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RUSAI ?AEME PLOESTI
Isz Amerikos Apgailestauje Savo Mylimųjų

Vokiecziai Nespėjo
Apipleszti Lietuva

Antras Isz Kvadruku 
, Mirė

GAINSVILLE, GA. — Ant
ras isz kvadruku, (keturiu vai
ku kurie gimė ant syk), del 
Mrs. Charles Lee, mirė czionai- 
tineje ligonbuteje. Daktarai 
tvirtina, buk likusieje du gy
vens. Moteres vyras yra karei- 
vium ir nesirado namie kada 
vaikai gimė.

Barberis Surado Savo 
Broli Kunigą Kada 

Ji Skuto

Szitie Lenkai apverkineje savo mylimus, kurie likos 
nužudytais per Vokieczius Lnbline, Lenkijos, kuriuos sude
gino. Tukstancziai likos sudegintais pecziuosia pastatyti 

ant tojo tikslo.

NEW YORK, N. Y. — Ana 
diena ate j as in hotelini barber- 
szapi kunigas Valter McCel- 
land, atsisėdo ant kėdės ir pa
liepė barberini ji apskusti. Bar
beris nuskutes kunigą, akyvai 
insitemino in jo veidą, po tam 
užklausė: “Ar tu ne esi Vaite
liu,’’ Kunigas nusistebėjas at
sake, taip.

Pažino brolis broli ir buvo
szirdingas pasisveikinimas po dienos užmokesti ekstra. 
24 metu persiskyrimo. Brolis 
pasiliko kunigu deszimts metu 
adgal.

DARBO ŽINUTES
Washington, D. C. — Kurio 

administratorius ir Jonas Le
wis anglekasiu prezidentas, ap- 
reiszke visoms anglinėms uni
joms, kad stengtųsi dirbti per 
“Labor Day,’’ nes anglių yra 
labai trumpa. Tie, kurie dirbs 
ta diena, aplaikys pusantros

Vokiecziai Stengėsi
Isztremti Visus Len

kus Varszave

Per Senas Gyventi
Atėmė Sau Gyvasti

BELLMONT, N. Y. — Hen- 
rikis Wihnan, 78 metu, pasakė 
savo žentui buk jau yra per se
nas ilgiau gyventi ant szio svie
to, potam nuėjo ant virszaus 
paleisdamas szuvi in smegenis. 
Ta j a diena szeimyna ketino 
žmogeli nusiunsti in prieglau
da del senu žmonių.

Nanticoke, Pa. — Apie 1,200 
neužganadinancziu anglekasiu į 
dirbancziu Nr. 7 kasyklosiaJ 
Susquehanna Coal Co., iszejo 
ant straiko. Lokalo Nr. 898 pa
liepė straikieriams sugryžti 
prie darbo, bet ne vienas nepa
klausė tojo paliepimo.

Vargszas Mirdamas Pa
liko $32,200 Turto

Visas Trūkis Dingo 
Nežine Kur

GUADALARA, MEX. —
Valdžia yra labai susirupinusi 
dingimu slaptingu budu viso 
pasažierinio trūkio, kuris ap
leido miestą Calera, ir nuo to 
laiko visa žine dingo apie ji ir 
kas atsitiko su pasažieriais. 
Manoma, kad trūkis turėjo bū
tie užgriautas per statu kaina. 
Valdžia nusiuntė in taja aplin
kine kareivius jeszkoti trūkio.

WASHINGTON, D. C. — 
Kada Vokiecziai bego staezia 
galva isz Lietuvos, matydami 
kad jiems tenais grasina dide
lis pavojus, neturedamo užtek
tinai vežimu ir troku, paliko 
tukstancziu tonu visokio mais
to ir grudu, kuriuos apiplesze 
po visa Lietuva ir buvo pri
verstai palikti paskui save. 
Ate j a Rusai paėmė visa

. krauta maista ir iszsiveže pas 
save.

su-

Nelaisviu Žydu
Stotis Lietuvoje

WASHINGTON, D. C. — 
Vokiecziai uždėjo stotis del Žy
du Kretingoje in kurias patal- 

i pino tukstancziu Žydu isz Bel
gijos ir Holandijos, kur turi 
dirbti sunkiausius darbus. '

LONDON. — Vokiecziai no
rėdami atkerszinti Lenkams už 
j u karszti apgynima miesto, 

Į pradėjo juos visokiais budais 
i isznaikinti ir gaudyti kaip 
žiurkes po miestą. Pagal pas
kutines žines, tai Vokiecziai 
suvarė daugiau kaip 150 tuk
stancziu moterių, vaiku ir senu 
žmonių in užmiesti, kur randa
si nelaisviu abazai ir tenais 
juos laiko kankydami-badu, ne
duodami maisto nei vandens. 
Keli tukstancziai tu j u nelai
mingu jau mirė.CHICAGO, ILL. — Palicija 

rado mažam kambarėlyje mirų 
si Steponą Morris, 75 metu am- Pirkite Apgynimo Czedinimo 
žiaus, kuris gyveno pats vienas 
ir buvo žinomas kaip didelis 
vargszas. Kada palicija rado 
bankin eknygute, nuėjo in ban
ka ir dažinojo buk tasai varg
szas turėjo padejas banke 26 
tukstancziu valdiszku bondu ir 
6,200 doleriu pinigais. Lyg 
sziam laikui jokiu giminiu ne
rasta kad inteikti jiems palikta 
turtą per taji vargsza.

97,500 Žmonių Žuvo
Atsitikimuosia

Taipgi 15,000Vo
kiecziu in nelaisve
Amerikonai Isztreme 3 Vokisz- 
ku Divizijų; Amerikonai Pa
skandino 20 Japoniszku Laivu; 
Kiel Ir Bremas Bombarduoti

ISZ FRANCUOS.—Alijen- 
tai užmusze 122,000 Vokiecziu
nuo kada juos apsiaubė Falai- Ikiam musziui užėmė Ploesti miestą Rumunijoj, 

ra"daSi di“ alieJiniai SZUli"iai’
Seine upe, bėgdami isz Franci |200 miestu ir 15,000 Vokiecziu in nelaisve, 
jos. Musziai aplinkinėje Pa
ryžiaus, Francijoj, kasztavo
Vokiecziams 275,000 kareiviu, jgs^kot kitUT

Vilnius pradėjo atsigaivinti tai yra užmusztuju ir paimtu 
ir gyventojai yra daugiau už- in nelaisve.

LONDON, ANGLIJA. — Rusai po smar

Dabar Vokiecziai pasiliks be aliejaus ir turės

ganadyti isz Rusu kurie nors 
duoda gyventojams duona isz 
miltu, o nes isz pielavinu. Vo
kiecziai apleisdami Vilniaus 
aplinkine, užtrucino vandeni 
Vilneles upes, per ka daugelis 
gyventoju mirtinai apsirgo.

Vokiecziai siuntinėje žines 
per reidio del savo gyventoju, 
kad nesitikėtu kad szia kare 
laimes, nes sklypui randasi di
delis pavojus isz visu szaliu, o 
priek tam didelis stokas mais
to ir amunicijos.

*

Vokiecziai Neteko
3,641 Eroplanu In

70 Dienu
LONDON. — Valdžia ap- 

reikszta kad in laika 70 dienas 
apgulimo Francijos per Vokie
czius, Alijentai suszaude ir su
naikino 3,641 Vokiszku ero
planu ir stotes, bet tikro skait- 
laus da ne susekta. Su tais ero- 
planais žuvo taipgi 1,850 lekio- 
toju.

ISZ ITALIJOS. — Ameri- 
koniszki kareiviai apsiaubė 
15,000 Vokiecziu Rhone pakal
nėje, isz kur negali pabėgti ir 
turės žūti arba bus paimti in 
nelaisve. Musziai eina po visa 
aplinkine su didėlėms bledems 
del Vokiecziu. Prie Metauro 
upe Lenkiszki pulkai smarkiai 
supliekė Vokieczius, užmuszda- 
mi apie 2,000. Vokiecziai pra
dėjo apleidinete Italija ant ge
ro, nes suprato, kad ten nieko 
neinveiks.

Rhone pakalnėje Italijoj, Amerikonai su
pliekę Vokieczius kurie bego isz tosios aplinki- 
ses, palikdami paskui save 300 vežimu ir troku 
su maistu ir amunicija, nes nespėjo pasiimti su 
savim. Vokiszkos pristovos Kiel ir Bremas li
kos smarkiai bombarduoti užmesdami ant ju 
4,000 tonu bombų, bet 40 Angliszku eroplanu 
likos suszaudytais per Vokieczius.

Harrisburg, Pa. — Isz prie
žasties prasipaltinimo vaiku 
paralizaus po visas dalis Penn- 
sylvanijos, valdžia uždare vi
sas mokyklas pakol pavojus ne
pereis. Daugelis vaiku serga tą
ją liga ir keli szimtai jau mirė.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

CHICAGO, ILL.— Visokiu 
nelaimingu atsitikimu atsitiki
mu atsibuvo kožna penkes ir 
puse minutu laike 1943 meto, 
po visas dalis Ameriko arba isz 
viso 97,500 mircziu ir deszimts 
milijonu sužeista visokiuosia 
atsitikimuosia kaip no apdegi- 
nimu, sužeidimu, paskendimu, 
husiszovimu, nusitrucinimo- 
gazo ir 1.1.

Skaitykite “Saule”

Bondus ir Markes.

Užėmimas Pietines Dalies Francijos Per Alijentus

Sztai pristova Marseilles, Francijoj, kuria Alijentai užėmė taipgi ir pristova Toulon, 
isz kur likos iszguitais Vokiesziai. In ta pristova dabar atplaukineje Amerikoniszki lai
vai su maisto ir kariszko mat'ijolo del iszbadejusiu Francuziszku gyventoju.

MOSKVA, RUSIJA. — Rusai ant Balkanų 
paėmė in nelaisve 18,000 Vokiecziu ir ap
siaubė anie 80,000 Vokiecziu Karpatuosia 
kainuosią. Musziuose užmuszta trys Vo- 
kiszki generolai ir 3,000 Vokiecziu. In 
asztuones dienas nuo kada Rusai užėjo Ant 
Rumunijos, tai užmuszta 300,000 Vokiecziu 
ir 12,000 paimta in nelaisve.

Rusai paėmė dideli Konstancija miestą, 
Rumunijoj, su 60,000 gyventojais, kur Vo
kiecziai naudojo didele pristova del savo 
laivu. Dabar Rusai randasi tik 28 mylės 
nuo Bulgariszko rubežiaus. Daugiau kaip 
50 miesteliu ir kaimu gavosi in Rusu rankas.

ISZ PACIFIKO. — Ant Che- 
morrero Salos, Guam, likos su
rasti 48 gyventojai baisiai su
pjaustyti ir subadyti per Japo
nus, kad neiszduotu juju pas- 
sleptu vietų del Amerikonu. 
Nekurie lavonai neturėjo gai
vu nei ranku.

bardavo Kurela Sala, kur ten 
užmusze keliolika szimtu Ja- 
poniszku kareiviu ir paskandi
no kelis laivus.

Japonai garsina savo gy
ventojams buk Alijentai arti
nasi prie j u tėvynė ir kad vi
si butu pasirenge ja apginti 
lyg paskutiniam laszui kraujo. 
Ana diena Amerikonai bom

Rymas, Italija. — Popiežius 
Pjiusas turės svarba kalba Pet- 
nyczioje 1:30 po piet tiesiog isz 
Vatikano ant sukaktuviu pen
kių metu suėjimo kares. Popie
žius kalbės Italiszkai, po tam 
kalbėtojai perdes jo kalba ant 
Lenkiszkos, Francuziszkos, Vo- 
kiszkos, Iszpaniszkos ir Portu- 
galiszkos kalbas.
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Kas Girdėt
iSu prasiplatinimu daugybei 

automobiliu ir reidio, Pro tęs- į 
tonisz’ki kunigužiai pradėjo ru-j 
got kad jiems bizni pagadino, ' 
nes po visa Amerika uždaryta1 
praeita meta net 504 visokias 
Protėstoniszkas bažnyczias. 
Mat, žmonis gyvenanti ant ti
kiu, miesteliuosia ir kaimuosia,, 
klauso pamaldų per reidio arba j 
sede in automobiliu ir pyszki-^ 
na szventadienais in didesniu/ 
miestu, atlanko [pažystamus ir1 
gimines ir baznyczia jiems vi
sai nerupi.

•rf.

Darbininkiszka Diena Labor Day, Rugsejio (Sept.) 4 Diena KARAS GALI BŪTI 
SUTRUMPINTAS

skirta dar mažiau poperio.
Dabar veikianezioms taupy

mo pastangoms paremti ir kaip 
galima ilgesniam laikui prates- 

atsar-
Mes' goms, Karo Gamybos Vadybos 

susitikti'vadovai praszo 300,000 maisto

dar reikalinga darbininku.
Darbas negali laukti. Jam rei
kalingi ir vyrai, ir moterys.

“Nors pergale ir bus musu,
bot klaidinga manyti, kadka-iti dabartinėms poperio 
ras jau slenka pakalnėn.
tik dabar pradedame i

Paul V. tikrąjį priesza. O tas prieszas' prekybininku ir krautuvių ve- 
ir lengvai 

todėl nedabar 
atleisti vadeles.

WASHINGTON, D. C. — i 
“Szis 'karas yra kitoks —jis. 
vra visu Amerikos žmonių ka-; 
ras,” neseniai pasakė 
McNutt Karo Darbo Jėgos Ko-1 yra stiprus ir lengvai nepasi-. dejų pasiraszyti ir isz’kabinti 
misijos Pirmininkas. “Szis yra duos, todėl nedabar laikas krautuvėse toki pasižadejima: 
justi 'karas ir mano karas, ir mums atleisti vadeles. Karas 
mes esame pasirvže jin laime- dar nepasibaigė. Tęskime dar- 
ti.” ’ ’ pa.”

“Norėdami jin sutrumpinti,1 
visi privalome susiraszti užsiė
mimo karo pastangose. Visiems 
vra žinoma, kad szis karas yra 
laikomas mechanizuotu karu,' 
bet tiksliausia butu, jin pava-j 
dinus žmonių darbo jėgos ka-į 
ru,

Maisto Krautuves; Ra
ginamos Taupyti 

Poperi

Musu Pasižadėjimas 
Taupyti Poperi

Del gyvybinio reikalo tau
pyti karui poperi, mes pasiža
dame remto su Karo Gamybos 
Vadyba.

Gyvenimas tankiai padaro 
tokias istorijos apie kokias 
žmonis ne nesapnavo.

Sztai kokis t‘ai Jurgis Gim
dei, susipažino 22 metai adgal 
su 17 metu mergina. Tarp ju 
kylo karszta meile, kurios bu- 
vokudikis. Gimdei nepoil- 
giam laikui pamėtė savo my
lima ir kūdiki iszvaziuodamas 

A- - b
isz Kanados in Suvienytose 
.Valstijose jeszkoti giliukio.

Tuom laik nelaiminga mer
gina neturėdama ijsz ko maitin
tis ir iszmesta isz tėvo namu, 
negalėdama iszmaityti savo 
kūdikio, padėjo ant slenkszczio 
tūlos vargingos moteres, o pati 
iszgailesties metėsi po trukiu 
ir likos sumalta ant szmotu.— i --a

Prabėgo eile metu. Jurgis bu
vo tania ant pasa'žierinio laivo 
ir už keliolikos metu suezedino 
pinigu ir atidarė viesznami del 
laivoriu. Apsipacziavo su ang- 
like, susilaukė su ja tris vaikus 
ir dasidirbo gbna dideli turteli. 
Tada tūla diena patiko ji nelai
me, pati apsirgo ant vėžio ir mi
re, po tam vaikai apsirgo ant 
džiovos ir taipgi mirė. Jurgis 
pasiliko vienas ant svieto.

Tada atsimyne jam jo myli
ma isz jaunu dienu nutarė ja su- 
jeszkoti ir pataisyti skriauda. 
Pardavė visa bizni in tris me
nesiai adgal ir nukeliavo in te- 
viszkia gimtinam miestelyje, 
dažinojo apie baisiai mirti mo
tinos savo kūdikio. Atsiliepe das,” bet sziuos g 
jame savžine, geide nors sujęsz- sios ir tinkamiausios pagal te
keti dukrele kuria buvo pame- byri gyvenimą žmogaus, todėl,1

Keli detektivai jeszkojo1 patalpiname ir mes del žinios 
ant galo surado musu skaitytoju:

Geras darbininkas dirba, 
czedina ir pinigus deda in ban
ka.

Geras bankas apsaugoja pi- ' 
nigus ir skolina ant procento, j

Iszmintingas biznierius sko
lina pinigus isz bankos, stato 
fabrikus kad žmonys turėtu 
kuosia užsiėmimus.

Svietas reikalauje geru, sav- 
žiningu ir iszmintingu žmonių, 
reikalauje geru darbininku, 
bankieru ir biznierių.

Jeigu negali būtie geriausiu 
tai bukie iszhiintingiausiu.

Norint tu būtumei geriausiu j draugu, ėjo in artyma miesteli 
biznierių arba darbininku ta' per miszka. Jau buvo giliai in- 
niėkados neužmirszk ir apie ėja miszkan, — sztai Jonas rau
pą czed urna.

Niekados neužmirszk apie sziuka. Tada Petras nudžiugęs 
bankine knygute, jeigu nori ap-‘jam tarė: 
saugoti sau ateite. —

Sutikimas namie, gerove vi- geras 
sam sklype, apszvieta tarp sados 
žmonių dranga u je drauge su J — 
bankierium.

Kiti gali tau duoti iszganin- O Jonas užsirūstinęs tarė jam: 
gas rodąs ir tai daug, bet geres
niu tau ne duos.

Kas darbuoje.si su banku ir 
stengėsi kiek galėdamas page
riant savo būvi, tasai turi 
vo palaiminima, jam ne 
stoka duonos.

Panedelyje, Rugsejio (Sept.) 4-ta diena, 
Szvente” arta “Labor Day’’ ir Dede Samas 
nicijos del apmalszinimo musu neprietelius,

Amerikas apvaiksztines “Darbininkiszka 
pasirengineje ant padirbimo daugiau amu- 
kurie giedžia sunaikinti visa svietą.

x-x-*X-X->****4-**>4-***4-X-*****+*

Aržuolas Ir Rieszuto
Krūmas

Europoje.
Kongresmonas May, pasakė, 

buk aplaike daug rugojimu, 
kad Vokisziki nelaisve ezionais I 
buna kaipo svecziai ir didvy-l --------
riau, o ne nelaisve. Neturi jisai I Au0 sen0 ai'zu°l° nuklito gile 
nieko prieszingo kad su nelais-'*11 rieszuto kitimą. Ki milas pa 
ve iszpasielginet žmoniszkai, sake užsiiustines: 
kaip to reikalauje svietines ka-1.7 Ar maža 5™ vietos 
riszkos teisos bet kitaip, jeigu ^a^ 'P° ^avo sza^omis, kam-gi 
musu nevidonai paimdavo mu-.lu <la met’ A mano ^i ama- ^zi- 
sus kareivius, kuriuos ] 
žudyt ant kariszku fruiitu, pa- 
sielgineje su musu kareiviais 
nežmoniszkai ligonbutesia ne- 
aplaikidami prigulinezio pri
žiūrėjimo.

Jau laikas kad in tai insikisz- 
tu kongresas ir taji dalyta ge
rai iszsyrinetu.

nepastebėjas, ėjo savo keliu. 
Tik sztai girdi užpakalyje bai
sa:

— Duokszia pinigus grei- 
cziau, jeigu nenori mirti!

Jonas, visas drebėdamas isz 
baimes, atidavė pinigus pleszi- 
kams ir dar gavo gerai muszti.

Pleszikams nuėjus sau, Pet
ras atėjės tare in Joną:

— Tai, Jonai, matai, pavy
pradejo cz^a man Pacziam yra ankszta,; dejai man treczios dalies, o da- 

delto asz rieszuta niekados ne bar visa auksa turėjai atiduoti 
' metu ant žemes, o duodu nusi- 
I skinti žmonėms.

ir dar gavai -muszti. O kad bū
tum pasidalinę, tai butum ar-

— Asz gyvenu du szimtu ba laimingi pasislėpė, arba nuo 
' metu,—

WASHINGTON, D. C. — 
i Karo Gamybos Vadybos Tau- 

kad musu pVni0 Skyrius pranesza, kad 
mažėja, RUgipiUCzįo 15 diena pradėta 

poperio taupymo kompanija, poperinius i 
t. su 300,000 sziqti 

bei nepriklausomais bags).
Kiekvienu galimu atveju

Mes Pasižadame Vi

dai bininku skaiezius 
daugeliui instojus in kariuome
nes eiles, todėl ;
darbo jegu-trukumo veikalą."

“Karo 
torius, James F. Byrnes, yra', 
iszvardines gamybos szakas, mvbos 
kurioms labai trūksta 
ninku, t. y.: f 
ir szaudmenu, 
ginklu, sunkvežimiu 
tanku, statybos inrankiu, 
dangų (tajeriu), ir medžiagų metu puseje maisto krautuvėm’ ]įmai labiau 
kareiviu palapinėms.

“Aszies tautu

Raginti pirkėjus atsineszti 
ir pirkiniams ne- 

maiszus (shoppingatsirado rimta kooperuojant
-------------------.“chain” ■ 

Mobilizacijos Direk-. prekybininkais.
Donald M. Nelson, Karo Ga-1 pirkinius pakuoti pirkėjo atsi- 

prasze^ neszfame maisze.
1 Nevynioti in poperi tokiu 

sunkiųjų pabūkluszirdžiai paremti maisto brau-' daiktu, kuriems vyniojimas ne- 
, • , • • tarnautoju būtinas.

* H

Naudoti kaip galima mažesni 
Jo teigimu, pirmojoje 1944 maisza ir kiekviena maisza ga-

Pirmininkas, .
darbi-į vartotojus (kostumerius) nuo-',

bombų ir radar į tuviu vedeju ir 
(troku),' pastangas.

pa-!

duota mažiau nei puse kiekio 
grūmojimai'vyniojamojo poperio ir mai- 

dar nepasibaigė. Norėdami am- szu, nei normaliais laikais. At- 
žinai pabaigti ju grasinimus, sižvelgiant in karo reikalavi- 
kiekvienas musu privalome in- mus, 
dėti energijos ir pastangų. 
Toms svarbioms pareigoms

1944 metu antrai pusei

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

pripildyti preke-
mis.

Tik būtinam reikalui esant 
dėti viena maisza in kita.

Vynioti prekes apsaugoji
mui, o ne gražiai iszvaizdai.

Taupyti visa nenaudojama 
poperi bei kartoną.

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

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

tęs.
jos visur ir
mergaite pas sena motere kuri 
užaugino mergaite kaipo savo. 
Motere turėjo kitados maža 
kromeli, bet dabar negalėjo 
nieko dirbti nes sirgo,' o jos an
gy tine, kuri jau turėjo 22 me
tus, dirbo fabrike ant ju užlai- 
kimo.

Atsiradimas turtingo tėvo 
permaine ju gyvenimą. Jurgis 
vela pasiliko turtingu žmogum 
ir dabar vela ketina pirkti di
deli restauracija ir laikyti pas 
save senuke, kuri jam užaugi
no duktere apleista per nelai
minga motina.

Sztai akyvas užklausimas, 
kuri tukstancziai žmonių nega
les atminti ir atsakyti užgana- 
dinancziai, o tai yra:

Kas tai yra tasai ka ji padir
bo, ka ji paradavę. Tasai ka ji 
pirko, jo neturėjo, o tasai, ka ji 
turėjo, jo neinate?

Taji uždavinį pasakė mums 
tūlas senukas, o tai yra, grabas.

Kongresmonas May, pirmi
ninkas kariszko posėdžio 
Washingtone, apreiszke, buk 
kongresas tirines “lepszeji- 
ma” Vokiszku Belaisviu Ame- 
rike ir “bjaurius’’ pasielgimo 
jnusu Amerikoniszku kareiviu.

atsake aržuolas,— ir 
tas kuris iszais isz tos giles,— 
taipogi tiek gyves.

I Tada rieszuto krūmas labai 
' V .užsirūstino ir tarė:

m i • • i m • -n-i — Tai asz tavo giliai ne- Tankiai laikrascziuosia s'kai- . . .
. n y, duosiu augti, uždengsiu saule'tome apie visokias ‘ Geras Ko- . y

I- , . savo dideliais lapais, jinepra-gal yra geriau-j .. \ 1
gyvens ne trijų dienu!

Aržuolas iii tai nieko neatsa
ke, tik liepė giliai augti. Kada 
gile iszbrinko, isz jos iszejo 
diegelis, inleido szakneles in 
žeme ir ome eiti in augszti. Rie- 

. szutas savo lapais uždengdavo 
nuo jo saule, bet tas, nieko ne- 

liodmas, vis ėjo didyn pavesy- 
'ja.
| Praėjo szimtas metu. Rieszu
to krūmas iszdžiuvo, o jaunas 
aržuolas iszaugo didelis ir isz- 
leido in visas puses

vagiu atsigynė.
Visiems taip buna, kurie 

pažysta draugu laimėje.

JUOKAI

ne

Du Senyvi Sportai

sza-

— Ar žinai Maika, turiu 
dvi, su katrom galetau apsi- 
pacziuoti turtinga naszle, ku
rios ne myliu ir biedna mer
gaite kuria myliu. Duokie ro
dą, ka padaryti.

Maik: — Geriau imki ta, 
katra myli, be meiles niekai 
gyvenimas. Kur meile ten 
turtas!
— Gana jau! gana! apsi

vestų su ta j a katra myliu!
— Gerai brolau! Be to, po 

kokiu adresu toji naszle buna 
kurios tu ne myli?

Du Keleiviai

Jonas ir Petras, du "'erų

da ant kelio pilna aukso mai-

Dentistas: — Ar galiu ma
tyti ponia?

Tarnaite: — Ne, poni ser
ga ant dantų.

Dentistas: — Tai negali
mas dalykas, jau asz turiu 
jos danti savo kiszeniuja.

Dre
bus

Tas radinys mums labai 
; pasidalysim auksa ir vi- 

turesime ‘1 szeringes. ’ ’ 
Taip, Jonai duok man

nors Ireczia dali rastojo aukso.

— Asz ne tam radau pini
gu, kad visiems iszdalinti. Asz 
radau — jie yra mano!

Eina taip juodu ginezyda- 
mais tolyn. Sztai Petras mato 
at'beganczius pleszikus su laz
domis. Nieko nelaukdamas, jis SAULE PUBLISHING CO., 
nubėgo tolyn, o Jonas, nieko

— Ar nunesziai laiszka 
in paczta, Mare?

— Nunesziau.
— O isz kur gavai pinigu 

ant markes. *•
— Inkiszau laiszka in 

skrynute taip kad niekas ne
matytu.

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

20 Centai.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
' kus apraszymas, didele knyga, 

puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103 

pirmutines fiuses szimtmeczio, 
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- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ...................................... 15e

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal 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 
61 puslapiu ..................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk-
* : Peleniute: Du brolei 

Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka

| oustvniu:

MAHANOY CITY, PA.
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“SAULE” 

PLATINKI!!

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas

44 pus. 15c 
apie

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

; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o 

No. 161 Keturios istorijos apie An*i 
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. 25e

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; Fasitaisias 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 paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e

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

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

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

turi savo vieta; Ka pasakė ka tras į Aržiuolas ir Uosis; Budyne;
pacziuon'as. 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 AjŠie 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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................. 15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kali
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 daneruje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

Keletą Juoku ir Paveikslo.
......................................... 15«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

JI buvo viena isz tu gražiu 
ir žavejancziu mergeliu, 

kurios tarsi per likimo klaida 
pakliūva in rasztininku szei- 
mynas. Ji neturėjo kraiczio, 
nei vilties, nei priemonių delei 
kuriu ji butu numylėta irpa- 
galiaus isztekejusi už kokio 
nors turtingo ir atsižymėjusio 
vyro. Užtai ji sutiko iszteketi 
už paprasto Szvietimo Minis
terijos rasztvedžio.

Jos rūbai buvo prasti, nes 
neturėjo isz ko gauti geresniu. 
Ji jautėsi nelaiminga, kaip 
moteriszke jaucziasi nupuolusi 
nuo sau tinkamos padėties. 
Reikia suprasti kad tarp mo
terių nėra nei luomo nei rasiu. 
Ju grože, graksztumas, žave
sys Atstoja gimimą arba szei- 
mynos szvelnumas, lipsznumas 
yra ju vienatinis kraitis, kuris 
prilygsta turtingiausiu poniu 
ypatybėms.

Jaunas Kamandierius 
Suhmarino

Szitas jaunas Vokiszkas 
kamandierius suhmarino, li
kos paimtas in nelaisve ant 
Pacifiko mariu per Ameriko
nus. Tasai jaunas vyrukas 
kitados gyveno Amerike.

— Gerai. Duodu, pasistenk 
pusi pirkti gražia suknia.

Puotos diena artinosi. Suk
nia jau buvo nupirkta. Bet po
nia Luziene atrodo nesmagi 
nervuota. Viena vakara jos 
vyras užklausė:

— Brangioji, kas tau?; 
Eiksz, pasakyk. Tavo pasielgi-1

in gretima kambarį loszti kor- suko in ji.
tomis. Jie ten ir užmigo.

Atbudęs jis užmėtė ant jos 
pliku, pecziu apsiausta kuri 
atsinesze su savim. Kuklus 
kasdieninio gyvenimo rūbas 
skyrėsi labai nuo elegantisz-

patarė jis, ir pasakyk kad ka-
— Karoliai, karoliai! Asz rolių sagute atsileido ir kad

asz — pamecziau karolius!
Jis atszoko.
— Ka? — Kaip? —Nega

lima !
Abu pradėjo kratyti kiek-

nunesziai pataisyti. Tas duos 
mums laiko atsigriebti.

Ji parasze kaip jis liepe.
Sanvaite pabaigoje ju viltis 

užgeso.
kos suknios puosznumo. Jil viena suknios raukszle, per- \Luszys rupesezio iszvargin- 
skaudžiai prijautė skirtumą ir įžiūrėjo apsiausto kiszenes. Ne- tas, paseno penkiais metais.

mas man nesuprantamas, tie- norėjo pabėgti kad kitos mo-lbuvo.
siog keistas sziomis dienomis, terys kurios vilkosi szilko ap- Jis paklausė:

Ir ji atsake: .siaustas nepatemytu jos. — Ar tikrai žinai kad tu-

terimis tokiose aplinkybėse —■ 
stipri, sziurkszti ir be malones. 
Basa, neiszszukuotais plaukais, 
raudonomis rankomis, jos 'bal
sas sziurkszcziai girgždėjo 
kuomet taszkydama grindis 
vandeniu mazgojo jas. Bet kar
tais, kuomet vyras iszeidavo 
in darba, ji sėdėdama prie lan-

Jausdama gimusi gyvenimo 
patogybėms ir perteklių, ji 
nuolat kentėjo. Ji krimtosi ma
tydama savo skurdu nameli, 
sienų apiplyszusias popieras, 
sulūžusias kėdės, po kelis kar
tus susiuvinetus lango uždan
galus. Visi tie daiktai kuriu 
kito moteriszke jos stovyj ne
būtu nei patemijus, erzino ir 
kankino ja.

Kuomet ji pamate savo pras
ta tarnaite'apsivilkusią nudė
vėtais rubais, jos vaidentuve 
lanke tylus rūmai papuoszti 
iszaustais (lėkiais ir iszklotus 
persu kilimais.

Auksztos bronzines žvakytes 
apszviete kambarius minkszta 
szviesa. Du tarnu nuolat stovė
jo prie duriu pasitikdami sve- 
czius. Ji svajojo apie didingus 
salonus pripildytus brangiai 
iszdrožinetais rakandais. Ji 
szypsojos kuomet jos mintyse 
atsiskleisdavo naminiu szilku 
isztaisytas motinos salonas, ko- 
ketiszkai aipszlapytas kvepa
lais, kuriame penkta valanda 
priimama artimi draugai, mo
terys, atsižymeje vyrai kuriu 
žvilgsni kiekviena moteris pa
vydžiai gaudo ir brangina.

Kuomet ji atsisėdo pietauti 
prie apvalaus stalo prieszais 
ja sėdėjo jos vyras. Paemes 
lekszte, seme sriuba linksniai 
pagirdamas: — Niekur neesu 
ragavęs taip gardžios sriubos 
kokios gaunu namie. — Ji tuo
met svajodavo apie iszkilmin- 
gus pietus, puosznius stalus, ži- 
banczius indus.

Ji neturėjo puikiu drabužiu, 
nei žemeziugu — nieko. O 
puosztis ji labai mėgo. Ji jau
te kad del ju ji sutverta. Ji no-

“ Szvietimo Ministeris ir Po
nia. Jurgis ir Morta Ramponai 
kvieczia Tamistas in Ministe
rijos kambarius, antradienio 
vakare, Sausio 18.

Perskaicziusi, užuot apsi
džiaugti kaip jos vyras tikėjos, 
ji numėtė ji su panieka, mur
mėdama.

— Ko nori kad su juo dary- 
cziau ?

— Gi mano, mieloji, asz 
maniau kad džiaugsiąs. Zinai 
kad retai kada pasirodei vie- 
szai, ir sztai geriausia proga. 
Turėjau nemaža vargo pakol 
pakvietimą gavau. -Visi nori 
eiti, o tokie užkvietimai ne vi
siems bendradarbiams duoda
mi. Tu žinai kad visi ofisialius 
asmenys susirinks tenai.

Ji pažvelgė in ji su panieka, 
ir nekantriai užklausė:

— Ir kuogi pridengsiu nu
gara?

Jis nepamaste apie tai.
— Gi, mikeziojo jis, tie ru

bai kuriuos neszioji eidama 
teatram Man, jie atrodo labai.

Jis nutilo, nustebės, matant 
savo paezia beverkiant. Dvi di
deles aszaros tryszko isz akiu 
ir riedojo per veidą.

— Kas-kas pasidarė? Vos 
atsigaudamas užklausė vyras.

Nustebusi savo skausmą nu- 
siszluoste veidą ir ramiu bal
su atsake:

— Nieko; tiktai negaliu ei
ti in puota. Neturiu suknios. 
Pasiimk ta pakvietimą ir pa
duok kuriam isz savo bendru. 
Gal jo pati geriau pasipuoszu- 
si negu asz.

Jis inpuole in desperacija. 
Paskui nusiramino:

— Erzinuos neturėdama nei 
jokio žemeziugo, nei vieno 
brangakmenio, nėr kuo pasi- 
puoszti. Asz atrodysiu kai var
go pasiuntine. Vercziau visai 
neiti.

— Galėtumei gėlėmis pasi- 
kaiszyti. Sziuo metu juos gė- 
riauses sezonas. Už dvide- 
szimts auksinu gali gauti dvi 
ir tris puikiauses rožes.

Ji nesutiko.
— Ne, niekas taip inežemi- 

na kaip atrodyti varginga terp 
turtuoliu..

Jos vyras paskendo minty
se. Paskui suszuko:

— Kokia neiszmanele esi. 
Nueik prie savo drauges, po
nios Purienos ir papraszyk jos 
kad paskolintu tau koki žen- 
sziuga. Judvi esate gana szir- 
dingos drauges.

Jos akys prasiblaivė. Ji links
mai atsake:

— Tiesa! Buvau užmirszu- 
si.

Ryto meta nuvyko pas savo 
drauge ir nusiskundė.

Ponia Forrestier atsinesze 
didelė žemeziugu dože, ir ati
dariusi tarė:

— Iszsirink kuri nori, bran
gioji.

Pirmiausia ji pamate kelis 
branzaletus, aukskarus, perlu 
grandineli, ir brangu auksini 
kryželi garuotais iszsodinta.

Loisel sulaikė ja. rėjai ant kaklo kuomet atsis-
— Palauk. Neeik laukan, velkinai puotoje?

Nuszalsi. Asz paszauksin ka- Taip. Asz palytėjau

re jo draugijoje intikti, būti 
pavydus kitiems, tapti garsi ir 
visu jeszkoma.

Turėjo viena drauge su ku
ria lankydavo mokykla. Bet 
prie jos nenorėjo eiti, nes kuo
met pagryždavo namo kelias 
dienas verkdavo.

Viena vakara jos vyras, su 
didvyrio eisena inejo laikyda
mas rankoje dideli konverta.

— Sze, tarė jis ruduoda
mas jai, ežia del tavęs.

iStaigai atpleszusi konverta 
ji isztrauke laiszkeli ant kurio 
buvo atspausta:

Neužmirszkite Guodotini S kai- 
f . .tytojai, atsilygint su prenumerata už 

laikraszti "Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! !•. i-------------
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

■— Palauk, Matilda, pažiū
rėsimo. Kiek kainuotu tinkama 
suknia, 'kuria galėtumei reika- 
liu atėjus ir kita karta užsi
vilkti ? Ka tokio gražaus, bet 
ne per brangaus?

Sekunda užsimąstė. Greitai 
sumojo ir kartu galvojo kiek 
pinigu ji galėtu taupaus raszt
vedžio papraszyti kad nesutik
tu pasiprieszinimo.

Galop, tarsi svyruodamas 
atsake:

— Tikrai nežinau, bet man 
rodos kad dvieju tukstaneziu 
auksinu užteks.

Jis nubalo. Tiek buvo sutau
pęs szautuvui besirengdamas 
medžioklėn ant Nautero lygu
mos kur jo draugai kas szven- 
tadieni ėjo kurapka szaudyti.

Bet jis atsake:

rietą.
Ji iszspruko ir kaip deive 

greitai nubėgo laiptais žemyn. 
Abu atsidūrė gatvėje, bet vi
sos karietos užimtos.

Nuėjo peszczia link upes Se
nos, virpėdama nuo szalczio. 
Czia pasisekė rasti viena isz tu 
senoviszku vežimu, kurie lyg 
gendindamies savo prastumo, 
Paryžiuje važinėja tiktai nak
timis.

Privažiavo prie savo name
lio duru in Kentėtojų gatve, 
ir vėl karta, dabar nuliudusiai 
ji lipo auksžty. Svajones isz- 
nyko. Szi naktis buvo jai tik 
vilojas sapnas.

Jis žiovaudamas, mintyjo 
kad rytoj deszimta valanda 
turi būti Ministerijoje. Mažai 
miego belieka.

Ji nusiėmė apsiausta kuris 
denge peczius ir dar karta at
sistojo priesz veidrodi kad pa- 
maezius save grožės pilnume.

juos lipdama laiptais.
— Bet jeigu būtumei pa

metusi gatvėje butum, iszgir- 
dusi bekrintant. Gal jie atsilei
do vežime ?

— Gal. Ar paemei vežimo 
numeri ?

— Ne. Gal tu patemijai?
— Ne.
Lyg prikalti prie grindų juo

du stovėjo žiūrėdami viens in 
kita. Paskiaus vyras užsidėjo 
batelius ir pasiėmė apsiausta.

— Eisiu atgal peszczias per 
visa kelia kuriuo vaikszcziojo- 
me. Gal atrasiu.

Jis iszejo. . Ji sėdėjo kedeje 
kaip marmuro stovykla, iszba- 
lusi, szalta, be jegu, be jokios 
minties.

Jos vyras sugryžo septinta 
valančio. Nieko nerado./

Iszejo atgal. Nuėjo in poli
cijos departamentu, laikrasz- 
cziu spaustuves susisiekimo 
kompanijas — visur. Žodžiu 
jis ėjo ten kur vede ji mažiau-

Umai suszoko. Nubalo. Dei
manto karoliai nebevyniojo jos 
k akla!

Vyras, bepradedąs nusireng
ti, pažiurėjo in ja.

— Kas tau yra?
Iszplesztomis akimis ji atsi

sės vilties szeszelis.
Ji lauke jo per diena, baimes 

ir iszgasczio nuvarginta.
Luzys sugryžo naktyj labai 

nusikamavęs, nubalusiu veidu. 
Nieko nerado.

— Raszyk savo draugei,

— Turime sugražinti jai 
karolius, jis kui-eziai prabilo 
viena vakara.

Sekanezia diena jie pasiėmė 
dėžutė kurioje buvo karoliai 
ir nuėjo pas auksininką kurio 
vardas buvo atspaustas vidu
je. Jis peržiurėjo knygas.

— Ne, ponia, asz neparda
viau tuos karolius. Asz tik pri- 
staeziau dėžutė.

Tuomet juodu ėjo nuo vie
nos krautuves in kita, tiesiog 
sirgdami isz rupesezio.

Vienoje krautuvėje jie rado 
siūleli deimantu kurie atrodė 
panaszus in pamestus. Auksi
ninkas sake kad jie verti ke
turias deszimts tukstaneziu 
franku, bet nuleidžiant galima 
parduoti už trisdeszimt szeszis 
tukstanezius.

Juodu melde auksininko kad 
palaikytu karolius per tris die
nas, ir iszsiprasze jo kad at
pirktu atgal už trisdeszimts 
keturis tukstanezius, jeigu 
jiems pasisektu surasti pames
tus ligi Vasario menesio pabai
gos.

Luzai turėjo azstuoniolika 
tukstaneziu franku tėvo palū
kanų. Kitus pasiskolins.

Ir skolinos. Isz vieno iszpra- 
sze tūkstanti franku, isz kito 
penkis szimtus; vienur penkis, 
kitur tris. Jis davė notas, ap
siėmė pragaisztingas pareigas, 
insirasze in ’ nuomininku ir vi
su pinigu skolintoju knygas. 
Nors ateitis grūmojo sugriauti

go atsiminė, ta viena vakara, 
labai, labai seniai, kur ji puo
tos metu buvo tokia skaisti, 
graži, visu mylima.

Kas butu atsitikę, jeigu ji ne
būtu pametusi tuos karolius. 
Kas žino? Kas žino? Gyveni
me, tu esi keistas ir nepastovus! 
Mažais dalykais žmogų isz- 
auksztini, tokiais pat ji paže
mini.

Viena nedeldieni ji nuėjo pa- 
sivaikszczioti in Elizejaus Lau
kus, atsikvėpti tyru oru. Neto
li patemijo moteriszke vedan- 
czia kūdiki. Iszkarto pažino ja. 
Tai buvo Forrestier, dar jauna, 
dar graži, dar viliojanti.

Ponia Luziene sustojo. Ai 
reiketu prakalbinti savo drau
ge. Taip, žinoma. Dabar kuo
met atidavė jai karolius ir at
mokėjo skola kuria buvo užsi
traukusi per deszimti metu, ji 
papasakosiu jai viską. Kodėl 
ne? t

Ji nuėjo prie jos.
— Laba dien, Joana.
Anoji nustebinta tokiu atvi

ru pasveikinimu prastos, ne
matytos moteriszkes, pasitrau
kė in szali.

— Bet asz tamistos nepa- 
žinstu — be abejo klaida —

— Visai ne. Asz esu Matil
da Luziene.

— Matilda Luziene, suszu
ko jos drauge, mano brangioji, 
kaip tu persimainei!

— Taip pagyvenau sunkiu 
dienu nuo mudviejų paskutinio

Atsistojusi priesz veidrodi už
sidėjo visus. Lukterėjo, tar
tum negalėdama persiskirti.

— Ar gal turi daugiau ?
Taip, žiūrėk czia. Nežinau 

kuris tau patiks.
Urnai patemijo juodo satyno 

dėžutėje tvykstanezius dei 
mauto karolius. Szirdis suplas
nojo nenumalszinamu troszki 
mu. Rankos drebėjo kuomet 
iszeme juos isz dėžutės ir užsi
dėjo ant kaklo. Ji paskendo su
žavėta priesz savo paveiksią 
veidrodyj.

Tuomet ji paprasze:
— Ar galį paskolinti szita? 

Tik ta viena?
— Su mielu noru.
Pribėgusi prie savo drauges 

greit apkabino, nuoszirdziai 
pabueziavo ja, ir iszbego su 
tub turtu.

Diena puotai prisiartino, 
Ponia Luziene, skaisti savo 
grožėje, perimta džiaugsmo 
kupina pritraukė visus prie 
saves. Szvelni, elegentiszka, 
lipszni, saldžia szypsena neju- 
cziomis paviliojo vyrus. Ju do
me buvo atkreipta in ja. Jie 
klausė jos vardo, norėjo susi
pažinti. Kabineto palydovą 
grūdosi vaisa szokti. Ji buvo| 
vakaro karaliene. Net pats mi
nisteris patenjijo ja.

Apsupta savo grožės vylio- 
janezia aureole, ji valsavo tar
si apsvaigusi. Savo triumfales 
garbes valandoje, praeities ne
rimastis iszdilo. Jos jausmai 
buvo pagauti tu glostancziu, 
žavejancziu svaiginaneziu emo
cijų kuriomis kiekvienos mo
teriszkes szirdis plaka pergales 
valandoje.

Ji atsisveikino ketvirta va
landa rytmetyj. Jos vyras isz
ejo isz szokiu sales apie pusiau
nakti su trimis 'kitais vyrais

Viena boba pažinau, 
Tik kur buna, užmirszau, 

Gana mandravo
Jog saves, nei savo vaiku 

apskalbdavo,
O dabar pas žydus tarnauja, 

Ir ne rūgo ja.
O tai niekai, 

Tai paezios griekai.
Kad butu gyvenus dorai, 

Butu turėjus gerai.
Ka daryt. 

Reik žydams tarnaut!
* * *

1 Ilinojuje viename mieste, 
Visokiu žinių gali iszgirstie, 

Ant kokio ten Stryto, 
Nuo pat anksti ryto, 

Visokias biaurybes atsiprovi- 
neje, 

Ir kožna praeigi užkabineje. 
Viena rudplaukia tenai gyvena, 

Kaipo žydo kumele sena; 
Visi raudonplauke vadina, 

Ir nevienas jos neužkalbina, 
Bet ji nieko neužvožoje, 

Kožna su savo liežuviu aploję, 
Kožnas nuo jos tolinasi, 

Kaip nuo pavietres szalinasi, 
Bijo kad in jos dantis nepa

pultu, 
Szloves žmogui ne nuplesztu, 
Tai buvo petnybzios diena,

Iszveže in ligoribute, vaikina 
Badai isz tos paties aužos, 
Kur gyvena kolos bobos.

Rodos kad buvo ju susirinki
mas, 

Alaus ir guzutes traukimas, 
Ba girdėjosi szukavimai, 
Larumai ir klykavimai.

Kaip lygoni nesz in ambulensa 
dėjo, 

Daugybe žmonių ant stryto 
stovėjo.

Tai tuojaus langas atsidarė, 
Ir raudonplauke savo narsus 

atidarė,
Žiūrėkite! Jau ta arkli nesza, 

Ir neva in ligonbute veža!
Nebijokit! Velnias savo vaiko 

negrebs,
Kestips, ir atsiperpleszkes.- 
O tu nedora raudonplauke , 

Kaip tave Dievas su korone 
neaplankė!

Tokius žodžius ant ligonio 
kalbėt,

Ir priesz žmonis nesigedet, 
Juk jis tau nieko blogo nepa

darė,
Ir blogo žodžio netare?

Ir tau ant kelio nestojo nie
kados!

Tau negeras, kad alaus ne- 
pundina.

Ir dektines netrytina,
Tau butu geras ir gražus, 

Kad darytu blogus darbus!
O tu sudžiuvuse skranda, 

Juk jau smertis dalge gelenda!
O tu piktybes nukendus, 

Dieve mano brangus!
Matau kad nieko nebus, 

Ba kaip Baltruviene pribus, 
Tada tau ne dovanos, 

Szonus gerai iszkoczios.
Gal kiek boba pasitaisys, 

In nugara kocziolas iszlygi^!
Pasitaisyk tu ragana, 
Ba jau pridarai gana!

gyvenimo gražiasius metus ir 
inpacziuoti in skurdo vergija, 
jis bet-gi nuėjo po trijų dienu 
prie auksininko, padėjo trisde
szimts szeszis tukstanezius 
franku ant stalelio ir iszsinesze 
karolius.

Kuomet Ponia Luziene nuėjo 
gražinti, atiduoti savo draugei, 
ji tarė szaltai:

— Reikėjo ankszcziau at- 
neszti. Gal butu prireikia.

Vienok dėžutės neatidare. 
Ponia Luziene lengviau atsi
kvėpė. Ka pamintytu jos drau
ge, jai butu patemijus kad czia 
ne jos karoliai. Gi ka butu sa
kiusi? Ar nebutu iszvadinus ja 
vagimi ?

Ponia Luziene dabar patyrė 
kaip sunkus gyvenimas varg- 
szu žmonių. Bet ji losze savo 
role 'didvyriszkai. Ta skola tu
ri būti užmokėta. Ji atstatė sa
vo tarnaite, iszsikrauste isz 
namu ant Kankiniu gatves ir 
apsigyveno labai skurdžioje 
vietoje.

Dabar tik suprato inkyruma 
naminio darbo. Jos njinksztos 
rankos pasidarė raudonos, su
skilusios. Kas ryta reikėjo už- 
neszti vandeni, sustojant ant 
kiekvieno laipto atsikvėpti. 
Reikėjo eiti pas mėsininką, ir 
duonos ir vaisiu, krautuves 
lygtis, bartis, ginti kad šutau- 
pus skatiką.

Kas menesi jie turėjo iszmo- 
keti skolos dali, kitas atnaujin
ti auksztesniais nuoszimcziais 
ir praszyti kitu kad dar pa
lauktu.

Toks gyvenimas tęsęsi de
szimti metu. Po deszimties me
tu jie visa skola su visais pa
daugintais nuoszimcziais, atsi
mokėjo.

pasimatymo. Baisiu dienu — o 
vis per tave.

— Per mane! Kaip tai?
— Atmeni tuos deimanto 

karolius ka paskolinai man per 
Ministerio puota?

— Taip. Kodėl ?
— Asz pamecziau juos.
— Kaip tai? Atmenu gerai 

kad atidavei man. Jie yra mano 
dežuteje.

— Ne tie patys. Asz atne- 
sziau tau kita pora, labai pana- 
szia. Ir jie mums kainavo de
szimti metu sunkiausio vargo. 
Gali suprasti kaip sunku tas 
mums atsiejo — mes kurie nie
kuomet nebuvome labai turtin
gi. Bet atsimokėjome. Rūpes
tis nuslinko. Nors dar vargsta
me, bet vis lengviau.

Ponia Forrestier stovėjo 
kaip inkalta.

-— Ar sakai kad nupirkai 
deimanto karolius atvaduoda
ma manuosius?

— Taip. Ir tu nepatemijai. 
Jie buvo labai panaszus.

Ir ji nusiszpsojo dideliu 
džiaugsmu ir iszdidžiu, nar- 
viszku.

Ponia Forrestier, giliai su
judinta pagriebė jos abi rankas 
ir suspaudė savomis.

— O, mano vargsze Matil
da! Mano karoliai nebuvo tik
ro deimanto. Jie padirbti isz 
stiklo kuris naktyj žibėjo kaip 
deimantai, ir jie verti buvo, 
daugiausiai penkių szimtu, 
franku!

------GALAS------  ■

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

:: 25<J ::

Ponia Luziene žymiai pase- SAULE PUBLISHING CO., 
no. Ji pasidarė kaip lemta mo-, Mahanoy City, Pa. - U.S.A.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

1944 SEPTEMBER 1944
SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

(’ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mokiniai Sugriž Prie Mokslo NEUŽMIRSZO PAJŲ

Žinios Vietines
—■ Rugsėjis - September.
— Seržantas Wm. Foley, 

25 metu amžiaus, likos užmusz- 
tas kur ten Francijoj. Jo bro
lis Jonas taipgi žuvo nesenei 
ant laivo kur likos paskandy- 
tas. Jo motina gyvena Fila- 
Idelfijoj.

—- Panedelyje Darbininku 
Diena “Labor Day.” Panede
lyje taipgi pripuola Szv. Roza
lijos; Utarninke Szv. Laureyno 
Just., Ketverge Szv. Reginos; 
Petnyczioje Szvencz. Paneles 
Marijos gimimo szvente; Suba
rtoje Szv. Petro Kliavero, C.

— Jonas Žernauskas, nuo 
1518 W. Pine uly., likos sužeis- 

t
tas Knikerbakerio kasyklosia 
Panedelyje. Gydosi namie.
j —■ Valdžia įpranesze buk du 
Įmusu vyrukai dingo laike mu- 
fezio Francijoj: Pulkauninkas 
[Bernardas J. Suszkevigzius, 28 
Įmetu amžiaus, sūnūs ponstvos 
[Frano (Šiužąs) Suszkevicziu, 
>iuo 801 E. Pine uly. Bernardas 
Įdingo Rugpj. 9 diena ir karei
vis Albertas J. Pranis, 19 metu 
amžiaus, sūnūs Juozo Pranio, 
nuo 602 W. South uly., dingo v 7 O
iRug'pj. 10 diena.

Rugsejio menesio visi Publikines ir Parapines Mokyk
los atsidarys ir tukstaneziai mokytoju sugriž prie Mokslo^

SKAITYKITE “SAULE

Privertė Sūneli Kadi
Suvalgytu Galukus

Papirosu

Po Szesziu Metu Atėjo 
Namo Ir Vietoje Pa
sveikint Pacziule, Tai 

Ja Sumusze
PHILADELPHIA, PA. — 

Ana diena atsibuvo czionais 
szitokis teismas czionaitiniam 
gude: palicije pastate priesz atsake. 
sudžia Czaliuka Bernavski ir 
paaiszkino, kad jisai girtas bu-' 
damas sumusze skaudžiai savo, 
paezia. Sudžia paliepė nu-1 
skriaustai moterei papasakoti, 
kaip ten viskas atsitiko. Mote
te papasakojo sekanezia istori
ja: “Szeszi metai atgal, asz isz- 
kepiau del savo vyrui gardu 
pajų. Jis puse jo suvalgė, o kita 
puse nužėrė nuo stalo, sakyda
mas, kad tokis pajus tik kiau
lėms esti. Mudu tada truputi

susipykom, bet vėliaus viskas Motina ISZSUko Kudj-I ISTORIJE apie Da 1 
buvo užmirszta. Tik sztai pa
reina mano vyras girtas namo, 
ir kaip asz nuo jo iszsisukau iri 
priėjau prie sinkaus atsigert 
vandens, apliejo mane szaltu, 
vandeniu ir pradėjo kums- 
cziuot. Ėmiau rėkt ir szauktis 
pagialbos. Subėgo kaimynai ir' 
palicije mane iszgialbejo. Kada 
paskui asz jo užklausiau: už ka 
mane taip sumusze? — tai jisai 
____ : “Klausi, rodos nežino-

i turn už ka. Argi jau užmirszai 
! ta pajų, ka anais metai sugadi- 
t no man vidurius? Man ir 
sziadien skauda pilvas.

Sudžia uždėjo ant vyro $50 
bausmes, bet kad neturėjo pini
gu, todėl nusiuntė ji ant trijų 
menesiu in kalėjimą ant paku- 

į tos.

isz ma>
—— ---------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už-' kui Rankutes Ir Kojas

If Baisiai Sumusze laikyti sveikata ir apsaugoti 
 szeimynele nuo lygu,Verta Ne

1 užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, Apie boba

I ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Lfeibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

da

1 CHICAGO. — Mrs. Betty 
Dybicz, 19 metu, prisipažino 
palicijei buk ji iszsuko ranku- 

| tęs ir kojas savo penkių mene- I
Į siu sunelui, kurio baisiai neap
kentė, nes jo tėvas nebuvo jo
sios vyras.

Toji nelaba motere negalėjo 
nukensti verksmo kūdikio ir 

Į isz piktumo pagriebė kūdiki 
įiszvyges, pradėjo daužyti jo 

J vedeli, kuri visa pamelinavo ir 
Jiszlauže tris szonkaulius. Moti

na likos aresztavota.

tSr- “Saule” dabar S4.0C 
metams in Suvienytose Valsti 
jose, $5 kitose Vieszpatystese

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.-

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

SHENANDOAH, PA.
—■ -Serziantas' Edmundas 

Mikolaitis, 322 Turkey Run, 
žuvo musziuose kur ten Vokie
tijoj, pagal aplaikytas žines 
per jo motina. Jo pati, (duktė 
Szimku), dirba kariszkam fa
brike Astoria, L. I., N. Y.

— Pana Irena Nanartavi- 
cziute, 429 E. Lloyd uly., turėjo 
operacija Danville ligonbuteje, 
kur greitai sveiksta ir sugryž 
namo.

— Antanas Armipas, 65 
metu, 113 N. Market uly., likos 
Skaudžiai sužeistas kada dirbo 
anglinėje skylėje artimoje Keh- 
ley Run kasyklų ir nuvežtas in 
vietine ligonbute ant gydymo. 
Tame laike tėvas dirbo su sū
num Edvardu.

PATTERSON, N. J. — Juo-: 
zas Bendrik, 40 metu, rado ki-l 
szeniuje surdoto savo dvylikos 
metu sūnelio Petruko keliolika1 
galuku paperosu, kuriuos vai
kas buvo surinktas ant ulyczios 
idant sau slaptai parūkyt kada 
tėvas nematys. Tėvas privertė 
vaika nuryt tuos galukus pa
pirosu už pakuta, potam užda
re ji visai nuoga kambarėlyje 
idant atsiprastu nuo rūkymo. |

Kaimynai paregėjo nuoga 
vaika ir pranesze apie tai 
palicijai, kuri paėmė tęva ir sū
neli ant palicijos, kur pasirodo 
kad užmetinejimai tėvo buvo 
teisingi, bet sudžia nubaudė tę
va ant deszimts doleriu už rus
tu nubaudimo mažo vaiko, ku
ris pavojingai apsirgo.

Baisybes Kupcziu
“Gyvųjų Tavoru”

4

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Palicije atidengė czionais 
tikra kermošių ‘ ‘ gyvuju tavo ■ 
ru. ’ ’ Prokuratorius surinko 
tikru davadu, kad in trumpa 
laika czionais užmokėjo tiems 
rakaliams merginu daugiau 
kaip 89 tukstaneziu doleriu in 
keturis menesius, kuriuos da
bar randasi paleistviu urvosia. 
Daugiausia mokėjo už mergi
nas pavogtas ant ulycziu ir au- 
tomobiliuosia. Už nekalcziau- 
ias merginas mokėdavo po 
$300. Tula 14 metu mergaite li
kos parduota už $500.

Toji szetonu kuopa žmogisz- 
kam kūne, yra prasiplatinus 
po visa Amerika, o svarbiau
sia j u lizdas randasi New York 
ir kitosia didesniuosia mies- 
tuosia isz kuriu merginas isz- 
siuneze in Pietine Amerika.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

| SKAITYMO ;
I ...ir... ?
f RASZYMO I
* F

Tris Kojinis Kūdikis 
Kovoje Su Mirczia

164 pus., Did. 5x7col. i 
| Tiktai, 10c. Į
« ‘•SAULE” J 
| MAHANOY CITY, PA. Į

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

DRUMMOND, MISS. — Kū
dikis gimias su trimis kojoms, 
del Mrs. Ray Summers, 22, me
tu, trys sanvaites adgal, nuste
bėjo visa czionaitine aplinkine, 
bet turės mirti. Yra tai josios 
pirmutinis kūdikis. Treczia ko
jele yra iszaugus isz nugarkau
lio; užpakalyje. Kūdikis mirti
nai serga, bet daktarai tvirtina 
kad iszliks gyvas. Jo tėvas yra 
kareiviu ir sziadien randasi 
Anglijoj ir nieko nežino apie 
gimimo kūdikio.

Į£ADA komiskiszkas artistas nori 
pradėti daryti nauja juoku straips

ni, tai nupieszia elektrikine lempuke 
virszui galvos ypatos. O kad tasai 
ženklas paeina nuo musu biznio, todėl 
ir mes ji panaudosime del musu 
apszvietimo.

Ant pavyždžio žmonys sau mausto, 
kad kompanijos kaip musu, visos pri
guli prie milijonierių. Bet szita kom
panija priguli prie žmonių kuriems 
ji tarnauje ir priguli prie jusu pažys
tamųjų ir kaimynu.

Isz 40,000 locnininku daugiau kaip 
25,000 gyvena czionais tarp ju ku
riems szita kompanija tarnauje. Di
desne dalis isz ju yra gaspadines, uki- 
nikai, biznieriai, daktarai,— žmonys 
kaip ir jus.

Kiti szerininkai prigulinti prie dide

liu elektrikiniu pramonių yra bankai 
ir insziurenc kompanijos, kurie indėj o 
jusu suczedinimus in elektrikines kom
panijas, nes tai saugiausias biznis, o 
priek tam yra pigus, atsakantis būdas 
naudojimo elektriko pagal amerikon- 
iszko gyvenimo.

Todėl jeigu jus* esate locnininkais 
elektrikines kompanijos per pirkimą 
szeriu nuo insziurenc kompanijų, tai 
vis turite paskirta tikslą elektrikisz- 
koje pajegosia ir apszvietos. Mes esa
me užganadytais kad esate locninin
kais ir jusu suszelpimu musu pramo- 
nystes. Stengsimės būtie vertais ju
su suszelpimo visados.

JUSU ELEKTRIKAS TARNAS

Pennsylvania Power & Light c 
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Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
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SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata 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 Go., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunna numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centre St., Mahanoy City


