartinai ka
rei Amerikas suszelps Europi
nes vieszpatyste, kuriuos nu
kentėjo per kare ir biznis pasi
gerins.

Kad ir neturtinga ar turtin
ga, isztekejusi ar netekėjusi 

jmotere turi didele intekme in 
žmonių gyvenimus. Laime szei- 
mynu daugaiuse pareina nuo 
moteres. Moteres didžiause pa
reiga yra gerinti, tobulinti ir 
gražinti privatiszka ir szeimi- 
niszka gyvenimą. VJ V

Minel iu Daina

Leidžiuos in giluma 
Kelis szimtus pėdžių, 
Kur nei perkunelis 
Manės nepasiektu.
Spin d ui i u s z v i e s y b e s 
Ten nėra saulutes, 
Tik ant kaktos žyba 
Magnito lempute.
Ten per dienas dirbu 
Prakaitu liedamas, 
Mirti ir pavojuj 
Viską užmirszdamais.

--------- ---------------------- - z---

PASMERKTASIS :: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
'J'YKUS gražus žiemos rytas.1

Raudonas, kaip žn>rifa dan
gus szvyto rytuose. Rausta j‘.s 
vis labiau ir labiau, kol paga
liau iszlemla isz už miszko ap
sisiautus aukso rubu szviesi, 
skaisti sau’le. Kyla ji vis augsz- 
tyn, maino skaistu veidą, kei- 
ežia dangaus raudonuma. x Žėri į 
saules spinduliai paberti ant 
sniegu apklotos žeme 
ja kriksztolo ;
Linksma sziryt paszoko augsz- arkliu vežimu isz kuriu pi 
tyn. saulute gausiai spinduliai mame sėdi nuogais peiliais ant Nekaltai 
apibėrė savo dukra-žeme, lyg j szautuvu u’žmautais keturi V< 
norėdama suszildyti ja, paliuo-' kiecziai, o antrame važiuoja!

szerksznotais ūsais, moterys 
galvas paslėpusios skarose; vi
si trepsi, nes, matyt, kojas nu- 
szalo —• nori užsitrenkti. 
Gurgžda sniegas po kojų, szne- 
kasi žmones tarp saves liudnu 
balsu kiekvienas jauezia nema
lonu pryszaky regini, kada gir
di skurdu tėvu vaitojima. Tik 
sztai at veda isz vidurio miesto

puoszia į buri ginkluotu kareiviu, atva-I ... 1žvaigždutėmis, žiuo.ja paskui ji du po pora

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gate, 
daug 
daug
pranaszauta; tolinus tos 
pranaszystes pildosi.

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

baisus szautuvu “trof ” ir virs
ta iii duobe dar sziltas lavonas.

Atsiliepia sznvio atbalsis mi
nios szirdyje liūdnas “oj, ” su- 
szuiika tėvai balsu ir valandė
lė ant kalnelio pasimeldė, gryž- 
ta aszarodami namo, gryžta gi
mines nuliūdę, gryžta žmones 
atgal palydoje gyva in kapus. 
Jo jau nėra.

Nėra tėvams sūnaus, sese
rims brolio, nėra artimiesiems 
draugo.

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

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios 
Bernardo prie Szv.

graužinio, savo valia atsigultu 
szalia manes. 'Žinokit gerai: 

pralietas kraujas 
°' j szaukiasi dangun kerszto! ’ ’

. w , . , , Lydi 'sziunpulys visa kuna
šuoli isz ,po žiauraus szalczio gražiai lekeruotame važy du,

stori ponai; isz ju yra vienas! 
gydytojas, o antras taip vadi
namas “Kreishauptmanas. ’ ’

Sustoja būrys prie vartų, 
privažiuoja vežimai prie kale-

1 jimo duru, sujunda nerami mi- 
Pakyla Saule dar ■ nia, užsigirsta skurdas balsas 
apszvieezia spin- j savųjų, duoda “Kreishaupt- 

ženkla sargybai, ta 
geležines duris ir isz- 

veda žvanganeziais ant ranku
kaip 

nuvarginta

Juokingai persistato tasai 
musu Lietuviszkas Patrijotiz- 
mas savo darbszavimuosia:

Vienoje Lietuviszkoje apy
gardoje ezionais Pennsylvani- 
joj susirinko ant kri'ksztinu 
pas viena varginga darbininką, 
21 ypatos. Vienas isz svecziu 
innesze užmanima idant su
rinkti aukas del iszbedejusiu 
per kare, ir surinko $13.20.

Kitoje apygardoje, konia ta 
paczia sanvaite, turėjo Ibaliuka 
“musu patrijotai” ant kurio 
susirinko tik žen'klyviausios 
ypatos — isz viso dvideszimts- 
vienas. Vienas isz “patrijotu” 
taipgi surinko aulku ant to pa
ties tikslo $40.90.

Kokis skirtumas!

Dinamito iszuviais 
Trenka kai.p perkūnas 
Vėliai žemiu krinta 
Net sudreba kūnas.

Dulkes ten su durnais 
Susimaiszia 'rūksta, 
Tai pragaras tikras 
Ko-gi daugiau trūksta?
Ant virsziaus iszejas, 
Laukan isz kasyklų, 
Tai nerasi niekur 
Didesniu baidyklių.

Veidas prakaituotas 
Kakta dar gamoje,
Vos tik akys žiba 
Ir dantis baltuoje.
Ak, darbelis mano 
Sunkus ir pavojingas,.
Uždarbisi-gi menkas 
Gyvenimas vargingas.—Rex.

Nekurie valstybes stengėsi 
padaryti tiesas kuriuos už
draustu moterims rūkyti pa
pirosus po bausme. Ant laiky
to posėdžio kongresmonu pri
buvo dvideszimts žymiu mote
rių, kuriuos pasipriesžino priež 
invykdima tokiu tiesu, nes 
aiszkino, kad ir josios ne yra 
geresnes už vyrus, o jeigu vy
rams galima rūkyti papirosus 
ant uly'cziu ir visokiosia susi- 
rinkimosia. O kad moterėles 
visados turi teisybe, tai ir ant 
to užsibaigė.

Gardžiau Valgyti
su 
tu

— Ka dirbi Katre, 
skepetaite del nosies 
szluostai torielkas?!

— Nieko ne kenke, nes ji 
jau ir taip yra labai sujuo
dus.

ISTORIJE apie Gree°riu* 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<J
Kožam sklype randasi 'kito

kį papratimai kas kiszasi vy
ru ir moterų, ir taip: Persijoj 
sužiedotinas jaunikis ne tik ka 
turi apdovanoti dovanoms sa
vo mylimai, bet turi ja aprupyt 
ir pinigais. Greenlandijoj tėvai 
suveda in pora jaunavedžius 
pagal ju norą, ant ko turi sutik
ti abudu. Mangolijoj, Kinuosia, 
jaunikis moka už mergina ke
turis verbliudus, o už patogia 
ir jauna mergina moka kaip 
kada ir 40 verbliudus, Naszles

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

Bondus ir Markes.

glėbio. Bet viskas veltui: mie
ga jos duikra-žejne prislėgta 
storu sniego sluogsniu, jokios 
szilimos nejunta. Veltui saulu
tes spinduliai, kada dar sziau- 
rys 'laiko giliai inleides in že
mes neguja 
au'gszcziau
dūliais kalėjimo murus, inspin- manas' 
di pro geležimi iszpintus lan- ’ atidaro 
gus vidun ir atranda gulinti 
ant szlapiu sziaudu is'Zblyszku- paneziais iszblyszkusi,
si, sndžiuvusi kalini. Apiberia, drobe balcziausia, 
spinduliai pegėltusi jo veidą, į jaunuoli. Nudžiunga isz karto 

pamėlynavusias j motina pamaeziusi savo sunu; 
bet tas pamatymas jai dvigu
bai padidina szirdies sopuli. 
Suklinka ji nežmoniszku balsu, 
puola apkabinti sunu, bet nuo
gas Vokieczio peilis sulaiko ja. 
Ir szaukia tada motina, pasi
jutusi bejege esanti: “Sūnau, 
sunau, mano vieninteli sū
nau, paskutini karteli asz ta
ve bematau,” alpsta, motina 
po beszirdžiu Vo'kiecziu kojų 
del savo mylimo sūnaus.
“Vieszpatie! Vieszpatie! kam 

leidi tiems piktadariams isz- 
plesžti isz manes brangiausią
jį turtą — vieninteli mano su
nu.” Inverczia, nieko nelauk
dami kareiviai jaunuoli in pla- 
ezias roges, atsisėda isz szaliu 
po du ginkluotu Vokiecziu ii 
veža ji Piliakalnio link. “Sztai, 
sunau, — rodo iszkelusi — su
džiovusios, suvytusios rankos, 
kurios tave užnesziojo, sergėjo 
kaip aki nuo krislo, 'kol pasta
te ant takelio. Sztai jos, kurios 
netenka to, kurs senatvėj joms 
žadėjo parama sutiekti. O, su
nau, sunau.” Vėl sukniumba 
ant žemes. Slenka vežimas pa
mažu, žengia paskui ji tvirtais 
žingsniais apginkluotu kuola- 
galviu būrys, už ju skuba, bė
ga žmones viens kita pralenk
dami.

“O, motin, motin! —szau
kia keturiais durtuvais surem
tas vežime, —man neleista bu 
vo ilgiau prie tavęs gyventi. 
Dar nespėjau tau atsilyginti 
už nemiegotas naktis, už pra- 
rymotas valandas. Sztai kelios 
minutos, ir jau “sudie” pasau
liui pasakysiu. Greitai apibers 
mane žemėmis, o tau, motin, — 
bueziuoja savo ranka — siun- 
cziu paskutinius atsisveikini
mo žodžius “Sudie,” “sudie.” 
Ne už vagyste, ne už pleszima 
ir žmogžudyste nuteisė mane, 
bet nekaltai jie pasmerkė mi- 
riop. Tas szautuvas, užkuri 
dabar mirti važiuoju, kaimyno 
kersztu atnesztas ir mano sto-( 
gan inkisztas buvo. Jis apskuii- į61

iszbucziuoja 
lupas, nuszvieczia pelėsiais ap- j 
augusias kambario sienas. Ir 
ežia jie neveltui inspindo. Pa
kyla nuo szlapiu sziaudu kali
nys ir džiaugiasi paskutiniais 
saules spinduli ais. ‘ ‘ N iekas
mlaneis neaplanko, visiems du
rys Uždarytos, tik juisu nesu
valdo kruvina Voikieczio rau
ko. Radę sienoj koki nors ply- 
szi, jus veržiatės pro ji vidun, 
nešigedijate mano įprasto kam
bario, puikiu savo mirgėjimu 
puosziate apleistas 'sienas. Bet 
deja! Paskutini sziadien kar
ta mano akys mato szviesa, — 
kreitiai jos bus apibertos szalt'a 
žemele. Dar valandėlė, ir su- 
skamlbes, prie mano duru rak
tai, atidarys j'as ir iszves mane 
isz szio kambario, kuriame tik 
deszimti dienu gyvenau, ati
duos mirties narzams. Ir ka 
asz pamatysiu iszvestas oran? 
Ar žino tevas-motina mano 
mirties valanda ? Jie žino, atė
jo paskutini 'karta palydėti sa
vo sun'aus, stovi jie sziryt nuo 
pat saulėtekio prie kalėjimo 
vartų, ir kas gali atjausti to
kius szirdies sopulius, kokius 
dabar mano motina pergyve
na! Niekas tiek daug neiszken 
tęs, kiek motina del savo my
limo sūnaus. O! kad iszteketu 
man aszaroš, gal kiek lengviau 
pasidarytu,” griuvo vėl ant 
szlapiu sziaudu, pleszo isz ne
ramumo savo marsz’kinius. “O! 
Vieszpatie, kam man davei to
ki skausmą, kam skyrei taip 
žiauru likimą, kad asz numirti 
ramiai negaliu. O! pasauli, pa
sauli, tu vargais klotas, asza- 
rom nuplautas!” nutilo ir užsi
mąstė valandėlei kalinys.

matant baisu persiskyrimo sū
naus su tėvais regini. Nusimi
nė visi žmones iszlydi isz mies
to mirtin pasmerktąjį, ranku 
mostikavimu atsisveikina su 
juo.

Sukryžiuoja gale miesto sar
gyba ginklus, sulaiko žmones 
ir nusiveža. Vokiecziai pakal
nėn ji viena atskyrė nuo savų
jų. Bueziuoja nelaimingasis sa
vo pirsztus ir duoda atsisvei
kinimo ženklą visiems ji paly- 
dejusiems. Privažiuoja. Susto
ja vežimas ties Piliakalniu, 
priveda jaunuoli prie duobes, 
pririsza prie stulpo, užrisza 
akis ir tik po valandėlės pasi
mato durnu kamuolys, užsi
girsta viso būrio vienbalsis,

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 
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. t
Malda prie Szv. Sakramento po • 

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

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 I.aba Nakt.
Ministranturas.
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TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 

’ kurie prisiunezia pinigu be jo- 
; kio iszaiszkinimo už ka pri- 
; siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde
li markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 

• 1 adreso: Saule Publishing Co.,
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ii
Gražus, saulėtas rytas, bet 

szaltas jis. Stovi apszerkszno- 
je medžiai: vietoj lapu, dengia 
sza'kas sniegas. Liula virsz 
miesto, lyg koks pilkas debe
sys, durnu sluogsnis, kurie isz- 
eje isz kaminu, kyla stulpu in 
virszu niekelio neiszsklaidomi! de mane, jis nekaltas tėvu szir- 
nes nėra jokio vėjo, nieks neju
dina nuogu medžio szakeliu. 
Renkasi prie kalėjimo žmonių' 
vis daugiau ir daugiau; bežiu-' 
rint susidarė jau nemažas 'bu-[no 
rys prie vartų. Stovi vyrai ap- o tokiuos, kad isz

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

No. 102 
tninaliszka 

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

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

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

j No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
, nustvrnu: Peleniute: Du brolei

dis sopuliais pripildė. Mirda- Vargutis ir Rkuputis. 60 pus... 15c 
mas asz jam nedovanoji! už to
ki judis'karijotiszika darba. Te- 
pajunta nors dali mano ir ma-

> motinos szirdies skausmo, 
sanžines

Popierinei apdarai. 50e
Prakeikta, meilingas kri- 

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

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-I 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c I

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 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 apvaizdos; 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; A'z t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .............. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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 danguje; Pabe 
gele; 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; 1 Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Gripas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 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................................. 15o

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
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 ..........................................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 paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; 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 ..........................................15«

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu> 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..............  1®*

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



Penki Alkani Vaikai Apleisti

Mikutis rankas kaip sparne-'

■■/.in ton, taksufce, per apatine kaip sa'ko, instinktu paju j

nuo iszgasties negalėjo valdyti.! 
atitoko. Antis, ar tai 

supratusios ravo iszminczia, ar

vo gyventi! C) nesitikėjo (ir 
nevidonas, tai jis ne pirmutinis ir pasku-,

Mikai!—ar nesikelsi, pakraipė, rodos stebėjosi, kaip J 

biaurybe! — suriko kaip tai gal būti, kad jam akyse j 
griausmas szeimininkas, dauž-' temsta ir gyvastis nyksta. O' 
damas kumszcziomis in kluono jam ežia taip puiku ir gerai bu- 
duris.

-— Užsikabino,
7 ... I

kad jo neprikeltumai, —tese jinis), jog kada nors skirsis su 
toliaus nenužemindamas balso savo antaitemis.
ir nesiliaudamas daužyti in du-

•ris, bildanczias szuvio patran- nuleido, kuriomis valanda 
kos balsu.

— Asz kad atsidarysiu du*i^()^aus
ris, o paemes viržgali, sudro-

po iszslinksia 
ant pernykszicziu

vietoje pogalvio

gali kūno, per paežius kum
pius, tai tu man raitysiesi kaip 
žaltys! — nesiliove szeiminin
kas.

'Kluone-gi Mikutis, kuri taip 
garsiai szeimininkas kele, susi- 
dvylirikaves, 
skriaudete, 
suplėkusiu sziaudu žiupsnio 
pasikiszias, 
rankove tos paezios skrandutes 
karta ten buvo ir užsiklojęs,— 
gulėjo szaukiamas Mikutis. 
Mažai ten, lyg per sapnus, gir
dėjo jis szukavima ir pekliszka 
szeiminin'ko beldimą, nes va
kar parginęs jau saulutei nusi
leidus; pakol suvarė gyvulius 
in tvartus, o ežia szeimininke 
iszsiunte antis isz durpinycziu 
parvaryti. Rado antis ūdroje 
už keliu varsnų nuo namu, ku-, 
rios beturkendamos vandeni, 
jieszkodamos varliu ir vabaliu
ku, nesiskubino nakyne,—-esą! 
vasara, galo ir be pastoges ap- 
sieti. Bepiga butu jas namo 
parvaryti; bet raganos nebeno
ri isz vandenio eiti. Mikutis 
isz vieno szono užejes ir szvil- 
pe ir rankomis mataszkojo, ro
dos pats pakils ir perlėks per 
ūdra,—bet antys nuplaukia in 
kita puse, visai Mikuczio ne
klauso ir sukiszusios snapus in 
vandeni beturkia, o kita, rodos 
pasityeziodama isz Mikuczio 
silpnumo, isztursinusi pastur
gali virszun erzina, kaip tan
kiai mus dvariokes ir daržinin
kes susibarusios darote, o tau! 
Matai! Tiek asz tavęs bijau. 
Ne eisu isz vandenio ir ka tu 
man padarysi! Mikutis užbė
go antims isz kitos puses, bet 
nevidonkos paplauks in prie- 
szingaja nuo jo puse ir vėl gim
nastika daro, stodamas ant gai
vu. Inszirdes Mikutis, pas 
tvėrės steiblen grumstu ir pra
dėjo in jas laidyt. Isz pradžių 
mete palei antis, bet kad josios 
nesiskulbino iszplaukti ant 
kranto, eme laidint taikinda
mas tiesiog in jas.

Tarpe grumstu, neužtemyjas, 
sustvėrė ir akmeni paleido, ir 
pataikė gaigalui in kiausza. 
Antis sukvarksejo, mataszko- 
damos sparnais per vandeni ir 
iszdume ant kranto; bet gaiga
las, pulko vadovas moteriszlkos 
lyties, ka taip meiliai mokėjo 
suktis apie antaites, tas veisli
nis, kuri szeimininke gavusi 
per gera pažinti nuo klebono 
gaspadines, tas sznekutis, ku
ris nuo tankiu kalbu net arki
nio ir dabar tiktai kaip suge
dus szvilpyne szvankszte; tas 
tai gaigalas, kuriuom taip gy
rėsi szeimininke, kojomis su'bu-. 
re, sparnais suplezdeno, galva

arba pradžia 
SKAITYMO J

...ir...
RASZYMO

O’ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
iaikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 I
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tusios nelaime, susibruko krū
von, iszkele galvas ant isztiestu 
kaklu, kaip sznipas tykodamas į 
kur laukia, kad tik kokia nele-' .... igaliszka žinia iszgirsti, pakele 
riksmą, kaip Žydu pulkas ker- 
mosziuje, tardamiesi gojų ap
sukti.

Mikutis atitokęs, bet nežino
jo ka su nelaimingu gaikalu 
daryti.

Ar nenumesti kur in žoles ir 
pasakyti szeimininkai, jog pul- 'czį 
ke gaigalo nefbrales, maste dre-' - 
bedamas.

Paikiaus vėl skersino:
Parginsiu antis be gaigalo'daržo, tai kaip insisuko tarp ju,!

vienog szeimininke isz piktumo .ir spardė ir lazda laidinejo ne-'jo! Tokio jau kito nebeturesiu: 
už ausu tasis; neturėdama ko siliaudamas keikti; kelias ligi tai puo klebono gaspadines 
piktumą nuvyti.

Kada j u tėvas nesugryžio nuo darbo,, j u motina paliko 
juos ir iszejus nežine kur. Tėvukai turėjo juos priimti ir 
prižiūrėti. Vaikai priguli prie H. Dombrose, Chicago, Ill.

‘y ežia iszalljes, norėtum kuogrei-1 
'cziausiai nors pusbaltes buizos | 
užsrėbti, tai visas antis isz- 
musztu! Szeimininkas karto, 
kaip rado antis miežiuose už

-i nebegale žodžio pratarti:
Asz ta biaurybe gyva nulup

siu! Akis iszplesziu, szitam 
juodosziui! In miltus sumalsiu! 

j spiege visa gerkle —ka jis 
,'man veislini gaigala užkanago-

ga 
smert užkalė, o kitoms sparnus _ vau. O matote dykai? — Km

•el Jau ne karta vargszas gavo kojas iszlauže. O jeigu sveti- 
1 kumszeziu kuo ne nuo kiekvie- mas szeimininksztis nors viena 
■ no isz vyresniųjų kam tik pasu- 
| ko po ranka.

Žiemos vakara vyrai viržius 
suka, Mikutis priėjės temyja, 
kaip suka ir szyjsosi pamatęs, 
vinge. Plumt su viržgaliu per 
nugara :

Ar neisi biaurdbe už kros
nies!

Merginos drobes koezioja, 
Mikutis prisiartino pažiūrėtu. 
Luopt 'koezelu per peczius.

Pas kiaules, per peczius.
Pas kiaules, snargliau! Ir 

taip, taip kaip Mikuti motina 
naszle, likusi su szeszetu smul
kiu vaikucziu be kąsnio duo
nos, iszleido ji vyriausia, ant 
asztuntu metu vos tik užstoju
si pas gera žmones tai tie “ge
ri žmones” jau jam treti metai 
nuplakė oda nuo kūno ne viena 
karta.

O už ka, mane žmones stum
do?—vaitojo Mikutis, neszda
mas po pažaseziu gaigala ir 
varydamas antis. Tiesa, — 
Sziadien prasikaltau, gaigala 
užmusziau, bet tegul jie patys 
butu nueje aneziu parvaryti, o

užbaniutytum, tai jam kaili nu
luptu.

Parvarė Mikutis antis ant 
kiemo, uždare vartus, ir sviruo- 
damas kaip girtas, kiūtino in 
pirkę, neszdamas po pažasczia 
negyvėli gaigala. Szeimininke 
pamacziusi mylimojo gaigalo 
lavona, nepaklaususi nuo ko
kios priežasties tas szanksztys 
neteko gyvasties, puolėsi ant 
Illi’kuczio iszsketus savo bai
sius nagus, kaip vanagas už
puldamas ant silpno paukszte- 
lio, rodos ji insikabins nagais 
ir nunesz savo nelaiminga au
ka kur lizdan, tik jam gyvam 
krauja iszcziulps.

Pastverusi su savo deszimts- 
nagemis szakemis-naigais Mi
kuti už galvos, nulupo jam sky
lėta kepure nuo pakauszia su 
žiupsniu plauku, kratė už plau
ku, o kaip pasivers žiupsni, 
tai kaip isz kuodelio gera ver
pėja traukia; toliaus nebeturė
dama jau už ko pastverti, eme 
kratyti, tašyti už ausu, už vei
do, už peeziu, apikakles, už ran
ku kojų. Baisu buvo re*geti, 
kaip padukusi moteriszke, to
dėl taip menko sutvėrimo, kaip

Į
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artimo kūneli! Mikutis ne 
rėkti negalėjo. Parvirto ant vi
durio aslos ir cypė kaip patiksz- 
telis katino naguose. Szeimyna- 
nutirpusi žodžio nepratare, tik 
visi užsimerke ndbedrinso žiū
rėti in toki bjauru paveiksią. 
Gerai dar, kad i nėjo namu szei
mininkas ir pradėjo paezia ko- 
lioti kam taip ta vaikeli dras
ko, nes jam pagailo jo; gal pri
mine sau, kaip skaudžiai dras
ko ir pesza tas gyvulys moter- 
iszkes odoje.

Laumiene dar tyczia butu 
ilginus draskiusi Mikuti, bet 
pati isz piktumo kvapo nebėga 
lejo atgauti, ir nuo to greit už 
duso, pailso. Spire dar kelis 
kartus in besiraitanti nuo 
skausmo kūdiki ir eme godžiai 
ryti kvapa. Atsidususi (atsi- 
kvapszcziusi) davė liuosybe Pirkite Apgynimo Czedinimo 
savo koserėi, nes draskydama- elnio ragais, su szluota gaidžio Bondus ir Markei.

reke, szauke pagelbės, 
ju gerkliuke plisz, bet 
nematyti, negirdeti, a- 

varg-

j 
naguose, pastvėrė ir inmete in' 
lurpinyczia. Mikutis re'ke, sie
ke už kranto, kad prisilaikyti 
r nenuskęsti, bet ragana su 
.žinotos atbulu galu jam silp
nas rankeles nuo kranto nustū
mė; jis in kita kraszta narsty-i 
lamas paplauks — strykt per 
lurpinyczia, kaip per virvute, 
r vėl ji stumia in vandeni. Mi
kutis 
rodos 
nieko 
part raganos. Jau, jau, 
szas, skėsta, in bprna vanduo 
su dumblu siekia, cziaudi, dar 
giliaus smunka, o ragana kva
toja, sėda raita ant szluotos ir 
nori joti in pekla. Pažino, kad 
ne ragana, bet szeimininke. Su
riko ir pabudo. Tai szeiminin- 
kas trauke duris ir kele Miku
ti.

Isz paproezio akiu nepraple- 
szes paszoko isz miego Mikutis 
paskui stvėrė skrandute, užsi
mėtė ant peeziu, susigraibė su
driskusia kepure, ka atlikusi 
nuo berno buvo, kaipo niekam 
netikusi, jam paskirta. Vata 
isz jos baigė lysti per daugeli 
skylių dugne ir szonuose. Tie
sa, vasara nebereikejo szilu- 
mos, bet ir taip jam toji kepu
re tiktai sloga, nes per diduma 
vis smunka ant akiu, kas labai 
jam nesmagu ir juokina szei- 
nyna. Tai-gi užsimovęs ta ke
pure ant kaktos, dar vis su už- 
iierktomis akimis per lipo sza- 
ine, atkabino duris ir iszejo in 

ora.
Za^u klyksmas kieme, ryto 

drėgnas grinas oras, prižadino 
Mikuti — praplese akis. Seimi
ninkas atidarė vartus ir iszlei- 
lo žąsis. Mikutis paskui jas nu
svyravo. Silpnas, nuo vakar 
jilveli sopa; atsiminė, kad gule 
nevalgęs. Norėjo papraszyti 
izeimininko griežni duonos, 
bet nedrįso, nes tasai susirau
kęs.

Žiūrėk, taksuke, gerai da- 
jokie! neužsnusk , ir nesuleisk 
<asu in miežius, — kaili isz- 
diibsiu! — O paganęs ant žel- 
menio arimuose, parginkie ar- 
eziaus, tai kiaules ir avis iszlei- 
sime.

Mikutis nuginė alkanas, 
neszmiegojes, drebantis nuo 
ryto vėsumo ir alkanumo. Ilgai 
reiks laukti, pakol pusryczius 
iszvirs, paskui visi pavalgys, o 
ant galo ir ji palais pusrycziau- 
ti. Szeimininkas iszleides pie
menuką per vartus, grižo in 
kiemą. Aplink ji sukinosi sutri
kęs szuo Margius. Szeiminin
kas pagraibęs dėklėj*, mete 
Margiui pintu szmotus: Miku
tis pavydžiai žiurėjo in Margiu 
norėjo ka pratarti, bet, moste
lėjo be vilties ranka ir nusivarė 
žąsis tolyn.

— GALAS —

toji, ragana, pakisz dykai! As; 
už ji szesziu sanvaieziu parsze- 
ka inteikiau ir tris senas antis, 
kaip kulbes nuvilkau! Taika 
man tas gaigalas apsiėjo, o szi- 
tas szunsnukis man ji užkana- 
gojo. Ei'k, raganiau man isz 
pirkezios, ne esti negausi!

Mikutis pasikėlė-; aszaros sr 
kraujais sumaiszytos ritosi pei 
veidus, kaip kruvini žirniai: 
pakilęs, sviruodamas nukiūti
no kluonai! ir nesiliaudamas 
aszaroti parvirto ant supelėju
siu sziaudu. Valgyti jau nebe- 
norejo, nors pilve jaute koki 
tai tusztuma ir gnybima palei 
duobuke. Bet gailestis pervir- 
szino visus jausmus: kūnas, ap
mirė, nutirpo, tiktai szirduke 
smarkiai plezdeno, nuo krup- 
sejimo augsztai kilnojosi indu 
busi, silpna krutiniuke; rodos 
plyszti norėjo jos sienos, kad 
duoti laisve velei, kad ji galė
tu iszsmukti isz to kalinio ir 
pakilti augsztai augsztai, pas 
gera Dievuli, kad pasibaigtu 
taip vargingas gyvenimas szio- 
je aszaru pakalnėje.

Ir taip dar ilgai verke; nus
tos truputi — paskui užplauks 
gailestis kodėl taip žmones ji 
niekina, stumdo, skriaudžia. 
Szuniui geriaus .sviete gyventi 
negu piemenukui! Tasai lojant 
palenda po pastoge, o piemene- 
lis — dreba laukuose, ypatin
gai rudenio laika, darganoje. 
Arba ir tas gaigalas? Lyg jisai 
norėjo ji užmuszti. Nelaime pa
laike in paezia buože ir vela 
grumstu butu neužmuszes — 
nepatemijo kad tai akmens bu
tą. Ant galo ar jam vėlai par
ginus ar ežia jieszkoti! Ganyk
la, kiaulių pulką aviu kaimene 
žasu, o ežia ne apypietes valan
dėlės. Visi sznarpia, tik tu ar
žusis dabokie, ar arklius jau- 
czius ganykie, kad pakol ber
nai iszdrunes, paėstu ir pasi
stiprinę darban eitu.

Taip Mikutis vaitodamas už
migo. Bet miegas jo buvo nėra 
mus. Rodėsi jam, jog avinas 
inkrito in durpinyczia, o ji ra
gana su arklio kanopomis, su

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
Ii adymas apie Jezu Kristų.
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BALTRUVIENE

Mergaites ant kampu nesto
vėkite,

Ir dantų Angli'kams nero
dykite,

Ba ant juoku pasiliekat©.
Ir kvailom pasirodote.

Mamos ir po miestą valkiojasi,
Kožna vyra kalbinasi,
Kad in sveczius ateitu, 

Buteli guzetes atsinesztu.
Taip dedasi pamaryje, 

Piladelfijoj ir Bąltimoreje, 
Kur merginu daug randasi, 

Ir visokį szposai darosi.
Kad kitaip elgtųsi,
Doriau laikytųsi,

Kvailiszkai nesiredytu,
Ir brylių nenesziotu.

Kožnas pamatęs mergina su 
bryliais,

Tai tuoj juoku pašilais, 
Turite kitaip užsilaikyti, 

Juoku isz saves nedaryti.
* * *

Kaip kur bobos viena kita 
pesza, 

Kaip isz szulinio vandeni 
nesza, ’

Vandenio nepavydekite,
Visos ji gerkite,

Ba tai nuo Dievo dovana,.
Bus apie tai gana,

Juk už tai ne reike vaidytis,
Ne biauriai plūstis,
O kaip nenustosite, 

Tai su kumszczia gausite.
* * *

Kingstono moteriukes, jeigu 
norite užmokesti imtp 

Tai turite vyrus geriau 
prižiūrėti, 

Jeigu katrie nakezia isz 
dabbo pareina, 

Nekurias tas visai neapeina.
Neranda nei vandenio, 

Nei szilto viralo, 
O misiuke lovoje, 

Insivyniojus tusoje.
* * *

Maineriu kaime merginos po 
karezemas valkiojesi, 

Kad kas užfundytu kabinasi, 
O kaip kunigas ateina 

kalektavoti, 
Lenda po lova kad pasikavoti.

Ir bobeles nekurios netikia, 
Taipgi suvis iszdy'kia, 
Vyrus namie pameta, 

Karczemuose randa vieta. 
Tai vis gerai, 

Ba tai Lietuviszkai, 
O ka Lietuviai padaro, 

Tai vis buna ne gero.
* * *

Detroite viename, 
Lietuviszkame name, 

Puikiai apsiėjo,
Kaip arkliai iszdarinejo, 
Kaip drignių apsiedia 

szokinejo, 
O tai vis per bobas praudžia, 

Kurios vyras josios ne
draudžia, 

Girtavimai nuolatos atsi- 
provineja, 

Visokius szposus iszdarineja.
Turbūt bobele protą jau 

prageriai, 
Ir visos dorybes iszsižadejai, 

Negražiai darai, 
Jeigu tokius sziposus varai, 

Pasitaisyk, V J

Taip daugiau nedaryk,
■ Ba ant niek nežiūrėsiu, 

Su koezelu gerai pakoeziosiu.

:: JUOKAI ::

Laimėjo Laižybas w
------- i

Pas poną salunininka Ku- 
pelaiti, randasi ant piet jo 
szvogeris. Sesuo, o gaspadi- 
ne namo, praszo idant valgy
tu daugiau ir ar pietus gar-. 
dus.

— Fam, sesute.
— Tai pavelyk da dau

giau žąsienos.
— Acziu, pasiimsiu, nes 

kepta žąsis man labai patin
ka.

Dede valgo net žandai 
braszka, bet vos pabaigė pie
tus ir padėjo peili ir videlciu, 
kad sztai mažas Kaziukas, 
kuris lyg sziam laikui nieko 
nesake, paszoko ant kojų 
szaukdamas:

— Hurra! Mamyte lai
mėjo laižybas, ba susilaižino 
su tete, kad dede mums vela 
sues visus pietus!

Teisybe Pasakė
Viename mieste, vaikszti- 

nejo Žydas grinorius su kro- 
meliu, jog vos pavilko kojas 
praszydamas valgyti, nes ne 
galėjo isz savo kromelio mai- 
tytis.

Gal už sanvaite tasai pats 
Žydelis užeina pas viena, 
sztorninka, o klerką pamatęs 
paszauke:

— Ana! ne senei ubaga
vai, o sziadien iszrodai kaip 
kupezius.

O Žydas atsako:
— Nu, artai dyvas! — 

Jus sziadien sztorninkai, o 
ryto galite būti ubagai!

Kiek Yra Sakramentu
Kunigas: — Pasakyk man 

Mariute kiek yra Sakramen
tu?

— Szeszi, jegamasteli.
— Kaip tai szeszi, turi 

tame klaida.
— Ne jegamasteli. Tėve

lis kalba, kad szeszi, nes mo
teryste ir pakuta tai vienas 
sakramentas.

Ant Kaimo
— Kaip ten Magde su 

sveikata tavo vyro?
— Ponas daktare nevos 

jam truputi geriau, tiktai 
kaip iszlipa isz prūdo, tai ji 
labai drugys kreczia.

— Isz prūdo? Kas jam po 
velniu paliepė lipti in prūdą?

— O-o-o-o! Na juk ponas 
daktaras jam liepiai gyduo
les imti vandenyje.

Pas Ji Buvo Didelis ’ 
Apvaikszcziojimas

Pas aficieriu antro pulko 
peksztininku stovineziuose 
Kaune, atėjo Nosaitis ir mel
džia aficieriaus idant jam 
duotu urlopa ant trijų dienu.

— Kam tau urlopas? — 
Kas atsitiko?

— Pas mus, meldžiu po- 
aficieriaus yra dideli ap
vaikszcziojimas.

— O kokis tai apvaiksz- 
.cziojimas?

— U-gi kars mano broli!



'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines
1 1—> Ateinanti Utarninka' 
pripuola Szv. Jono Kriksztyto- 
jaus.

— Kazimieras, sūnūs po-f 
nios Blanches Kregienes, 
E. Spruce uly.

ATSIMOKĖJO
PACZIULE!

Kokiu Rudu? Nesaky
sime,.Tiktai Skaitykite 
Toliaus, O Dažinosite

Liežuviai Kumucziu 
' Pastūmė Ja Prie

Savžudyste

MOTERE - VYRAS SVARBUS B.A.L.F 
PRANESZIMAS

ISTORIJEapie Ila 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. 15f.

Mergina Persimainė 
Ant Vyriszkos Lyties; 
Dabar Nežino Kuom 

Ji Yra

1. United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 
(ULRA) — Bendros Lietuviu 
Szalpos Fondo (BALF) direk
torių susirinkime, Rugpiuezio 
(Aug.) 13 d. 1944 m., Waldorf- 
Astoria Hotel, New Yorke, nu
tarta ofisą atidaryti New York 
ir valdybos sastata pakeista se- 
kaneziai: darinktas dar vienas 
Vice-Direktorius, advokatas 
N. Rastenis; atsisakius Kun. I. 
Al'bavicziui, jo vieton iszrink- 
tas Kun. J. Balkunas ir iszrink- 
tas finansų sekretorium, Juo
zas Lauczlka.

Valdybos papildymas buvo 
padarytas, todėl, kad tinka
mai ir greitai, ypacz karo metu, 
BALF galėtu veikti.

2. Instrucijos apie skyrių 
organazavima, spausdinta kon 

j stitucija ir narystes korteles,
kaipo mergina, priversta buvo ofįsas iszsiuntines szio menesio 
kad ir su nenoru gyventi kaipo pabaigoj redakcijoms, organi- 
moteriszke. Aiszkino sau palin- ,zacijoms, draugijoms, klubams 

■ visuomenes vadams, ir t. t.

KALAMAZOO, MICH. — 
Ona Hulettiene, 28 metu mote- 
re, negalėdama ilgiaus panesz- 
ti liežuviu savo kumucziu, atė
mė sau gyvastį per iszgerima 
karbolines rukszties ir tai aki-

Ketverge, Rugp. (Aug.)
101,24 d., iszkeliavo 20 vyrukai ant 

prisiuntė savo daktariszko peržiūrėjimo in 
motinėlei kariszka atsižymeji- kariuomenes tarnysta. Visi 
ma už narsu kovojimą ant kar- iszkeliavo ant boso in Wilkes-, . . (

j damas patogia pacziule, nuo veizdoje savo vyro. In valanda 
kokio tai laiko patemino ir nu- p0 josios mireziai vyras surado 
žiūrinėjo ja, buk ji apgaudine- laiszkele kurioje motere bu- 
ja, bet to neturėjo davado ir ne- Vo paraszius, jog priežaste sav- 
norejo namie pradėti velniavos j 
pakol tikrai nepersitikrins sa- : 
vo akimi.

Ana diena aplaike laiszka a- ; 
dresavota del jo prisiegeles. Su 
akyvumu atplesze ir perskaitė, 
buk jaunas sportelis dirbantis 
pas buezeri ant kampo, meldže 
josios, idant taji vakara eitu su 
juom ant paveikslu.

Kad tai butu kitas vyras, tai 
butu uždraudęs iszeiti moterė
le ta vakara, bet Antanas turė
jo kantrybia ir nemylėjo nami
niu barniu — lauke kitokios 
progos atkerszimo. Užpeczeti 
no puikai laiszkeli, kad mote
rėle negalėjo dasiprast kad bu
vo atidarytas.

Kada atėjo asztunta valanda 
vakare, pacziule buvo užimta 
sutaisimu plauku, sakydama 
savo prisiegeliui, kad eina at
lankyti savo sergante sesute. 
Vyras nuėjo ant virszaus, kur 
stikle vandens radosi pacziules 
netikri dantukai. Nusijuokęs 
iszeme dantukus ir inside j o in 
kiszeniu ir nuėjo in cigarsztori 
loszti boles.

Pacziule nesuradus dantu
kus turėjo sėdėti namie, nes 
kaip ežia su mylimu .. iszeiti ir 
kalbėti be dantų!— Geras būda 
vyrueziai ar ne? Bet ka daryt 
su toms, ka turi savo tikrus 
dantukus? Patys galite tai ap- 
manstyt.

iszko lauko, kur ten Europoje. ; 
Kazimieras kelis kartus buvo ; 
sužeistas.

Kareivis Pfc. Kazimieras 
pristojo prie Amerikos tarny- 
sta Spalio (Oct.) 9 d. 1939, ir 
iszkeliavo in Europa Kovo 
(March)6 d., 1943.

— Ponas Jonas Lukasavi
eži us isz Worcester, Mass., ku
ris dihba kaip Mekanikos In
spektorius prie New Haven Ge
ležinkelio, laike savo vakacija 
atlankė savo gimines, kaip: 
sesute Helena Labonsky, Shen
andoah, Pa., kuri laiko taver
na; 'brolius Vincą ir Antana ku
rie gyvena Wilkes-Barre, Pa., 
ir sesute Ona Bretz kuri gyve
na Linden, N. J. Taipgi ir Pet
ra Bankieta Shenandoah, Pa. 
Prie tos progos atsilankė in 
Redakcija 1 ‘Saules” ir atnau
jino savo pažintis su leidėju 
laikraszczio “‘Saules” kurie 
drauge tarnavo Pirmoje Svie- 
tinej Karėj. Pono Lukasavi- 
czio sūnūs Vincentas dabar

• tarnauja Laivyne sziame kare. 
Ponas Lukasaviezius yra skai
tytojas “Saules” suvirszium 
keturesdeszimts metu ir laik
raszti “Saule” labai 'brangina, 
ir vėlina redystei ilgu metu j u 
gyvenime, ir palikime Lietuviu 
kalbos savo žmonėse. Acziu už 
atsilankyma.

— Ana diena aplaikeme 
laiszka nuo pono Jurgio Ja- 
nuszkevicziaus, 134 McClellian 
Street, Philadelphia, Pa., ku
riame praszo mus, kad inteik- 
tumem gerus velinimus nuo ju 
(nuo svoto) del ponstvos Juo
zapu Buceliu, 1028 E. Pine uly. 
Mes nusiuntem tuos gerus veli
nimus del ponstvos Buceliu nuo 
pono Januszkevicziaus.

— Petnyczios vakaru pra- 
- sides rinkimas senu popieru.

Jeigu turite senu popieru su- 
risz'kite in pundelius ir padeki
te prie ulyczios, o trobai paims.

Barre, Pa. Kiek isz ju bus pri
imti tai da nežine.

Mahanny City.
Thomas R. Stefanick, Peter 

Kustra, Ira R. Jones, William 
J. Long, Thomas D. Coombe.

Morea.
Joseph G. Yeager, Henry Sa

gan, Michael Yawornicky.

Coles.
William A. Radzavage.

St. Nicholas.
James T. Burke, Walter F.

Knapp, George Ad. Tralkes, Jr.

Bowmans.
Louis A. Wilson.

Shoemakers.
Louis Kalinock.

Maple Hill.
Bruce C. Sampson.

Kazarmese Lietuvoj
— Ar tu Szmuliau myli 

Lietuva?
— Nu, kaip ne, as jam la

bai myliu.
— Ar eitum ant kares?
— Nu, pons aficier, kap 

as eisiu ant kares, tai kas 
mylės Lietuva.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Raudoni ženkleliai nuo A8 iki 
Z8, taipgi ir A5 iki D5 dabar 
yra geri ant neapru'bežiuoto 
laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
'ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 dabar yra geri ant neapru- 
bežiuotol laiko.

Cukrus — Ženkleliai Nr. 30, 
31 ir 32, taipgi Nr. 40 yra ge
ras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonka's. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 dienai 1945 mete.

Czeverykai—Ženkleliai Nr.l 
ir 2 (Eroplaninai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant po
ra czeveryku yra geri ant neap- 
rubežiuoto laiko.

ELIZABETH, N. J. — Anta
nas Szimanski, 66 metu, ture-į

žudyste yra ta, jog josios kai- 
minkos f 
negalėjo 
žuvius.

Kada josios vyras atėjo isz 
darbo, Ona pridėjo bonkute su 
trucizna prie burnos isztusztin- 
dama viską lyg dugnui.

New Philadelphia.
Ronald A. Richards, Joseph 

A. Ruczko.

Cumbola.
Joseph Pelachick.

Lorraine, Pottsville.
Arthur F. McNeely, Jr.

Yeadon, Philadelphia.
Jerry V. Leary.

ATSAKIMAI
Del daugelio musu skaityto

ju: — Guodotini skaitytojai lai 
neužpy'ksta, jeigu aplaiko nuo 
mus paraginimus kad jau lai
kas pasibaigė ir reikia prisiun- 
sti užmokesti už laikraszti. 
Mes esame priversti ta daryti, 
nes daugelis isz skaitytoju už- 
mirszta kad laikas mokėti už 
laikraszti nes jau pasibaigė ir 
rei'ke įprenumerata atnaujinti. 
Mes turime už viską mokėti be 
jokio vilkinimo, kompanijos 
nelaukė kad mokėti už druko- 
riszka materijola, darbininkai 
turi būtie apmokami ir kįti 
kasztai vedimo biznio. Tie ku
rie aplaike paraginimus pra- 
szome prisiunsti užmokesti už 
laikraszti, už ka busime szir- 
dingai dėkingi!

Žydas Visur
Giszefta Padaro

Tūlas Žydas norėjo priimt 
Krikszta. Kunigas ji mokina 
koki laika, bet Žydas negalė
jo nieko iszmokt, nes turėjo 
“kopustine galva.”

— Na, mano sunau, jeigu 
rytoj persižegnosi be jokios 
klaidos, tai gausi maisza bul
vių.

Ant rytojaus Žydas pasiė
mė su savim sunu, iefent 
nesztu maisza su bulvėms, 
ineidamas pas kunigą, pali
ko sunu lauke.

— Persižegnok — tarė 
kunigas.

— Vardan Tėvo ir Dva
sios Szventos. Amen.

— Na, o kur Sūnūs?
— Perpraszau pons ku

nige, jisai pasiliko lauke ir 
laiko maisza del bulviu.

DALLAS, TEX. — Netru- 
i kus visiszkai pasveiks czionais 
i ypata, kuria negalima pavadyt 
moteriszke nei vyru, bet turės 
būtie vadindama vyru, nors gi
mė ir per 32 metus buvo mote- 
riszkos lytie. Tasai stebėtinas 

, persi- 
mainimas lyties, gal yra pirmu
tinis. »

Sztai pana Vera Henderson, i,....kuri gimė kaipo mergaite, nuo 
kūdikystes buvo palinkus prie 
visko kas tik buvo vaikiszko, 
tai yra, ne mėgo jokiu mergai- 
cziu zobovu, lelukiu ir t.t., tik 
seke paskui vaikus. Iszaugus

ja taip apjuodina, j°gjg-anltos apsireiszkimas, 
> ilgiaus kentet ju lie- rnninirnnq ivt.ies rra.l vrs

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Žiurkes Apgraužino 
Mirsztanti

FRANKFORT, IND. — Mi
kas Horrner, gulintis ant 1 ° r t -1J.V111O j VII Cl 1J U111D j 'Jtkl LL U dili O

mirsztanczio patalo nakties kima prie visko kas yra vyrisz- ’ viSUOmenes vadams, ir t. t 
laike, likos užkluptas per kėlėsko, nes jaute kad ji yra vyrisz- |Pastaba: Steigiant skyrius in 

ko budo, o ir veidas jos turėjo narįus įr įn valdyba labai svar- 
vyriszka iszvaižda, kad turėjo ku įntraukti Amerikieczius ne 
du kart ant sanvaites skustis.! Lietuviu kiimes asmenis be 
Neseneipana Vera užtemino skirtumo tikybos. 
ant saves bepaprasta permaina 
kūno, bet isz dideles sarmatos 
niekam apie tai nesake, bet ne- 
užilgio su baime patemino, kad ri asmenys' visolkeriopais 'bu-

dideles žiurkes, kuriuos jam 
pradėjo griaužti akis, nosi, au
sis ir visa veidą. Būdamas silp
nas, negalėjo szaukti pagialbos 

į ir apsiginti nuo žiurkių. Kada 
duktere serganezio žmogaus a 
tėjo in kambarėli, užtiko žiur
kes ir iszvaike jaises po tam ne
apleido tęva pakol numirė. Gy
veno jisai patas vienas.

Czystytojas Czevery- 
ku Paliko $134,909

3. .Visos Lietuviu organiza
cijos, k. a., Susivienijimo sky
riai, kulbai, draugijos ir atski-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

BUFFALO, N. Y. — Anta
nas Zupa, kuris czystino czeve- 
rykus del žmonių airt czionaiti- 
niu geležkeliu stocziu per 40 
metu, paliko turto verties 134,- 
909 doleriu, kada sūdąs atidarė 
jo paskutini testamenta. Per 
savo paczeduma ir iszmintinga 
indėj ima pinigu in visokias 
spekulacijas, žmogelis surinko 
tiek turto.

isztikruju ne yra motere tiktai 
vyrum.

Daktarai patarė jai nusiduo
ti in ligonbute ant operacijos 
ir isztirinet ar ji tikrai yra mo
tere. ar vyras. Operacijos neda
ryta, bet daktarai tirineje taja 
Motere-vyra, per koki gamtisz- 
k.a szposa tas galėjo atsitikti.

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

Skaitykite “Saule”

SCHUYLKILL PAVIETO POLITIKISZKOS REGISTRACIJOS
BALSUOTOJAI:

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj, priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikiszkos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszyti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekaneziosia vietosią ir dienosią distriktosia priimte regis
tracijas:

MIESTAS VIETA: ANT DISTRIKTU:

SEREDOJE, AUG. 30, 1944 
FRACKVILLE

KETVERGE, AUG. 31, 1944 
SHENANDOAH

KETVERGE, AUG. 31. 1944
MAHANOY CITY

Thomas Reed, 
N.Ė.Cor. Frack& Balliett Sts.

Frackville, Pa.

Rescue Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler 
Township, South Nr. 2: 
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Township, Browns
ville, Weston Place, Shenan
doah Heights, Raven Run, 
Lost Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3; 
William Penn Nr. 1, Nr. 2.

Mahanoy City Boro., 
Mahanoy Twp., Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain,, Park Place, Jacksons, 
Lanigans, Morea; Ryan 
Twp., Lakeside, Locust 
Valley; Delano Township.

Registratoriai kurie užrasdnes jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ryto 
iki 5 valandai vakare, ir nuo 6 vai., vakare iki 10 valandai vakare.

Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylikill Pavieto:
, PHILIP EHRIG,

; y v i ALVIN E. MAURER, 
JOHN J. CUFF.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

dais priside'kite prie Na
tional War Fund rinkliavos. 
Musu organizacija yra pilna
teise nare National War Fund. 
Lietuviams nuo karo nukente- 
jusiems National War Fund 

(trims menesiams (Oct., Nov., 
Dec.) paskyrė $135,000.00. Sa- 
inąĮps valdžiaijbus teikiamos 
ka^ trys menesiai ir, sulyg rei
kalu musu žmonių szelpimui,1 
bus skiriamos atitinkamos su
mos. Todėl skyriai atiku del 
B ALF nerinks tik nariai užsi
mokės $2.00 in metus.
Pastaba: Didele svarba turėti 
daugiausiai skyrių, ir kad jie 
dirbtu del National War Fund 
ir musu drabužiu vajui.

4. Drabužiu vajus (Clothing 
Campaign) turėsimo su vald
žios patarimu Lapkriczio 
(Nov.) menesyje. Tame reikale 
smulkios instrukcijos ir litera
tūra bus visiems iszsiusta isz 
musu ofiso.

Kurie dabar jau turite su
rinkę drabužius, ar renkate, 
palaikykite pas save iki Lap
kriczio (No v:) menesio. Nes 
tuomet jau turėsime pasamdy
ta New Yorke tam tikslui dide
li sandeli.

Visais lietuviu szalpos reika
lais organizacijos bei asmenys, 
malonėkite kreiptis in musu 
centralini ofisą:

United Lithunaian Relief 
Fund of America. Inc., 19 W. 
44th Street, New York City, 
New York.
Kun. Dr. J. B. Kohczius BALE 
Pirmininkas.

t Ligonbute 
Reikalauja Pagialbos!

Vyrai, moteres ir mergi 
nos dirba skalbinyczioje, 
tarnaites, ir prie kitu darbu, 
Nereike mokėti tuosius dar
bus. Gera mokestis. Kva- 
tiera arba burdas, kambarys 
ir skalbimas duodamas dy
kai. Jeigu norėtumėte virsz- 
mineta darba, raszykite in:

ST. MARY HOSPITAL, 
Passaic, New Jersey.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
-Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa-

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy* 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiami 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B20 W. Centr* St., Mahanoy City


