
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE’-* 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA,

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

____________________________ ___________________—J

No 71 (por^ficb aVs™o™ cl™1 SI”’ M MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 5 RUGSEJIO 1944, (TUESDAY, SEPT. 5, 1944) ' B rrwl^X0^1:56 METAS

ALIJENTAI VOKIETIJOJ
* »

Isz Amerikos Pavojingas Darbas Kareiviu
1,100 Amerikonu Pa

leista Ant Liuosybes

VALDŽIA PAĖMĖ
10 KĄSYKLIU

WASHINGTON, D. C. —
Kasyklų Departmentas ant pa
liepimo Prezidento Roosevelto, 
paėmė po savo valdžia deszimts 
angliniu kąsykliu Western 
Pennsylvania, kuriuosia susto
jo dirbti 4,200 anglekasiu.

NANTICOKE, PA. — Aplin
kinėje kur sustojo 1,600 angle
kasiu dirbti, ana diena sugryžo 
prie darbo po dvieju dienu 
straiko.

BUKAREST, RUMUNIJA. 
—Kada Rusai atėjo in Rumuni
ja, rado Bukarešte 1,100 Ame- 
rikoniszku lekioto j u, kurie bu
vo paimti in nelaisve per Vo 
kieczius, bet kada Karalius Mi
kola apgarsino laisve, visi likos 
paleisti ant liuosybes. Tarp 
Amerikonu radosi ir 22 Ang- 
liszki lekioto j ai. Visi likos pa
imti in nelaisve laike bombar
davimo Ploesto 13 menesiu ad- 
gal.

Mažiause Motere

Turėjo Operacija

PHILADELPHIA, PA. — 
Mažiause motere ant svieto ana 
diena turėjo operacija ant 
akies Wills ligonbuteje. Buvo 
tai Martina de la Cruz, 63 metu 
paeinanti isz Filippinu. Toji 
motere turi tik 21 coliu auksz- 
czio ir svėrė 34 svaru ir yra 
kureze. Toji mažiulele susipaži
no su savo vyru laike svietines 
iszkelmes 1904 mete, St. Louis, 
Mo.

650 Iszejo Ant Straiko 
Kad Bosas Gnybszte

1 Merginas

CHICAGO, ILL.— Užtai 
kad bosas gnybszte merginas. 
650 merginu iszejo ant straiko 
Western Felt Works. Merginos 
sako, buk tasai boselis turėjo 
papartima gnybszte merginas 
už ka aplaikydavo geresnius 
darbus. Kitos priesz tai pasi- 
prieszino ir iszejo ant straiko. 
Straikierkos spyrėsi kad kom
panija praszalintu toki boseli.

Szauk In Mane,—Ir 
Pacziule Szove

FINLANDIJA AT-
SIKRAT NUO 

VOKIETIJOS

Amerikoniszki kariszki inžinieriai turi pavojingu dar
bus kada ineina in miestą kur apleido Vokiecziai. Juju už
duotis yra sujeszkoti bombas paslėptas po ulyežioms idant 
apsaugoti savo draugus nuo mirties ir szimtai tiltu padirbtu 
per upes.

Netikėtas Atsilanky
mas Kareivio

RHINELANDER, WIS. — 
Faruczninkas Donald Karr, nu
tarė padaryti netikėta atsilan 
kyma savo tėvams, kada pribu
vo isz Anglijos ant keliu san-i 
vaieziu vakacijos. Atvažiavęs Į 
in miesteli, nuėjo namo, bet ra
do duris užrakytas, inlindo per 
langa in vidurį ir inejas in 
miegkambareli suriko: “su- 
praiž!“ Ne tiktai mieganezius, 
bet ir pats datyre nepaprasto 
suprizo, ba tie, kuriuos staiga! 
pabudino — vyras su paezia — 
buvo jam nepažystami žmonis. 
Pasirodė, kad jo tėvai keli me
nesiai adgal persikraustė in ki
ta narna. Paruczninkas szirdin- 
gai gailėjosi ir perprasze žmo
nis, kurie jam inteike nauja a- 
dresa gyvenimo in kur greitai 
nuėjo, bet sziuom sykiu pa- 
barszkino in duris, pakol inejo 
in viduri.

Nelaimingi Atsitikimai
Susimažino

PITTSBURGH, PA. — Wil
liam Abderson, 47 metu, užpy
kęs ant savo paczios, kad už 
daug pyszkino automobiliais, 
paėmė kirvi pradėjo ji daužyti 
ant szmotu. Pacziule pasipries- 
zino tokiu darbu vyro ir prasi
dėjo žandine kova. Ant galo pa
ti pagriebė revolveri kerszino 
savo vyra nuszovimu jai nepa
liaus. Vyras narszia atsistojas 
pasazuke: “Jeigu turi ant tiek 
drąsos, tai szauk in mane.“ Pa-

CHICAGO, ILL. — Szimet 
nelaimingi atsitikimai susima
žino ženklyvai, ba in laika sep
tynis menesius buvo 12,620 už- 
musztuju arba mažiau ne kaip 
priesz kare.

Surado Lavonus Dvie
ju Kūdikiu Ant 

Pastoges

KARE
ŽVERISZKI

VOKIECZIAI

Iszžude 80,000 Žmonių 
Iszvare In Kitur 400,000 
In Keturis Metus Isz 

Francijos

WASHINGTON, D. C. — 
Francuziszkas taikos pasiunti 
nys, Andre Lebord, apraszine- 
je apie biaurybes papildyta per 
Vokieczius Francijoj, nuo kada 
in tenais atėjo apmalszyti 
Francuzus.

Niekas taip nepažysta Vo
kieczius kaip Czekai, Lenkai, 
Rusai, Jugoslavai ir Graikai. 
Jie žino Vokieczius isz j u žver- 
iszkumo iszžudinimo, visu szei- 
mynu ir kankiu kokias užduo
davo gyventojams.

Raszo jisai sekaneziai: “Mes 
žinome kaip yra brangi laisve, 
nes tai datyreme per Vokiszka 
žveriszkuma ir j u barbariszku- 
ma nuo kada užėmė musu tėvy
nė, sztai:

In keturis metus nuo kada
Vokiecziai užėmė Francija, Vo- jauslos del kitu, 
kiecziai iszžude mažiausia 80,- Francuziszki gyventojai, ypa 
000 žmonių, iszvare in kitur tingai moteres ir merginos ne

Popiežius Ragina 
Krikszczioniszka 

Taika

VATIKANO MIESTAS. — 
Popiežius Pijusas laikydama 
prakalba in visa svietą praeita’ 
Petnyczia, kalbėjo ir ragino, 
kad svietas pasirengtu ant 
broliszkos taikos. Taipgi 
pranasziavo, kad po sziai ka
rei užžydes svietiszka meile ar- 
tyom ir svietas nesirūpintu 
daugiau apie kares ir visokius 
tautiszkus nesupratimus.

Amerikonai Paėmė Met z Ir 
Nancy, Prusuosia, Perejo Per 
Holandija Ir Randasi Ant Vb- 
kiszkos Rubežiaus; Puse Bel
gijos Paliosuota Nuo Vokietijos

MOSKVA, RUSIJA — Ru- 
! sai Rumunijoj užmusze 220,000 
Vokiecziu, paėmė in nelaisve 
106,000 in laika dvideszimts 
dienas. Sofijoj tęsęsi sumiszi- 
mai priesziais Vokieczius, ku
riu užmuszta keli tukstaneziai. 
Rusai taipgi paėmė 60 mieste
liu ir kaimeliu.

ti negyvųjų, tai yra j u sudegint 
ir palaidoti, nes turime atsi
minti apie sveikata musu karei
viu, nes jie turi užtektinai dar 
bo. Keli kareiviai iszpjove 14 
metu vaikui vidurius už tai kad 
neiszdave vietos kur pasislėpė 
jo tėvas. Tūlas Francuziszkas 
aficierius kuris pabėgo isz ne
laisvės, neturėjo pirsztu ant 
abieju ranku kad negalėtu dau
giau kovoti priesz Vokieczius. 
Vokiszkas kareivis klauso ka- 
mandos savo aficieriu kad ir 
paliepta nužudyti nekalta ku 
diki arba motere. Vokiecziai 
pargabendavo jaunas mergi
nas in Franci j a del savo karei
viu ant apveisinimo del atei
ties, daugeli isz tuju merginu 
dingo slaptu budu — nužudy
tos.

Man rodos kad nesiranda do
ru Vokiecziu, nes kone visi yra 
žveriszki budo ir neturi jokios

Kone visi

Vokiecziai nupuolė ant dva
sios ir jau ne su tokiu upu kovo
je kaip pradžioje. Gerai žinomi 
kariszki vadai pranaszauje, 
buk kare pasibaigs in 30 die
nas.

Finlandija atsikratė nuo Vo-^ 
kiecziu, padarydama taika su 
Alijentais. Finlandija paliepė, 
Vokiecziams traikti szalin isz' 
Finlandijos.

Hiterlis ketino kalbėti per 
reidio Nedelioje, bet matyt, ne
turėjo drąsos, nes neturėjo ka 
kalbėti, nes jau Alijentai inejo 
in Vokietija ir užėmė dali Prū
su isz szalies Francijos. Vokie
cziai bėga dideliam sumiszime 
palikdami daug ginklu ir amu
nicijos paskui save, kuriu ne
spėjo pasiimti su savim.

LONDON, ANGLIJA. — Amerikonisz
ki tankai gavosi per rubežiu paimdami Francu
ziszkas fortecas Metz ir Nancy ir perejo per Bel
gija 90 myliu, ir dabar randasi prie Vokiszkos 
rubežiaus. Vokiecziai dideiioje baimėje ir 
sumiszime isz taip staigus prisiartimo Alijen
tu in Vokietija. Alijentai taipgi užėmė di
deli miestą Lyons iszguidami isz tenais Vo
kieczius. Lyons turi 570,000 gyventoju su 
daugeli fabriku. Musziuose szioje aplinkinė
je žuvo apie 5,000 Vokiecziu ir paimta dau
geli in nelaisve. Sostapyle Belgijos, Brusse

ls likos paimta ir Vokiecziai buvo priversti 
apleisti ta aplinkine su didėlėms bledems.. 
Antverpas taipgi likos paimtas per Ali- 
jentus ir puse Belgijos jau paliosuota isz na
gu Vokietijos. Gyventojai labai nudžiugo isz 
tosios laisves ir labai dėkingi Alijentams.

Vokiecziai Nužudė 329
Žmonių Italijoj

RYMAS ITALIJA. — Ita- 
liszka Taikos Komisija iszty 
rinejo, buk Vokiecziai nužudė, , , , . 11: J L’1*- “ vii.iv ii iavav400.000 kitu Vienam tik mies- szioiesi su savim trucizna, kad . .. . onA v ‘wu.vuv imu. vienam lik . Inekaltai 320 žmonių Ardeatine

' užbaigti savo gyvasti ne kaip 
gautis in Vokiecziu nelaisve.

Kada apleidinejau Franci j a 
tūlas vyskupas prie j as prie ma
nes kalbėjo: “Pasakyk Angli-

LAKEVIEW, MICH. — Ne
užgyventam name, kuris stovi 
užmiestyje, surasta du lavonai 
mažu vaiku ant pastoges. Kūdi
kiai turėjo nuo dvieju lyg sep
tynių menesiu amžiaus. Palici-

ti nelaukdama antro pakvieti- ja tyrineje kas paskiaus egyve- 
mo paleido in ji szuvi. Motere n0 tame name Jokiu ženklu 
likos uždaryta kalėjime, o vyra ant ]avonu nesirado ir manOma 
nuveže in ligonbute. kad turėjo mirti paparastu bu 

du. Namas prigulėjo prie koki 
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! vyra ir pati pabėgo in girria,

telyje Ussel pakorė nekaltai 
250 gyventoju už tai, kad pri
statydavo maisto del savo tau- 
tiecziu. Kitam miestelyje sude
gino 200 drauge su ju namais. 
Gal skaitėte kaip Vokiecziai kams ir Amerikonams Lai 
pasielgė su gyventojais Orą- Dievo teisingysta atlygina tie- 
dour-Glane už užmuszima tri ms 
ju Vokiecziu. Visas miestelis 
likos sudegintas su tūkstanti skutiniam ir ant galo susilau- 
gyventoju, isz kuriu daugelis' kem vela laisve už ka lai buna 
sudege bažnyczioje. Vokiecziai Dievui garbe, musu ergelei pa
turi apie 12 milijonu svetimsza- 'sibaigs su pagialba Alijentu.“ 
liu, kurie randasi kaipo nelais
vei prie visokiu darbu.

kainuosią, artimoje Rymo pra
eita menesi. Vokiecziai už tai 
atkerszino žmoniems, kad ke
liolika Vokiszku kareiviu likos 
nuszauti per gyventojus.

žveriems už padarytas 
skriaudas. Kovojom lyg pa-

16 Žmonių Užmuszta
Nelaimėje Eroplano
RIO DE JANEIRO, BRAZI- 

LIJA.— Didelis pasažierinis 
eroplanas susidaužė artimoje 

„ , x Sao Paulo stotes užmuszdama
j koki tai laika .Washingtone, į 16 žmonių. Eroplanas prigu- 

Tulas Vokiszkas kapitonas pakol ne bus padaryta taika ir įėjo prie Panair Do Brasil 
iszsitare: ‘ ‘Negalime praszalin- užsibaigs kare. Kompanijos.

Pasiuntinys Lebard, praleis

LONDON, ANGLIJA. — Rusai einant 
per Rumunija, daejo net 150 myliu prie 
Juogoslavijos rubežiaus paimdami dideli mies
tą Giurgiu, 35 mylės nuo Bukarešto, taipgi pa
ėmė 150 mažesniu miesteliu ir kaimeliu. Vo
kiecziai bego isz tos aplinkines su dideliu su- 
miszimu netekdami daugeli kareiviu ir visokio 
kariszko materijolo. /

Alijentai iszgujo Vokieczius isz Grenoblo, 
paimdami in nelaisve daugiau kaip 10,000 Vo
kiecziu. Aplinkinėje Stalingrado, kur atsibu- 
vinejo smarkus musziai koki tai laike, tai Rusai 
užmusze ir paėmė in nelaisve daugiau kaip 450 
tukstaneziu Vokiecziu.

Nuo kada 
ant Francijos 
Paryžiaus, tai 
tukstaneziu ir

Alijentai pradėjo užklupinet 
ir iszguiti Vokieczius isz 
Amerikonu žuvo apie 135 
daug paimta in nelaisve.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Asztuoni milijonai žmonių 

nemoka skaityt ne raszyt ang- 
liszkai czionais Amerike, o tai 
ne tik svetimtaueziai, 'bet ir 
czion gimusiu Amerikonu ku
rie nemoka raszyt nei skaityt.

Vienas sportelis norėdamas 
iszbandyti tūlo senuko iszmili
ti, uždavė jam szitoki klausi
ma:

Kuom skyrėsi szuo nuo žmo
gaus?

Ant to atsake senukas be jo
kio vilkinimo: “Szuo loję ant 
nepažinstamu, o žmogus loję 
ant savo geru prieteliu.” — Ar
gi ne iszmintingas atsakymas 
tojo senelio? Kiek tai žmonių 
panaszai daro ant tu, kurie 
jiems gerai vėlina,- gerai daro, 
prigialbsti visokiosia nelaimė
sią, suszelpineje visame, o atsi
moka lojimu!

Tula mergina raszo pas mus 
klausdama: “ar mergina turi I 
iszsispaviedot vyrui apie savo 
praėjusi gyvenimą, palkol su 
juom susirisz mazgu moterys
tes ant viso gyvasezio?”

Pagal musu nuomonia, tai 
geriausia iszsispaviedot priesz 
szliuba jaigu iszteki už vyro ar I 
moteres, ba tan'kei atsitinka po1 
tam biauros žudinstos, pasime
timai ir nesutikimai isz tos 
priežastes.

Atsitinka kad motere turė
dama kokius meilingus atsiti
kimus su kitais vyrais priesz 
szliuba — ir tik po szliubui isz- 
sispaviedoja vyrui isz praėju
sio savo gyvenimo. Po tam už
eina visoki nesupratimai, ne
apykanta, persikyrimai, o kas 
arsziausia, vyras su tokia mo
tere nužudo buvusi jauniki.

Taigų, užeina nekarta klau
symai, ar motere turi iszpažin- 
ti vyrui savo praėjusi gyveni
mą arba geriau užtylet? Neku- 
rie yra tosios nuomones, kad 
mergina ar vyras turi iszpažiii- 
ii savo mylimui ar mylimai vis
ką prie apsivedima, o jeigu 
priesz szliuba to nepadaro, tai 
po szliubui tegul laiko drueziai 
sukandus liežuvi.

Nesenei San Franciske, buvo 
atsitikimas, kad motere su vy
ru nužudė pirmutini jauniki, 
už ka vyras mirė ant elektriki- 
nes Ikedes, o motere pagimdė 
kūdiki kalėjime in kuri likos 
uždaryta ant dvideszimta me
tu. Kūdiki paėmė gimines ir 
tai ;buvo priežaste iszpažinimo 
moteres savo kalte po szliubui, 
buk pirmutinis jos mylimas su
bjaurino ja kada da buvo mer
gina.

Nesenei New Yorke tęsęsi 
teismas poros, kurie nužudė 
priesz szliubini jauniki, kurio 
lavona insiuvo in maisza ir pa
skandino mariuosia.

Motere turėjo savo meilin
gus atsitikimus, o po isztekeji- 
mui gimė kūdikis ir gailedam- 
si už savo nusidėjimui, prisipa
žino prie kaltes vyrui. Nuo tos 
valandos vyras paežiai nieka
me neužsitikejo, ba mane, ir po 
apsivedimui ji apgaudineje. 
Norėdama pertikrint savo vy
ra, kad ji tik jam yra isztikia- 
ma, padavė jam szitoki užma- 
nima: “Pakviesiu ji in namus, 
o tu pasislėpsi. Isz mano pasiel
gimo su juom o jis su manim, 
galėsi suprast ar tai esmių isz- 
tikiama.”

Vyras sutiko ant to. Abudu

pasielgė pagal sutarti, bet mei- nuvažiavau ant stotes.
lūžis norėjo primint praėjusius 
gerus laikus moterei ir tas juos’tos nuomones, kad jie neturi jo- 
paržude. Vyras abudu nužudė 
ir dabar laukia sūdo nuspren
dimo. Teismas tęsęsi konia tris 

i 1 metus.
Tarp musu czionais Amerike, 

ypatingai jaunu merginos pa
naszai dedasi, ir neatsimida- 
mos, ka jom gali atneszti atei-' tiek svaru aukso, 
tyje ju vedusiam gyvenime.
Kada, apsiveda, vyras dažinojo5 riuos daugiau svėrė ir daugiau 
apie jos praėjusi gyvenimą isz( vertos, bet yra ir tokiu, kurios 
ko kyla tankus nesupratimai/vyrai parduotu už 0,00. 
persiskyrimai, iszbega su kitu' -... -------- n—
ir ant galo užsibaigė kruvinai Prižadėkime sau, kol musu 
tragedija. Įszirdis plaka, neapleisime nei

-------- ;;------- ! \ ieno daigtelio palikto nuo mu-Į 
Ana sanvaite turėjau reika 'su proseniu, tiktai cielybeje už-j 

la Filadelfijoj ir atlikęs pasek- laikysime del musu vaiku.’ 
mingai savo bizni, stovėjau Mokinkime musu vaikus s'kai- 
prie lietuvisZkos bažnyczios tyt, raszyt, kalbėt ir manstyt 
laukdamas karuko idant va- Lietuviszkai, taipgi dainuoti 
žinoti ’ant geležinkelio stotes.1 gražės daineles — tautiszkas ir 
Tame pateminau ant bažnyti-^ bažnytines. Prižadėkime sau 
niu trepu sedinezia tokia tai taipgi, kad in jaunas szirdeles 
moterele, kuri lingavo in visas in kvėpinėsime meile Lietuvys- 
puses ir ka toki po nosia sau les ir kad sergėtu ja kaip jauni 
murmėjo. Turėjau gana laiko erelei savo lizdu.
ir supratęs kad tai Lietuve,' 
priėjau prie jos užklausdamas:
“Ko mamyte taip karsztai mel- rinti savo garbinga praeiti, sa- 
di nuo Fono Dievo ? ” ! vo nuopelnus priesz

Bobele dirstelėjo ant manės ja ir savo užduote priesz kultu- 
kaip szuo ant nulupto zuikio ii 
ka tokio pikto atsake po nosia 

Bobele pakele akis atsiliep
dama: “Asz del saves mažai

Daugelis pacziuotu vyru yra Francuziszkas
Kamandierius

kio turto, bet tame labai biustą, 
katrie taip sako. Ne vienas vy- 
ins sako: “Ak, asz turiu mote
re, kuri yra verta tiek aukso 
kiek ji svėrė.” Gerai broliuk,' 
jeigu tavo mylima prisiegele' 
svėrė 150 svaru, tai yra verta'

Žinoma, yra moterėliu ku-

Bendruomenes
Raginamos Pradėti
■Mokyklos Lankymo ■
Kampanija ;

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

Lietuviszka tauta ne yra mi
rusi tauta, bet gyvuojenti, tu-

civilizaci-

Generolas Jacques Le Cle- 
re, kamandierius Francuz- 
iszku kareiviu buvo pasek
mingas su savo pulkais isz- 
guiti Vokieczius isz Pary
žiaus. Pribuvo jisai in laika 
su savo pulkais isz Afriko in 
pagialba savo tautiecziams.

Tėvai bendruomenes, bažny- 
.ežios ir pre'kvbos unijos ragina-!

. i
'mos organizuoti kompanija 
'mokyklinio amžiaus vaikams 
j ragint i szi rudeni griszti in 1110-. 
į kykla. Suv. Valstybių Darbo 
i Departmento Vaiku Biuras ir
Ecderalines Apsiugos Agentu-

I ros Švietimo lustaiga bendrai
' inszleido knyhute su Karo Im 
foi macijos Instaigos pagialba, j 

. kurioje dėstoma mokslo reika
lingumas Amerikos vaikams j;-

■ mergaitėms,
I Ten aisz'kinma, kad dabar la
biau, nei liet kada, auksztesny- 
sis iszsilavinimas reikalingas 
ir jaunimo ir musu szalies atei
ties gerovei, nes mokslas yra

ra. Musu visuomene turi tiesas 
ant gyvybes ir tuju tiesu neisz- 
sizadame ir neprivalome iszsi- 
zadet. Svarbjausia tai yra skai- 

į iszpraszau nuo Dievo, asz tik tymas Lietuviszku laikraszcziu 
, meldžiuosi, kad mano nepriete- ir knygų, o musu tauta nedings.
lei griecziau pastiptu, po tam j Sziandieniniame laike moks
lai jau asz pati duosiu sau rodą las tikybes yra neatbūtinai rei- 

jo seniau a- 
” 'pietai gerai apmaustyti, nes
Gerai darai raocziut, kas už jau viena gentkarte priaugu- 

kitus meldžesi, tai Dievas grei- sios jaunumenes nuėjo peklai 
cziau iszklauso. Bet turi turėt ant preczetko, o yra ir tokiu už- 
daug tuju neprieteliu, kad net augusiu vaikiniu ir mergaieziu, 
isz dangaus jeszkai pagelbos.”. kad apie tikyba ir moraliszku- 

“Matai ponuli, argi tai pikti ma tiek iszmano, kiek szuo apie 
kaimynai duoda žmogui gyvent pasnika. 
ramybėje? Kur tik apsisuksi,, 
tai tik visi ant manės žiuri, ro
dos primanytu mane 
ar nukryžiavot. 
szeimynos gyvena ant musu 
jardo, tai sakau ponuliui, per 
diena ir nakti darosi velniava, 
man visados lenda in akis ir vi
saip mano se'na persekioja. Bot 
ir asz kaip kada jiems snukius 
gerai uždarau, 
sėdžiu malsziai 
meldžiu Dievo 
smaugtu. ’ ’

‘‘O ar Dievas 
maldų?”

Paprastai
Kaip kada iszklauso, o kaip ka
da ne. Vakar net uždegiau žva
kute ant intencijos Burbelienes 
ka tai gyvena skersai manes, 
tai ana diena apsiszutino sau 
pilvą su karsztu vandeniu ir 
dabar padla guli szpitoleje. 
Bet tokia vale Dievo ne tankiai 
atsitinka. Dievas ne taip skubi
na idant iszklausyt vargingos 
senukes, ne, nors asz ponuli nie
ko del saves ne praszau, tiktai 
vis del kitu, visados!”

Norėjau iszgirst gera pa
mokslą taip dievobaimingai bo- 

h belei, kuri taip paniekinėjo sa
vo artimus ir melde Dievo i- 
dant juos nubaustu, bet tame a- 
tejo karukas in kuri sėdau ir

ir nuo nieko nieką nereikalau- ' kalingas ir jau rekej 
siu.

Sziadien toji dirva baisiai 
apliesta, tįsius ir varputis nu- 

užmuszt ste'be pamatus tikybes. Daug 
Asztuonios bus darbo kol toji dirva pradės 

geistina peną iszdavineti.
Mes geriems užmanimams 

nepert ra ūki n e k i me n ie kados, 
ir nepertraukinekime, ypatin
gai remsime kaip rememe 110- 
rints mums daugelis už tai 
priesztarauja. Mes to nepaiso
me, tik einame tiesu keliu kaip 
privalumai mums paliepė.

Musu patarimas visados yra 
gera, nebūna klaidi niekada.

bet tankiausia 
ir kas diena 
kad juos už

iszklauSe tavo

kaip Dievas.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mabanoy City, Pa.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Pirmininkas

, Ivg raktas iii ateiti.
Toliau pabrėžiama, jog ly

giai kaip sziu laiku karai pri
klauso nuo mokslo žinių, taip' 
pastovi taika remiasi inteligen-Į 
tiszku ir iszlavintu protu. Ži
nodami, kiek daug tautai reisz- 
kia jos piliecziu sveikas kūnas 
ir protas, mes, kaipo tauta, ti-, 
kime, kad musu vaikai privalo! 
būti protingesni, sumanesni ir 
apsukresni žmones, nei mes 
kad esame. O szito atsiekti 
jiems padės musu mokyklos.

Knygute ragina visa bend- 
niomene insijungti in kampa

V, S, Trtataty Departnuntt

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedvt! !'

WASHINGTON, D. C. — 
Basil O’Conner, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus naujai pa
skirtas pirmininkas gyre prisi
dėjimą amerikiecziu svetimos 
kilmes prie Raudonojo Kry
žiaus, pareikszdamas nuoszir- 
du dėkingumą del paramos ir 
prasze kad ir ant tolinus jie 
remtu visa veikimą. '

“Su pilniausiu patenkinimu 
maeziau raportus apie ka ame- 
rikiecziai svetimos kilmes daro 
Raudonajam Kryžiui ir viso 
pasaulio žmonėms,” pirminin
kas O’Connor pareiszke. “Ju 
paaukavimas žmonijai, ju vien- 
tikslis pasisz vent imas paleng
vinti kentėjimus kitu ir energi
ja tikrai puikus.

“Tie musu piliecziai, kurie 
gimė užsienyje bet savanoriai 
pasisavino Suv. Valstijas kaipo 
savo teviszke, gėriai, supranta 
t arptaut i szkum a R au donoj o 
Kryžiaus negu tie kurie ežia gi
mė. Musu piliecziai Lietuviu, 
Latviu ir Estu ir kitu kilmių, i
mate kaip Raudonasis Kry
žius veikia ju szalyse. Jie žino 
ka Raudonasis Kryžius reisz- 
kia ir jie prisiruosze kuo pil
niausia susidraugavimos szia
me puikiame darbe. Amerikos 
Raudonasis Kryžius pilnai su
pranta ir invertina 
sziu vyru ir moterų ir ju vaiku

nija, kuriai privalėtu vadovam darba vietine spauda ir radijo 
ti komitetas, atstovaujas visas stoti. — O. of W. Inf. Wash. D. 
grupes žmonių, 'besirūpinau- C.
ežiu jaunimo reikalais. Komi- ------- —★-----------
tetas raginamas intraukti in Pirkite Apgynimo Czedinimo

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

44 pus. 15c 
istorijos apie

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

No. 102 
minaliszka 

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

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

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

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

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

lliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
j No. 113 Penkios istorijos apie 

pagelba Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

* , . . v-' ’ L* 11 “ J“ pasaka); užjjekos isz senovės pada-
plie paskirtos sumos nes musu jiaįp0 asmeniu ir grupių. Ir szis virau; Peary ant žemgalio arba kaip 

i 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
oime. No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
8 d., kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

i puslapiu ...........................15c
I No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per bau 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu nais; Kas man nakci acitiko (dzūko

bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu b 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszikii? 
ateityje, kada sinusite czekiu» 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderinė 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima mono? 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mabanoy City ni0Je

ru prisidėjimas prisideda prie 
Raudonojo Kryžiaus nuveiki- 
mu. Ir tik praszau kad szios pa
stangos nenustotu.”

Pirmininkas O ’Connor 
i Taunton, Mass., Sausio
i 1892 metuose, ir nuo 1915 advo- I 
j katas New Yorko mieste. Nuo 
! 1925 iki 1933 buvo prezidento grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sena- 

^.oosovelto (bendrininkas) flr-eonuB. 45 pus|apiu................i6c
‘---A Roosevelt ir O’Connor J No. 124 Dvi istorijos apie Dvari-
j Jis prezidentas ir globėjas Na- ne Pana ir Apie Baisi istorb’a. 61 

Jeigu persikraustote in nau tional Foundation tor Infantile( No. 126 Penkios istorijos anie 
ja vieta, visados atsimykitt Paralysis, Inc. ir iždininkas, Doras gyvenimas; Priversta links- 

pnsiunsti nauja adresa drauge globėjas ir pirmininkas egze- užeiktos karaHaus dukters; Jonukas 
su senu. <
kokioje dalyje miesto gyvena Springs Foundation.
te tai ir ta prisiunskite, tokiu can Red Cross, Wash. D. C. 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. J eigų
taip padarysite, tai neturėsite tavo Tėvynė reikalauje tavo 
jokio ergelio sau ir del mus.1: paszialpos. Pirkie Apgyni- 
Acziu visiems. i m0 Czedinimo Bondus ir
SAULE PUBLISHING C0M Markes.

Jeigu turite numara kutyvio komiteto Georgia War kuris buvo protingesnis už savo poną 
miaofn n-vvona Blirillo’S EnnnJfltimi. —Amei’i- 61 puslapiu ................ ...15c

! No. 127 Trvs istoriios anie Dūk
to nustvniu: Peleniute: Du brnloi 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

Sziame pavojingam laike,
SKAITYKIT 

“SAULE” 
PLATINKIT!

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

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau-
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu...............20c

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nusprąsta- 
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

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

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

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

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

Z 
■t

Mabanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; VieszDats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes- ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budynė; Puikii 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25q

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 Baisil 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas antį 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymui. 
22 puslapiu ............... -................

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. 25o.

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 
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 J 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt® 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68Į 
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; Gudraa 
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 .............  15<1

----------  A

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Kur Vokiecziai Smarkiai Darbavosi
GRENOBL

GAP
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toriu kuri su savim turėjo, ba 
nei ant valandėlės nuo saves 
nepaleido jo ir perskaitė visa 
kunigui.

Tada tas kunigas labai džiau
gėsi, jog taip grąžei iszmoko 

o tėvai isz jo turėjo labai dideli skaityt, tarė:
džiaugsma. Augino ji gražiai,; — Eik mano vaikeli ir pa
mokino poteriu ir Dievo bai- szauk savo tėvelius pas mane.

Tada jis nubėgo in grinezu-
Viena karta iszbego Jurgiste ir apsakė apie viską tėvams 

isz grineziutes, atsisėdo szale kurie tuojaus pribuvo pas ku
belio ir bovijosi su pieskom. jmga- Tada pasisveikino su ku- 

Tuom kart užvažiavo tos pa-.uigu, o jis tare in senelius:
Leiskit jus savo sūneli 

mane mokintis, ba labai 
gaila, kad tokis protin- 

kudikis susivalkiotu ant

gENOVES gadyne ja gyve
no vienas vargingas žmo

gelis su savo paeziule ir apteikė 
juos Dievas patogu šuneliu, ku
riam davė varda Jurgis. Jurgis 
isz mažens buvo labai patogus,

FRANCE'

ORANGE^;
NIMEŠj

l^ĄVIGNd^^C?^

ARLES

rapijos kunigas klebonas ii- pa-! —
mates toki patogu vaikeli tuo-jpas
jaus sustojo ir tare in ji: Į butu

— Kur tavo tevelei, vaike-1 gas
nieku.

Tėvai nors labai gailėjo sa
kėt ati-

ST. RAPHAEL
CANNES

FREJ

Ii?
Vaikelis nors da jaunas bu

vo, bet tuojaus atsistojo ir pa- vo vienatinio sūnelio, 
rode su pirsztu ant grineziutes davė ji in rankas kunigo.

S2ST. TROPEZ
BAY—-

Tada 'kunigas paėmė Jurgi 
su savim atsisveikino su sene- 
leis ir iszvažiavo.

Kada kunigas parvežė ji pas 
save, tuojaus leido in mokslą

Žemlapis parodo aplinkine Paryžiaus, Francijoj, kur 
Vokiecziai smarkiai darbavosi priesz užeimima tojo miesto 
ir aplinkines. Visi tiltai Rhone aplinkinėje likos sunai
kinti per Vokieczius.

Tada atsisveikino klierikas 
su vyskupu ir iszkeliavo pas 

ir per kelis metus pabaigė visa savo tėvus. Ne ilgai trukus pri
moksią. Tada leido ji kunigas buvo iir-tevu grineziute ir rado 
iii seminarija mokintis ant ku- tik viena motina, 
nigo. 
vyskupo.

tardamas:
— Ten mano tevelei.
Tada kunigas tarė velei in 

ji-
— O persižegnat ar moki?
Tada tas vaikelis ant už

klausimo kunigo, tuojaus per
sižegnojo ir pakalbėjo visus 
poterius.

Kunigas iszgirdes toki ma
ža kūdiki taip gražiai kalbanti 
poterius labai stebėjosi 
mas:

— Kiek tu vaikeli turi me
tu?

Jurgis tuojaus ant kunigo 
klausymo atsake:

— Keturis, dvasiszkas te
veli.

Tada kunigas laibai pamylė
jo ji, jog toks jaunas ir taip 
grąžei mokėjo poterius, davė 
jam deszimts grasziu, lemento- 
riu, parode kėlės literas ir tarė 
in ji:

-— Mano vaikeli mokykis 
dabar ant szitu knygucziu, o 
kaip ant j u iszmo'ksi, tai asz 
tau atvesziu kitas.

Tada kunigas atsisveikino 
su juom ir nuvažiavo, o Jurgis 
parbėgo su dideliu džiaugsmu 
in grineziute ir parode tėvams 
deszimts gražiu lementoriu 
kuriuos gavo nuo kunigo, isz ko 
tėvai labai džiaugėsi.

Vaikelis mokinosi 
mentoriu įdiena ir 
labai turėjo akvata
ir ne ilgai trukus iszmoko ta 
viasi lement oriu s.

Tas kunigas sulaukiąs me
tu tuojaus važiavo pas ta vai
keli ir velei ji rado ant tos pa- 
czios vietos, ka ir pernai, tuo
jaus kunigas sustojo ir tare in 
ji:

— Ar tu Jurgutis?
Tas vaikelis pakele galva ir 

pažines kunigą tuojaus atsilie
pė:

Į tepe kokiom tai lekarstvom ir 
(likos sveikas ir ne jaute jokio 
skaudėjimo.

Antra naikti ir taip buvo kaip 
ir pirma naktį.

—Toliaus Bus— <

to, pririszo laiveli prie medžio 
o kad jau buvo vakaras, pas- 
tanavijo pernakvoti luotelyje. 
Bet kaip tik atsigulė ir pradė
jo migdytis iszgirdo baisa:

— Klierikai kelkis!
Tada jis atsikėlė apsidairė 

bet nieko nematė ir vela atsi
gulė, bet ir velei ta pati baisa 
girdėjo tada jis atsikėlęs apsi
dairė, bet ir velei nieko neina
te, kada atsigulė treczia karta, 
iszgirdo da didesni baisa.

— Kodėl ne klausai kad ke
lių!

Tada jis atsikėlė ir ėjo žiū
rėt kas ji szaukia, bet nieko ne 
mate kaip tik rado kokia tai 
vesdanezia urvą in žemia, ku- 
riaja nusileido žemyn ir pri
ėjo duris kuriose buvo raktas, 
atrakino duris ir rado trepus 
vedanezius da žemyn, tada jis 
ėjo tais trepais ir priėjo antras 
duris, kuriose taipos-gi buvo 
raktas, kada atrakino duris, 
rado tamsu pakaju kuriame sė
dėjo juoda pana, o jis tare in 
ja:

— Ko pana reikalauji nuo 
manes ?

O ji atsake:
— Nieko daugiau nuo ta

vęs ne reikalauju kaip tik pa- 
gelbos, idant tu mane iszliuo- 
suotuin isz szitos tamsybes, ba 
per žmogiszka ypata inpuoliau 
in ta tamsybe ir per žmogiszka 
ypata turiu but iszliuosuota, 
per ka meldžiu mano mielas, i 
idant tu mane iszlmosuotum, 
ba jau vis tiek kunigu ne busi, 
kad in ežia pribuvai.

Tada jis apsiėmė viską isz- 
pildyti, o toji pana kalbėjo to
liaus.

Busi per tris vakarus kan
kintas per prakeiktas dvasias,

liavo pas savo mokytoju vys
kupą. Kada pribuvo pas vys
kupą tuojaus pasisveikino ir 
apiake apie tėvo atsitikima,

. Koks buvo tada vyskupas pamanstojo va- 
0 tas kunigas iszejo ant džiaugsmas motinos, kada pa- landele ir tarė:

savo sūneli klierikuosia — Ar žinai mano vaikeli tu 
Viena karta tarė tas klieri- rūbuose, tai negalima apraszyt. negali ilgai laukti, turi tuojaus 

Į Po dideliu džiaugsmu tarė su- eit jieszkot savo tėvo raszto in 
mokyto-,llus i11 motina. (pekla. Kaip iszeisi mano vai-

— Mano motinėlė, kur te- keli tai eik ir eik niekur nestok 
velis? ji1' prieisi mares, kraszte rasi

— Iszejo in girria parneszt, luoteli, tai insesk in ji ir persi-

i žino

tarda- kas in vyskupą:
— Mano brangus

jau ir teve! rupi man labai ma
no seni tevelei ir norecziau asz 
juos atlankyti, ba nežinau ar 
gyvi ar jau gal senei numirė.

Tada vyskupas atsake:
— Keliauk mano vaikeli,

isz tu le- 
nakti b a 
in mokslą

malki! — atsake motina.
Tada klierikas velei tare in 

motina.
bet netrukus sugryžk ba turėsi — Eisiu asz pasitikti teve-
insiszventyt ant kunigo. lio ir padėsiu parneszt jam mal- 

— - ...  ■■■ ■ — kas.
Ir tuojaus iszejo isz grin

eziutes ir ėjo in girria. Kada 
prisiartino prie girrios, atsisė
do ant akmenio ir lauke ant tė
vo.

To klieriko tėvas be rinkda
mas malkas paklydo ir niekaip 
negalėjo iszeit isz girrios. Po 
ilgam klaidžiojimui susitiko 
su kokiu tai ponu, kuris tare in 
seneli:

— Ko taip vaikszczioji se
neli?

Senukas atsake:
— Iszejau malku rinkt ir 

paklydau, o dabar ne galiu isz
eit.

Tada nepažinstamas velei 
tarė:

— Pasiraszyk man su savo 
krauju isz pirszto, jog pažadė
si man kapirmiausia sutiksi, 
tai asz tave iszvesiu, o jeigu ne, 
tai pražūsi be klaidžiojant po 
girria.

Tada tas senukas pamanste- 
jo, jog daugiau nieko ne gali 
patikt kaip tik koki žveri ar

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Cziaudimo Drugis
Czionais

/

Cziaudimo drugis jau czio- 
nais ir daugelis žmonių juom 
apimti. Aktorka Gennie Po
well parodo kaip veike tasai 
drugis kuris vieszpatauje 

daugeliuosia vietuosia.

Džiaugsis Kada
Sugryž Namo

Tūlas Lietuvis buvo užda
rytas Filadelfijos vaistiniam 
kalėjime ant keliolikos metu 
už vagysta ir neužilgio keti
no būti iszleistas atsėdėda
mas savo bausmia. Mažas sū
nelis dagirdes apie tai kalba 
in savo mamyte:

— Teisybe mamyte, juk 
musu tėvelis labai džiaugsis 
kaip iszeis isz kalėjimo, kada 
pamatys kad pas mus garnys 
per jo nebuvimą atnesze 
mum du broliukus ir sesute, k

Motina isz to nebuvo užga- 
nadinta kaip patys dasipra- 
site.

Ar Žinote Kad...

— Asz, dvasiszkas teveli.
Ir priejas pasveikino kuni

gą.
Tada kunigas kalbėjo to

liaus:
— Ar tevelei sveiki?
— Sveiki, Dievui dėkui, — 

sake Jurgutis.
— Ar jau iszmokai ant 

knygucziu, kurias asz tau per
nai daviau, — paklausė kuni
gas.

Tada Jurgis atsivertė lemen

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25* ::
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Rodykle:

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

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

be kalbėk. 
Malda Szv. Ignaco. 
Malda su visuotiniais atlaidais. 
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 

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

kelsi per mares ir vėlai eik. Ka
da busi netoli peklos, tai tau 
rodysis visokios baidykles, bet 
tu, nei nieko ne bijok, tik eik 
Tiesiog in pekla, o ten atrasi sa
vo tėvo raszta.

Tada klierikas paėmė krapi- 
la, szventyto vandenio, atsi
sveikino su vyskupu ir iszke
liavo.

Kada pribuvo in pekla rado 
stovinezius ant duriu du pek- 
liszkus tarnus, kurie paszauke 
pekliszku balsu in klieriką:

— Neik in ežia, ba tuojaus 
pražūsi!

Bet jis ju nežiūrėjo tik ėjo 
toliau in pekla ir velei iszgir
do baisa:

— Kam inleidote in mus 
namus ta razbaininka!

Kaip tik inejo in viduri pek
los, užsidegė vaszkine žvakia 
ir pradėjo melstis, o kada pasi
meldė, eme visus velnius szven
tyt, kurie pradėjo visokais bal
sais cypt ir paszauke:

— Ko tu no mus reikalau
ji, mes tave suvis nepažinsta- 
me!

— Klierikas atsake:
— Atiduok mano tėvo rasz

ta!
Tada iszl indo isz kampo ži-

paukszti ir pasirasze ant kor- las velnes su ilga barzda ir tū
teles su savo krauju. Tada tas 're: 
nepažinstamas iszvede in 
kraszta girrios, o pats prapuo
lė.

Kada sūnūs pamate savo tę
va iszeinanti isz girrios tuo
jaus prisiartino, priėjo ir pa
sveikino. Senelis pažines savo 
sunu apsiliejo aszaroms ir nei 
žodžio ne isztare, o sūnūs pa-

' klausė:-
— Ko taip teveli veiki?
Tada senis apsakė apie visa 

savo atsitikima, kaip jis užra- 
sze ji velniui, o sūnūs tare in 
tęva:

— Ne verk teveli kaip Die
vas duos, taip bus.

Tuojaus parėjo namon, nes 
sūnūs ne ilgai buvo pas juos,

8 TARADAIKA

— Dabar nesenei nuskendo' 
vienas laivas ant mariu su vi
sais pekliszkais rasztais, ku-

ra-

da 
ne-1

bet tu nebijok nieko nors tau 
ir smerti padarytu, tai asz tave — Amerikas sunaudoję kas 
atgydysiu ir tu jokiu skaude- miliutą 600 sVaru vario ant pa
jiniu ne jausi. dirbimo visokiu eelektrikiszku

Tai pasakius juoda pana isz- iszdarbiu.
ėjo, o jis likos vienas ir lauke — Texas valstija kas minu- 
nakties. ta iszleidžia po 800 baczku alie-

Kada prisiartino vidurnak-Į 
tis atsidarė durys ir priėjo dau
gybe visokiu baidyki u, kurios 
pradėjo patogu jaunikaiti bai 
seikankyt ir po ilgam kanki
nimui suvis nukankino, ir pa
like ji suvis negyva iszejo isz to Į ja 
pakajaus.

Ant rytojaus kada atėjo ta 
juoda pana rado ji negyva, pa

Jeigu nekurie lietuviai protą 
turėtu, 

Tai su žaliablekiais 
neužsidėtu, 

Pats savo akimi regėjau, 
Ir savo ausimi girdėjau, 

Ant kožno žingsnio lietuvius 
niekina, 

Ar tai per rinkimus ar ant 
ulyczios iszvadina,

O musu lietu vys už gilinki del 
saves turi, 

Jeigu žaliablekiai užfundyti j 
gali, 

Del svetimauczio pralais 
daugiausia, 

Mat, tai garbe didžiausia, 
Ba tai anglikas, 

ne lietuvninkas.
O ka jau anglikaites, 

Tosios glaudžesi prie sporteliu 
kaip kalaites,

1 tieje surdotelei užsistatytu, 
a n gi i ka i t eim s f u nd y tu. 
Beto, reike ir panoses 

nėbrazduot, 
Kad tik kokiai Bridžiai 

pasidabot.
Brolyti, kad ir uosi nupjausi, 

gausi.

riuose ir tavo levo rasztas 
dosi.

Tada klierikas pradėjo 
labiau szventyt, jog velnei
turėjo kur pasidėt ir paszauke 
visi: Į

Atiduosim mes tau tavo tė
vo raszta tik tu mum nieko ne
daryk !

Tas klierikas nustojo szven
tyt, o tas žilas velnes atnesze Į
jo tėvo raszta ir atidavė, o klie- Tai vis varda “kreize” 
likas paemes raszta iszkeliavo Nuo tu szlamsztu 

atsikratykite,

O

SAULE PUB. co. Mahanoy City, Pa. jba tuojaus atsisveikinęs iszke-

likas paemes raszta iszkeliavo 
namon.

Kada prisiartino prie mariu Ūselius puikius užsiaugykite, 
velei perplauke ant to paties Gamtai nesiprieszirikite, 
laivelio. Prisiartino prie krasz- Ūselius užsiraitokite,

Katros anglikes su polende- 
riais susiporuoja, 

Tai darbini krioka pavidale 
paima, 

Gero gyvenimo neturės, 
Lyg smert vargu kentes.

* * *
Tarp Roczesterio lietuviu, j 

Randasi neismaneliu,
Insimyleja in slavokes, 

O ir in kėlės airisziukes.
Kaip svaiguli gauna, 

Tai ir tuoj apsiporauna, 
Tada tokia boba ant vyro 

plusta,
Del bereikalo szirsta, 

Keli toki lietuviszki mandraliai 
Isz dideliu miestu, kaip rodos,

Neturėdami vargo,
Su airiszems apsipacziavo, 
Tai tau, ka norėjo tai gavo.

Sziadien vaitoja,
Nevalninkais pastoja, 
Lietuvaicziu nenorėjo, 
Ne in jaises nežiūrėjo.

Isz tokios gera pati ne 'bus, 
Kožnas su tokia paczia varge 

bus,
O jeigu man netikite,

Tai tokiu vyru paklauskime, 
Kožnas pasakys, kad 

nelaimingas,
Su airisze gyvenimas.

* * *
Baltamoreje randasi mergina, 

Tai su tokia jau gana, 
Tankiai bile kutvala, I

1 Ant kitu su liežuviu mala.
Ant doriausios iszmanstoja, 

Kaip keturkojis loja,
Kada nuvažiuoja in fabriką, 

Toji niekszas rakalka.
Kad ji ten dirba, tai nežine, 

Mat to nesako nevala, 
Lietuviszkai užmirszo kalbėt. 
Ne nori nei tos kalbos girdėt,

Tiktai makaloje kitaip, 
Arba slavokiszkai,

O nemoka anglisskai.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci-
Saules,” malonėkite isz-

aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa- 
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo-‘ 
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia 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 
adreso: Saule Publishing Co.,

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

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

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

Tikriausia Burykla
-------------------------------------------------
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ra
biną Sulva. Del vyru ir mėtėm.

9^0 Visos TRYS 9Ep 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkte U. S. Bonus Sziadien!



Žinios Vietines
r' S A U L E ’ 1 MAHANOY CITY, PA.

Prižiūri Sužeistus Naujoj Gvinoje Kareiviu Numylėtasis
ATSISVEIKINIMAS

vis dėlto tik, kad ne isz savo no
ro iszvažiuoji. Velniai! Žinau,

ISTORIJEapie Ila 132 ma*
-----------------  iszo iszlins, Al-

' •— Publikines ir Parapines 
mokyklos, kuriuos ketino pra
dėti mokslą szia sanvaite, likos 
da uždarytos ant dvieju sanvai- 
cziu, isz priežasties paraližaus.

— Visos aplinkines kasyk
los dirbo Panedelije per Labor 
Day. Anglekasiai pasirodė di
deliais patrijotais kasdami 
angli del “Dede Sarno’’ parei
kalavimo.

—• Ketverge pripuola Szv, 
Reginos; Petnyczioje Szv. Pa
neles Marijos gimimo szvente.

t Jonas Macys (Machees) 
808 E. South uly., mirė pra
eita Ketverga, 5:10 vai., popiet 
Locust Mt., ligonbuteje, po 
trumpai ligai. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Suv. 
(Vals., 35 m., adgal ir dirbo ka- 
syklosia. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko pa- 
czia Petronelia, duktere Ona 
pati Juozo Pilkio isz Philadel
phia, Pa., du sūnūs: Jonas isz 
Newark, N. J., ir Viktorą prie 
'Amerikos tarnystia taipgi du 
anukus. Laidotuves atsibus 
Utarriinke, įsu 'bažnytinėms a- 
piegomis 9 vai., nuo 1100 E. 
Market uly., per graboriu L. 
Trauskauiska.

Meiliszka Drama Senos 
į 60 Metines Moteres

Dovana Už Pagialba

Amerikoniszki kareiviai prie Aitape salos, Naujoj Gvi
noje, prižiūri sužeistus gyventojus po paskutiniam musziui, 
kuriuos aplaido ant kariszko lauko Driniumor upe. Kiti 
gyventojai apstoję prisižiurineje kaip Amerikonai apžiū
rinėje sužeistuosius.

Motere Nukirpo Sau 
Plaukus; O Vyras Savo 

Gyvasti
DUNKIRK, N. Y. — Atejas 

isz darbo ir radęs savo paezia 
apsikirpusia puikius plaukus 
pagal naujausia mada kaip 
sziadien moteres neszioja. Po- 
vylas Ural baisiai iszbare pa
ezia už toki kvaila pasielgimą, 
kuri jam tiktai rode dantukus.

Lewis J. Carrick (Jimmy) 
isz Pittsburgh, Pa., yra ka
reiviu numylėtas, kurie sten
gėsi suteikti jam pagialba 
visame, nes negali vaiksz- 
cziot jau per penkis metus. 
Kareiviai sudėjo pinigus ant 
padarima jam operacija, 
idant vela galėtu vaikszczio- 

ti ir loszti beis-bole.

kad ten kariuomenei busiu ir 
geriau pavalgęs ir apsidengest 
bet liuosybe.

Nutruko sunaus žodžiai.

yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100

'pRUKIS, sunkiai pukszte
dams, sustojo prie stotes.

Juodi durnai kuliais eme vers-( — Ka tubrol! Užtat kol metu, Pamokinimai, Apie boba 
tis isz kamino ir driektis szalta- j buvo proga, linksminomės, kad , ka negalėjo savo liežuvio šu
nie rudens ore. ’ ir su toms pauksztelems —

eržndama vyra kalbėdama, ka<L Majoras Generolas Dū“ 
ja vyrai dabar daugiau mylesĮ^į ApĮeįstus VajkUS 
qii triimnflic! niautais VvracL >

ro-1 laikyti, Leibaus gimoras, Gir
Suskambėjo pirmas varpelis, dydams su pirsztu ant mergai- tuoklis Jurgis, Kaip pažint at

maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 

Mergaieziu veidai susiraukė; Galybe Meiles, Juokai, Ragau
skus ir suniukusiais veidais nepatiko joms, kad parode ant iszka Lazdele, Teisybes ir Bo

ba kaip ir visos Bobos. 15£.

Ant platformos uže ir krutėjo ežiu kalbėjo trumpakojis, am- 
publika. Prie antro nuo galo žinai nudriskęs, bosiakas. 
vagono stovėjo su užsimisliju-!

Taip, — užsimautojo su-
galima nūs. — Gyveninis — nusis-'

szeszios žmogystos. Nuo ap- ju su pirsztu. 
driskusiu szaltu rubu ir ser- 
ganeziu veidu buvo
spręsti, kad tos ypatos yra1 pjaut! Žmogus, kaip kvailys,
gamtos užmirsztos, ypatos, ku- dukinei po svietą be jokio sie
nos nepažysta sunkaus darbo kio, o paskui rairszta. Tfu!
ir vargo, bet kurios kasdien 
stovi ant prapulties kraszto.
Dvi, kaip sako teisingi,

— Gaila.
— Ko ?
-— Tavęs. Ar atmeni tas pa

siutimo puotos ir szelimus?
— Kam ežia da klausti.
— Gerai buvo su tavim gy-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

GLENDALE, CALIF. —
Turtinga naszle Levada Ker- 
dasz, paeinanti isz Vengrijos ir 
būdama gana turtinga, keli me - 
tai apsivedė su jaunu vaikinu 
Fedro Nikoli. O kad bobele bu
vo sena, tai josios vyrukas bū
damas tiktai 28 metu amžiaus, 
pradėjo retai būtie namie, nes 
jam buvo maloniau praleisti sa
vo laika su jaunesnėms moteri
mis arba merginoms ir tūla die
na bobele baisiai užsirūstino ir 
nutarė savo jaunam vyrui už 
tai atkerszyt.

Tula nakti, kada vyras užmi
go, boba paėmus isz kuknios di
deli peili, ir nužudė savo jauna 
ja tyrinėje kas paskiaus gyve- 
kur per visa nakti bludžiojo. 
Isz ryto anksti, nusidavė in pa- 
li ei j a kur pati save apskundė 
kad nužudė savo vyra. Kokia 
už tai bus bausme, tai da neži
no.

Kada Amerikoniszki karei
viai inejo in Paryžių, gyven
tojai apdovanojo juosius su 
kuom galėjo. Daugelis gy
ventoju padovanojo karei
viams naminius žvėrelius, o 
szitas kareivis aplaikes kra- 

likeli, nesžasi sU savim 
in abaza.

Nuliūdęs Tėvas Atėmė
Sau Gyvasti Ant

Sunaus Kapo

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A5 iki D5 dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki L5 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
korikas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

Czeverykai—Ženkleliai Nrs. 
1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra'geros ant 
ra czeveryku ,dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W.

\Centre St., MAHANOY CITY, PA.

HARRISON, MASS. —Szi- 
mas Dubinski, perimtas dide
liu gaileseziu netekimu sunaus 
nutarė atimti sau gyvasti per 
nusitrucinima ant kapo savo 
sunaus.

Vyriausias sūnūs aplaike te
legrama, buk tėvas važiuoje 
ant kapiniu kur mano atimti 
sau gyvasti. Sūnūs netikėjo 
kad tėvas iszpildys savo kersz- 
ta. Senukas paliko motere ir du 
sūnūs kurie randasi ant karisz- 
kOįS tarnystes. Turėjo 79 metu 
amžiaus.

arba pradžia 
SKAITYMO

. ..ir...
RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7col 
| Tiktai, 10c.

ii«It s
"SAULE 

J MAHANOY CITY, PA. J 
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su trumpais plaukais. Vyras 
negalėdamas tojo eržinimo nu- 
kensti nubėgo ant virszaus in 
miegkambari, pasiėmė revol
veri ir užbaigė savo gyvasti pa
leisdamas sau tris kulkas in 
krutinę. Pati mane, kad jisai 
nori ja tik pagaždyt, bet kada 
nuėjo ant virszaus pažiūrėti, 
rado ant tikrųjų savo Povyleli 
negyva ir net apalpo isz bai
mes. Po laik suprato savo kvai
lyste.

Motina Pardavė
Savo Duktere Majoras Generolas Roy Gei

ger, kuris randasi ant Agana 
salos, Guam, dažiuri apleistus 
vaikus, kurie likos iszgialbe- 
tais isz Japoniszkos nelais- 

po užmuszimui juju tėvu 
per Japonus.

SPRINGFIELD, IND. — 
Mikas Rocca ir Nicolo Pecco, 
likos aresztavoti per palicije 
už pirkimą 17 metu Natalijos 
Gerramo, patogios Italijonkos. 
Josios motina Anatalije Sen- 
tello, užvede skunda prieszai 
tuosius rakalius, tvirtindama, 
buk jie taip nužemino josios
dukrele varda priesz ja, kad Narsus Kareivis Pri 
taip inirszo ant josios, kad par
davė jiems. Abudu buvo pas ja 
ant burdo ir mylėjosi in mergi
na, o kad negalėjo josios pri- 
kalbyt idant su jais iszkeliau- 
tu, apjuodino mergina priesz 
motina.

Pirkie U. S.' Bonus Sziadien!

buvo In New Yorka

Klaida Tuneli ja
Tula jauna porele ka tik po 

szliubui iszvažiavo isz Maria
noj aus in Filadelfija ant 
“saldžiosios keliones.” Sza- 
lia ju sėdėjo keli agentai. 
Trūkis invažiavo tarne laike 
in tuneli, o kada vela iszejo 
ant sžviesos, vyras kalba ty
kiai in savo paeziule:

— Jaigu bueziau žino j as 
mano mylima Zosiuk, kad 
tas tunelis taip yra ilgas, tai 
nors bueziau pasinaudojas 
isz tamsumos ir bueziau isz- 
bueziaves tave užtektinai.

Paeziule (persigandus): — 
Kaip tai? Argi tu mane ne- 
bueziavai kaip važiavom per 
tuneli? Juk man davei kelis 
saldžius buczkius.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Ana diena pribuvo in New 
Yorka, kareivis Pfc. Alton 
W. Knappenberger ir užejas 
in aptieka iszgere asztuonis 
stikus “sodes” kuriuos ne
ragavo per du metus. Jisai 
pats vienas užmusze daugy
be Vokiecziui laike muszio 

Italijoj.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni- 

' mo • Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Žinoma.
Na, ko jus tokios liud- 

paleis-1 os ? — užklausė sūnūs mergai- 
tuves mergaites, buvo ateje isz-' ežiu,
lydėti savo dranga, kuris viena 
ranka jas glostė, o nuo kitos 
mėlynavo ju prapuolusi kūnai. 
Szaletu mergaieziu drdbejo nuo 
szalczio augszta, truputi palen
kus moteriszke, užsigaubus
pilkmarge skara. Tik ji viena' venti. 
isz tu szesziu ypatų uždirbdavo — 
sau maista liedama prakalta, iszpukszto, atsiras ir be manes 
Jos liūdnos akys buvo iszverk- (tokiu, kurie su jumis gyvens, 
tos ir raudonos; plati kakta ir kaip kad asz gyvenau.

Suskambėjo antras varpelis. 
Važiuotojai skubinos sesti in 
vagonus.

Drebanczios sunaus lupos 
prilipo prie motinos rankos. 
Motinos szirdis plake. Per jos 
sukempejusius skruostus upe
liais eme teket karezios asza- 
ros. Ji apsikabino sunui ant 
kaklo, prispaudė prie krutinės, 
lyg inirszusi patele laukiniu 
žvėrių, norėdama apginti savo 
vaikus nuo nelaimes, bueziavo 

vargęs, szniokszte. Geltoni auk- ji. Sunaus szirdis virte virė. Jis 
siniai lapai, drebėdami nuo ma-1 jau nuo lopszio nepažinojo nio- 
žo vejalio, byrėjo ant szaltos že
meles.

Ant galo viens isz sėbru pra
bilo :

— E, tfu! reikėjo mums ta 
nelaime paskandinti degtinei. 
Einam, da turiu pusrubli!

— Nenoriu sziadie, nežinau 
delko. —atsake sūnūs ir pradė
jo vokais mirguot.

— Vaikeli, perkraicziau vi
sa gyvenimą ir savo ir tavo, 
gaila tavęs — įpraimanavo 
motina. Veidas jos aprasavo 
nuo skurdžiu, kareziu aszaru. 
Isz gilumos krutinės veržėsi 
sunkus dūsavimas.

— Ka tu ežia verki, ’ gal da 
(pasimatysime — melde ja sū
nūs. Motina nieko negirdejo.

— Velnias! kol žmogus 
liuosas, — truputi patylėjęs 
pradėjo sūnūs, — taip tave ir 
traukia kažin kokia spėka 
skristi kur in placzia paszale. 
Isz savo liuoso noro, kad kur 
ir danginiesi, tai ne jau taip 
gaila atsiskirt su savo žmo
nėms ne ka; bet, kada privers
tas turi iszsiskirt.

Nepabaigė sūnūs. Ant jo vei
do pasirodė rusti szypsa. Nu
spjovęs kelis sykius 
sznekejo:

— Kad ir dabar, 
szirdies kelios aszys 
gulėtu, taip sunku, neramu, o

tos ir raudonos; plati kakta ir 
liesi skruostai — iszruožuoti 
negiliomis rukszlemis. Moter- 
iszke, vaitodama, žiurėjo ant 
is'zvažiuojanczio in kariuomene 
sunaus, kuris ant pažiūros bu
vo, kaip ir jo du ežia stovinti 
sėbrai, su duszia ir kunu “bo- 
siaka.”

Visi jie tylėjo. Bet tokia ty
la siege ju szirdis, kaip negali 
slėgti ne joki galingi žodžiai.

Publika dar smarkiau pra
dėjo ūžt. Oras lyg sunkiai nu-

vėl pra-

lyg ant 
akmenų

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

OV “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondas ir Markes.

E, tegul ta sapna vejai

ir szoko in vaigo-

Geležine 
sukaukė.

kumele
Mažos

eme szo-

tinos meiles. Szelimai, paleis- 
tevystes buvo visai užmusze jo 
szirdi. Bet dabar jo krūtinei 
ta meile atsibudo ant trumpos 
valandėlės. Isz jo apsiniauku
siu akiu iszsiverže kelios grau
džios aszaros. Iszsitrauke isz 
motinos glėbio. Akymoju pas
paude rankas mergaitėms ir 
sėbrams.

■— Gyvenkite! Neverk, mo- v 7
tina, musu tokia dalis, — liūd
nu balsu, szluostydamas su ske
petaite nuo veido aszaras, pa
sakė sūnūs
na.

Varpelis, 
skaudžiai
szviesios kibirkszteles 
kineti isz kamino. Trūkis su
judėjo.

Sūnūs priszoko prie lango, 
kad da syki pamatyti savo žmo
nes. Nusiėmė kepure, riktelėjo:

— Sudie, motina! Sudie, 
jums.

— Sudie, sudie, sudie! at
sisveikino draugai ir sėbrai, 
žiūrėdami langa, kuriame ap- 
siaszarojes stovėjo sūnūs. Tu 
nžmirsztu ypatų szirdys buvo 
sugraudintos. Motina per asza-

"ras negalėjo jaune “sudie” 
isztarti. Jos kojos linko. Ji atsi- 
szliejo prie muro ir gailėjo sū
naus, kuris jos ne syki nepa- 
rnaitino, bet, iszalkes isztrauk- 
davo isz jos burnos paskutini 
duonos kąsneli; kuris insiutes 
už viena jam netinkanti žodi, 
griebdavo už motinos gerkles' 
ir norėdavo pasmaugti. Szirdis’ 
motinos plyszo.

Rudens dangus apsigaubės 
pilkais rubais, barstė mažas 
aszareles ant apmirusios žemes. 
Raudojo jis kaip ir ta nelaimin
ga motina, atsisveikinus su isz- 
važiuojaneziu in kariuomene 
.sūnum...... - .........  —GALAS.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

PUIKI ISTORIJA i

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
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4-00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. . >

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


