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Alijentai Paėmė Calais e
Isz Amerikos
Imigracija In Amerika 

, Susimažino

' PHILADELPHIA, PA. — 
Imigracijos kamisorius Savo- 
retti, apreiszke buk in laika 14 į 
paskutinius metus ateivyste in 
Amerika susimažino ant 100,- 
000 žmonių. In laika paskutini 
meta pribuvo in Amerika tik
tai 28,551 ateiviu. Kanadiecziu 
pribuvo daugiausia, po tam 
Meksikonu, Szkotu ir Angliku.

Nutraukė Paveiksią 
Nuo $1,000 Bumaszkos

Likos Aresztavotas
T ________

PHILADELPHIA, PA. — 
Kinczikas Charlie Lunn, 52 me
tu, gyvenantis artymoje Calio- 
well Hill, likos aresztavotas už 
nutraukimą fotografijos nuo 
1,000 dolerines bumaszkos. 
Kinczikas aiszkino, buk jisai 
norėjo nusiunsti paveiksią tūk
stantines bumaszkos savo sese- 
rei in Kinus kad matytu kaip 
iszrodo toji suma pinigu.

Kinczikas prisipažino taipgi, 
buk insigavo in Amerika už
draustu budu 40 metu adgal, 
szokdamas isz laivo kada lai
vas prisiartinę j o prie pakrasz- 
czio ir giliukningai gavosi pas 
savo gimines, kurie ji paslėpė 
nuo valdžios.

Atsižadėjo Jaunikio 
Prie Altoriaus

BROOKLYN, N. Y. — Atlikę 
kelione 300 myliu isz Greenland 
Park, Montanos, idant czionais 
susivincziavot, Georgina West- 
more, kada stojo prie altoriaus,

Laisvininkai Pribuvo Namo

Tarp Angliszku kareiviu, kurie paliuosavo Brusselo so- 
stapyle Belgijos, radosi ir brigada Belgiszku kareiviu ku
rie giliukningai pribuvo namo ir yra sveikinami szirdingai 
namo. Tie pulkai gavosi in Anglija kur lavinosi kareivisz- 
ko mokslo, po tam užklupo ant Brussel’os.

BAISI SKERDYNE

Vokiecziai Suvarė 2000 
Vyru, Moterių Ir Vaiku 
In Gire, Paliepė Atsi
gulti, Aplaistė Su Gazo 
linu Ir Uždege. - Daug 

Lietuviu Radosi
Tarp Juju

MOSKVA, RUSIJA. — Vie- 
na isz biauriausiu istorijų Vo- 
kiecziu pasielgimo su žmonimis 
ateina isz Estonijos. Apie tai 
apraszineje korespondentas tū
lo Estoniszko laikarszczio ka 
jisai mate artymoje Tallino, 
sostapyles Estonijos; kas paro
do, kokia tai svietas privalo pa- 
darytie su barbariszkais Vo- 
kiecziais.

Taji nelaiminga vakara, Vo
kiecziai nuvarė visus nelaisvius 
in gire privertė kirsti medžius, 
paliepdami nelaisvimas atsi
gulti ant medžiu, pradėjo juos 
szaudyt su maszininoms kara
binais, kitiem paliepė atsigulti 
ant nelaimingu draugu ir su 
tais taip padare kaip supirmu- 
tinais, o daugiause ju buvo mo- 
teres su mažais vaikais. Vokie
cziai aplaistė visus su gazolinu, 
darbas buvo užbaigtas ir nuėjo 
sau toliaus jeszkoti nauju auku.

In valanda vėliaus po tam 
velniszkama darbui, pribuvo 
Rusai matydami savo akimis 
baisu darba Vokiecziu, užgesi
no liepsnas, palikdama pusiau 
sudegusius lavonu tuju nelai
mingu.

Nuo pasislėpusiu girioje da- 
žinojo kas atsitiko. Advokatas 
Alenskis isz Vilniaus ir Dakta
ro Buzinskio isz Vilniaus ir ki
tu žmonių dažinojo kaip Vokie
cziai pasielginejo su tais nelai
mingais žmonimis.

Anglija Statys
4,000,000 Namu

Po Karei
LONDON, ANGLIJA. — 

Valdžai apreiszke, kad nuomo
ne statyti keturis milijonu nau
ju namu in dvylika metu po 
pasibaigimui kares. Szkotlan- 
dijos ministeris taip apgarsino 
buk statys 221,000 namu del gy
ventoju kurie neteko pastogių 
laike kares.

Prancūzai Suszaude
74 Judosziu

IRUN, ISZPANIJA. — 
Francuziszkas kariszkas sūdąs 
Limoges, nusprendė 74 Prancū
zus ant suszaudimo už iszdavys- 
ta savo tautiecziu ir kitu prasi-
žengimu.

1,013 Amerikoniszku 
Nelaisviu Sugryžo 
Isz Rumuniszkos

Nelaisvės

WASHINGTON, D. C. — 
Kariszkas Departamentos ap
garsino, buk 1,013 Amerikon- 
iszki nelaisvei isz lekiojimo 
pulku kurie radosi Rumunisz- 
koje nelaisvėje, sugryžo ana 
diena ir buvo iszsiunsti namo.

Laivas Eksplodavojo
70 Kareiviu Žuvo

LA PLATA, ARGENTINA.
— Laivas gabenantis aliejų 
eksplodavojo kada vare isz jo 
aliejų prie pristovos. Buvo tai 
Amerikoniszkas laivas, badai 
apie 70 kareiviu žuvo baisioje 
eksplozijoj.

I Anglikdi P aeme 3
Graikiszkas Salas
5,000 Vokiecziu Paimta Ca- 
laise; Graikiszkos Salos Ap
siaubtos Su Daugybe Vokiecziu; 

Japoniszkos Salos Paimta 
Prie Paleliu Salų

LONDON, ANGLIJA.— Isz 
Madrido, Iszpanijos, atlėkė ge
rai žinomas Vokietis, eroplanu, 
praneszdamas buk Hitlerio as
trologas (burtininkas) in laike 
isztrauke isz rankos Hitlerio 
puoduką kavos, kada tasai pra
dėjo gert ir in laika iszliejo, nes 
kitaip butu užsitrucines. Ba
dai Hitlerio daktaras patemino 
buk jisai gerdavo daug juodos 
kavos del apmalszinimo jo ner
vu, kaip kada po 20 puoduku 
ant dienos. Kada jam tula die-j 
na tarnas atnesze juoda kava,i 
inejo astrologas, dirstelėjo ant 
jo, paszaukdamas: “Del Dievo 
szvento, negerk ta kava! ’ ’—isz-
trauke jam isz rankos, ir isztik- 
ruju buvo užtrucinta. Hitle
ris nuo kokio tai laiko pradėjo 
rūkyt papirosus ir gerti juoda

LONDON, ANGLIJA. — Amerikonisz- 
ki ir Kanadiszki kareiviai ana diena paėmė 
didele pristova Calaise su 5,000 Vokiecziu ir 
Vokiszka Generolą Schroederi, kurie negalėjo 
pabėgti. Anglikai paėmė 3 Graikiszkas Sa
las prie pakraszcziu Graikijos, isz kariu Ky- 
thera yra didžiause, Apie 200,000 Vokie
cziu yra apsiaubta per Anglikus toje vietoje.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Francuzisz- 
ki vaikai sugryžo in valdiszkas mokyklas pir
ma karta su dideliu džiaugsmu nuo kada Vo-
kiecziai buvo pavaldė Francija.

ISZ PACIFIKO. — Amerikonai ana diena
kava su arielka, kad apmalszyt 
savo pairusius nerus. Badai1 
keli žymus ypatos likos aresz- 
tavotais ir aukszti kariszki 
virszininkai, bet j u pravardžių 
neiszdave.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

suszaude 90 Japoniszku eroplanu ir užmusze 
250 lekiotoju taipgi paskandino keletą karisz- 
ku ir asztuonis tavoriniu laivu. Japonija datyre 
smarku drebejima žemes Seredoje. kuris pa-
dare daug bledes keliuose miestuose ir apie
800 žmonių žuvo. Amerikonai užklupo ant

pradėjo liet graudžias aszaras, 
sakydama, kad ne myli savo 
jaunikio. Kunigas nesuvinczia- 
vojo ir liepe merginai važiuoti 
namo, o jaunikui pasijeszkoti 
sau kita.

Kramtė Diržus Ir
Czebatus Nuo Bado

GUANAJUATO, MEKSI- 
KAS. — Keturolika angleka- 
siu, kurie per deszimts dienas 
buvo užgriautais sidabro ka- 
syklosia Meksike, likos ana 
diena iszkasti gyvais.

Buvo labai silpni kada juos 
isztrauke in virszune ir užsili
ko gyvais per kramtymą savo 
diržu ir czebatu ir užsiliko gy
vais. Taip buvo silpni kad rei
kėjo juosius iszneszti isz kasy
klų. ‘

-----------□-----------

Rugsėjo (Sept.) 20 diena Ru- 
siszkas tanku pulkas važiavo 
in Tullina ir sustojo mažoje ap
linkinėje Kloga, kur mate de- 
ganczia giraite ir smarve davė
si jausti degancziu žmogiszku 
kunu. Pasuko in giraite persi- 
tikrint kas tenais taip dege. 
Net nutirpo, kada pamate ten' 
krūvas lavonu apie 2000 — vy
ru, moterių ir vaiku. Artymoje 
slapstėsi apie szimtas pabėgė
liu, kuriu Vokiecziai nemate 
isz priežasties sumiszimo.

Tiejei pasislėpė girioje buvo 
tai Estonia, Latvai ir Lietu
viai; visi profesijonaliszki žmo- 
nys — artistai, rasztininkai 
daktarai ir kiti isz Vilniaus, Ri- 
gos ir Tallino. Tada Rusai dasi- 
prato kas atsitiko nelaisviu 
abaze Klogoje. Keli pulkai Ru- 
siszku kareiviu pribuvo vėliaus 
in Klaga ir paėmė po savo glo
ba tuos, kurie buvo pasislėpė

Francija Sunaikinta Kada Vokiecziai Ja Apleidinejo

Kada septinta Amerikoniszka armija užėmė Marselle, Francijoj, rado tenais iszverstus

Filippinu Salų kur paskandino apie 90 visokiu 
Japoniszku laivu ir suzaude 36 eroplanu su 
lekiotojais. AntSolomonu Salų Amerikonai 
nuszove 1,000 Japoniszku eroplanu ir paskan
dino 300 visokiu laivu.

LONDON, ANGLIJA. — Prie pakrasz
cziu Vokietijos, Alijentai smarkiai bombar
davo Vokietija su 4,000 eroplanais. Ameriko
nai tame užklupime neteko 49 eroplanu ir 
apie 200 lekiotoju.

Estonijoj in laika deszimts dienu Rusai 
užmusze ir paėmė in nelaisve 4-5,745 Vokie
cziu kaip pranesza isz Moskvos. aplinkinėje 
Rigos ir Latvijos. Vengrosia, Rumunijoj ir 
Jugoslavijoj užmuszta tukstancziai Vokiecziu.

— Neregiai kurie randasi girioje tarp tuju buvo kelios 
prieglaudose, padirba szluo- moteres, kuriuos taji vakara 
tus už 2 dolerius kas minuta. buvo pagimdė kudikus.

laivus paskandytus, namai apipleszti, stotes ir tiltai sunaikinti ir ulyczios dinamituotos, 
Paryžiuje moteres su vaikais isztrauke plytas isz ulycziu kad pastatyti apsaugas, už ku

riu muszssi ir gindami miestą nuo Vokiecziu. & SKAITYKITE “SAULE”
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pradėjo jeszkoti stubos kad su-1 

' talpyti savo didelia szeimyna, 
bet neturėjo suezedinus nie vie- 

I no dolerio. Ant galo pasiseko 
’surasti nameli, locnininkas pa- 

Sueja keli žmonis in kuopele sake preke kuri buvo gana 
tankiai laike pasikalbėjimo brangi ir manydamas kad mo- 
vienas kito užklausia: “Ar tere neturi pinigu, paprasze 
mirtis yra baisi?” j kad drauge su vyru ateitu pas

Ant szio klausymo nemažai advokatu padaryti sutarti, 
sau laužo galvas visokį sviet- Preke stubos'buvo 6,500 dole-

Kas Girdėt

iszlki mo’kslincziai kurie tyrinę- riu. Bet vyras apreiszke jam 
darni mirsztancziu žmonių pas- kad jisai uždirba ant menesio 
kutinės valandas, isztyrinejo tiktai 175 dolerius ir kad netu- 
bulk žmogui mirti yra lengva.' ri suezedines nei cento, ir pasa- 
Senatves liga mirti yra leng- ke kad jo pati pirktu ir Brook-1 
viausia nes da priesz mirti ne- lino tilta ant iszmokesczio.
kurios dali kūno apmirszta ir ( Locnininkas nusijuokė, kal- 
paskutines valandos jam yra bedamas: “Man patinka jusu' 
maloniausios. Įszgialbeti sken- atvirumas. Duokite man szimtaį 
duoliai visai nebijo mirti ir pa-Į doleriu ant rankos, po tam po 
sa'koja buk kada skensta — ei- į 50 doleriu ant menesio su ’pro- 
na in dugną, tai juosius apima centu.
smagumo jausmas, kaip po sun- !
kaus darbo gauna pasilsi. Mir- doleriu in du menesius, szeimy- 
tis nuo szalczio yra taip pat la-pia insikrausta in 
bai lengva ir skaitoma kaipo ma, 
lengviausia nes žmogus nejau- ninkui $150 kaip prižadėjo, 
ežia nei skausmo nei kaneziu ir
sapnuoje malonus sapnus, dau- ’ skverbėsi pas juos. Vyras dirbo 
giausia apie sziluma. Mums ro-(be paliovos ir szaip taip 
dosi kad mirti yra labai sunku 
būdamas sudraskytu . per koki 
žveri, bet tasai kuris tai datyre, 
sako kad tokia mirtis yra ne 
baisi. Tūlas Afrikoniszkas ke
leivis karta pakliuvo in levo 
nagus

TARADAIKA

RUBUS LIETUVAI RINKTI;
PASIMOKYKIME ISZ GRAIKU

tarp siuntė virsz keturiu milijonu
drabužiu.

Avalynes Paruoszimas
Daug suaukota ir avalynes. 

Labai nudėvėtos avalynes Grai
kai netaiso. Didžiausia, bet, 
dalyka, avalynes poru nesu- 
maiszyti. Todėl, kai siunsite 
avalyne musu instaigai, malo
nėkite taiii pat poru nesumai- 
szyti. Geriausiai poras surisz- 
ti. ' Avaline suspauti sunkiau, 
del to reikalinga daugiau laiko. 

į . .Panaszi dalyka yra ir su skry
bėlėmis.

Pasiruoszkim Saviszkiams 
Gelbėti

I Graiku Amerikoje nėra puse 
'kiek yra Lietuviu. Laime, kad 
jie yra geri biznieriai ir su sve- 
timaueziais palaiko susinesza, 
del to gauna ju paramos. Bet 

j ta galime padaryti ir mes, 
Lietuviai.

Graikai pradėjo szalpos dar
ba ka, tik Vokiecziai juos už
puolė. Sziadien ir Lietuva yra 
dien reikia paszialpos, visi žino- 
fronte! Kiek Lietuvai szia
dien reikia paszalpos, visi žirg
ini. Sakoma, kad Lietuvoj net. 
užpuldinėjami ir iszrengiami 

j vyrai, tiek baisiai kai kuriems 
> reikia ru'bu!

Kaip tada Graikai, taip da
bar Lietuviai gali ir privalo 
pradėti dirbti: praktiszkai, 
vieningai, konstruktyviai. A- 
merikiecziai, gelbėdami kitoms 
tautoms, gelbsti ir Lietuviams. 
Lietuviu Amerikoj ir Kanadoj 
gyvena veik kiekvienam cen
tre. Kiekvienas turime svetim- 
taueziu, kurie nori ir gali Lie
tuvai gelbėti. Sziadien Lietu
vai pagialba neatidėtina. Pa
gialba Lietuvai sziadien ir duo
kim. Belaukdmi rytojaus, ga
lim daugeliui neiszgelbet • net 
gyvybes. Duodami National 

ar Fondui, per ji duodame ir 
Lietuvai.

JONAS VALAITIS, 
B.A.L.F. Rubu Vajaus Vedėjas.

Graiku Szalpa Vykdoma 
Placziu Mastu

’Septynių milijonu Graiku 
tauta, kurios sunu Amerikoj 
yra 409,009 szalpos darbe yra 
viena pavyzdingiausiai susi
tvarkiusiu. Jie darba pradėjo 
kai tik Vokiecziai Graikija už
puolė. Tuo laiku Graikus gel
bėti susirūpino visas pasaulis, 
ir per tris metus Graiku szal
pos instaiga savo veikimą su
spėjo iszvystyti iki kolosalio mitetai. 
laipsnio. į

Graiku nauju sandeliu, 420 
E. 54-th St., prie East River j 
New Yorke, atidarymo proga, 
B. A. L. F. pirmininko Dr. Kun. Į persiunezia in St. John’s, Ka 

isz kur laivai su para 
‘ Mercy Ship to Greece’

invyko Rugsėjo1 Alijentu ir Vokiecziu praleid
Paszialpa 
palyginti 
iszsiustas

Okupacijoj Szalpa Prižiūri 
Szvedai Ir Szveicarai

Szalpa Graikijai labai pa
greitėjo, kai AVasliingtonas ii 
Londonas insitikino, kad pa 
gialiba patenka patiems Grai 
kams, o ne ju okupantams Vo 
kiecziams. Paszialpa okupuoto.! 
Graikijoj prižiūri neutraliu

Sovietu 
ekonomi- 
sanlylgos'. 
sulygina- i

carijos atstovai. Szalpa Graikė 
joj iszdalino patys Graiku koJau tik nežinau, 

Ir nenumanau,
Kas tai do mada, 

Kad pas lietuvius visada, 
Kada diena didžiausia, 

Tai pasielgia biauriausia. 
įGeriause kad szveneziu neimtu, 
i Tai ir latrija ne siustu. 

Motere pasiskolino szimta . . ..... v1 | Vieni trankia ir baznyczia.
•Kiti in karezema kaip tyczia, 

Ar-gi jau ne bus permainos. 
Velkasi kruvini pas skvajeri, 

Žiūrei ant to negali, 
Amerikonai žiuri kaip ant 

žvėrių, 
Ant musu lietuviu.

Tiktai n'kutas suvaldytu, 
Apszvieta priduotu, 

Pasiūt im a apmalszy t u.
* * * 

Jeigu ant kokio ’baliuko 
praszo, 

Tai staezia galva iszpraszo, 
Jeigu žmogus paliti’kia turi, 

O reikalo jokio neturi, 
Tegul snapo nekisza, 

Ba nuo trepu nuplesžka, 
Ba daro didelia balda, 

Galva suskaldo, 
Daktaras turi susiuvineti, 

Ir kėlės dienas lovoje stenėti. 
Tankiausia atsiranda tokiu, 

Vadinamu intiligentu. 
Tiejei pradeda isz kitu 

juokavot,
O tie kiti pradeda in kaili duot. 

Kaip žvirbli supaszo, 
Jog vos atsipraszo.

savo na-
motere užmokėjo locni-

Po tam giliukis rodos pats

su- 
krapszte po 50 doleriu ant me
nesio. Vyras ėjo pekszczias ii) 
darba, norints turėjo gana toli 
eiti, pati dirbo sunkiai namie 
ir czedino kožna centeli ir po 
asztuoniu metu po tam, parda-

ir sztai ka jisai raszoįve ta paezia stubele už asztuo- 
apie tai: “Levas netikėtai szo- uis tukstaneziu doleriu, 
ko man ant sprando ir mane 
parmetė. Nuo to netikėti užpuo
limo apsvaigau ir nejaueziau 
ne baimes ne skausmo. ’ ’ — 
Daugelis medžiotoju ta pati 
tvirtina.

Ant kariszku lauku, laike ka
res, mirtinai sužeisti kareiviai 
taipgi nejauezia jokio skaus
mo. Perszautam žmogui su kul
ka iszrodo kad kas jam davė 
smūgi su lazda. Sunkiausia su
žeistas kareivis nejauezia jokiu 
skausmu ir kaip kada atsistoja 
ir szaudo.

Nekuric anglekasiai, kurie 
likos mirtinai sužeisti, pasako
ja kad paskutinėjo valandoje 
pasidaro taip malonu kad ro
dos kas juos nesza ant ranku po 
kvepanezius sodus ir tuom lai
ku ulžgauna žmogaus smagumo 
jauslus.

Tokiu budu toji szeimyna da- 
sidirlbo 'pinigu už kuriuos pirko 
sau didesni narna, kuriame da
bar gyvena trys szeimynos. Tsz 
dvieju szeimynu paimdavo ran
da ir toki budu iszmokejo na
rna.

Taigi, viską galima padaryti, 
tiktai reikia kantrybes ir neini- 
simint, o taipgi reike gero, 
paezedžios moterėlės kuri ne- 
iszleistu pinigu ant 'bereikalo.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

Paszialpa Pasiekia Per 
Menesi Laiko

In New Yorko sandelius su
> siųstuosius rubus paruoszia ir

Daugelis žmonių kalba, buk 
ta ja valanda kada bus apszauk- 
ta, kad kare jau pasibaigė Eu
ropoje, tai pasigers isz džiags- 
mo kaip niekad savo gy venime. 
Supratus kas atsitiktu isz to
kios girtuoklystes ir josios pa
sekmes po Amerika, hotelistai, 
saliuninkai ir vietos kur parsi
duoda svaiginanti gerymai, nu
tarė uždaryti savo biznius ant 
24 valandų, nuo laiko kada liūs 
apszaukta žine kad kare jau pa
sibaigė.

Eina dabar užmanimas kaip 
tinkamiause apvaiksztineti tą
ją džiaugsminga žine kad tai 
butu diena dekavones Dievui 
už ingalejima nevidono ir kad 
svietas butu geresnis po karei 
ir vietoje sudėti dekavone del 
girtuokliszko dievą iczio, kad 
ta diena apvaikszczioti tinka
mai su maldoms del Auksz- 
cziausio Sutverto jaus.

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme I.aba Nakt. 
Ministranturas.
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Bolszevikai Lietuvoje, 
Tokiai ir Amerikoje, 

Gero niekam neduoda, 
Ir ir Amerika nusiduoda.

Ir in czion pribuna, 
Malszais ne buna, 

Ergelius daro nuolatos, 
Pagal bolszeviku mados, 

Laukas buvo, laukas stips, 
Ir bolszevikais pasiliks.

* * *
Jau tai ne dyvai, 

Kur buna paleistuviai vyrai, 
Szitai urvoje vienoja, 

Szeszetas girtuokliu gyvuoje, 
Nežino kas szventa diena, 

O in bažnyczia suvis ne eina. 
Vienas kaip nuo trepu smuko, 

Badai spuranda nusisuko, 
Tai tegul dabar vaituoja, 

Ba tai Dievas kovoja.
Taip bus su ko'žnu pijoku, 

Jeigu tikėjimą laiko ant juoku.
* * *

Susirinko vyru senu ir jaunu, 
Dvi kegutes alaus iszgere, 
Na ir už krutu susitvėrė, 
Musztvne smarki buvo, 

? Joig nei merginos stribo i ? o o u

isz buvo,

Kas turi gera norą ir užma
nymą tai gali padaryti stebuk
lus ir iszteses su 'kantrybe lyg 
pabaigai. Turime ant atminties 
tūla Lietuviszka szeimyna ku
ri jau nuo senei maustė apie 
pirkimą savo Inocnos stubos.

Toji szeimyna buvo privers
ta kraustytis isz Airiszines stu- 
b<ps nes turėjo už daug vaiku. 
Moterę jiujiudus įr gusiruginus

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Lampos ir peiliai darbe buvo, 
O ir pokerei vietoje neiszbuvo. 
Kada gaspadine namo parėjo, 

Ba ne buvo,—-tai daug darbo 
turėjo.

Kol viską sudavadyjo.
Peilus ir szauksztus surankiojo. 

Tai vis lietuviszkai, 
Kad ir pasiutiszkai.

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

Juozo B. Koncziaus paskirtas nada, 
atstovavau Lietuviu Fonda.jszais 
Atidarymas 
(Sept.) 12 diena. Dalyvaut bu- žiami in Graikija, 
vo indomu, ka pavadineziau'Graikus pasiekia, 
“Szalpos ir Rūbams Tvarkyti 
Universitetu.”
Rūpinasi Mažųjų Valstybių 

Ateitim
Auksztieji Graiku dvasisz- 

kiai atidarymo cer 
pradėjo pamaldomis.
ministras sveikina telegrama,Į 
kurioj atsipraszo negalis iszkil-' 
mese dalyvauti, nes inszvyksta 
in Kanada tarptautiniams pa
sitarimams del mažųjų tautu 
pokarinio susitvarkymo. Szis 
klausimas ir Lietuviams yra 
opus. Graiku generalinis kon
sulas nupasakojo savo tautos 
bedas in valstybes vargus.

Filmos Gelbsti Graiku 
Szalpai

Filmoj apie Graikija, kokia 
ji buvo graži, viso pilna priesz 
kara, palyginama dabartine 
Graikija, kuria parodyti pa
veikslai apie varga, skurdą ir 
szalpos reikalingumą. Parody
ti szalpos (laibai Amerikoj- 
moterys tasanezios ir rusziuo- 
janezios rubus, 
nius ir veikėjai, 
betojas baigia 
“Kur yra bent 
jie už Graikija kovoja 
savo pareiga Graikijai dirbti. 
Vienas Graikas laiko save 
Graiku kolonija.”

Okupuotuose Krasztuose
Skurdas, Ligos, Badas

Komiteto pirmininkas Spy
ros P. Skouras, teatru magna
tas, ru’bu rinkliavos vedėjo 
Charilaos G. Raphael persta
tytas dideliu optimistu, kaip 
1 i pusrycziaujas pasitikėjimu. ’’ 
Kalbėtojas pareiszke, kad ka
re žuvusi gal puse Graiku tau
tos, o pusantro milijonu tikrai 
badauja. ’ Siauczianczios li
gos, kuriu 'žiauriausia — mala- 
rija. Bet Amerikiecziu pagialba 
Graikams vangus perkesti pa- 
gelbstinti.

Rūpinasi Atvežti 5,000 
Naszlaicziu

Prie szalpos, kuri invairiais 
budais teikiama, Skouras 
mato kasmet in Amerika at- 

’veižti bent po 5,000 Graikijos 
naszlaicziu. Ta kryptim jau 
pradėjo diibti ir greit pasiro
dysią rezultatai.
Isz Orines Szalpos Nurodymas

Szalpos srity gal darbsz- 
cziausias Graikams szelpti fon- 

jdo vykdantysis vice-pirminin- 
Įkas Oscar Bronneer pabrėžė, 
kad Graikija dabar gaunanti 
daugiau paszalpos, negu 'bet 
kada yra gavusi: Graikijai!00). Viszta 3 
szelpti pasiektas net istorinis 150). Kava 400 rubliu ($76.00). 
nurodymas!

Ypatingai kalbėtojas džiau
gėsi, kad Amerikiecziams ko
operuoja Kanadiecziai. 1

ja, kad darbininko alga 
809 ir 900 rubliu per menesi 
(tarp $152 ir $171). Bet iszskai- 
czius bonus, unijos mokesezius, 
nuoma ir kitas iszlaidas, dar
bininkui lieka 400 rubliu ($76.- 
)0). U'ž tuos pinigus isz komer- 
•ijales krautuves Sovietu pilie- 
cis gali sziadien nusipirkti 
švara cukraus per menesi. Be- 
e, Raudonosios Armijos kari

ninkai viską perka puse kainos.
Panaszios Sanlygos 

Lietuvoje
Lietuva baigiama 

(kapuoti. Panaszios 
.es, kaip ir kitokios 
gyventi, Lietuvoje
nos su Sovietu sanlygomis. 
Dar'blogiau, Lietuva yra pa
ežiam karo fronte, aisz'ku, kad 
ronte ekonomines sanlygos 
Lietuvos gyventojams yra dar 
jlogesnes. Tas aisz'kiai atsako 
n klausima ar Lietuvai reikia 
)agialbos ( ?).

Graikai Susitverke Rubu 
Sandelius

Graiku 'sandeliu vedėjai bu
vo malonuls aprodyti milžinisz- 
cas patalpas rūbams Į drapa- 
nams] Graikijai paruoszti. 
Sandeli pasisamdė penkiems 
netams. Tas parodo, kad jie 
jaszialpos darba mano tęsti ga
na ilgai. Vien tik sandeliuose 
dirba 40 darbininku. Be to, 
Graikai turi panaszius .sande- 
ius San Francisco, Bostono ir 
kituose miest uose.

Siuva Naujus
Graikams daug 

rauju medžiagų, 
sandeli inteigtas kirpimo sky
dus. Susistebejau, kad isz 
įaujos medžiagos ežia, kur dar
biu inkais1 daug brangesnis, ne- 

*,u Graikijoj, siuvami nauji ru- 
nii. Sandelio u'žvaizdus inro- 
linejo, jog tai užsimoka, nes 
dirbama dideliu mastu, prie to 
nedžiagu aukotojai nori pa- 
natyti užbaigta produktą.

Rubu Paruoszimas
Rubu isz Amerikos ir Kana- 

los žmones ir instagos siunezia 
medinose, popierinėse dežese ir 
naiszuose. Vilnonius drabužius 
suvynioja 'su naftalina. Grai
ku .'sandelis turi sutarti su valy
kla, kurios nebrangia kaina, 
mokant nuo svaro, rubus iszva- 
lo. Be samdomu darbininku, 
kurie atlieka sunkesniua dar
nus, jie turi daug savanoriu, 
rnrie nemokamai, atliekamu 
alku, sziam kilniam dabbui 
nusideda.

Suruoszti Rubai 
Suspaudžiami

Moterys ir merginos rubus 
airusziuoja pagal ruszis: vy
rams, moterims, vaikams vil
nonius ir kitu medžiagų dra
panas, rankszluoszezius, paklo
tes ir kitokius drabužius ir už- 
klodalus. Suspaudžiama 80 .

. ii- n oAA nauj° yra? Tai geriausia Lietuvisz-
\ 1 IŠŽELI kostilllllU bei f.) ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už* 

v’ai'kucziams drabužiu in viena laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip-
, c ... •• • ’gi minksztus gėrimu ir kvepianeziuapundą. 'Spaudžiamon maszina, . ... . _ , w1 d cigarus. Vist pas p. Reckliti. 206 W.

pundą suspaudžia in plytos pa- Centre st., mahanoy city. pa. 
vidalo . keturkampi siuntiniu STATEMENT of the ownership, 
Szimtlli švara ru’lni vartoja 6 management, circulation, etc., requir- 
uncijas naftalino, kad 'kandvs!ed by the Act of Con^ress/of

d ’ y 124, 1912, of the Saule (The Sun),
vilnų nesuėstu. Rubai savyje published semi-weekly at Mahanoy 
turi drėgmės, todėl apvynioja-ICity, Pa., as of Oct. 1st, 1944.

. , , . I Editor—F. W. Boczkowski,
nu stora drėgmės sngenanezm S13w Mah,nov st. Mahanov citr.Pa. 
popiera.
tas drėgmės isz oro 'in pundą 
neinleižia. Pundas suveržia-^That the owners are: 
mas metaliniais lankais, invy- 
n io jamas in stipru audeklą ir 
•užriszamas.
damas trafaretiniu budu pa- 
raszas: isz kur, kam, 
siuneziama. Tokiu pundu tri- None.

iV. L. BOCZKOWSKI, Business Mgr. 
mis spaudžiamomis nuiszmo-^ gworn to and subscribed before me 
mis Graikai per diena paruo- this 1st day of October, 1944.
szia per pusantro szimto iki da- Į <SEALD
bar, in Graikija jie jau yra pa- My Commission expires Feb. 17, 194Q

greit. Pav. laivas
Sausio 1 d., Graikija pasiekia 
Vasario 2 d.
Už Pora Bateliu (Czeveryku)

Dirba 3 Menesius Laiko!
L'emonijasj Pasiusta 250,000 poru bate- 

Graiku liu, kas prie dabartiniu sanlygi
j Graikijoj invertina trimsket- 
virtadaliams viso Graikijos 
valstybes turto! Siaucziant pa 
sibaisetinai infliacijai, batu po 
ra Graikijoj kasztuoja net 30,- 
000,009 drabniu. Tuo tarpu 
universiteto profesoriaus me 
nesine alga esanti 10,000,001 
drahmu. Neatsižvelgiant mili
jonines algos, mokslo skleidė
jas vistiek turi dirbti tris me 
nesiūs laiko už viena pora ba 
tu! Insivaizduokite, kokia pa
gialba — gauti pora batu dova 

' nu! Netaip bloga juodo darbe 
darbininkams. Mat, okupantai 
nori užimtuju krasztu inteli 
gontus suvaryti in juodo dar
bo aktegorija. Pav., batu valy
tojas uždirba szeszis kartui 
daugiau, negu profesorius, bet 
ir tam sunku iszsiversti.

Vargas Ir Lietuvoje
Lietuva taip pat pergyvena 

tokia paezia okupacija: 
szus gyvenimo 
užgulė musu 
Pereito karo
Lietuvoj. Atmenu kai mano tė
vas, iszgyvenes Amerikoj 25 
metus, iszkeites $4009 sutaupi 
in Vokiszkas markes, Vokie- 
cziu okupuotoj Lietuvoj, už 
man dar tada nesuprantama 
bilijonine markiu suma, viso la
bo nusipirko — lazda.

Cukraus Svaras $50.00
Kas dedasi Lietuvoj, kuria 

Sovietai baigia okupuoti, tai}, 
pat galime insivaizduoti. Rugsc 
jo 11 d., Life žurnale, Amerikos 
biznio atstovas Eric Johnson, 
pabuvojęs Sovietu S-goje kele
tą menesiu, raportuoja savo pa
tyrimus. Jis sako, kad !be val
stybiniu racionuotu maisto in- 
staigu, insteigtos komerciales 

nu- krautuvėlės Moskvoj, Lenin
grade ir Kijeve. Tose krautuve- 
lese galima nusipirkti maisto. 
Kaip visur Europoj, iszskyrus 
Anglija, naudojama metrine 
sistema. Tad, skaitlines paduo
da kilogramais. Kilogramas 
yra lygus 2.2 svarams (du sva
rai ir penktadalis svaro). Cuk
raus kilogramas kasztuoja 700 
rubliu, kas lygu $133.00. La- 
szinuku kg. 650 rub. ($123.50). 
Szokolados 1800 rubliu ($342.- 

50 rubliai ($66.-

vaistu siunti- 
Ir filmo j, kal- 

sa'ky damas: 
trys Graikai, 

ir laiko pana- 
sunkumai yra 
senąją tėvynė, 
metu įgyvenau

Makaronai 250 rub. ($47.50).
Už Menesine Alga, Svaras 

Cukraus
Johnsonas toliau raportuo-

Rubus 
sudovanoja 
Joms kirpti

U

:: Naujos ::
Mikaidos Karalienes 

:: Pranaszystes :: —o—
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Tra 
gate, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.
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Buvo tai Liepos menesyje,'kiau.
laike rugepjutes, per did-j Szinkoris nusiszypsojo su ti-lai'ke rug 

žiausius karszczius. Vejas 
karsztas nuo pietų szalies pute, 
ir buvo troszkus oras, kada 
vieszkeliu nuo Liesczino vilkosi 
tarp baisiu dulkiu, per dideli 
smiltina, karieta, o priesz ja ir 
paskui po du Kazokus raitus su 
ilgom pikem ir su nagaikom'mįes|a> 
prie szono, ir pamažėl i prisiar
tino prie karezemos Gurausku. 
Ties karezema paszauke balsas 
isz karietos. — Stot!

Tarnai iszkele isz karietos 
digta ir stora poną kuris rus
tai paklausė:

-— O ar tai sziezia kareze
ma pono Storastos Koseiaus- 
kio?

Ant to laukinio balso persi
gando vaikai ir žmonis katre 
buvo prie karezemos. Matant 
kazokus su nagaikom, rodos 
kad perkūnu intrenkti, aki- 
mierkoje isznyko, ba tai buvo 
tuose laikuose, kada Maskoliai 
isz Francuzijos po karei su 
Napoleonu in Rusija surgyži- 
nejo, kur ne vienam iszpere 
kaili su nagaikom. Szinkoris, 
kuris ka tik buvo isz kareze
mos iszejas, ne daug ka paisė 
ant svecziu, ka priesz jo kar
ezema sustojo, nes jau buvo su 
viskuom apsipratęs ypatingai 
su kazokais, nuo kuriu, kaip 
pats kalbėjo ne viena ypa ap- 
laike. Pribuveliai 'krutėjo kad 
ka greieziausia gautie po pa
vesiu. Sztai ežia suriko balsas: 
—O kur yra szinkoris Storas
tos ?

Tasai ka greieziause inbego 
in karezema, ne turėdamas su 
vis akvatos insiduot in pasi- 
kalbejima su nauju svecziu, 
kurio niekados ne buvo mates. 
Sztai ežia sveczias striege ge
riausioje mislije in karezema ir 
mausto, jog gaus ka užvalgyt, 
ba buvo baisiai alkanas, o apie 
taje karezema ne yra ka kal
bėt.

Kunigaiksztis inejas in vi
dų paklausė kur szinkoris. Ta
sai iszlenda isz užpeczkio pa
kulinėse kelnese su brozgulum 
susegtos, skrybėlė sziaudine 
ant galvos, basas, ir 
priesz kunigaikszti.

Ka daug-galis ponas 
vėlina?

— Klausiu asz tavęs 
miause, ar visos karezemos ap
linkinėje pono Storastos tokios 
paezios, kaip ir szita tavo?

— Asz nežinau, 
Daug-galio pono, 
nebuvau, bet mano 
liu ir Kazoku gana

Tuom szinkoris 
bai kunigaikszcziui, 'ba buvo 
tame metitas ir vetitas ir da
ga ve: — Daug-galis pone ir asz 
turiu isz josios džiaugtis ir 
kožna mano sveczia turiu užga
nadint.

— Gerai, — paszauke ku
nigaiksztis, ir mano norus turi 
užganadint. Sziadien iszvažia 
vau in kelione anksti, esmių ai 
kanas o noriu estie kaip szuo 
pasirupinkie in dvi adynas pri
gaminti pietus, susidedanti isz 
sriubos su makaronais, szmota 
mėsos su krienais, jauezio lie
žuvi su tamsiu dažalu, paskui 
da koki dažaleli isz paukszcziu 
ar verszieneles, kepsni isz 
szonkauliu, tuszytu kopūstu: 
jog tai ne daug, o apsisuk ge
rai, idant pasteliuotum ant

stojo

sau

mano prisakymo, kaip prisa- gyt, ba jau po piet, okas liko 
tai ubagai suvalgė, nežinau ka 
tau galėsiu duot.

Keliauninkas kalba:
— Tegul bus pagarbintas 

Jėzus Kristus.
— Ant amžių amžinųjų,

cziavimu ir kalba:
— Mano karczemoje toki 

valgiai niekados ne pasirodo; 
pas mane bulves ir rugsztus i 
pienas, tai viskas ka gali gan- ■ Amen, 
tie; o kas nori kepsniu ir viso-Į 
kiu dažalu, tai reike gauties in

ne paszoks isz baimes Paska
las, kaip ne duos szuoli per du
ris ir per karitori, galvatruk- 
czais leidosi žemyn tropais. 
Bogo nežine in kur, ne žino kas 
su juom dedasi; nežino in kur 
bėgt, ar in miestą ar in kaima, 
bet ant galo girdi greitus žing-

Esmiu biednas keleivis, snius perdetinio; bėga in mal- 
iszalkias, praszytau ka norints 
pasidrūtint.

O taip, taip, brolau, duot 
ka rasiu, ba taip priva- 

zokono 
prisako,

pir-

praszau 
ba asz jose 
del Masko
lių vo gera, 

prikiszo la-

i

Kunigaiksztis perpykęs bai
siai suriko:

— Paszauikite tuojaus Lav- 
renlka ir Ivanka, tuojaus at- 
skaityt jam du szimtus nagai
ku !

Tarnai paszauke:
Gerai, tamista kunigaiksz

ti!
Szinkoris suuodęs, jog ežia 

ne szposas, leidosi in kamarėlė 
isz tos per Įauga iszsmukes lei
dosi in pline priauguse szven- 
drinu ir taip kaip velnias dingo 
plinioje.

Kunigaiksztis perpykęs, jog 
jam szinkoris taip lengvai isz- 
sprudo, liepe kazokams sėst 
ant arkliu ir vytis. Pats stovė
jo susimaiszias ir nežinojo ka 
darytie, bet sztai atidaro duris 
in ineina keleivis:

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus?

— Ant amžių amžinųjų, 
Amen.

— O isz kur tamista? — 
xlause kunigaiksztis.

— Isz svieto praszau szvie- 
saus pono.

— O kas tamista do vienas?
— Kalvis — gizelis, — at

sako keleivis.
— O kaip toli buvai ir kur 

m va i ?
— Buvau mažuose ir di

deliuose miestuose, susilaikine- 
jau ir kaimuose, žinoma kaip 
gizelis, — dirbau kol kelis ska
tikus užsidirbau ir tolyn ėjau.

— O ar tas tavo drabužis 
smagus ?

— O labai praszau szvie- 
saus pono, ant tokio karszczio 
nes labai esmių nuvargęs ir 
nuilsės, noretau alaus arba 
arielkos iszsigerti ir valandėlė 
pasilsėt.

— Duokite jam alaus ir 
arielkos, tegul pasidrūtina ir 
pasilsi; o asz su tamistom 
recziau mainyti drabužais ?

— Gerai, — atsake gizelis.
Kunigaiksztis meta nuo sa

ves žipona, kepure ir kalba:
— Už tavo mėlyna marsz- 

konia je'ke turėsi mano žipona; 
už tavo kepure su popieriniu 
matikeliu, gauni puikia kepu
re; ūžta vo prasta lazda, duo
du tau puikia mano lendre. Ir 
taip kunigaiksztis apsirėdęs in 
prasta jeke, su aptersztu szil 
ku ir su lazda rankoje, iszeina, 
o ežia pamate žmonis savo po
ną, pasakė jam, jog Lavrenkas 
ir Tvankas plinioja nu'klinupo.

— Pajieszkokite žmonių ir 
iszimkite tuo du rakalius, o 
kaip sugj-ysziu, tai kad viskas 
butu parengta. Tiejei divijosi, 
kas ežia su kunigaikszeziu pa
sidarė, nuėjo prisakyma iszpil- 
dvti, o szinkoris dingo.

Kunigaiksztis iszsirenges in 
kelione, bėga tiesiog lyg klo- 
sztoriui Bernadinu, kuris sto
vėjo prieszais karezema. Ate- 
jas prie kliosztorinio bromelio, 
pabaladojo pora kartu, sztai 
vienas isz arolu zokono atida
ro. Paregejas keleivi tarė:

— Pasivėlinai brolau val-

kinyczia užlindo kur ten už 
malku, laukdamas kas su juom 
toliau stosis kalbėdamas ika- 
runka, “Kas nor Panai Mari
jai,” o vis pertraukdamas kai-

ir
no-

jo tokia jau yra mielaszirdyste 
Dievo, kaip ir del mudviejų, ir 
jis gali perpraszyt ir mielaszir- 
dyste iszmelst del saves; taip 
del mudviejų kaip ir del jo Die
vas dangų sutvėrė, o nesikisz- 
kime in slautus sudus Dievo ir 
nesudykime ne vieno, idant ir 
mudu ne būtume sudinti; o tu 
brolau, eikite — ka turime tai 
suvalgysime ir iszgersime, o 
kunigaikszcziui Sapiegai duo
kime pakaju. Ir pavieszino ma
no brolelis Paskalus. Gal neti
kėsite, jog man daugiau ir ge
niau patiko kepenos keptos ta
da ir jo kimeline arielka, kaip 
sziadien tiejei valgis ir kepsnis, 
ir vynas, ka czion gereme. Del 
to-igi jumis visiems prižadu, jog 
nuo sziol permainau mano gy
venimą ir maustu apie nie'kys- 
tas žmoniszkas, idant pabaig
iau likusi gyvenimą kaip ant 
krikszczionio užpuola, o ko 
Dievo praszyt nepaliausiu. O tu 
doras ir pabažnas zokoninke, 
praszyk taip-gi už mane Dievo. 
Už taje tabokele, ka mudu tada 
i savy stem pas tave, te tau szi
ta auksine tabakierka su tabo
ka, o kaip iszuostysite, tai te 
tau szita masznele, pirk dau
giau tabokos ir žiūrėk kad ne 
butu stokas. O už tuosius kepe- 
nus ir pietus pas perdetini, tai 
gauni peneta jauti, 2 karves, 
25 skapus, 25 žąsis; o už kime
line arielkele ir vyną gausi dvi 
baczkas spiritaus ir baczka vy
no. Del Tėvo perdetinio sztai 
szita raszteli paduosi mano 
ekonominui tai duos kelis veži
mus jevu; ta viską paimi del 
kliosztoriaus ir praszysite Die
vo idant mane permainytu.

Ant rytojaus jau viskas bu
vo parengta in kelione. Brolis 
Paskalus pasipūtės, su trimis 
pilnais vežimais, drauge su gy
vuliais avim ir žąsimi trauke 
in kliosztori. O kokis buvo 
džiaugsmas zokoninku, kada su 
tokia didele dovana nuo ku- 
niigaikszczio stovėjo ant kiemo 
kliosztoriaus. Ilgai neužmirszo 
apie Kunigaikszti Sapiega, o 
norint lyg tam laikui kol bacz- 
kose spiritas iszteko.

Sziadien jau tojo klioszto
riaus nei ženklo, viskas dingo ir 
tiktai pomietis pasiliko.

— GALAS — ' :b

O Szv. Antanai isz Pad
vės! — paszauke brolis Paska
las, — nežinau ar iszliksiu gy- , 
vu.

— Niekas tau pikto nesis- i 
tos. Kunigaiksztis tada buvo 
linksmo budo, kaip niekados, 
ja ji gerai pažinsiu; asz manau 
jog gerai pasibaigs. i

— A—ha, pasibaigs, — 
kalbėjo brolis, — pasilenkė, ga- ; 
vo palaiminima ant kelio ir isz
ejo. I

Brolis Paskalus sėdant ant 
parengto vežimo atsisveikino 
su visais zokoninkais ir nuva
žiavo. Prisiartindamas prię < 
Kozmino paregėjo kaip rodos : 
<oki miestą ir rodos dege, o i 
juvo tai smala baczkose už- i 
degta jog iszrode kai]) gaisras i 
ant dangaus. Kaip tik pribuvo 
prie kliosztorio tojo paties zo- 
<ono, tuojaus perstatė perdeti
niui mieri keliones, apsakinė
damas teisingai ciela atsitiki
ma ju kliosztoryje Koszaino- 
je.

— Viskas bus gerai, broli, 
dabar-nusiduok in savo paskir- 
;a kambari, o rytoj nusiduosi 
pas kunigaikszti.

Atsikėlęs anksti, po iszklau- 
symu Misziu, po pasikalbėjimu 
su perdėtuiui palikes arklius ir 
vežimą, iszejo isz kliosztoriaus 
prie palociaus. Ant kiemo di
delis sukinimas, tarnu daugy
be, visi tiesuoti, o biednas zo
koninkas nusidavė pas burgra- 
ba idant prileistu prie kuni- 
gaikszczio.

Dasižinojas kunigaiksztis 
apie savo broli zokoninka, isz
ejo pats priesz ji, o pasveikin
damas karsztai, kalbėjo:

— Turi giluki, jog pribu
vai pagal mano norą; tai ir ei
kite dabar ant pusryt.

Brolis Paskalus nuėjo maty
damas, jog jam lyg sziol gerai 
sekasi, jog kunigaiksztis szia
dien turi linksma 'būda, gerai 
kirto kepsni ir nesigailėjo vyno 
o ir szposavo sau. Kunigaiksz
tis apsakinėjo sau atsitikima 
kelionėje ir apie dideli bada, ir 
tame prisiartino pietus. Laike 
pietų pasodino broli Paskalų 
ant pirmutines vietos, girda
mas sveikata jo ir visu zoko
ninku klosztoriuje Bernardiniu 
ir pradėjo kalbėt:

— Mylimi mano svetelei! 
Pažinstate mane gerai, ir žino
te, jog asz Sapiege; moku at- 

! lygint ir užsimoket už kožna 
l gera 'padaryta darba; o kad del 
t prasižengėliu rustus ir laikais 
i baisus, tai jau mano to'kis bu- 
* das. Ant galo da ne vienas ne

pataikė mane suminksztint, ne 
mano būda permainyt, kad ir 
butu pats karalius ir vyskupas 
ar kunigas, neprietelis, nei pa
ti, ne vaikai — o tas sziezion 
sėdintis tarp mus ubagas zo
koninkas, brolelis, suminkszti- 
no mane ant kelio dorybes.

Szitai, kada manes paklausė 
kas ten girdėt ant didelio svie
to? tai jam atsakiau: Nieko to
kio, kaip tiktai apie ta tyrona, 
razbaininka, kunigaikszti Sa
piega. O tas man atsako:

— O kas tau prie kunigaik- 
szczio Sapiegos? Ar tau ka 
pikto padare? — Atsakiau: 
ne. — Ir man ne; duokie paka
ju kunigaikszcziui Sapiegai ir 
apie ji ne kalbėk, jis taip prie

Ineina ant galo in sale ku
rioje kunigaiksztis 'buvo.

Kunigaiksztis paszauke:
— Na greicziau broli ba al

kanas, szitai asz suvalgiau ta
vo užkandala kambarėlyje, ku
ri gal del saves buvai palikes, 
isztuSztinau tau pleczkute su 
arielka, abudu ten valgėme ir < 
gereme, szitai seskie prie piet, 
vėliai abudu pasidrūtinsime ir 
iszsigersime pusėtinai.

Kitais kartais brolis Paska- 1 
lūs kaip paleisdavo savo lie
žuvi tai tik klausyk: sziadien 
kai]) ne savas, iszbales, rankos ! 
dreba, vynas gėrėsi gerai, bet 
nežino kokis bus galas. Pasi
baigė pietus, vyno keli goezes 
iszsitusztino, o kunigaiksztis 
pavieszintas lyg asu, dekavo- 
je Perdetiniui zokoninku už ' 
puiku priėmimą ir tarė tuosius 
žodžius:

— Teve perdetini, sztai ta
vęs praszau, idant man už be
turiu nedeliu ant Szventes Žo
lines prisiunstum broli Paska
la in mano dvara Kozminskuo- 
se o asz tikrai jam užmokėsiu.

Kunigaiksztis turėdamas ant 
akies broli nužvelgė ant jo 
didele permaina kaip rodos ne 
rukus bus vestas ant kartuvių.

— Na ka, broli, kaipo asz 
prasziau tavo perdetinio, tai 
asz manau pribusi?

— Pagal norą Szviesiausio 
kunigą ikszczio, — atsake dre- 
baneziu balsu, — stosiu priesz 
duris szviesiausio kunigaiksz- 
czio.

Atsisveikino kunigaiksztis 
su perdetiniu; o kad jau buvo 
ne toli vakaras, skubino in 
karezema, pažiuretie kas ten 
su jo tarnais dedasi; pama
te, jog visi rengėsi keliaut. La- 
vrenka ir Ivanukas atsipeikė
jo: o apie szinlkori kunigaiksz
tis ne klauso, ba dasižinojo nuo 
tėvo Perdetinio, jog jo baloje 
niekados ne galėtu surast, ba 
yra daugybe visokiu slaptiniu. 
Kunigaiksztis nuvažiavo savo 
keliu.

Prisiartinę jo Szvente In
Daugu Ėmimo Szven. Marijos, 
arba Žolines, o ežia po draug 
dvare Kozmine didelis krutėji
mas. Szlektai isz aplinkines ir 
isz toli susivažinėjo pas kuni
gaikszti Sapiega, ka jau senai 
to nebuvo. Kunigaiksztis links
mas, paliemus atidavineje, ro- 

1 dos ant priėmimo kokio kara
liaus bankietas atsipro vines 
kukoriai pila vyną, isz bosu in 
butelius pilsto, tarnai sznabžda 
vienas kitam in ausi: Kas ežia 

; po k vara bu pasirodys? Garsas 
• buvo pasklydes arti ir toli apie 

didele czesni pas kunigaikszti

Szv. Francisz-
turiu ten da ba; O tu Dievulėliau kad tiktai 

prie k ne lieptu duot szimta nagaiku, 
tai jau ne dalaikyczia. O Moti
nėlė szveneziause Asztraus 
Brome! gelbek mane Szv. Di
dokai, ir tu buvai broliu, mels
kis už mane!

Kunigaiksztis supratęs, ko
ki szposa padare broliui ir bai
mes privarė, girdėdamas, kaip 
skubai bego kantorium ir tarė 
in perdetini zokoninku;

— Guodotinas teve, 
tavęs sziadien praszau, 
keliauninkas, kaipo 
idant mane kuom norint paval- , 
gydintum.

Perdetinis pasikloniojo ku- , 
nigaikszcziui ir tarė:

— Ant kiek bus pajėgu mu
su kliosztoriuje, tai rūpinsimės 
užganadint szviesu kunigaiksz
ti.

Iszejo tuo jaus ir jeszkojo 
broli Paskalų, o ežia niekur ne 
matyt, negirdėt apie ji. Supra
to tėvas Perdetinis jog brolis 
nubėgo arba pasislėpė, o tas 
turėjo rakta nuo perskiriaus 
kur buvo visokiai daigtai val
gomi; szaukia, bara ant regu
los Szv. Franciszkaus ir net už
keikė idant atsilieptu kur yra. 
Ant giliuko kokis tai vaikas, 
kuris szvaistesi po kiemą pa- 
temino, jog brolis' Paskalus in- 
bego in malkinyczia. Tėvas 
Perdetinis tuojaus inejo in 
malkinyczia, paemes Szv. 
Franciszku už pagelbininka 
paszauke broli Paskali, kuris 
žodžio ne isztare, tiktai danti
mis kalino ir szauke pagelbos 
Szv. Didoko ir iszstenejo.

—■ Reverenditesime, Pater 
isz tos dideles baimes numir- 
sziu!

— Nesibijok, szeszke, kaip 
galėsime, taip kunigaikszti pa- 
vieszinsime, tiktai turi pasirū
pint, ba turi raktus nuo visko, 
padarykite ugni, nusiunskite 
iii miestą Jurguti parneszt mė
sos, vyno turime in vales o vis
kas pasidaris; matau jog ku
nigaiksztis yra gero budo.

— O panele Szv. Ausztraus 
Bronio! kadai taip butu Guodo- 
tine Teve.

— Skubinkis ir padarykie 
kaip tau liepiu.

Sujudo kliosztoriuje kas tik 
tai buvo, kad tiktai pavieszint 
kunigaikszti: vienas visztas 
pjauje, kitas pesza, ežia vėl ug
ni kure, stala parengė ir sztai 
pietus gatavi. Tėvas perdetinis 
džiaugėsi, jog 1 
ežia užganadins; valgius nesza, 
o kunigaiksztis praszo Perdeti
nio, idant ir broli gaspadoriu 
papraszytu. Norui kunigaiksz- 
czio stojosi. Brolis Paskalus 
iszgirdes, jog turi stotie priesz1 važiuot — žinai, jog tai yra di- 
kunigaikszti suriko isz baimes.(]e|Įs ponas: jeigu nevažiuotum 

kurio nieka-

, szitai 
kaipo 

ubagas,

ba

rei'ke, 
luinai 
kaus 
szmoto keptu kepenų,
tam szmota duonos, o pasidrū
tinsi, iszsigersime po viena; 
ant tokio karszczio ne kenks.— 
Ir kas ten naujo girdėt ant 
svieto?

— E, nieko gero, viskas 
blogai; prisiklausiau gana 
apie ta tyrona, ka tai kaip ant
ras Ivanas Groznas; tasai ku
nigaiksztis Sapiega, ka tai 
žmonis kankina, užmuszineje! 
Tai baisybes apie ji pasakoje.

Zokoninkas klauso ir tarė:
— Ar žinai ka, mano bro

lau, katu czion apie Sapiegiu 
nori kalbėt, tai mus nieko ne
apeina; jis yra didelis ponas ir 
kunigaiksztis, o ka jis ten da
ro, ne prie mus priguli; asz 
manau, jog tau nieko pikto ne 
padare o ir man ne, o ir jis at
sakys priesz Dieva už savo 
darbus, ir jis gali būtie geras 
ir prisiverst prie Dievo, ba pas 
Dieva nieko ne yra negalimu, 
duokime kunigaiksztui Sapie- 
giui pakaju, o tu brolau eikie su 
manim ir pasidrūtink, kuom 
turėsi.

Inejo in kliosztori ir sėdo sau 
atskirioje kamarėlėje. Brolis 
Paskalus pristatė kepenas kep
tas priesz keliauninką, o da 
priesz tai iszgere sau po digta 
czierka kimelines arielkos, jog 
net keleivis gerai susiraukė; 
paskui suvalgė gardžiai gera 
szmota kepenų su duonele.

Brolis Paskalus sako:
— Matau jog alkanas, 

smagai kerti.
— Tai-gi, alkanas, — atsa

ko keliauninkas, da sziadien 
nieko burnoje ne turėjau; tai 
pirmutinis mano valgis.

— Na, tai da brolau iszger
sime po viena, paskui turėsime 
laiko, tai pasikalbėsime ir pa- 
girksznosime sau aluko ir ga
lėsi sau eitie. Iszgere da sau po 
treczia czierka, stojo keleivis 
ir praszo Brolio, ar negalėtu 
matytis su Gnod. Tėvu perde
tiniu. Brolis Paskalus sako:

Gerai jeigu tiktai nori pasi
matyt su juom, jis po teisybei 
dabar miega, bet kožnoje va
landoje galiu ji pabudint.

Keleivis novos sunkiai atsi
duso ir nuėjo in stubele Perde
tinio, brolis Paskalus pabarsz- 
kino in dureles, kalbėdamas: 
Avė Maria (Sveika Marije.)

Perdetinis atsake: “Gratia 
plena!” (Mylestos pilna). Du
rys atsidarė. Perdetinis insi- 
žiurejo akyvai in keleivi, kuri 
perstatė brolis Paskalus, ir 
pradėjo žemai kloniotis, kalbė
damas :

— Sveikinu tave Szviesus 
kunigaikszti! Kas per laime 
turetie musu kliosztoryje toki 
augszta sveczia, 
dos nesitikėjau.

Brolis Paskalus pastiro, dre-'na ir neeina, ir nuolatos szau-'mus visu, o ypatingai ant savo Dievo priguli, kaip ir mudu, 
bėjo nuo baimes; kada kuni- kia: Szv. Didokai, 
gaiksztis nužvelgė. Bet kaip ne!

Atėjo diena isz Laurino, per
detinis paszauke broli Paskalų 
ir klausė:

— Ar jau broli turi ant ke
liones visiką parengta ?Nes szia
dien iszvažiuosi ir užvažiuosi 
in Kuzmina in klosztori to pa- 

toki puiku sve- ties zokono, o lenais tau perde
tinis pasakys, o gal ir persta
tys kunigaikszcziui.

— Ar ant smert? klausė 
i brolis Paskalus.
, — G kad ir ant smert, turi

— Tai.dabar bus man! Pas- ir ne stotum, kaip kunigai'ksz- 
kutine valanda iszmusze. Ei-11 is liepe, tai labai perpyktu ant

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa. j

ISTORIJEapie Da isz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
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gelbek ma-'klosztoriaus Kozmine ka ne to-Į tiktai Dievas turi vale prie jo- 
darbu ir tegul jisudyje; delIi randasi.

< ■Mug.-* |

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

Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines Sudas Francuziszku Iszdaviku

—■ Spalis-October.
— Szis menesis yra’ pa- 

szvenstas ant įgarbe's Szv. Ro- 
žancziau's.

— Subatoje (pripuola Szv. 
P. Marijos Rožancziaus.

— Pranas Perkauskas su 
Harry Blew, ana dienaiszvažia- 
vo grybaut in aplinine farma. 
Kada Sugryžo rode viena isz 
didžiausiu grybu keiki kada kas 
mate. Tasai grybas svėrė dau
giau kaip 'deszimts svaru 'sun
kumo.

— Ponia V. Valiiicziuviene, 
nuo 1000 E. Centre uly., aplai- 
ke žine isz Anglijos, bi.lk josios 
etanus pulkauninkas Edvardas 
apisiipacziavo su Margarieta 
Goudie, Anglijoj, kuri yra Rau
dono Kryžiaus tarnaite. Pul
kauninkas Edvardas randasi 
prie tarnystes Francijoj.

—• Valdžia prisiuntė ponai 
Onai Szemantoviezienei, nuo 
401 W. Mahanoy Avė., telegra
ma kuris ipranosza buk neteko 
savo sunauiš Seržanto Stanislo
vo, 32 metu amžiaus, laike mu- 
szio Rugsėjo [Sept.] 14 diena 
kur ten Italijoj. Jo brolis Je- 
rominas 21 metu amžiaus, likos 
u'žmusztas Gruodžio 7 diena 
1941 mete, Pearl Harbor, per 
Japoniszka bomba.

Prancūzai sudina Francuziszkus iszdavikus Grenoble, 
Francijoj, kurie darbavosi prieszais savo tėvynė del Vokie- 
cziu naudos. Daugelis likos nubaustais ant mirties ir kalėji
mus.

Surukę Puse Milijono Nuėjo Loszt “Bingo”

SHENANDOAH, PA.
t Ona Bansevicziene, 130 

N. Lehigh uly., mirė namie pra
eitai Petnyczia. Velione pribu
vo in Amerika 55 metu adgal, 
pergyveno czionais visa ta lai
ka ir prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko keturis sū
nūs: Mateuszas, Chicago, Ill., 
Jonais, kuriis tarnauja Franci- 
jo; Albertas ir Petras namie ir 
viena duktero Mrs. Marg. Da
vis, mieste. Laidotuves atsi
bus Utarninkc, su bažnytinėms 
apeigomis 9 vai., kūnas bus pa
laidotais parapijos kapuose. V. 
M c nkie vi c z ins 1 a id o s.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Malianoy Avė., 
Malianoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah, 
Penna.

Papirosu
CLEVELAND, OHIO. — 

Surakindamas konia po szimta 
papirosu kas diena per 30 metu 
arba per ta laika arti mili
jonu, Dimitra Kufflof, 50 metu 
amžiaus, mirė ana diena. Kuff
lof pirkdavo papirosus po 7,000 
ant syk, kuriuos parsigabenda
vo isz Chicagos. Prie lovos ligo
nio da surasta 2,500 papirosu.

Ar Galima Juos
Pavadyt Žmonimis?

PATTERSON, N. J. — Hen- 
ry Moyer ir jo pati likos nu
bausti kalėjimu už kankinimu 
savo augytines septynių metu 
Vera Burke.

Patevai prisipažino kad mer
gaite kankino inkaitusiu dratu, 
plake su diržu, pakabino už 
tanku, plake su plaktuku per 
galva ir privertė ja valgyt isz 
vieno bludo su szuniuku ant 
grindų ir miegojo ant grindų.

Pilnutinis Amerikonas
Vokietijoj

lieut. Generolas Courtney 
H. Hodges, komandierius 
pirmutinios Amerikoniszkos 
armijos turėjo ta j a garbe, 
kad buvo pirmutinis Ameri
konas kuris inejo in Vokieti
ja. Jo kareiviai taipgi buvo 
pirmutinais kurie užėjo ant 
Francijos.

Užpuolikai Prie Vokiszkos Sienos

Szitas žemlapis parodo kur sziadien randasi užpuolikai 
prie Siegfried sienos Vokietijoj. Amerikonai eina pirmyn 
prie Duchy, antra armija eina ne taip greitai, Angliku tre- 
czia armija turi užtektinai darbo pereit per užduotas vietas.

*
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Iszlosze Kūdiki
JOHNSTOWN, PA. — Juze 

Hammers, 26 metu, nuėjo loszt 
bingo ana vakara, bet nesitikė
jo iszloszti gyva dovanele, ku
rios visai nesitikėjo. Pagimdė 
ji dukrele laike loszimu Bingo 
svetainėje “Moose Temple.’’ 
Dukrele gimė tame laike kada 
motere lauke ant ambulanso 
kad ja nuvežtu in ligonbute, 
bet garnys buvo greitesnis už 
ambulansa.

Vienas Vokietys
Del Kožno Meto

Kryžius Ant Menulio
ST. LOUIS, MO. — Nepa

prastas regėjimas davėsi maty
ti ana vakara ant menulio apie 
12 valanda naktyje. — Tuom 
daugiau yra nepaprastu, kad 
tasai regėjimas davėsi matyti 
Petnyczioje, 12 valandos vidur
naktyje. Astronomai mena, buk 
tai yra ženklas kūrentis gera 
ateite ant svieto ir pakaju del 
viso svieto. — Dieve duok kad 
tai iszsipildytu.

Senukas Gauna
Naujus Dantis

WAYNESBORO, MASS. — 
Ben Wilson, predejo gauti nau
jus dantis. Žmogelis turi 67 me
tus amžiaus ir yra sveikas kaip 
krienas. Jokio skausmo danty
se neturi.

Akyvi Trupinelei
— Degtuku fabrikai iszdir- 

ba knygucziu su degtukoms po 
ketvertą milijoną kas minuta.

— Daugiau kaip 80,000 pa
togumo parloru kuriuose mo
terėles duoda sau padabint vei
delius, daro biznio ant 350 dole 
riu ant minutos.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondug 

ir Markes.

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

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

Girardville, Pa. t Mare Ma- 
ji'kiene Gre'blidk isz Connerto- 
no, mirė praeita Petnyczia Ash
land© ligonbuteje 7 ;55 vai., va
kare, kurioje iszbuvo ten per 
tris sanvaites. Velione gimė 
Lietuvoje, pribūdama in Ame- 
ri'ke apie 45 m., josios vyras 
Adomas mire 192G mete. Prigu
lėjo prie Szv. Vincento Lietu- 
viszkos parapijos. Paliko 4 
dukteres, 5 sunu ir 15 antikų. 
Laidotuves atsibus Scredos ry
ta su bažnytinėms apiegomis 9 
vai., kūnas'bus palaidotas Szv. 
Marijos kapuose Shenandoah. 
Graborius A. J. Vilinskas lai
dos.
i ------------------------_
Pirkie U. S. Bonus Sziadienl

Žmogaus Kūnas Yra 
Vertas Tiktai 98

Centai
ROCHESTER, W. VA. — 

Profesoris Valter Soubrain isz- 
tyrinejo, buk žmogaus kūnas 
vertelgiszkai (tai yra, jeigu isz 
jo reiketu ka toki padaryti ar
ba sunaudoti ant kokio reika
lingo daigto) yra vertas ne 
daugiau kaip 98 centu.

Jeigu žmogaus kūnas svėrė 
150 svaru, tai jame randasi tiek 
geležies, kad galima butu pa
daryti viena vini, ketures 
szauksztus druskos, apie puse 
svaro cukriaus, kalkių tiek, 
kad galima butu iszkalkyt ma
ža visztinyczia (phosporo) sie
ros ant padarymo tuzino degtu
ku, magnesos viena szaukszta, 
albuminoido (baltuomo pana-

Turi 103 Metus Ir
11 Vaiku

SEDALIA, TEX. — Ožio- 
nais gyvena senas nigeris Mo
ses Jenters, turintis 103 metus 
ir 11 vaikus. Nigeris yra žino
mas kaipo seniauses visam val- 
stije. Senukas buvo nevalninku 
lyg namines kares Amerikon- 
iszkosia kare.

Kūdikis Svėrė Tik 3 
Svarus; Turi 4 Metus
DAVIDSON, N. Y. — Keturi, 

metai adgal, czionais užgimė 
kūdikis kuris svėrė tik tai tris 
svarus, yra devynis colius il-j 
gio, o galvele didumo gero 
orangio. Motina galėjo laikyti 
savo kūdiki ant delno rankos.'

Juozas Parrachini, 13 me
tu vaikutis, nuszove 13 Vo- 
kieczius ir sužeido keliolika 
kitu, laike muszio, apsigink- 
liaves tiktai su maszininiu 
karabinu. Nuszove jisai po 
viena Vokieti pagal savo me
tus.

-----------★-----------■

Amerikonas Taiko In
Vokiszka Sznipa

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
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, .......................................15c

■J

sziaus in kiauszinio baltuma),'Niekas nebutu apie ta kūdiki 
kurio užtektu duonkepui ant žinojus, bet motina ji šlepe nuo 
padarymo deszimts keiksu ir žmonių kiek galėjo, bet kada
keletą svaru tauku. pavojingai apsirgo, likos pa-

Taigi, vertelgiszkai, žmo- szauktas daktaras kuris apgar- 
gaus kūnas yra vertas tiktai 98 sino laikraszcziuosia apie taji
centai, o yra tokiu žmonių, ku- nepaprasta kūdiki.
riu kūnai yra ne verti szpigos!

•-----------□-----------
— Amerikoniszki fabrikai

padirba kožna minuta po 40 au
tomobiliniu ratu.

— Australija siunezia in 
Amerika kas minuta po 3 sva-
rus konkariniu skuru isz kuriu 
dirbasi czeverikai.

Szitas Amerikonas taiko

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios Istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 116 Istorija t.pie 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 api*1 
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; Praversta 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
tė pustymu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

in Vokieti sznipa kuris slaps
tosi už kampo mieste Liege, 
Belgijoj. Amerikonai isz-
czystino miestą, visu Vokie- 
cziu, po jo užeimimui.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
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 
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......................................15C

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
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; A^t 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- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

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

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

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

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

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. 25o

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

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.......... 25«

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

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

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

Adresas: 15
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.


