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RUSAI PRIE BELGRADO
Isz Amerikos Jaunas Kareivis

Sugryžo Namo
Atkando Moterai
Szmoteli Nosies; Mirė

Amerikas Turi 
Pusketvirto Bilijonu

Anglių Žemeje

WASHINGTON, D. C. — 
Pagal geologiszku žinunu, tai 
Amerike randasi suvirszum 
pusketvirto bilijonu tonu ang
lių žemeje gilumoje 300 pėdu. 
Anglių užteks da ant daugelio 
metu.

Turėsime Užtektinai 
Kavos

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia užtikrina gyventojam, 
kad turėsime užtektinai kavos 
laike kares. Dabar randasi ke
lionėje isz Brazilijos kavos kuri 
užteks del mus ant 3 % menesiu 
ir kas menesis Brazilija prista
tys mums daugiau kaip po mi
lijoną maiszu kavos kas mene
sis ir kiek tik galėsime josios 
sunaudoti.

INDIANAPOLIS, IND. —
Mrs. Edmundą Shiepler, pati 
restauranto, randosi ligonbute- 
je sergante nuo užtrucinimo
kraujo. Nakties laike, kada mo
tere miegojo, didele žiurke už- 
szoko ant josios veido atkanda
ma jai szmoteli nosies, nuo ko 
moterai užsitrucino kraujas ir 
nuo to mire in ketures dienas 
vėliaus.

Vadas Devintos Ame- 
rikoniszkos Armijos

Amerikonai Paė
mė Driant F orteca

Instojas in marinu kariuo- 
menia turėdamas 14 metu, o 
dabar pabaigęs 15 metu, szi- 
tas jaunas kareivis Gerald 
W. Haddon isz Chicago, Ill. 
kuris buvo Francijoj jau 13 
sykiu, sugryžo namo ana die
na ant pasilsio.

Puikiai Apdovanotas 
Už Iszgialbejima

Jai Gyvasties

Riebiausia Motere Mirė
RICHMOND, VA. — Mirė 

czionais 49 metu amžiaus mote
re, vardu Alpina Blitch, kuri 
buvo žinoma kaipo riebiausia 
motere ant svieto.

Toji moterele svėrė 738 sva
rus ir rodėsi su cirkusais po vi
sa svietą. Priežastis mirties bu
vo užsiszaldymas nuo ko gavo 
uždegimą plaucziu.

Kate Iszgialbejo Visa 
Szeimyna Isz Ugnies;

Pati Žuvo

Generolas William H. 
Simpson, pribuvo in Franci- 
ja vesti devinta armija prie- 
szais Vokieczius. Drauge su 
pirma, treczia ir septinta ar
mija, Amerikas sziadien turi 
puikes ir drūtas armijas.

Iszmaina Lenku

Prie Metz Miesto
Amerikonai Eina Per Siegfrie- 
do Linija, Plieke Vokieczius Isz 
Visu Pusiu; Vokiecziai Paėmė 
Varszava Miestą Nuo Lenku

ISZ PACIFIKO — Ameri 
koniszki eroplanai ir laivai ve
la padare daug bledes Japo
nams Seredoje Massacare, nu
mesdami ant tosios salos daugi 
bombų ir paskandino asztuo- 
nis laivus.

Kiek 3,000,000 Žmonių 
Suvalgo Maisto

PHILADELPHIA, PA. — 
Szio miesto gyventojai per vie
na sanvaite suvalgo 8,000 kar
vių, 10,000 aviu, 5,000 kiaulių, 
720,000 tuzinu kiausziniu, 1,- 
008,000 svaru sviesto, 577,000 
visztu, žasu, ancziu ir kalaku
tu, 163,000 svaru sūrio. Taip 
pat per vienus metus laiko su
valgo $10,000,000 vertes žuvu; 
bulviu, svogūnu ir kopūstu 
apie $15,000,000 vertes; invai- 
riausiu daržovių ir vaisiu nuo 
$15,000,000 iki $25,000,000 ver
tes.

Daraktorka Pabėgo Su 
17 Metu Mokiniu; 
Paliko Savo Vyra 

į

SABERTOWN, ME. — Ne- 
žine in kur nusibaladojo Mrs. 
Ray Benton, 35 metu, vedusi 
daraktorka isz vietines publi- 
kines mokyklos, kuri pabėgo su 
savo 17 metiniu mokiniu Benu 
Wright, kuriu sziadien palicija 
jeszko po visa aplinkine.

Nuo kokio tai laiko, darak
torka staigai ‘ ‘ susirgdavo ’ ’ ir 
praszydavo savo mokytinio 
kad ja nuvežtu namo, bet ant 
tikrųjų meilinosi su savo moki 
niu ir tankiai “apsirgdavo” 
pakol ant tikrųjų iszpiszkino 
su Benu nežine kur.

Vyras sau isz to nieko nedaro 
ir sako, jeigu jo motere iszejo 
isz proto, tai da geriau ir bus 
jam lengviau ne kaip su kvaila 
boba.

DALLAS, TEX. — Fredas 
Klingerman, sziadien yra tur
tingesnių 50 tukstancziu dole
riu ne kaip buvo szeszi mene
siai adgal, o tai per iszgialbeji
ma moteres gyvasties.

Fredas būdamas abaze Fort 
Texas ant tarnystos, sulaikė 
pasibaidusi arkli ant kurio mo
tere jojo ir iszgialbejo ja nuo 
mirties. Sziomis dienomis mo
tere mirė palikdama jam 50 
tukstancziu doleriu.

Du Vaikai Sudege 
Ant Smcrt

LEESPORT, MICH. — Ka- 
da motinos nesirado namie, 
Onuka ir Martinukas Thomas, 
radę bonka karasino kuknioje, 
inpyle viską in pecziu nuo ko 
kylo baisi eksplozija uždegda
ma vaiku szlebukes nuo ko abu
du mirė. Namas taipgi pradėjo 
degti, bet kaimynai subege už
gesino. Motina dagirdus apie 
sudeginimą vaiku taip persiė
mė gailesczia, kad ta paczia 
diena iszejo isz proto.

DAUG ŽMONIŲ
ŽUVO

Meksikoniskam Tvane

SYRACUSE, N. Y. — Kate 
paaukavo savo gyvastį del sze- 
sziu ypatų, kada James McDo
well’o namas užsidegė nakties 
laike. Kate pajutus durnus stu- 
boje atbėgo prie mieganczio 
gaspadoriaus ir pradėjo dras
kyti jo veidą, pakol tasai pabu
do isz miego o suuodęs durnus, 
iszszoko isz lovos pateminda- 
mas kad namas yra liepsnoje. 
Jo pati nubėgo žemyn degan- 
cziais trepais ir stovėjo prie 
lango per kuri vyras iszmete 
keturis vaikus, bet kate žuvo 
liepsnoje.

— Amerikas padirba kas 
minuta visokiu szilumos ir ver
damu aparatu už 875 doleriu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

MEXICO CITY, MEKSI- 
KAS — Pietinio j e dalyje Mek
siko, kylo smarkus tvanai ir 
iszsilejimai upiu. Valdžia ap
skaito, buk apie 200 visokiu 
laivu nuskendo ir apie tūkstan
tis žmonių pražuvo. Priek tam 
užėjo smarki vėtra ant nekuriu 
kaimeliu, kur padaryta dideles 
bledes gyventojams.

Ir Lietuviu

LONDON, ANGLIJA. —
Reidio isz Moskvos apgarsino, 
buk Lenkiszkas Komitetas 
Tautiszkos Laisves, pasirasze 
ant taikos su Lietuviszka Re
publika ant permainimo gyven
toju.

Lenkai ketina apleisti Lietu
viszka žeme, o Lietuviai ap
leis Lenkija. Lenkiszkas Ko
mitetas jau padare taika kas 
kiszasi iszmainimo Lenku, Uk- 
rajincziu ir Baltrusu.

— Amerike randasi apie 
50,000 dirbtuvių saldumynu 
(kendžiu) kuriuos parduoda po 
500 doleriu kas minuta.

Indijos pulkai užmusze 9,746 
Japonu ir paėmė in nelaisve 
836, kaipo visokiu kaimeliu ir 
miesteliu.

-----------□-----------
WASHINGTON, D. C.—Nuo 

prasidėjimo kares, Amerikonai 
neteko visokuose musziuoše ir 
atsitikimuose 27,000 eroplanu 
ir 16,000 visokiu laivu. Kiek 
laivoriu su tais laivais žuvo, tai 
valdžia da to neiszdave.

PASEDENA, KALIFORNI
JA — Sismologai, kurie tyrinė
je drebėjimus žemes po visas 
dalis svieto, persitikrino ant 
savo instrumentu, buk dau- 
giause vietuose Japonijoj da
vėsi jaust gana smarkus drebė
jimai žemes, kurie padare daug 
bledžiu. Kiek padaryta bledžiu 
tai da neapskaityta.

LONDON.—Rusai paims Belgradą, Jugo
slavijoj bile valanda, nes jau randasi prie rube- 
žiaus. Amerikonai paėmė nuo Vokiecziu Dri
ant Forteca prie Metz miesto Francijoj. Nega
lėdami isz jo iszguit Vokiecziu, paleido deganti 
aliejų ant Vokiecziu ir tokiu budu iszgujo juos 
isz drutvietes. Tukstancziai Amerikoniszku 
kareiviu eina per Siegfriedo linijos, Vokietijoj, 
kur plieke Vokieczius isz visu pusiu. Vokie
cziai privertineje moteres ir merginas kasti ap
kasus, nes jau trūksta jiems vyru, o jeigu atsisa
ko tai jas nuszaus ant vietos.

LONDON, ANGLIJA. — Lenkiszkas Ge
nerolas Bor-Komorowski apreiszke Alijentams 
buk buvo priverstas pasiduoti Vokiecziams po 
63 dienu muszio, nes neturėjo maisto, amunici
jos nei vyru apginti Varszavo miesto nuo 
Vokiszko apgulimo.

Badai Vokiecziai paėmė 23,000 Lenku

Amerikonai Inejo In Vokietija Po Polimui Siegfriedo Rubežiaus

Dvi armijos Amerikonu p? vadovysta Lieut. Generolo Hodges, inejo in Vokietija kada 
Siegfriedo rubežius gavosi in Alijentu rankas. Dideli tanka ieina per Flandersu laukus 

in Vokietija be jokiu kliucziu in paskirtas vietas.

in nelaisve. Miestas likos kone visiszkai 
sunaikintas. Ar Generolas Komorowski ga
vosi in Vokiszka nelaisve tai da nedažinota.

NEW YORK. — Szvaicariszki laikrasz- 
cziai garsina, buk nuo kada Vokiecziai užėmė 
Lenkija 1939 mete, tai turėjo sekanczias ble
des: Užmuszta visokiuose musziuose 8,500,000; 
sužeista 6,300,000. Vokietijoje nuo bado ir 
vargingo gyvenimo 21,000,000; neturėdami 
pastogių ir užmuszta per eroplanus 18,000,000.

ISZ PACIFIKO. — Praeita Subata keliuo
se musziuose su Japonais Paleliu ir Angauer 
Salų, Amerikonai turėjo giliuki užmuszti 10,- 
151 Japonu ir 274 likos paimti in nelaisve. 
Japonai turėjo ant Paleliu Salos 9,076 už- 
musztuju ir tris eroplanu stotes sunaikintos. 
Japonai nepasidavė lyg pasutinam kareiviui.
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Kas Girdėt
' Vieszpats juos nubaudė, iszvy- 
damas isz Rojaus.

Bet, sztai Dr. Stevens isz Ox- 
, ford universiteto ir žymus tyri- 
j netojas senovisžku dalyku, pra-

Nėr Gazolino, Bet Paryžius Da Kruta Laivu Vardai Primina'
Užmirsztas Kovas

B. A. L. F.
SKYRIŲ DAUGĖJA

— Valdiszko dirbėjos pini
gu iszmusza kožna minuta po 
25 penkesdeszimt centiniu pini-

Kaip grafteriai ir spekulan- 
tai isznaudoje žmonis, parodo 
sakantis atsitikimas: Valstijo
je Georgia, tūlas ūkininkas nu- 
skerde kiaule ir pardavė mėsi
ninkui artymam miestelyje. O 
kad ūkininkas norėjo turėti na
mie kumpi (szinka) paprasze 
mėsininko idant jam parduotu 
viena. Kada mėsininkas atsve-

nesza, kad kur ten likos suras
ta to'blyczia su senoviszkais už- 
raszais. Szita tob'lyczia esanti 
cielu tukstancziu metu senesne 
negu bibliszki užraszai, isz ku
riu mes turimo žinias apie svie- 
to pradžia.

Tasai profesoris iszverte se- 
noviszkus užraszus ant minėtos 
toblyczios ir sako, kad tosia už-

re kumpi ir pasakė kiek kasz- raszuosia pasakyta, kad: No 
tuoje, tai pinigai aplaikyti už Adomas su Jeva “sugrieszino 
parduota kiaule ne užteko ant bet Nojus neiszpilde Dievo 
užmokėjimo už kumpi, nes da drausmes ir tokiu būdu užvertė 
stokavo 40 centu. Liūdna, kad visai žmonyjai Sutvertojo 
priesz toki lupima žmonių nesi- bausme. Sulyg szitu užraszu, 

kad Dievas uždraudė Nojui 
valgyti vaisiu nuo medžio, va-j

United States Maritime 
Commission kriksztydama Li
berty Laivus ir kitus laivelius, 
kurie pastatyti kara laimėti 

įima vardus ir pavardes Araeri-( 
! kiccziu kurie žymiai prisidėjo 
prie -szalies iszsivystijimo arba 
kurie kitai atsižymėjo.

Sutraukime Daugiau 
Nelietuviu Lietuvai 

Gelbėti

randa gyduoles. Spekulantai 
moka ūkininkams labai mažai,: 
lupa nuo ’žmonių nemielaszir- 
dingai. 

• •
Vienas 'žmogelis mus užklau

sė: “Del ko tosios Amerikon- 
iszkos kompanijos iszduoda 
tiek milijonu doleriu ant apgar
sinimu, juk tas yra nereikalin
ga daigtu ir neatnesza jokios 
naudos.

Idant ji pertikrint, kad tai 
neteisybe ir kad apgarsinimai 
atnesza didžiausia nauda, da
vėm jam toki iszaiszkinima 
idant geriau dalyka suprastu: 
Paimkime ant pavyždos visžta 
ir anti. Kada antis padeda 
kiauszini, tai nueina sau mal- 
sziai, rodos nieko svarbio neat
sitiko, o kada vis'žta padeda 
kiauszini, tuojaus apgarsina 
visiems apie savo darba, kad 
galima, girdėti po visa aplinki
ne. Del to žmonis tiek sureika- 
launa visztiniu kiausziniu, o

dinamo Cassia, o kad to nepa
klausė, Vieszpats uždėjo baus
me, ligų ir trumpo gyveninio. 
Priesz Nojų žmonis gyveno 
maž daug po apie 50,000 metu.

Sulyg Biblijoniszku padavi
mu, visa svietinis tvanas pasi
taikė apie 25 tukstancziu me
tu priesz Kristaus gyvenimą, o 
nuo svieto sutvėrimo iki tvano 
buvo praeja net 432,000 metu. 
Per szita laika vieszpatavo 10 
karalių; taigi, kožnam prisiėjo 
gyventi maž-daugiau apie 43,- 
200 metu. Po Nojaus “kara
liai” arba vadai vieszpatavo 
daug trumpiau ir tas iszaiszki- 
nama, kad Nojus sugrieszino, 
valgydamas minėta uždrausta 
vaisiu nuo Cassia medžio.

Kaip žmogus pamansto, kad 
tau reiketu gyventi 50,000 me- 
tu, tai beveik ir nepyksti nei 
ant Adomo su Jeva, nei ant No
jaus.

Tas, kuris turi dvirati Paryžiuje yra giliukningas, nes 
dviraeziai yra vienatinis būdas jeigu reikia kelautis isz vie
tos in vieta, nes mieste nesiranda gazolino del tuju keliu au
tomobiliu kurie da pasiliko mieste. Sztai kaip iszrodo 
miestas kada žmonys pradeda keliauti in savo darba.

Bendrojo Liet. Szalpos Fon-. 
do skyriai dygsta kaip grybai) 

i Sziadien mes gerbiame daug po lietaus. Pirmasis skyrius pil
nai bujoja fondo pirmininko 
Dr. Kun. Koncziaus kolonijoje, 
Mount Carmel, Pa. Pirminin
ku yra Antanas Dambrauskas. 
Skyrius Nr. 2 suorganizuotas i 
Waterbury, Conn. Garbes pirm. 
Kun. Valantiėjus. Pirm. Alex 
Aklksis. Skyrius Nr. 3 Chicago, 
Ill. (Bridgeport sekcijoj). 
Pirm. Aleksandra Budris. Sky- 

į rius Nr. 4 Chicago, Ill. (North

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

Bondus ir Markes.

DEIMANTINIS ŽIEDAS

apie antinius visai nežino ir ne- 
reikalauna. Taip, ponai biznie
riai panasziai ir su jumis.

• •

Tebyriam laike galima girdė
ti ir skaityti laikraszcziuosia 
daug apie brutaliszkus vyrus 
ir apgavingas ir trucinanczias 
moteres. Bet randasi da ant 
svieto ir geru vyru kurie myli 
savo prisiegeles, kokiu pasiro
dė ne senei kalinis Najorke ka
lėjime vardu Fredas Thurston, 
kuris 'pardavė savo lova, idant 
prigial'bet savo paežiai. Idant 
aplaikyti pinigu, kad jo pati tu
rėtu už ka ji atlankyti kalėjime, 
pardavė draugui kaliniui savo 
lova už doleri idant galėtu ant 
josios gulėti, nes isz priezas- 

. ties daug kaliniu, ne buvo kur 
atsigulti. Tuos pinigus nusiun
tė savo paežiai, o pats gulėjo 
ant grindų.

Slidžia dagirdus apie tai, su
mažino jo bausme ant dvieju 
metu už pavogimą keturiu au- 

, tomobiliu.

Danijoj yra tokios tiesos, 
kad ūkininkai siuntinėdami 
kiauszinius ant turgo, turi juo
sius numeravo!i ir padėti dvi 
literas savo pravardes. Jeigu 
vienas arba du kiuasziniai yra 
negeri, tai ūkininkas buna nu
baustas, jeigu tris arba dau- 

' giau, tai pilkėjas boikatavoje 
tai ūkininką. — Panaszes tie
sas vertėtu investi ir Amerike, 

. ne tik ant ūkininku bet ir ant 
spekulantu, kurie užlaikineje 

* kiauszinius po keliolika mene
siu ledaunesia ir po tam parda- 

' vineje del žmonių, už szviezius.
* • 1

Kas sugrieszino?
Mokslincziai vela turės be-

“New York Herald” apra- 
szineje apie tūla moterėle, pa- 
czia milijonieriaus, kuri iszduo
da savo vyi'o turtą sekaneziai; 
Apredalas ant iszejimo in mies
tą ir sportavimą kasztuoje jai 
ant meto $16,000; apredalai 
ant balių ir atlankyma savo 
prieteli $14,000; kailiniai $75,- 
000; skrybėlių, gorsetai, pan- 
cziakos ir t. t. $50,000; pirszti- 
niu, czeveryku, perfumu,para- 
soniku ir 1.1. $15,000.

Ipatiszki tarnai $5,000; auto
mobiliai ir arkliai $40,000; auk
siniai papuoszai $25,000; kelio
nes $60,000; teatrai, koncertai, 
baliai ir partes $35,000; ant al- 
muznos ir kitu mažmožiu $30,- 
000.

Tokiu moterių ka iszduoda 
tiek pinigu randasi Amerike 
szimtai, o tokiu ka iszduoda 
mažiau randasi tukstaneziai.

Galime graudintis ant gyve
nimo moterių czionais, bet tik 
ant tokiu, ka dirba sunkiai ant 
užlaikymo savo vargingo kūno 
ir duszios, nes kas kiszasi mo
terių isz turtingesnio luomo, 
tai tosios yra tarnais visuome
nes ant kuriu kvailiszko iszda- 
vimo pinigu milijonai vyru, 
moterių ir vaiku dirba kruvi
nam prakaite ant ju užlaikymo.

Ponia Rože Lubinskiene isz 
Waterbury, Conn., ras’zo:—Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už iaikraszti “Saule” ir gai- 
liuosiu, kad greieziau nepri- 
siuneziau, bet isz priežasties 
mirties musu sūnaus, ant ka- 
rizlko lauko, u'žmirszome apie 
prisiuntima. Acziu už nesulai- 
kirna laikraszczio, nes mes la
bai mylime skaityti “Saule.”

dos. Biblija mums pasakoja, °
kad Adomas ir Jeva “sugrie- — Daugiause sunaudoję 
szino” rojuje, valgydami obuo-( anglių elektrikines kompani- 
li nuo uždrausto medžio. Už tai jos, 80 tonu kožna minuta.*■- ----- •    - - ■ — • ——— - f

vyru apie kuriuos mažai pa- 
! prastas Amerikietis težino. J u 
vardai vyks visur kur tik Ame
rikos laivai 'plauks.

Nesenei, Maritime Commis- 
1 sion užvardindama penkis tan- 
kerius Atlant ik o pajūryje inve- 
dc serija nauju vardu. Tie tan- 
keriai nesza vardus mažai žino
mu kovu. Czia paduosime var- 

' dus ir kovas.
Vardas “Ridgewood” prirni- Side). Pirm. Viktorija Daugir- 

na kova kuri invyko AVestport, diene. Skyrius Nr. 5 Chicago, 
Connecticut valstijoj, Balan- Hl- (Marquette Pailk). Pirm. S.

Czižauskas. Skyrius Nr 6 Chi
cago, Ill. (Brighton Park). 
Pirm. N. Klimas. Skyrius Nr. 7 
Kearny ir Harrison, N. J. Pirm. 
Anele Pieteriene. Skyrius Nr. 8 
Bridgeport, Conn. Pirm. Juo
zas Dulbis. Skyrius Nr. 9 Pitts- 

irm.

I Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelbs kazirc-m. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszks, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvai 
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.

džio (April) 25 d., 1777 m. Bri
tu pulkai po komanda William 
Tryon pasitraukdama isz 
Westporto pasiekė vietele 
“Ridgewood,” pirmiau sunai
kindami visas reikmenis Dan- 

j bury mieste. Juos vijo Genero-

Tuojaus pamate
apsiaubė 'kupeziu

Vieni suspaudine- 
su juom

; burdamiesi tarp 
i saves katras jin in savo namus

Kada laivas prisiartino prie nuves ir pavieszins.
pristovos, dasižinojo jog jo gi-: — Ar tasai žiedas turi ra- .las David M ooster su 200 vyru buigh, I a.

VIENAS kupezius iszplauke pirszto.
in platu svietą, kur per savo gimines 

darbszavima ir paezeduma da-' visu szaliu. 
sidirbo dideli turtą, o po dau- jo jin kiti sveikinosi 
geliu metu sugryžo adgalios in ir bueziavo;
savo tėvynė.

tai 
isz

Kun. J. V. 
mines randas susirinkę ant ba-' ganiszka drutybe? — užklausė kurie Britus du kart atakavo. Skripkus. Skyrius Nr. 10 M a
lians artimam palocelije. Grei- nusistbbejas murinas. j “Ridgewood’o” Britus sustab-, teibury, Conn. Pirm. Elena Dė
tai nubėgo isz džiaugsmo, net u-l —Suvisai ne, — atsake de Generolas Silliman ir Bene- veniene. Skyrius Nr. 11 New 
redamas laiko ne persiredyt kupczius, — jiejie isz tojo žie- į diet Arnold su 500 Connecticut Britain, Conn. Darbo prieszaky 
nubėgo isztrintuosia dra'bužuo- do, kuris yra vertais keliolika j kareiviu, 
šia. į tukstancziu doleriu, persitik- ■

rino, jog esmių turtingas, o tur- 
jo pribūvi-į tingysta pas juos yra viskuom 

mo, ba matydami ant jo isztrin-' tai ju dievaitis, 
tas drapanas, suvis apie jin ne 
norėjo žinot ne 
jin ne norėjo priimt.

Jaunas murinas, kuri kup
czius su savim buvo atvožiąs,' daugiau aprubežiuot, 
labai nusistebėjo tokiu prieini- ’ mano poną ? 
mu ir tare in savo poną:

— Tai pikti žmones, 
ne mate savo gimines per toki) ke in tolimas 
ilga laika taip szaltai ji pri- 1

Tuom kart jo gimines su
vis nesidžiaugė isz

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mėtėm.
nr VISOS TRYS nrp
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:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
j Kun. A. Tamoliunas. Skyrius 

“Kettle Creek” vra kita ma- Nr. 12 Hartford, Conn. Garbes v I
-'žai'žinoma Revoliucijos Karo pirm. Kun. Jonas Ambotas.
, kova. Augusta, Georgia valsti- J Pirm. Veronika Petraitis. Sky- 

ioj Vasario (Fob.) 14 d., 1779 rius Nr. 12 Los Angeles, Cal.
Pirm. Kazys Lukszis. Skyrius 

]r Nr. 14 Cicero, III. Pirm. A. Za- 
Andrew Pickens užpuolė apie karas. Skyrius Nr. 15 Law-

— O akli žmonis, — paszau- m., patriotai kaip John Twiggs, 
kaipo gimines ke murinas tai jus apraganavo John Dooly, Elijah'Clarke ir

! ne žiedas tik godumas. Argi ga- 
' Įima szmoteli aukso ir■ stiklo 700 Lojalistu po vadovybe'pul- rence, Mass. Dar yra suorgani- 

ne kaip kauinin'ko Boyd. 9 Amerikie-1 znoti keli skyriai, bet jiems

Kupczius ne ilgai I
kurie! pamėtė susirinkimą ir isziplau- 

; szales kur tarp 
pavargėliu vede szventa gyve
nimą, szelpdamas juos visame

— atsa- ii’ pasiliko ju tikru tėvu ir ap- Sziaures 
1 globėju visame.

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tof I 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gan- | 
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa. « 

. ■ .. ... . . . 1

ežiai ir 70 Britu užmuszta kaip Centro numeris dar neduotas.
New Yorko apielinkeje su

organizuoti skyriai: Great 
Necke, Maspethe, organizuoja
mi Broolklyne, Baltimore, Law- 

’ rence, Mass., Amsterdam.
Amerikoj) 'Spalio1 New Yol‘ko a'PJlinlpe s" 

(Oct.) menesv 1540 m., netoli k’’ ^ewaI k? L ''kitu1. 
Montgomery, Alabama Valsti J Be to, suorganizuotas ir veikia

Į New Yoilk War Fund skyrius 
lo De Soto, priverto Indijona! B'ooklyne, kuris talkininkauja

' ir bendram B. A. L. F. darbui.
Organizuojant skyrius ture- 

fakta, kad nariai 
_______  _ _ ' . Metai 

in miesteli kova prasidėjo ir De' skaitomi nuo dienos instojimo, 
Soto rimtai buvo sužeistas,' kitu metu tos paezios die-
miestelis sudegintas ir szimtai nos- 
Indi jonu mirė.

“Glorieta”
ri invyko New Mexico Kovo kai kuriuose organizuojamuo- 
(Mar.) 27 d., 1862 m., ir užbaigėme skyriuose nematyti nelietu- 
pastangas Jefferson Davis, viii kilmes Amerikiecziu nei 
Konfederetu valstijų preziden- skyrių valdybose nei nariuose, 
to, surevoliuzijonuoti Nauja' 
Meksika, Sonora ir California.
Konfederetu jėgos sekdamos 
Šaute Fe kelia in Fort Union, 
sutiko unijos pulkus Apache 
Canyon. Konfederetai priver
sti sustoti prie Glorieta Pass. 
Sekama diena 'baisi kova invy 
ko. Konfederetai priversti pa
sitraukti iki Šaute Fe.

“Hobkirk Hill” primina Re
voliucijos karo kova kuri invy-

į ko pietuose. Balandžio (Apr.) 
' O "v U 17Q ™ V.Jl.n

laukias ir pats pulkauiniirkas Boyd., 
Britai pasitraukė ir Toriai isz-, 
nyko isz Georgia valstijos.

“Manville” viena isz pu
tniausiu kovu Europiecziuima.

— Palauk truputi, 
ke kupczius — tuojaus jieje 
persimainis ir prilips prie ma
nes kaip bites prie medžio. | — New Yorko gyventojai'joj, pulkai Iszpanu po Herman

Isztarias tai, uždėjo puiku sunaudoję kožna minuta po 2, 
dideli deimantini žiedą ant 500 pakeliu papirosu.

Dede Šamas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

U, S, Trtaiury Dtpartumtt

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

Tuscaluza, pravesti kelia in 
Manville. Tuscaluza pranesze
Indi jonams apie Iszpanu atvy- kit minty

Ir kada De Solo atvyko moka po $2 per metus.k ima.

Labai gaila, sako B. A. L. F. 
pažymi kova ku-'pirm-> Ur. J. B. Konczius, kad

1 Musu pasisekimas ir Ameri- 
kiecziu nuoszirdi parama busi 
sėkminga tik tada, kai mes in-j 
trauksime in Lietuvai szelpti 
daiba Amerikos visuomene, in-' 
vairiu profesijų žmones, be 
skirtumo tikybos ar tautos J 
Amerikiccziams nelietuviams 
tada susidarys inspudis, kad 

j Lietuviu tautos szelpimas yra 
1 varomas placziu mastu ir jie 
darbui mielai ir noriai prisi-Į 
(les. Tada bus tikra American' 

' 25 d., 178- m., Generolas Natha- Relief to Lithua»ia ~ Ameri- 
1 neal Green užpuolė South Caro- kiecziu paszalpa Lietuvai.
liną valstija su 1,200 vyru ir ' Uitu tautu szalpos organiza- 
marszavo in vieta kuria Britu eLj'0S turi svetimtauezius, ne tik 
Lord Rawdon komandavo, skyriuose, bet ir centro valdy- 
Hobkirk’o Greene atakavo 900 6oje.
vyru ir del visokiu nesuprati-l JONAS VALAITIS, 
mu Britai laimėjo kara. Bet ne- B. A. L. F. ru'bu rinkliavos ve- 
ilgai. Gegužes (May) 10 d., Ge- dejas.ilgai. Gegužes (May) 10 d., Ge
nerolas Rawdonas buvo inveik- 
tas ir Britai priversti pasi- Amerika kalba! Prigial-
traukti, palikdami Camden Ge- bekite jai .pirkime Apgyni- 
nerolui Green ir Amerikos pul-■ mo Czedinimo Bondus ir 
kams. —C. C. F. Am. U. N. Y. ' Markes del jos Apgyinimo.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

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

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

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

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministram turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa,
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Vargamistro Sūnūs
VIENAME kaime gyveno i vietos puolė negyvas, 

vargamistra ir turėjo viena
tini sunu vardu Kazimieras, 
taipos-gi žinoma yra kad var
gamistra tarnavus visokiuose 
dalykuose prie kunigu.

Vargamistros sūnūs Kazi
mieras turėjo jau apie 18 metu i 
amžiaus ir iszsirode visiems 
kad jisai nieko nebijo ir nepa- į 
žinsta jokios baimes, 
šakodavo jam apie 
daigtus ir baisius atsitikimu; 
bet sūnūs atsakydavo 
ant svieto jokios baimes ne yra 
ir tai, ar tik nebus žmonių to
kios kalbos.

Tėvas sugalvojo sau apie ko
ki dalyka ir nusidavė pas kle
boną ant rodos bet nuejas in na
mus rado kelis svetimus kuni
gus kurie buvo atvažiavę in 
sveczius. Vargamistra sėdės 
tarpe kunigu ne sake su koki u 
reikalu jisai pribuvo tiktai 
lauke iki pradėjo pasakoti apie 
visokius atsitikimus ir baime, 
o vienas kunigas tarė:

— Asz bijau eiti in kokia 
ndžinoma vieta, — ant ko visi 
kunigai atsake, kad ir jie bi
jotu eiti.

Vargamistra stovėdamas ne
drąsiai prakalbėjo:

— Mano sūnūs Kazimieras 
nieko nesibijo taipos-gi gali 
eiti in visokias nežinomas vie
tas!

Kunigai pažiurėjo viens 
kita, po tam vienas tarė:

— Ar tavo sūnūs nueitu
bažnyczia szitam laike, 
buvo jau dvylikta adyna nak- < 
čzia ir jis mansio jog tai ne ■ 
butu galimas daigtas. (

— Taųi kunigėli, — atsake 
vargamistra. <

Kunigai susitarė tuojaus jam i 
liepe eiti namon ir paliepti sū
nui kad jisai tuojaus pribūtu ( 
pas kleboną o vargamistrai 
kad koigreicziausia iszejas isz 
namu nusiduotu in bažnyczia 
ir užliptu ant vargonų laukti 
sunaus, o kada jisai pribus in 
bažnyczia tai tu ji pabaidy’k, 
pasiimk su savim akmenuku ir 
mėtyk in ji.

Vargamistra greitai nusida
vė namon ir pasakė sunui kad 
ji klebonas reikalauja. Suims 
tuojaus nusidavė pas kunigą 
o vargamistra in bažnyczia ii 
lauke.

Kazimieras pribuvęs klaust 
kunigo ko jisai reikalauja o 
kunigas tarė:

— Nuei'kie in bažnyczia ir 
tais knygas kurios stovi ant al
toriaus, atneszkie man. Ar pa
darysi taip kaip asz tau liepiu?

— Taip, viską padarysiu.
Kazimieras tuojaus nusidavė 

in bažnyczia. Inejas in zokris- 
tija užsižibe žvakia ir artino
si prie altoriaus o tuom laik 
kas tokis pradėjo mėtyt in ,]i 
akmenukais, bet Kazimieras 
atsiliepe:

— Ne mėtyk in mane ak- 
menais nes bus ne gerai ir asz 
tavęs nebijau.

Vargamistra ant vargonų ne
žinodamas kad jam bus smer- 
tis, neperstojo mėtyt akmenu
kus. Kazimieras priejas prie al
toriaus ir paemes pasakytas 
knygas, ėjo jau isz bažnyczios 
bet kada priėjo netoli duru zo- 
kristijos, puolė netoli jo puse 
plytos. Kazimieras atsigryžes 
adgal paėmė plyta ir taip 
smarkiai paleido kad pataikė 
tėvui tiesiog iii kakta kuris ant

Kazimieras iszejas isz zo 
kristijos užgesino žvake ir lei
dosi tiesog in kunigo namus, 
nieko nemanste apie savo ne
laime. Parejas kunigui padavė 
knyga o kunigas užklausė:

— Gal tu kokia baime tu
rėjai?

— Tai butą tokios baimes, 
tėvas pa- kokis fenais durniukas mete iii 
visokius'inane akmenukais, o paskui ir( 

Ipuse plytos paleido, tai asz pa
jam kad!emes ta paezia plyta paleidau

Amerikoniszka Orine B-29 Forteca

M

su tavim negaliu kazyriuoti.
— Kazytės mesime in vidu-

in

m
— nes

adgal, tai girdėjau kad ir kojas 
užvertė in virszu, — atsake 
Kazimieras.

Kunigai girdėdami kalba ! 
Kazimiero, visi vienu balsu su
riko !

— Tai tu užmuszai ?
— Ne žinau gerai, tiktai 

asz manau kad jam galas pa
ra is.

Kunigai suriko:
— Tai tavo tėvas fenais 

buvo!
— O velnias fenais ji nesze 

net ant vargonų mane gazdint, 
— tarė Kazimieras.

Visi kunigai greitai paszoke, 1 
leidosi kogreieziause in bažny- 
czia ir pribuvę ant vietos per
sitikrino kad vargamistra gu
lėjo negyvas ant žemes su per
kirsta kakta. Nusigandę kuni
gai nežinojo ka padaryt, paėmė 
negyva kuna ir nunesze in na
mus kle'bono isz kur in treczia 
diena likos palaidotas.

Kazimiera norėjo paduoti in 
suda, bet pamanste kad bus 
sunkiai nukorotas, tuom laik 
pradėjo maustė ka su juom pa
daryti ir visi kunigiai vienu 
balsu pritarė: Imkime ji in 
dvasiszka suda ir taip turės da
ryti kaip mes jam liepsime.

Visi nutarė kad turi keliaut 
diena ir nakti ir kur užpuls ant 
jo naktis ar girioje ar laukuose, 
fenais turės nakvoti. Žmonių 
buvo daugelis susirinkę isz- 
klausyti Kazimiero bausme, ir 
visi jo labai gailėjosi, nes bu
vo jisai labai geras, doras ir 
patogus vaikinas. Visi žmones 
atsisveikino su juom ir palydė
jo net iki girios kur su motina 
ir kaimynais graudingai persi
skyrė.

Iszsiskyres isz pulko, ėjo vie
nas jam nežinomu keliu per vi
sa diena iki prisiartino naktis, 
kuri ji užpuolė laukuose, pasi
traukė nuo kelio ir atsisėdės 
užmigo. Kada pabudo, pakele 
akis in dangų ir tarė:

— Dieve mano mielas, jau 
rytas, taip dailiai pramiegojau 
•pirma nakti: — tai tarės pa
szoko ant kojų ir trauke keliu 
toliau iki prisiartino prie gi
rios kur užpuolė ji kita naktis. 
Vela pasitraukė nuo kelio toli 
in giria, sėdo prie storo medžio,

1 o kad rudenio naktys vėsios, 
’ tai Kazimieras užsikūrė ugni 

ir szildosi, bet sėdėdamas isz
girdo kad kas tokis barszkina, 
Kazimieras tarė:

— Praszau labai gražiai ne
žinomu žmonių nesibarszkinti 
ir manės negazdinti nes tai yra 
viskas ant nieko ir asz nieko 
nesibijau.

— Barszkejimas nenustoja. 
Kazimieras klauso bet negali

Sztai naujausio budo Amerikoniszko budo B-29 forteca, 
kuriuos anuotos yra valdomos elektrikiszkai. Tie j ei lekenti 
fortecai buvo pirmiausia nadojamos prieszais Japonus.

suprasti isz katros szalies bet 
pakreipė ausi in virszu ir girdi 
jog aukszcziau jo galvos, me
dyje kas tokis 'barszkina. Ka
zimieras paszo’kes mansto ka 
toki jam padaryt, tuojaus nu
ėjo tolyn, prisirinko in vales 
malku ir uždėjo ant ugnies kad 
butu didesne szviesa ir pradėjo 
lipti in ta medi, inlipes atrado 
kokius fenais kaulus pririsztus 
su virvuke. Virvuke nupjovė ir 
kaulai nusirito perszakas že
myn. Iszlipes isz medžio, uždėjo 
juos ant ugnies ir gerai inkaiti- 
nes vela inkele in ta pati medi: 
ir pririszo taip kaip pirmiau 
buvo, sėdo prie medžio ir gard
žiai užmigo.

Bet jam prisisipnavo kad ji
sai turi eiti tokiu ir tokiu keliu 
tai atras raktuką, ta raktukai 
paemes turi eiti toli tuom pa-' 
ežiu keliu ir ras stora labai ar- 
žuola kuriame bus durys kurias 
bus galima su tuom raktuku at
rakinti. Kazimieras atsikėlęs 
leidosi in pasakyta szali ir vis
ką rado kaip mate per sapna. 
Priejas prie aržuolo atrakino 
duris ir inejo in vidurį to ar
žuolo kur buvo labai daug pa- 
kaju kogražiausiai isztaisytu, 
o vienam pakajuje atrado di
dele knyga gulinezia ant stalo. 
Tuojaus paemes ja pradėjo 
skaityt, knyga iszrode ant mal
daknyges ir atrado viena mal
da kuri turi szitoki apraszyma i save i 
pirma maldos: ‘‘Kas s?ita mat- dėjo kazyriuoti.
da atskaitis, tas su manim kal
bės. ’ ’

Istorija apie Amžina 2yda. 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

nui patiko nakvyne?
— Labai dailiai nakti pra- 

ri to ženklo, tai ir ponas galėsi' leidau! — atsake Kazimieras, 
kazyriuoti, — atsake Kazimie
ras ir liepe velniui pirma mes- ' turėjote kokia nors nelaime?

Tai kokia 'bus do nelai-

Mažam, ponas Toliau,

■ ti kazyres, o jisai mete paskui I
i kalbėdamas: me. Buvo ateja keli kvailiai ir
1 — Mano kazyre
.tai asz turiu paimti.

Kazyriavo kelis kartus,

vyresne, atsinesze su savim po biski pi- 
Inigu, o kaip prakazyriavo vi- 

vi- sus tai norėjo pasirodyt galin- 
įsados Kazimieras velnią pra- ežiais o asz ne norėdamas su

bet tas velnias jais užsidėti, suvariau visus ingrajindamas,
Į szvilptelejo ir da trys velniai viena skyle ir da dabar ten se- 
' pribuvę praszesi kad ii' juos di, — tarė Kazimieras ir nuve- 
priimtu kazyriuoti o Kazimie- de poną pas ta skyle ir parode, 
ras tare: I Kada ponas pamate tiek daug

cypencziu velniu, net jam plau
kai ant galvos pastojo ir grei
tai atsitraukė. Kazimieras pir- 
miause prakalbėjo:

—■ Sz.viesiauses pone! Ka
da mane paeziuosite su 
du'ktere ?

Ponas iszgirdes tokia kalba 
nusiste'bejas tarė:

(Bus daugiau)

pernakvoti, tai jeigu ponas To
liau galėsi pernakvoti tai asz 
tave apženysiu su savo du'kfe- 
re.

— Taip mielas pone, asz ta
me dvare pernakvosiu, tiktai 
praszau pono ne permainyti sa
vo žodžio, — atsake Kazimie
ras ir prasze parodyt kur yra 
tas dvaras. Tas ponas parode 
su pirsztu per Įauga o mus var
gamistros suims atsisveikinęs, 
nutraukė in dvara.

Tame dvare diena gyveno to
ji ypata arba tas ponas ir kas 
diena svecziu priimdavo, bet 
nakezia tame dvare gyveno 
tiktai piktos dvasios. Tas po
nas ne viena žmogų jau buvo 
nusiuntęs in ta dvara, bet kada 
nueidavo ryte atrasdavo visa
dos negyva. Tas ponaitis atsi
mindamas ant kalbos Kazimie
ro, nusijuokė.

Kazimieras eidamas in ta 
dvara, turėjo pereiti per nedi
deli miestą. Užejas in kroma 
nusipirko sau kazyres del pasi- 
bovinimo ir pasiėmė kreidos. 
Priejas prie dvaro pamate dau
gybe ponu iszvažiuojancziu ant 
nakties, atidaro duris ir inejo 
in viduri kur pamate pakajus 
kopuikiausiai intaisytus kad 
tokiu gražiu niekur negalima 
buvo rasti. Kazimieras atsisė
do viduryje didžiausio paka
baus, apsireže su kreida aplink 

iszsiemes kazyres pra-

luojaus Kazimieras paszo
kes nusidavė in visus pakajus 
ir perjeszkojas nieko nerado. 
Priėjo prie tos knygos, pradėjo 
skaityt malda ir beveik bai- 
gent, pasirodė kokia tai ypata 
iszrodanti ka 1 paeina isz 
aukszto gimimo. Kada Kazi-'^u 
mieras pabaigė malda skaityt 
toji ypata prisiartino prie jo ir 
davė laba diena, o mus Kazi
mieras taip pat atsake. Tas ne
pažins t amas
Kazimiero ka jisai ezionais vei
kė. Kazimieras tuojaus apsakė 
savo visa gyvenimą ir visus at
sitikimus.

Toji nepažinstama ypata vis
ką iszklausius tarė:

— Tu esi jaunas ir gražus 
vaikinas ii- ne iszrodai ant 
prasto gimimo, asz maustu kad 
tu paeini isz augszto gimimo.

—v Dievaži teisybe, asz es
mių vargamistros sūnūs! — at
sake Kazimieras.

Toji ypata nusijuokė ant 
vaikino atsakymo ir tarė:

— Na vargamistros sunau, 
pasakyk kokis tavo vardas ir 
pravarde ?

— Kazimieras Toliau!
— Ponas Toliau, tu nieko 

nesibijai, yra ezionais vienas 
dvaras kuriame

Kada jau užėjo vakaras ir 
buvo asztunta adyna, iszgirdo 
ka toki už daru kalbant i. Ka
zimieras mausto sau: ateina 
kas pas mane, bus man daug 
smagiau. Tuojaus inejo kokis 
tai ponelis ir tarė:

— Ka tu ezionais dirbi?
— Nugi, poneli, kazyriuo-

— Ar isz? pinigu?
— Galiu ir isz pinigu, — 

atsake Kazimieras.
— Tai priimkia ir mane ka- 

žmogus užklauso1 ZVriuoti.
— Kodėl ne, pone, praszau 

prie kazyriu.
V elnias priejas klausė:
— Kam-gi turi apsirežes 

szita ženklą aplinkui save, asz

1STORIJEapie Ba ISZ 
----------------- iszo iszlins, Ai 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Paniekinimai, Apie bobs 
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#.

niekas negali “saule” - mahanoy ci «Y, pa

— Galite kazyriuoti, bus 
smagiau nakti praleisti.

Pradėjo kazyriuoti isz pini
gu, velniai visados kazyres me
ta pirma, o Kazimierui parei
davo ant virszaus ir visada rė
kė kad jo iszgra jyta nes jo ka
zyre virszui.

Velniai pažiureja jam in 
akis nieko ne sake ir grajino 
toliaus iki visus pinigus pra- 
grajino. Kada jau neteko pini
gu, paszoko ant kojų visi ir su
riko ne žmoniszku balsu, ant to 
riksmo pribuvo pilnas pakajus 
velniu ir kožnas stūmėsi pama
tyt ta žmogų, kuris sėdėjo ant 
žemes apsirežes kreida. Kada 
velniai užklausė:

— Kas tu esi per vienas?
— Asz esmių tokis kaip ir 

jus esate.
— Velniai pasižiureja ant 

vienas kito, tarė:
— Tu ne gali būti tokis ga

lingas kaip mes esame, nes mes 
galime pasiversti in mažiau-' 
sius vabalėlius ir in kokius tik
tai mes norime. Esame toki ga 
lingi kad ant szio svieto tokiu 
ne yra kaip mes, galime viena 
minuta szita mūra sugriauti, o 
kita minuta, vela pastatyti.

Vienas isz tu velniu priejas 
iszlupo isz sienos plyta ir tarė:

— Matai tu pats, koki mes 
esame galingi.

Kazimieras pamatęs koki tai 
yra ponai, pamanste kad reike 
su jais kytriau apsieiti ir tarė:

— Asz ir taip galiu pada
ryti, bet jus visi sulyskite in 
ta skyle, tai tada asz pats pri- 
pažinsiu jog esate galingi.

Velniai kogreieziause sulin
do in ta skyle o Kazimieras 
nusiėmęs nuo krutinės kryželi, 
pribėgo prie skyles ir užkabi
no, tada velniai turėjo sėdėti 
skylėje nes negalėjo iszeiti.

Kazimieras atsisėdės da ilgai 
vienas sau kazyriavo, paskui 
nuėjo gulti ir gardžiai miego
jo 'be jokiu perszkadu iki ry
tui, po tam atsikėlęs apsidava- 
dino ir vaikszcziojo po visus 
pakajus. Tuom laik kada Kazi
mieras apžiūrinėjo viską, atė
jo žmogelis pasiaustas per po
ną tojo dvaro, pažiūrėti ar da 
Kazimieras gyvas. Pamatęs 
per Įauga, kad vaikszcziojo ji
sai po pakajus, apsigryžes sku
binosi su naujiena pas poną ir 
ate jas tarė:

— Szviesiauses pone, tas 
ponas tame dvare yra gyvas!

Ponas iszgirdes ta kalba pa- 
szauke: j

— Meluoji lekajau, tai ne
gali būti tiesybe, jau ne toli ke
li szimtai žmonių apsiėmė per
nakvoti tame dvare ir ne vie
nas gyvas ne pasiliko.

Tarnas su aszaromis akyse 
rėkė kad tas ponas yra gyvas. 
Ponas liepe kogreieziause pa
kinkyti arklius in karieta ir 
važiuoti in užkeikta dvara.

Ponas nuvažiavęs iszlipo ir 
greitai nuėjo in pakaju kur 
pamatęs Kazimiera tarė:

— Laba ryta, ponas Toliau! j
Kaip perleidote nakti ir ar po- Mat, paganskos labai mandros,

savo

Ir •] upas patempusios, 
Kaip tik svetima kokia 

pribuna, 
Ilgai ncmerguoja', veseile 

atsibuna, 
Ba mat svetimos turgia yra, 

O ir kožna būna szczyra. 
Tiktai tokia nauda czionaitines 

turi, 
Eina in veseile, ant niek 

nežiūri, 
Norint jiases ir isz juokia, 

Bet ne turi gėdos tokia.
O kad Lietuvio negauna, 

Su žaliablekiais jos sėbrauja, 
Suėmus skarmalus pabėga, 
Pametus in kampa geda. 

Yra czion ir vaikinu kvailiu, 
Ka ėdasi del mergų, 

Kad net su peiliais susipjausto, 
Net ir žiotis sau pataiso, 

Teismu buna invales, 
Ne vienas ir kalėjime pastenes, 
Už padaryma dideles burnos, 

Ka lyg smertees ženklą neszios.

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

*
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*
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Kas tai yra, jog Vorcestere, 
Niekas merginu negire, 

Sako, kad nelabai inžiuri, 
Ba vortinklius ant akiu turi.

Juk yra ten merginu,
Tai ir nestokas vaikinu, 

In pora greit sueina,
Ba jokia pe.rszkada, neužeina.

Kokia mergina,
Toki gauna ir vaikina, 
Kiaule gauna meitėli,

O dora, gauna dora vaikinėti.
* * *

arba pradžia
SKAITYMO

RASZYMO

I i
*

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

s
į MAHANOY CITY, PA. |

Ten kur Illinojuje, 
Lietuviszkoje apygardoje,

Laiszka aplaikiau, 
Ir ka daryti, nežinau,

Mat (težinomas autorius rasze, 
Ir labai manes prasze,

Kad merginoms pipiru duoezia, 
Ir gerai pakoezioezia.

Ne kurie molugia grabesia 
varstosi,

Ir da kitus szaukesi, 
Tai szirdeles negerai,

Ir nežmoniszkai.
Merginos in karezema eitineja, 

Aluti kaip grogą Igerineja, 
Nesenei desetkas merginu,

Ir keletas vaikinu, 
Na ir susikivirezino

Ba katra katro mergina 
nepasidalino.

Batalyje baisiai pasikėlė, 
Vieni biles,kiti peilius nutvėrė, 

Visas miestelis sujudo, 
O ir mieganti subudo.

Isz bobų sūdąs pasidarė, 
Na ir vienai konia gala padare.

O ka, argi tai ne puikios 
merginos?

Taip kaip žydiszkos skatinos;
LTž geryma viską gatava 

padaryti,
Kad ir kipsza už kaklo 

apsikaby ti I
* * *

Ten kur Micžigane, 
Kokiame mieste, nežine,

Yra keletas merginu. 
Bet ne del musu vaikinu.

Nei vienas pacziuotis 
nemėgina,

Ane isz tolo neužkabina,

‘SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- y 
venima, ant viso me- Į 

to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Pranciszkaus Borgio; Seredoje 
Szv. Marijos Motinystes; Ket
verge Kolumbo Diena. Petuy- 
czioje Szv. Edvardo, K. C.

— Ketverge vakara 10 vai., 
buvo girdėta kalba Prezidento 
Roosevelto per rcidio apie po
litika.

— Valdžia prisiuntė tele
grama del Ponios Medwick, 9-1 
S. McKinley uly., Imk josios sū
nūs Petras, likos užmusztas lai
ke muszio kur ten užmaryje. Jo 
brolis randasi Japonu nelais
vėje.

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

SHENANDOAH, PA.
— Laike kada szeimyna 

parenginejo dėžutė su dovano
mis del sūnaus1 Juozo Deresz- 
kevieziaus 20 S. Gilbert uly., 
telegramas atėjo, buk Juozas 
likos užmusztas Francijoj laiko 
muszio. Kareivis paliko moti
na, sesere ir prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos.

— Graborius Vincas Men
ke vi ežius isiu paezia, nuo 15 E. 
Cherry uly., ana Panedeli aip- 
vaiksztinejo savo sidabrini su
kaktuves savo vedusio gyveni
mo, kuriuose dalyvavo dauge
lis giminiu ir pažystamu, o 
draugai ir drauges vakara 
prieisz tai įsurenge jiems tikra 
Veselka. Linkime ir mes pons- 
tvai Menkevicziams da ilgio 
veįdusio gyvenimo ir susilauki- 
mo žylos senatvės ir geros 
sveikatos.

—■ Ponstva Antanai Klimai 
nuo 405 E. Mount Vernon uly., 
praeita Subata apvailksztinejo 
savo Sidabrines sukaktuves ve
dusio 'gyvenimo. Ponstva Kli
mai turi viena duktere Virgi
nia taipgi aipvaiksztinejo įsavo 
gimimo diena.

Girardville, Pa. — Daktaras 
Jonas Rulgioniuis, sūnūs ponst- 
voisl Onos ir Jono Rugieniu iisz 
miesto, 226 B uly., pasekmin
gai perėjo daktaro egzamino 
Rugsėjo [Sept.) 22 d., Jeffer
son Kolegijoj, Filadelfijoj. Dr. 
Rugienius, yra Pirmutiniu Lei
tenantu prie Medikaliszku Re
zervu korpuse. Jaunas dakta
rais pradėjo medekaliszka prak
tika Lanhenon ligonbuteje 
Filadelfijoj Spalio-Oct. 1 d., 
Daktaras Jonais užbaigė įsavo 
High School mokslia, Girardvil- 
leje, 1937 mete, aplaike garbes 
mokslą diploma B. D., laipsni 
Penu State Kolegijoje 1941 me
te ir kitu auksztu garbes dip
lomus. Linkime viso gero del 
jauno daktaro.

Martins Ferry, Ohio, f Czio- 
nails mirė gerai žinoma Katari
na Asenavicziene, pati Antano 
Mažeiko, isiz Glenco, Ohio, kuri 
mirė Ruigsejo-Sept. 24-ta diena 
turėdama 61 metu amžiaus. 
Velione paliko dideliam nuliū
dime savo vyra Antana, 9 vai
ku ir 15 anuku. Szitokiu ba
du praneszame per “Saule” a- 
pie josios mirti (del giminiu ir 
pažystamųjų Pennsylvanijoj ir 
kitur, kad žinotu apie josios 
mirti.

— Priesz kare Japonija isz- 
siuntinejo kas minuta po 700 
svaru szviežiu žuvu.

ISZGUJO VELNIĄ

Naudojo Biblija, Plake 
Ligoni Pakol Nuplakė

Ant Smert
HAVANA, KUBA. — Ant 

salutes Zapatten, tūlas gyven
tojas sirgo nepaprasta liga, ku
riuose daktarai negalėjo iszgy- 
dyt. Tada ligonis nusidavė pas 
gerai žinoma burtininką jesz- 
koti pagialbos. Burtininkas 
jam apreiszke kad jisai savyje 
turi velnią, todėl ligos niekas ’ 
neiszgydys pakol neiszvarys' 
isz jo pikta dvasia, o taji darba| 
galies atlikti pasekmingai nes 
turi galybe ant piktu dvasiu. 
Žmogelis baisiai persigando ir 
sutiko ant visko, o burtininkas j 
nežine isz kur gavės didele bib Į 
Ii j a pradėjo su ja muszt isz visu 
pajiegu žmogeliui in galva, o 
kada neteko pajiegu, davė kny
ga paežiai ligonio ir liepe be pa
sigailėjimo muszt ligoni in gal 
va. Toji taipgi trokszdama isz- 
varyti velnią isz savo vyro, 
musže kiek tik turėjo pajiegu 
in galva ir pailsus iszmete kny
ga isz ranku. Tada burtininkas 
paėmė knyga ir su naujoms pa- 
jiegoms pradėjo varyti velnią 
isz ligonio. Nepaisė jau suvis 
kad ligonis guli ir nesijudina, 
mat kalbėjo muszdamas, kad 
velnias nori prigauti juos ir nu
siramino ir jau necype. Darbas 
buvo gana pasekmingas, nes 
iszvare isz ligono ne tik poną 
velnią, bet ir žmogaus duszia. 
Burtininkas iszvares velnią, 
pats nuėjo pakutavoti in kalė
jimą.

Rado 2,800 Doleriu 
Paslėptus Namie

BUFFALO, N. Y. — Kny- 
guose, po karpetais ir pataluo
se likos surasta 2,800 doleriu 
kuriuose mirusi Margarieta 
Bright paslėpė priesz savo mir
ti. Paslėpta turtą surado josios 
anūkas, kuris po josios mir- 
cziai pasiliko josios adminis
tratorius. Pinigai susidėjo isz 
Amerikoniszku auksiniu dole
riu ir bumaszku. Priek tam su
rado bankine knygute ant su
dėtu pinigu banke New Yorke.

Ar Žinote Kad...

— Amerikoniszki iszdirbe - 
jai minksztu gerymu-sodes su
naudoja kas minuta po 600 sva
ru cukriaus kas diena.

— Amerike yra iszdirbama 
pieno už 2,500 doleriu kas mi
nuta.

— Kinai iszduoda po viena 
doleri pargabendami visokiu 
gyduolių isz Ameriko.

— Rumunija iszprodukuo- 
je kas minuta po 500 galonu vi
sokiu vynu.

NEW YORK, N. Y. — Al
fredas Smith buvusis guberna
torius New Yorko, mirė Sere- 
doje Rockefeller Institute li
gonbuteje. Laidotuves atsibus 
Subatoje isz Szv. Patriko Ka- 
talikiszkos Katedros. Paliko 
tris sūnūs, dvi dukteres, viena 
sesere.

Fonas Juozas Matuleviczius 
isz Elm Grove, W. Va., raszo: 
Prisiuncziu užmokesti už laik- 
raszti ant viso meto, isz kurio 
esmių labai užganadytas ir 
myliu “Saule” sikaityti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo

Apkasai Iszrodo Kaip Pajai IdVAŠIA TRANKOSI

Neduoda Žmogeliui Pa
silsiu; Atidaro Duris, 
Dejuoje Ir Trankosi

Po Stuba

MONSTERO, N.H. — Mark 
Jameison, nesenei pirko ap
leista ūke užmiestyje suside- 
danezia isz penkiolikos akeriu 
žemes ir sugriuvuse narna, ku-! 
ri pataisė pagal naujausios ma
dos ir ana diena insikrauste in 
ji. Apie antra valanda po pu- 
siaunakt, kokia tai davsia pra
dėjo trankytis ant pastoges, de
juoti, atidarinėti užrakytas du
ris ir szokineti po stuba.

Badai daugeli metu adgal 
tam name nusižudė ūkininkas 
ir manoma kad tai jo dvasia, 
neturi dabar pasilsio. Jameison

Szitie Italiszki apkasai kaip “pajai” kurie yra naudoja
ma per Amerikoniszkas WAC prie 12 pulko kur ten Italijoj. 
Szitie apkasai yra saugesni ir negalima taip greitai pažyti 

isz oro.

MIRĖ ISZ BADO Mirė Isz Džiaugsmo

Turėdamas Prie Saves 
250 Doleriu

STANLEY, WIS. — Stepo- 
nas Bernet, 71 metu, likos su
rastas vargingoje bakūžėlėje 
negyvas. Daktarai nutarė kad 
senukas mirė isz bado. Kada 
palicija padare ant jo krata, ra
do skarmaluose 250 doleriu pi
nigais ir bankine knygute kuri 
parode kad senukas turėjo 
banko j e 450 doleriu. Jo bakū
žėlė buvo iszmoketa. Prie lovos 
mirusio surasta szmotelis sau
sos duonos ir kelios supuvusios 
bulves. Jokiu giminiu lyg 
sziam laikui nesurasta, todėl 
pinigus paėmė valdžia po savo 
globa.

Neprisotytas Žmogus

GRANGETOWN, ILL. —
Ant laikytos czionais vakarie
nes, keli szvecziai iszsitare kas 
isz ju suvalgins daugiause. 
Tarp užpraszytu svecziu atsi
rado kokis tai “Hungry Sam” 
isz artymo pavieto. Atsisėdo ta
sai iszalkiaą Szimukas prie sta
lo ir paezystino sekanezius da
lykus: penkes visztas, 28 ban
dukes, dvi bleszines agurku, 
tris tuzinus kitokiu bandukių 
neskaitant duonos. Kada atsi
traukė nuo stalo, nuėjo ta vis
ką nuplauti su 22 stiklais alaus. 
Tokiu Szimuku gal neikas ne
laikytu ant burdo.

Už Gera Szirdi
Aplaike $25,000

NASHVILLE, TENN. — 
Dvideszimts penki metai adgal, 
Mrs. F. M. Stalker, būdama ta
da da jauna mergaite, kas dien 
atneszdavo laikraszczius, kny
gas, žiedus ir vaisius del pa
liegusio savo kaimyno Kristufo 
Blee kuris likos sužeistas ne
laimėje ant geležinkelio.

Kelios sanvaites adgal, mo- 
tere aplaike žine nuo advokatu 
isz San Francisco buk Blee mi
re turtingu žmogum ir jai už- 
rasze testamente 25 tukstan
eziu doleriu už jos gera szirdi 
ir patarnavima jam laike li
gos.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

MILLERSTOWN, PA. —
Skaitydamas laiszka nuo savo 
sesers, kuriuo j e jam pranesza, 
buk po mirežiai turtingo gimi
nes William Dorn an, kuris jam 
paliko 35 tukstaneziu doleriu, 
taip tuom palikimu nudžiugo, 
kad truko jama kraujine gysla 
nuo ko mirė. Sesuo dabar aplai
ke visa dali palikto turto ir bro
lio dali.

Isztikruju Neteko 
Proto

SIDDENSBURG, IND. — 
Clinton Toland, 51 metu nasz- 
lys, ana dieno likos surisztas 
mazgu moterystes pas skvaje- 
ra su savo uoszvia Mrs. May 
Finders, 69 metu, ir dabar To
land pasiliko dieduku del savo 
trijų po-suniu. Toland’o pati 
mirė praeita meta palikdama 
du sūnūs, o kada j u kaimynai 
užklausė, ka apie tai mano, tai 
jie atsake: “Vėl, ka turime da
ryt? Tik nežinome kaip taji sa
vo nauja tęva vadint, o jeigu 
mes kada apsipaeziuosime tai 
mus szeimyna taip susimaiszys 
kad mes patys ir musu vaikai 
nežinos kaip mus vadint. ’ ’

Pabudo Po 49 Dienu 
Miego

NEW YORK, N. Y. — Lydia 
Grey, 13 metu mergaite, kuri 
buvo be sąmones per 49 dienas 
ligonbuteje nuo taip vadina
mos miegamos ligos, ana diena 
buvo paleista namon ir tikima
si, kad ji tuoj aus pasveiks.

Per savo miego ligonbuteje 
nevalgė jokio kieto maisto ir 
nekalbėjo. 

--- -------------

— FriesZ kare Vokietija 
pristatinėjo Columbiai visokiu 
gyduolių už doleri kas minuta. 
Sziadien tasai biznis visai din
go Vokiecziams.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
620 W. Centre St., Mahanoy City

yra blaivus žmogus ir iszkelia- 
vo kone po visa svietą ir yra 
tvirtu kad kokia tai dvasia ne
duoda jam pasilsio, norints 
peržiurėjo visa narna bet jame 
nieko nerado. Sako jisai kad 
negali suprasti, del ko dvasia 
tarne name trankosi ir nebutu 
in tai intikejas bet ant kožnu 
duriu yra naujos spynos kurias 
dvasia atidarineje kas nakti 
Kaip kada nakezia iszgirsta 
ant kiemo, rodos kad kas kasa 
sau kapa, bet jokiu ženklu ant 
ry tuo j aus nesurandama.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

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

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

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szįmtmęęzio, 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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liūkninai 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 apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trvs istorijos anie Dūk
to pustyniu; Peleniute: Du broloi 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
ET “SAULE”

PLATINKIT1

Jaunas, Bet Geras 
Mekanikas

Jack Butler, 11 metu isz 
Chicagos, Ill., in viena valan
da laiko sudėjo lekiojimo 
karburatori Bendix Aviation 
dirbtuvėje ir už savo gabuma 
aplaike pirma dovana.
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Kaip Airisziu Zakristi
jonas Pasakė Žmonėms

:: Pamoksta ::
V U N I G A S Doyle, mažo 

miestelio klebonas sirgulia
vo taip, kad jam sunku buvo at
laikyti miszias. Tad Nedėlios 
rytmeti liepos paszaukt sena 
zakristijonu, vardu Maikel, ir 
liepe jam pasakyt susirinku
siems žmonoms bažnyczioj, kad 
deliai jo negalėjimo, nebus mi- 
sziu ir todėl jiems nebus “grie-

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prkakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu..........15c

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

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

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

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszc 
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 Szvilpikas; 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

ko, ’ ’ jai jie neiszklausys ju.
Senis atsake: “Gerai!” ir 

ruoszesi jau iszeit isz kleboni
jos. Bet kunigas, prisiminės, 
dar jam tarė: ‘1 Žinai ka — pa
sakyk da, kad ateinanti Ket- 
verga, vakare bus klausomos 
spaviednes, o Petnyczios ryta 
žmones gales priimt Komunija. 
Toliau: ateinanezioj Nedelioj 
bus kolekta naudai Popiežiaus. 
Kad yra rastas bažnyczioje 
pundelis ir, kad jo savininkas 
gali ji isz zakristijos pasiimt. 
Kad: Utarninke bus szvente 
Szvento Petro ir Povy'lo. Kad: 
Seredoje Džianas Mikarti ir 
Mare Doyle “susiženys” szi- 
toj bažnyczioj ir jai kas žinotu 
kad jie jau yra ženoti, vienas, 
ar kitas, tai tegul pranesza apie 
tai kam priguli.

Senis Maikel iszklauses ku
nigo, nuėjo in bažnyczia ir ve
la žmonėms pasakė: ‘ ‘ Ponios ir 
ponai: Kunigas Doyle serga ir 
tas nėra “grieku.” Ateinantis 
Kctvergas, tai bus pirmoji Pet- 
nyczia. Utarninke bus atlaidai 
(szvente) Džiano Mikarti ir 
Mares Doyle. Ateinanczia Ne- 
dele Popiežius bus ežia ir pasi
ims savo kolekta. Seredoj 
Szventas Petras ir Povylas 
“ženysis” szitoj bažnyczioj ir 
kiekvienas, kuris sakytu, kad 

i jie neturi but ‘ ‘ ženoti, ’ ’ ras pri
rodymą suvyniota pundelyje 
zakristijoj.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markei.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą 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 ................................. 10o

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................................. 15c

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

No. 171 Vieniolika puiku istoriju 
(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...........25c

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

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

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

Adresas: *!

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.


