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MUSZIAIO AACHEN
Isz Amerikos
60 Milijonu Svaru

Kalakutu (Torkiu)
Del Musu Kareiviu

Amerikos Oriniai Kareiviai Pribuvo 
In Hollandija ir Vokietija

eahe Amerikonai Arti

WASHINGTON, D. C. —De- 
de Samas atides del kareiviu 60 
milijonu svaru kalakutu (Tor
kiu) ant trijų szvencziu: Deka- 
vones Diena, Kalėdų ir Nauju 
Metu. Tie kurie turi gera pa
žystama ūkininką gales aplai- 
kyt viena ant szencziu. Taip
gi jeigu ūkininkas turi 25 kala
kutu arba mažiau, tai gali par
duoti del savo kostumeriu.

Graborius Palaidojo 
Lavona Savo Kasztu
HENRIETTA, OKLA. —

Kada Charles Bibey mirė pen
kiolika metu adgal ir graborius 
James McTavish parengė jo la- 
vona ant paladojimo, pati su gi
minėms nenorėjo graboriui už
mokėti už balsamavojima la
vono, todėl graborius indėj o 
lavona in graba, pastate kam
pelyje ir lauke pakol szeimyna 
mirusio sutiks ant užmokėjimo 
kasztu. Ant galo graborius už- 
mirszo apie gulinti lavona gra
be, kuris apaugo vortinkliais 
ir stovėjo per penkiolika metu.

Ana diena kada graborius 
czystino lavonyczia užtiko la
vona Bibey’o manydamas kad 
jisai jau per ilgai gulėjo pas ji 
nemokėdamas randos, nutarė 
ant galo palaidoti lavona savo 
kasztu.

Angliszki kareiviai pasekmingai atlėkė in Hollandija 
užimti svarbias vietas kurias Vokiecziai buvo priversti ap
leisti, bet ilgai neužlaike, nes Vokiecziu buvo daugiau ir 
apėmė svarbesnes vietas.

Mirė

Per Suda Geidžia Už-
WINDELL WILLKIE

Atkando Savo 
Moterai Nosi

PITTSBURGH, PA. — 
Kleofasas Pagraba likos nu
baustas ant dvideszimts metu 
kalėjimu už atkandima savo 
moteriai nosi. Kleofasas susi
barė su savo moterelia buk jam 
nedave pinigu ant pirkimo gu- 
zutes ir taip ant josios inerszo, 
jog pagriebęs in glebi nukan
do nosi. Motere gervaliai pasi
davė jam, nes mane, jog ja nori

RUSAI PRIE
SZIAULIU

Tik 80 Myliu Nuo Til
žės; 100,000 Rusu Esto- 
nijoj; Smarkus Musziai 
Eina Skersai Lietuvos

LONDON, ANGLIJA. —Ru- 
sai randasi skersai ant viso 
Lietuviszko f r unto dalyje 
Sziauliu. Dvylika Rusiszku 
divizijų jau randasi Szialiu ap
linkinėje ir 80 myliu nuo Til
žės su keturais korpusais tan
ku ir dideloms armotoms. Ten 
tai tikisi smarkiu ir kruvinu 
musziu, nes Rusai mansto nu
kirsti Riga ir isz ten eiti ant 
Prusu. Septynios divizijos 
Rusu 100,000 kareiviu jau užė
mė didele dali Oselo prie Rigos 
kas. nesiprieszina.. Rusiszkai 
flotai iszplaukti ant mariu ir 
užklupti ant Rusu.

Rusu artilerija taipgi prade 
jo bombarduoti pakraszczius 
Narvos upe. Pakraszcziuose 
Lietuvos jau eina smarkus 
musziais.

A metike Randasi 300,- 
382 Svetimžemiszki 

Nelaisviai

Rusai Lietuvoje
Rusai Užėjo Ant Lietuvos 62 
\Myliu Ir Eina Ant Klaipėdos, 
Daugiau Kaip 2,000 Miestu 
Jau Paimta; Alijentai Bombar

davo Hollandija Ir Vokietija

WASHINGTON, D. C — Ka
riszkas Departamentas szia- 
dien apgarsino, buk Suvien., 
Valstijose randasi 248,205 Vo- 
kiszku nelaisviu; 51,845 Italu 
ir 248,000 Japonu. Visi nelais-

drausti Vyra Kad Netu
rėti Daugiau Vaiku NEW YORK, N. Y. — Win

dell Willkie, gerai žinomas po-

pabueziuot, bet tuom labai ap- viai yra laikomi 300 abazuose 
siriko, kada pamate savo nose- ir dirba prie visokiu kariszku 
lia burnoje Kleofaselio. užmanymu.

Asztuoni dideli transporti
nei laivai likos torpeduoti su 
10,000 Vokiszkais kareiviais 
per Rusiszkus submarinus ap
linkinėje Tallin praeita Petny- 
ežia. Visi žuvo.

Bremenas dega isz visu pu
siu padegtas per Alijentu ero- 
planu. Kiti miestai oaipgi nu- 
kente daug nuo bombų. Rusai 
pradeda užklupinete ant Buda
pešto, kuris dega keliose vie- 
tuose.

Hollandija kone atsikratė 
nuo visu Vokiecziu prie Aac
hen, ir dabar Amerikonai eina 
ant Cologne ir kitu svarbu mes
tu. Praeita sanvaite 10,000 
Amerikoniszku ir Angliszku 
eroplanai už klupinėjo ant Hol
landija ir Vokietija.

Washington, D. C. — Szesz- 
ta paskolos Kares Bondai pra-
sides parsidavinete ateinanti 
Lapkr., (Nov.) iki Gruodžio 
(Dec.) 16 dienai.

I

FREEPORT, FLO. — Ame
rikoj yra papratimas iszimineti 
indžiunkszinus konia priesz 
viską, bet da pirma karta yra 
girdėt, kad pati iszimtu in- 
džiunkszina arba taip vadina
ma uždraudimą priesz savo vy
ra idant neturėti daugiau vai
ku.

Taip padare priesz savo vy
ra Mrs. Edward Cromwell, 35 
metu, motina trilykos vaiku isz 
kuriu tik penki yra gyvi o jau
niausias yra paliegęs. Dakta 
r ai pasakė Cromwell’ienei jei
gu turės daugiau vaiku tai pa
aukaus savo gyvastį.

PITTSTON, PA.—Ant Main 
ulyczios žeme inslinko in ka
syklas gana giliai, padaryda
ma daug bledes del gyventoju. 
Nekurie žmonis turėjo iszsi- 
kraustyt isz namu.

litikierius ir advokatas, mirė 
Nedėlios ryta 2:20 vai., nuo 
gerkles ir szirdies liga, Lenox 
ligonbuteje turėdamas 52 metu 
amžiaus. Willkie buvo kandi
datas ant prezidento 1940 mete. 
Buvo labai populariszku žmo
gum.

Paliko paezia ir viena sunu. 
Laidotuves atsibus Utarninke 
popiet, ir kūnas bus palaidotas 
in Rushville, Ind.

Japoniszki Daktarai
Žudo Lingonius

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia dažinojo, buk Japo
niszki daktarai aplaike palie
pimus nutrucineti visus ligo
nius vietoje juos iszgydyt, tai 
yra kareiviai, kurie likos su
žeisti laike musziu. Taipgi kad

Generolas MacArthur’os Peržiūri Savo Kareivius Ant Morotos Salos

Generolas Douglas MacArthur’as, peržuri savo kareivius ant Morotai salos, kuri ran-bombarduotu savo locnas li-
— Panama iszsiunczia ba- gonbutes su ligoniais tai bus 

nanu isz savo sklypo kas minu-' mažiau kasztu ir dažiureti ne- 
ta po penkis pundus. 1 reikalingu kareiviu.

dasi apie 300 myliu nuo Filipp Inu. Ant didesnio paveikslo matome Amerikoniszki kareiviai 
iszlipant ant Peleliu Salos ir kaip MacArthur’as prižada tai neužilgo apims visa Filippinu 
Salų.

LONDON, ANGLIJA. — Rusai užmėtė 
daugiau kaip puse milijonu kareiviu ant 62 
myliu frunto Lietuvoje, stengdami užimti 
pristovas, Klaipeda, Libava, Latvija ir Baltika. 
Rigos linija jau perlauže ir užėmė svarbu 
Ogra miestą. Generolas Bagramianas va
ro savo kareivius Lietuvoje stengdamasis 
apsiaubti 350,000 Vokiecziu isz visu pusiu. 
Rusai randasi artimoje Libavo ir artinasi 
prie svarbesniu miestu Lietuvoje, kaip ro
dos, tai neužilgio iszguis visiszkai Vokie- 
czius isz tosios aplinkines.

ISZ STOKHOLMO. — Kariszkas Biuras 
pranesza, buk Finai stūmė Vokieczius ad
gal paimdami Simą ir Rannu ir jau arti-
naši prie Helsinki, Finlandijoj, bet prie Ke- 
mi Vokiecziai aplaike paszialpa ir atstume 
Finieczius ant keliolika myliu.

Kariszkas sztabas Berlyne pradėjo pasi- 
elgineti su gyventojais biauriai, ypatingai 
ant moterių, kuriuos pradėjo teketi už svetim- 
szaliu, kad atsikratyt nuo Vokiszku vyru 
ir piiietystes ir nebūtie jiems nevalninkems. 
Juodos girios yra pripildytos su pabėgėliais.

Amerikoniszki ir Angliszki pulkai ori
nes flotos susidedant isz 1,300 eroplanu 
bombardavo jo daugeli daliu Vokietijoj, ge
ležinkelius ir žymesnes vietas ir apie du 
tukstaneziu žmonių užmuszta, taipgi didelis 
Wilhelmshaven miestas likos bombarduotas.

London. — Miestas Aivalik, London. — Princas Gustovas 
ant Turkiszko pakraszczio Ii- isz Denmarko, 58 metu, broliš
kos kone visiszai sunaikintas karaliaus Kristiano, mirė stai- 
per smarku drebejima žemes; gai praeita Petnyczia szirdies 
apie 200 žmonių žuvo. liga.
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Sekantis yra liūdnas bet tei-' 
singas atsitikimas isz gyveni-' 
mo, kuris aprodo kiek tai vyras' 
nukenezia, jeigu už daug užsi-j 

Į tiki, savo moterei: (I 
’ Kokia tai Misiuke Bartlet’-1 'Per penkiolika metu Stase 
Ine isz Kansas City, gyvenanti Bombrovskiene isz I iladel]>lii-, 
ant savo ūke artymoje miesto, j°s> paimdama'visa uždarbi nuo 
pradžioje vasaros pamėtė bran- savo vyro, pagal sutarti inde- 
gu deimantini žiedą. Norints. dama ūi banka, kad drauge ga- 
yisur perjeszkojo, bet žiedo ne- pb’kti po karei, tevyneje, 
surado. Dingo be jokio pedsa- 8‘ - 
kio. Sziomis dienomis locniniii- gyvenimą teviszkeje ant senat- 
ke žiedo, skusdama morkvas, 
pajuto ka toki po peiliu, per
pjovus morkva, rado viduryje 
pamesta žiodą, kurio nesitikėjo 
daugiau matyt. Manoma, kad 
tarnaite turėjo iszmesti žiedą 
su szaszlavomis, po tam jisai 
inaugo viduryje morkvos.

Kas Girdėt REMKIT
RAUDONĄJĮ

KRYŽIŲ

Žydas Visada Kaip
Žydas

Dede Šamas Sako: Asz Noriu Kovojancziu Ar Žinote Kad...

Doleriu!!! — Australija pargabena

WASHINGTON, D. C. — .. 
Pareikšdamas, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius priklauso 
visiems žmonėms, ir kad Rau- 

gaspadorysta ir užbaigti savo donojo Kryžiaus būdoj yra vii-1 n; 
1 gyvenimą teviszkeje ant senat
vės, bet ana diena motore per
mainė savo nuomone ir nenori 
sugražinti vyrui suczeclintus

Žydelis negalėdamas : 
laukt nusprendimo siūlo 
kiam. tai teismo slide, eina

1 slidžia ir kalba:
— Persi,praszau pono

SUSI - 1

SU- |

isz kitu sklypo po 5 dolerius 
verties vaistu.

— Amerikoniszki gyvento
jai iszgere kas minuta po 40 
svaru arbatos kas dien.

— Kožna minuta du tele
fonai yra indeti in namus ant 
viso svieto.

Praėjusi meta atsitiko sekan
tis atsitikimas Pasadena Kali
fornijoj, apie kuri įplacziai ap- 
rasze daugelis laikarszcziai se- 
kancziai:

Tenai s gyveno du broliai ku
rie sumanė pagaut asekuraci- 
jos kompanija (insurance) nuo 
gyvasties ant penkiolikos tuk- 
staucziu doleriu. Abudu prikal
bino tūla nesavziniszka dakta-

n , 1 daug maze Jums į eis-1
nu' p re u d i, o mano taip

tis žmoni jos, Basil O’'Connor svarbu visados atmeti ir neuž-1 
naujai paskirtas Amerikos baigi ? |
Raudonojo Kryžiaus pirminiu-' Su'džia.: Ba jus žydai, ni.žu- Į 
kas, jo pirmoje radio kalboje dėt Kristų!.. .

pinigus, todėl sziadien Mikolas po iszriirkimu prasze kiekvie-' — Ai vai!, — nu, J.y 'pats i 
buvo priverstas jeszkoti pa- no vyro ir moters akytviai da- sau kalias,— ipa-za uke Žydelis.! 
gialCos sude kad priversti pa- lyvauti Raudonojo Kryžiaus Jeigu Jn-iai butu apelaves iii 
ežia idant iszduotu jam rokun veikimuose. Amerikiecziai sve- augsztesi sirda, tai tarp ilgai i 
da isz tu visu pinigu kuriuos jai timos kilmes ir ju gimines, ar butu lyg -ziai .dienai gyvenes.l 
atiduodavo per penkiolika me- tai Lietuviai, Vokiecziai, Frau-j Kode! neapeliavo .’ j

'tu. euzai, Italai arba kitos kilme
I Žmogelis dirba prie akmen- kaip ir szeimos, kurios sziojeĮ džia
daužės per daugeli metu sunkai szalyje per ilgus melus gyvena, tojaus ir Žydelis buvo užgana- 
pakol neapsirgo.

Po tokiam argumentai, su- Į 
a nusprendė teismą ant ry

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

Bondus ir Markes.

BUY7 
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BUNDS 
AKBSUMJ**

szalyje per ilgus metus gyvena 
yra reikalingi.

Neseniai, Pirmininkas O’-1 
Musu sziadienine jaunumene'Connor, gyre Amerikieczius 

yra prisotinta viskuom ir sun-'svetimos kilmes del ju Raudo- 
da ant ko' nojo Kryžiaus veikimu, pa

reikšdamas, kad ju pasiaukoji- 
kada mai žmonijai tikrai aukszcziau- 

užoanadvti ' do laipsnio. Savo radio kalboje ūmo ima iiesavzinisziia tiaaia- --- — ---- *—----- uz.,.. .
ra, kuris iszdave tikra paliudi- su Parasta popierine ar papras- 1 agino juos dai akt\ \ iau da 

arba ark- lyvauti, pareikszti savo nuomo
ki i tęs yra nes organizacijos darbuose.

Tikriauses Kabalas
dintai:

Skaitykite “Saule
'ku yra atkreipt j u at y 
kito.

Ne taip da senei yra 
maži vaikai buvo

Ponia Konstancija Aszmans-

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

ta skudurine leluke 
liuku. Sziadien merg 
užganadytos tokia leluke kuri 
pati vaikszczioja ir kalba Fran- 
cuziszkai, o mažas vaikas turi 

maža elektrikini

nima vieno brolio mirties. Nu
eina tada vienas isz tuju broliu 
in kompanijos ofisą, pristaty
damas paliudinima mirties sa
vo brolio, pareiklaudamas isz-

" mokėjimo jam penkiolika tuk-^uret kanecz
staneziu doleriu, bet isztikruju Gai^i, kuris pats bėga aplinkui 
jo brolis iszbego in Cliicaga.

Aipgaivysta netrukus iszsida- idana kuris leke aukszcziau na
ve ir užstojo bausme —visi trys ma- 
gavosi in kalėjimu. Bet ant to 
nepasibaigė. Dievas nedovano
jo už neteisinga prisiega. 
Broliai taip sumenko, kad isz- 
rode kaip du lavonai. Daktaras 
pradėjo gyvu 'būdamas put, o 
kad ir jam iszpjove puvanezia 
vieta, tai vis puvo, pakol nu
mirė. — Tokiu budu Dievas pa
rode aiszku davada bausmes už 
neteisinga prisiega.

kambarį arba elektrikini ero-

Kiniszka tauta, kaip jau ži
nome, yra pilna visokiu nepa
prastu paiprocziu ant kuriu Eu- 
ropiecziai žiuri su juoku, nes 
Kincziku yra visados pricszi il
gu viskam kas tik yra Europ- 
iszko. Kinu nuomone yra, kad 
nepacziuotas žmogus negali 
mirti, jeigu geidžia gautis in 
Kiniszlka dangų — turi neatbū
tinai aipsipacziuoti. Kinai tvir
tai tiki in užgrabini gyvenimą 
arba in amžinysta, o pagal j u 
tikėjimą, nepacziuotam žmogui '• 
lenais labai nesmagu gyveni-' 
mas, todėl guoduojantis savo 
tiesas “Dangiszkos Vieszpaty- 
stes,” kaip savo sklypą Kinus 
vadina, stengėsi apsisaugo! toj 
nesmagumo, paicziuodams labai 
jaunu; jeigu aplinkybes gyve
nimo nedaliedžia vyrui apsilpa- 
cziuot ir mirszta nepaeziuotu
— jaunikiu, ir kad anam sviete 
nereikėtų jam “ozku ganyti”
— rūpestingi draugai arba szei-' 
myna mirusio gelbsti ji nuo to 
sekaneziu 'budu:

Jeszko moteriszkes kuri bu-1 I 
vo nevedus, mirusios toje pa- ’ 
ežioje dienoje, atnesza mirų-J 
sius in viena kambari, susta, o1 
szale viens kito ir atsilbuna viii- Į 
czevones ceremonija pagal in- 
statymus Kiniszku pamaldų. 
Po tam nesz lavonus “jauna
vedžiu ’ ’ isz namu ir laidoja ar
ba degina, o puodus su pelenais 
stato viena prie kito ir užkasa, 
tikėdami kad mirusieje anam 
sviete laimingai ir neapsako-

Vaikas lankydamasis kita
dos in augsztesne mokslą i ne 
sapnavo tiktai apie dvirati 
(baisikeli), bet sziadien ne yra 
užganadytas isz paprasto auto- 
mobiliaus, tik tada, jeigu iria- 
szina gali 'bėgti 75 mylės iii va
landa ir tai turi būtie isz ge
riausio fabriko.

Na ir tėvai džiovina sau sme
igėms kokis nuplikti vaikams 
dovana per sukaktuves ar ant 
Kalėdų, nes ir tėvai priprato 
prie to, kad pirkti ka tokio ne
paprasto.

“Visose karo teatruose” sa
ke Pirmininkas O’Connor, 
“Raudonojo Kryžiaus pasaka 
yra viena patarnavimo vyrams 
ir moterims, kurie tiek daug 
aukoja musu tautai. Raudona
sis Kryžius jusu vardu tarnau
ja, ir visiems yra asmeniszkas 
patenkinimas žinoti kad krau
jas kuris siuneziamas užsieny, 
karo pakietai belaisviams 
Jung., Tautu kareiviams prie- 
szo raukuose, slauges kurios 
instojo tarnybon, tikrai isz- 
gelbsti gyvastį musu vyru.

Parūpinti sziuos patarnavi
mus musu vyrams ir moterims 
visame pasaulyje, Raudonasis 
Kryžius iszlavino didžiausia 
s'kaicziu apmokamu darbinin
ku savo istorijoj. Szius darbi
ninkai stengia daryti ta ka jus 
darytume savo namuose, jusu Į 
sunams, dukterims, vyrams ir 
broliams jeigu jus patys ten bū
tume.

Nepaisant dideli skaieziu ap
mokamu darbininku, Raudona
sis Kryžius sziadien, kaip ir 
praeityje, veikia todėl, kad ji' 
remia milijonai savanoriu sky-į 
riuose. Per sziuos savanorius 
Amerikos Raudonasis Kryžius1 
reiszkia Suv. Valstijų žmones. !

Kaip kiekvienas žino, Ame
rikos Raudonasis Kryžius yra 
dalis pasaulines organizacijos 
Tarptautinio Raudonojo Kry-J 
žiaus Komiteto ir Raudonojo 
Kryžiaus Draugyszcziu Lygos.

S'zo:— Pri’.-kunėziu pinigus kai
po prenumerata už la’.kraszti( 
J Saule.” Yra mums didelis i

• r- i • Ismagumas ir uziaugsmas .-kai
tyti justi laikraszti.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO..
Mahanoy City, Pa

Moraliszka Kabala

U, f, TVvaHMy Dipartamt

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie 
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedvt! 11

“MOTINA 
BRANGIOJI”

Atviras Tėvo Žodis In
:: Savo Sunu ::

Su

Prisiuskite mumis 26c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iazdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla

Tūlas musu skaitytojas isz
Cleveland© raszo pas mus' se- 
kaneziai: “Ar mokyti vyrai 
privalo paeziuotis su moky- gau , .... toms moterims, ir, ar geriau

i 1 n I .

kad būti užganadintu su gera
gaspadine ?’ ’

Nelaime, kad Lietuviszkas
Amerikoniszkas inteligentas

(turi taip pat jeszkoti su žvake 
| inteligentes moteres, nemokan
ti virti valgi, kaip ir nemokytos 
gaspadines.

iSziadienines musu “flaper- 
j'kos” nenori nei inteligentumo 
nei mokytis virti valgi, tiktai 
trankytis bambiliais po visas Ateiti slepia karo audra. Bet 
pabulkes ir turėti gerus laikus, galime būti tikri, kad nepai- 
o nesirupyt kokiu budu pasi
likti geroms gaspadiliems.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

šaut karo eigos, Raudonojo 
Kryžiaus atsakomybes nepasi
keis. Darbas, greieziau pasidK 
dins. t

“Raudonasis Kryžius turės 
dalyvauti szelpime biednu Eu
ropos žmonių.” Musu karo vei
kimai tesis daug metu po tai
kos, atsiminkime, kad naujas 
pasaulis, kuri mes pastatysime 
ant pelenu, dabartines baisios 
ugnies, turės apsaugoti Raudo
nojo Kryžiaus būda. — Am. 
Red Cross, Wash., D. C.

— Verte netikrųjų 
kurie buna iszsiunsti in 
padirbami Amerike už 3 dole
rius kas minuta.

dantu
kitur

mai bus dėkingi rūpestingiems 
draugams. Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

— Pardavėjas antra rankiu 
automobiliu parduoda kas mi
nuta po $250 tokiu karuku.

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 ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
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
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.

I QUNElLI! — Tavo nemanda
gus pasielgimas, man tavo, 

tėvui, taip kai]) peiliu szirdi su
žeidė.

'Sunau! Atsimeni, kaip keli 
metai atgal, tavo motina ne 
viena nakti neužmigo ant tavo 
loveles, pasilenkusi tavo kve- 
pavimo klausydama. Ji konia! 
kruvinomis aszaromis 
Ji drebėjo isz'baimes, kad ta-' 
ves sūneli, neteks. Asz bijojau,' 
kad ji nenumirtu. Atsiminęs 
tai, asz da daugiau insiteminau 
tavo netikusiu pasielgimu.

Sunau! Ar tu gali savo moti
nos negarbinti ir ne mylėti?! 
Tos motinos, kuri tau atiduotu 
metus laimes ir gyvasties, kad 
tik galėtu tave nors vienai va
landėlei isz kaukiu iszgialbeti. 
Tavo motinos, kuri tau atiduo
tu vista, kuri apieravotu savo 
gyvastį, kad tik tave laimingu' 
padarytu!

Klausyk Sunau! — Neuž-Į 
mirszk ir atsimink mano tuos 
žodžius, kad tau yra skirta .sun- j 
kiu dienu pergyventi. Bet Su-j 
nau, tau sunkiausia diena bus 
ta, kurioje tu savo motinos 
tekši!

Kada tu užaugsi ir busi 
ras, tada tavo nelaimes 
spaus, gal tau nekarta,

neduos tau ramybes. Nuolan
kus ir tave mylintis motinos pa
veikslas visados liksis tavo at
minti. Tu visados matysi ja- 
nuliiidusia ir susigraudinusia 
kuri tavo duszia kankins!

Sunau! Mylėti motina, tai 
szveneziauses žmogaus jaus
mas ir privalumas! O, nelai
mingas tasai, kuris to nepildo. 
Tegul niekad isz tavo lupu ne- 
iszsiveržia žodis, užgaunantis 
ta, kuri tau gyvybe davė. Ir 
jeigu da karta taip atsitiktu, 

Į tegul ne tėvo baime, bet szir- 
| dingas tavo duszios paliepimas 
j meta tave po jos koja, kad ga- 

~ ± i letumei savo motinos atleidi- 
i mo iszmaldauti, kad ji savo pa- 
Lucziavimu nuplautu nuo tavo 
galvos nedėkingumo ženklus!

Sunau! Asz tave myliu. Tu 
man brangiausias visam svie
te dalykas. Tu mano viltis. Tu 

, mano mieliausias, bet sunau, 
man but daug geriau matyt ta

I ve mirusiu, ne kad motinai bu- 
, tumei nedėkingas.
j Taigi, sunau, guodok ir my- 
j lėk savo Motina!
i Szįs tėvo priminimas ne yra 
. t ik vienam sūnui, bet sunams 
'ant viso svieto, o tokiu yra 
I daugelis kurie savo motinu 
: e u odoje.

Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

visos trys 
KNYGUTES 

‘•SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gate, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus toa 
pranaszystes pildosi.

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

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

ne

ne-
Geras Katalikas

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Giesme ant Procesijų.
Giesme L.aba Nakt.
Ministrauturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Szeimyna Szvarcmonu perė
jo ant Katalikiszko tikėjimo, 

(priimdami sau pravarde Juo- 
! daieziai.

Ant rytojaus po kriksztui, 
Itiuos balseli, pamatyti jos isz- >u,las mokslaineje
piestas rankas, in tarias tu ga-'sumnsa! baisiai sav0 dranSa 
i j • • ; ,• I Szmuliuka Goldfisziu.letum pulti ir pasiskusti savo, 
nelaimes, kad tavęs i 
glaudžia, niekas nepaguodoja 
ir nemyli. Kaip sunku ir skau-j 
du tada bus atsiminti tie liūdni i 
atsitikimai, kuriais tu nelai-j 
minigas, savo motina inskaudi-;
nai! Sunau, neturėk vilties ras-j 
ti ramybes gy venime, jeigu tu 
savo motina surūpinsi ir neguo- 
dosi.

Tu gailėsiesi, praszysi atlei
dimo jos atminti — bet viską

vy
sti- 

sunau
užais noras iszgirsti savo mo-

niekas ne-| - Dž ka tu tair>
baisiai sumuiszai? — klausė 

i mokytojai.
I — Ba jisai yra Žydum!. ..
Į — Tai ne yra gera, priežas-
Į tis įsumuszti taįp vaikai

—■ J uk jie nukankino Poną 
Jėzusa!...

—■■ Bet tai buvo labai seniai
— 1944 metai adgal.

— Taigi, bet asz tik apie 
tai dažinojau vakar!...

bus per vėlai, kada tavo moti
na silsesis kape. Tavo savžine

-------- a--------
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- į 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4-00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam Į 
laiszke. I

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.
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buvo mano kalba, su jusu tėvu 
ęal mano bet dabar noreczia su atvim pa- 
— Ponas; sikalbeti. Ka pana Olga ant to 

nutilo ir daugiau nieko nekal- atsakis?
bėjo, nes mausto kad per pras
tas vyras del jo duktes ii- butuku jumis noreczia daugiau su- 
jam didele sarmata turėti toki sipažinti, nes man jus labai pa
senta. i tinkate ir noreczia gauti toki

Kazimieras iszgirdes tokia jaunikaiti už vyra, bet turite 
kalba tarė: yla su manim ilgai kalbėti nes

— Ka ponas kalbi? Pirmiau asz myliu jusu kalba.
man siūlėte savo duktere o da-' Kazimieras tai iszgirdes, la- 
bar nenorite, tai ne yra teisiu . bai nusidžiaugė ir paemes 
gai ir taip negalite padaryti/§'°'s ranka ilgai apie viską- 
Jeigu ponas ne lesi už mane sa-1 pasakojo iki tėvas atejas užte- 

palei- mino ant savo dukreles kad jau
labai insimylejo in Kazimiera

(Tasa)

— Asz nežinau, ga 
duktė tavęs nenorės.

Ponas Kazimierai, asz ir

Gi
jai

“KOLUMBO DIENA” - ATMINTIS ATRADIMO AMERIKO

vo duktere, tai einu ir
dzin tuos velnius kuriuos po
nas matėt ir eisiu sau toliau b piiejas taie:
kad ponas daugiau manes ne-i Miela mano dukiele, jau 

;laikas mums važiuoti namon!
Duktė iszgirdus tėvo kalba,

4

matysit.
IPonas tai iszgirdes net su

drėbėjo ir 
niG nepaleistu, paszauke:

— Ponas Kazimierai, asz 
nežinau, gal mano duktė tavęs 
nenorės, bet, jeigu duktė tave 
pamylėtu, tai asz sutikczia ta
ve apsipacziuot. Važiuosiu asz 
namon ir atsivežsziu savo duk- 
tere, tai kaip mano duktė pasa
kys, tai taip ir bus.

Ponas parvažiavęs iszpasa- 
kojas viską savo paežiai ir duk
teriai, duktė tai girdėdama 
pradėjo graudžiai verkti, kad 
tėvas negerai padare prižadė
damas ja. Motina matydam 
duktere verkenezia ir nežinojo 
ka daryti, tada tėvas tarė:

— Mano dukrele, jeigu ne 
nori ženytis, tai mes tavęs ne
priversime, eik kogreieziause 
apsiredyk ir važiuosime in ta 
užkeikta d vara, pasakyti ponui 
Kazimierui kad su tavim jo
kios rodos nėra, o taipgi jeigu 
tu dukrele eiti už jo nenori, tai 
jis tavęs priverstinai imti 
negali.

Užkinkia arklius iii karieta, 
sėdo su duktere ir nuvažiavo in 
užkeikta, dvara; važiuojant le
vas in duktere kalbėjo:

— Olga, mano dukrele, kal- 
bekie labai drąsini su ponu Ka
zimieru nes ir Kazimieras drą
siai kalba, nenusigaskie jo, pa
sakyk jam tiesiog: asz esmių 
tėvo dukrele, bet tėvas del ma
nes jauniki negali iszrinkti, 
tiktai asz pati iszsirinksiu ir 
tavęs ne noriu. — Butu dau
giau mokines, bet privažiavo 
jau prie dvaro.

Kazimieras turėdamas laiko, 
apsitaisė save dailiai ir ne isz- 
i ode ant tokio, kokio jis buvo 
bet buvo panaszus in ponaiti 
paeinanti isz augszto gimimo. 
Kada Kazimieras pamate ka
rieta priesz dvara, tuojaus isz- 
beges atidarė duris ir su meiliu 
pasveikinimu paduodamas ran
ka tarė:

— Mylima pana, praszau 
eiti in pakajus.

Olga iszsedus isz karietos ėjo 
in pakajus maustydama: Tai 
szitas jaunas vaikinas bus pono 
Kazimiero tarnas, nes moka su 
žmonimi apsieiti ir reike paim
ti ji in savo dvara, taip jis man 
patinka.

Invede in pakaju greitai, pa
davė kede ir pasiėmęs kita del 
saves, atsisėdo ir pradėjo kal
bėti ilga valanda. Olga mausty
dama jog in tania kalba, norė
jo klausti kur yra ponas Kazi
mieras, bet tuom laik Kazimie
ras tarė:

— Szviesiause pana, asz es
mių Kazimieras ir 
pana susipažinti.

; -bijodamas kad vėl-'Puolė tėvui ant kaklo verkda-

8

Po visa Amerika buna ap raikszczioma Kristopo Kolumbo Diena, tai yra Ketverge, 
Spalio (Oct.) 12-ta diena, ant atminties jo iszlipimo nuo laivo ant naujo svieto 452 metu 
adgal. Paveikslas parodo aisz <ai atradima Ameriko, kada Kolumbus iszlipo isz laivo ant 
žemes, aplinkiniai Indijonai isz baimes pasislepinejo po krumus ir giros, pakol juos apmal- 
szino ir susipažino su baltu žmogum.

ma.
Tėvas rodos nesuprasdamas 

duktes gailesties užklausė:
— Mylima mano Olga, sa-' 

kyk greieziau ko tu nori? Asz 
viską tau iszipildysiu.

Olga pakėlus galva tarė:
— Teveli mano gellbek ma-' 

ne ir pavėlink mum abiem per-'
mainyti stoną, o jeigu tėvelis pamate pradėjo baidytis. Su
mali ne pavėlins eiti už pono stojo ir iszlipo isz karietos kad 
Kazimiero, tai ne eisiu už kito nuvaryti kiaule nuo kelio bet 
kad ir kunigaiksztis butu! ! tuom tarpu kada kiaule pasike-

Tevas matydamas dukters le nuo kelio, tuojaus arkliai pa- 
nuliudima, tuojaus pavėlino ir sibaide pradėjo bėgti su karie- 
atsibuvo puiki veseile ant ku- ta ir užkabino už aržuolo ku
rios buvo privažiavę daugybe riame gyveno velnias, tas vėl 
ponu isz artimesniu miestu ir nias tuojaus iszszokes isz me- 
taip likos priimti kad visiems'džio stvėrė už Kazimiero ir pa- 
labai patiko veseile.

Kada po veseilei visi sve-
szauke:

— Dabar atiduok man tavo 
ežiai iszsiskirste ir pasiliko duszia nes taip buvo pasakyta.! 
tiktai jaunavedžiai du vienu,' Kazimieras atsiminęs viską, 
tai tie velniai pradėjo cypti ka jam pažadėjo, velnias prade- 
tPkiai ir vis praszesi kad juos jo tuojaus szvilpti o ant to 
paleistu kur in balas arba in szvilpimo tuojaus pradėjo beg- 
kokius nors beržinius ir kad ti visi velniai ir kabintis prie 
niekados jie nesugryž daugiau Kazimiero. Matydamas jisai 
in dvara. Kazimieras nenorėjosavo nelaime, mausto sau: — ■ 
paleisti bet. jo pati pradėjo la- Czionais man bus prapultis, pa- 
bai praszyti ir jau buvo praeja tekau in velniu nagus ir tarė

' in juos:
— Praszau visu velniu man 

pavelykite atsisveikint su sa
vo paezia. ,

— Kur yra tavo pati? — už-^ 
klausė velniai.

— Karietoj sėdi! — atsake 
Kazimieras.

Velniai pavėlino. Kazimie
ras inlipes in karieta apsakė

viską paežiai kuri labai džiau
gėsi kad velniai ne nori josios 
vyro imti.

Užplakė arkliam ir važiavo 
toliau iki davažiavo prie dva
ro, tėvas iszejas pasitiko ir la
bai džiaugėsi kad atvažiavo in 
sveczius ir gražiai pasveikino 
juos. Mylėjosi vienas kita 
smert.

— GALAS —

iki

szauke:
— Gryižikie, Jonai! Ka da

rai? Gryžkie!
Jis vienok plauke vis tolyn 

. ir tolyn, kas karta iszmesdavo 
isz burnos vandeni, jau kaip 

upes davėsi girdėt verken- tik laikėsi ant virszaus vau
lts riksmas. Nutukus motere, dens; tai pasineria, tai vela in

GELBĖKIT!...
JISAI SKENSTA!

tamsiai apsivilkus, po baltu pa- virszu iszkyla.
rašomi, bėgiojo pakraszcziu 
upes szaukdama garsiai:
Skensta! Gelbėkit! Jisai skens- su, paskui mostelėjo in virszu

' Į pora kartu rankomis,
Aplinkui ne buvo nieko, pa- ve, gelbek! ■ 

krasztiniai gyventojai pietų jo.' puole vandenyje.
Po valandėlei visur pradėjo — P'agialbos! Pagialbos!— 
atidarinet langus, languose pa-'duokit kogreieziause! — szau- 
sirode iszgazdinti veidai. Bied- ]<e ponas N., ir nutirpo visas, 

užimtas priesz Iszgazdintom akimi žiurėjo in 
sodauniii-ka kuris su ilga szatra 
jeszkojo po vandeni. Motere su 
l aitu parasonu jau szauktie nu
stojo. Nutirpus kaip akmenine 
žiurėjo in sukanti vandeni, kur

1 biednas žmogelis pati apalpus

Žole didele jam perszkadi- 
na. Suriko jisai užkimusiu bal-

— Die-
— paszauke ir pra-

na s žmogelis 
valanda kasiniu, iszbego ant 
balso, o paskui ji jo pati. So- 
dauninkas ponstvos N., szoko 
in luoteli, uždengdamas su ran
ka. veidą nuo saules, pradėjo 
dairytis aplinkui, kas dėjosi.

Motere isz kitos puses upes nuo]atos szauke:
— Grižkie! Grižkie!
Biednas žmogelis jau dau

giau visai ne pasirodė. Ant 
tuszezio ponas N., su sodaunin- 

szatara jeszkojo tam 
biednas žmogelis 

prapuolė. Tuojaus da daugiau

apie du menesiai po veseiliai 
kada Kazimieras paezios pa
klausė ir priejas prie velniu ta
re:

— Szetonai! Prisiegkite man 
kad jus daugiaus in szita dva
ra negryžszite.

Visi velniai Kazimierui pri
siekė kad daugiau nesugryž ir 
likos paleisti. Eidami isz dva
ro iszdave jam rokunda kad'visa atsitikima paežiai. Prade- 
kur bus mažesne bala tai lenais; jo myluotis o velniai stovėdami 
eis mažiau, 
bala tai eis daugiau ir taip vi-į isz karietos, 
si iszejo, o vienas sugryžes ta
re:

TARADAIKA

o kur bus didesne j lauke kada Kazimieras iszaisj

— Ponas Kazimierai, pave
lyk man eiti in ta aržuola, tas 
aržuola s yra prie pat kelio, pa
velyk man tame aržuole būti ir 
kas užsikabys už tojo aržuolo 
tai bus mano.

Kazimieras nieko blogo 
maustydamas liepe kogrei- 
cziause trauktis isz jo akiu, o 
velnias skubiai nubėgo in ta 
aržuola.

I Kada Kazimieras jau pragy 
veno apie 6 menesius tame dva
re, užsimanė su savo pacziule 
važiuoti pas pacziules tėvelius 
in sveczius, iszsirinkia viena 
gražia diena, insedo in karieta 
ir važiavo. Kada in važiavo in 
giria pamate ant kelio gulin- 
czia kiaule labai didele, arkliai

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 

noreczia s u120 centai. Adresas:
Ines pirmiau Saule, Maharioy City, Pa.

Jau ilga valandai 
praėjo ir da vis Kazimiero ne į 
matyt iszlipant isz karietos. į 
Tuojaus vyresnysis paliepė 
trims velniams eiti pas karieta 
ir pažiūrėti ka taip ilgai Kazi
mieras veike.

Ėjo pamaželi prie karietos 
bet Kazimieras pamatęs juos 
paszauke: — Velniai in skyle! 
Velniai tai iszgirde, bego in 
kur katram papuolė, o vienas 
buvo kolieka, tai tas pabėgėjo; 
nuo kelio ir už krumu pasislė
pė.

Kada Kazimieras iszlipo isz 
karietos ir žiuri kad nėra nei 
vieno velnio, nežinojo kas pa
sidarė, pradėjo szaukti eida
mas in giria tiesiog ant to ko- 
liekos:

— Velniai! Eikite in czio- 
nais, jau galite imti mane.

Tas kolieka pasikėlęs bėga 
kiek galėdamas ir szauke:

— Ponas Kazimierai, ne 
nori tavęs velniai imti.

Kazimieras ta iszgirdes, gry- 
i žo atgal in karieta ir apsakė

Yra vienas sztamas merginu, 
Kaip tiktai Nedėlioję isz 

lovos iszsirabantina, 
Tuo jaus apsiredo ir 

iszsiszukuoja, 
Ir in kita miestą bambiliais 

važiuoja.
Kitas pas save pasivadina, 
Tuojaus vaikinams duoda 

žinia, 
Tieje subėga’, alų pundina, 

Ir guzute gabena. 
Pasigėrė mergeles, 

Nuo guzutes kaip brogos 
karveles.

Vidurnaktyje namon 
parkeliauja, 

Ir važiuodamos klykauja.
* * *

Du galingus broliukus pažinau, 
Mat, ant kriksztynu užtikau, 

Niekas juodu nesuvaldo, 
Norints del daugelio galvas 

skaldo.
Tokius tai parszus merginos 

myli,
Norints ir jos gauna nuo ju 

in kaili, 
Bet nuo tokiu kvailiu merginos 

naudoja, 
Kaip taksukus ant saito 

vedžioja.
* * *

Ten kur apie Vilkesberius, 
Pagirdau apie Lietuvius, 

Ypatingai apie bobas,

Dideliai nelabas.
Ant vieno loto daugelis gyvena, 

O kaip josios susipesza,
Tai viena kitai szipga atkisza. 

Ant to stryto beveik visi 
gimines, 

O bobeles baisiai netikusios, 
Už tai ir nuolatos provojesi, 

Per ka Anglikai juokėsi.
Kad vyrai iszmintingi butu, 

Užpakali apipliektu,
Tada viena kitai nerodytu, 

Ne nesi.provotu.
* * *

Jeigu sutarėte su mergina 
paeziuotis, 

Turite biski vaktuotis, 
Kad pinigus nedavineti, 
Savo procia nemetyti.

Vienas devynesdeszimts dole- 
ruku sukiszo,

Ir ant galo viskas pamiszo, 
Nuo merginos sakti gavo,

O pinigu neatgavo, 
Gerai turite apsižiūrėti, 

Ir žinot kokiai pinigus duoti, 
Ba daug yra tokiu, 
Netikusiu bestijoku.

Jeigu in pora velnias insi- 
maiszo, 

Tai jau ir su uodega maiszo.
* * *

Mieste dideliame, 
Viename name, 

Susirinko visokio sztamo kucu, 
Badai Lietuviu ir puču, 
Gere, klykė ir klegėjo, 

Biauriai viskas iszžiurejo, 
Boba su vyru stiklą iszmusze, 

Isz ranku, kaip alų gere, 
Isz to vaidas pasidarė, 
Keiksmas su perkūnais, 

Riksmais ir žaibais, 
Net baisu buvo klausyti, 

Ne to visko apsakyti.
jĮv

Nei vienas Maika, D'žioze ir 
Džianas, 

Turi per nakti vargt kaip 
mulas, 

Muszti blakes kaip maskolius, 
Argi moteriukes vis taip bus?

Jeigu vaikinelis už burda 
užmoka, 

Tai tegul nors blakes ant 
žmogaus neszoka.

Negali nakezia pasilsėti, 
Turi su blakėms kovoti. 
Palaukite, ateis laikai, 

Kad susipras vyrai, 
Ant tokiu moterių nežiuręs, 
Pas Anglikus burda turės.

su baltu parasonu ne perstojo 
szuakt:

— Gelbėkit! Jis skensta! 
Gelbėkit!

— Ak, Dieve mano! — kal-'|{U su 
bėjo sodauninkas, nesijudinda- daikte kur 
mas luotelyje.

Ant veido jo iszsipyle pra-'atsirado luoteliu ant vandenio 
visas, žiurėjo įr vįsį jeszkojo, bet jau buvo 

vie’ ant tuszezio. Ant vieno luote
lio pati biedno žmogelio ran- 

nel- kas laužydama szauke:
Asz jam sakiau. Jis ma

ne ne klausė. Bet ne gali but, 
kad jis prigėrė! Ponas 'N. pail
sės jeszkojimu, atkreipė luoteli 
in ta szali, kur toji motere su 
baltu parasonu stovėjo. Ji nuo
latos stovėjo kaip suakmene- 
jus.

Tos moteres niekas ne paži
no, ne buvo ji isz tenais. Kada 
ponas N., buvo taip toli nuo 
jos, kai galėjo jo baisa iszgirs- 
tie, nuėmė nuo galvos kepure 
ir drebaneziu balsu paklausė:

— Poni, o kas per nelaime! 
Dvi afieros ant kart! Tas ne
laimingas, tėvas vaikeliu, pa- 
szvente savo gyvasti, idant isz- 
gelbet žmogų kuri,...

Motere tylėjo nuolatos. Nu
sistebėjas ponas N., paantrino:

— Tai gal buvo gimine po
nios? Vyras, gal sūnūs?

Motere vis tyli. t
Ponas N. kalbėjo toliaus:
— Biednas žmogelis buvo 

sveikas. Matyt dabar suvalgė 
pietus ri kraujas užliejo jo sme
genis. Tas pats galėjo atsitiktie 
ir su ponios giminia.

— Tai ne buvo mano gimi
ne; tai buvo mano szuniukas! 
atsake ant galo motere ir grei
tai nuėjo szalin nuo kraszto, 
turėjo vienok iszgirstie baisa 
perverenti visiems szirdis, li
kusios naszles.

Jos szunies! Tai buvo jos 
szuo!

kaitas, užsidegė
in visas szalis; vienlaik, 
nok atėjo jam ant mintes jog‘ 
jeigu mestusi in vandeni
bet skenstanti, tai ir pats gali _
prapult. Per dvi pėdas nuo jo j 
biednas žmogelis žiurėjo in vi- j 
sas szalis ir paszauke pert ran- c 
keneziu balsu: j

— Matau galva! Juodi 
plaukai! Taip, taip! O, kas per ) 
nelaime!

Ir neklausant ipaczios kuri 
ji norėjo sulaikyt, greitai nu- , 
simete nuo saves marszkinius! 
ir paantrino paskui agradnin- 
ka: Dieve mano! Dieve!

Szaukimas moteres, pervere j 
szalcziu visus ten esanezius ku-1 
ri nuolatos dejavo ir szauke pa- 
gelbos.

Adlbego jau ir guodoti visoj 
aplinkinai ponstva N. Matyt ' 
buvo, jog visi buvo atsitraukia 
nuo pietų: vaikai ju turėjo da 
žiurstukus ant kaklu. Poni N., 
drauge su vyru pradėjo praszyt 
sodauninko:

— Eikie Juozai! Eikie ko
greieziause !

Tuom tarpu biednas žmoge
lis jau buvo luotelyje, užtraukė 
sau drueziau juosta ir paantri
no su juokais:

— Eik Juozai! Eik kogrei
eziause !

Pati biedno žmogelio verkei 
sza ūkdama:

— Ne leiskit mano vyro! 
Ka jis daro? Gali prigerti Ka 
ji apeina toji ponia ?!

Ponas N. atriszo luoteli, pats 
inszoko in ji, pagriebė in ran
kas irklą ir pradėjo isz visu 
pajėgu varytis in ta puse, kul
toji motere su baltu parašomi 
stovėjo, kuri beveik jau isz- ° ijr tujai, <x
rėkt negalėjo nuo nuolatinio laikraszti 
riksmo. Biednas žmogelis buvo m,rszo r 
pasirengęs kožnoj valandoj in- 
szokt in vandeni.

— Drąsiai! — paszauke po
nas N., — jau nuplaukem nuo 
kraszto!

— Dieve, — szauke sodau- 
ninkas — galva jau prapuolė 
ant keiro, ant keiro, ten kur 
vanduo sukasi. — Ach!

Davėsi girdėt pliauszkimas 
vandenio, kantrvbes biednas 
žmogelis jau ne teko, ilgiau jau 

j laukt negalėjo ir mėtėsi in van- Geros rodos, Gailinga ypata, 
deni. Nuo kraszto, nuo kurio 

I priesz valanda nuplaukė, 
į vesi girdėt balsas paezios ku
ri iszkelus rankas in virszu

— GALAS —

tar
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

i “Saule” kurie apie tai už-
— ’----- > ir prasze idant nesulaikyti
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 I

Neužmirszkite Guodotini Skai-

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,

Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
da- iszka Lazdele, Teisybes ir Bo

ba kaip ir visos Bobos. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CZ7Y, PA,

t ii lipamai



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniAQ VlPflTIPQ Vaikai Rado Daug JESZKOS PASLĖPTO Amerikonai Pasitraukebuokingas Atsitikimas
; Pinigu AUKSO O Japonai Užėmė Milijonieriaus

Verkentis Hitleris

— Sodalites Draugija isz 
Szv. Juozapo parapijos, rengia 
dideli Kart Parte, Nedelioje, 
Spalio (Oct.) 29 d., Parapijos 
svetinėje, 8 vai., Biletas 
Parapijos naudai.

— Se red oje jpripuola 
Marijos Motinystes.

— Ketverge Kolumbo 
na.
t Gerai žinoma Jeva

50c.,

Szv.

Die-

Stafuial^Stasys KltaekasJJaililaS Indijonas JeSZ- 
abudu turinti po 12 metu, rado Paslėpto Skatbo 
ant ulyczios pakeli kuriame ra- j - „ A . f
dosi 3,600 doleriu. Vaikai neži-f HžlUg MCtU AdįĮUl Pet 
no j o isz pradžių ka daryti su 
tiek pinigais. Sutikia savo 
draugus pradėjo dalyt pinigus 
visiems ir po keliu valandų pi
nigu ne turėjo. Kada apie tai

Rei- palicija dažinojo, pradėjo szni- 
juniene, nuo 708 W. Centre uly. pinet ir isztyrinejo, buk pinigus 
mirė name 'praeita Ketverga, pamėtė bankinis siuntinys. Pa

licija surinko adgal 800 doleriui 
nuo kitu vaiku. Vaikai kurie 
rado pinigus pirko sau naujas 
drapanas, ir visokiu saldumy
nu.

Kitus

12:05 valanda popiet. Velione 
gimė Lietuvoje, pribūdama iii 
Amerika daugelis metu. Josios 
vyras Augustas mirė 25 metai 
adigal. Prigulėjo Iprie Szv. Juo- 
zapo parapijos ir Szv. Ražan- 
cziaus moterių draugystes. Pa
liko 4 dukteres, 4 sunu ir 10 
anukii. Laidotuves atsibuvo 
Panedelyje, su bažnytinėms a- 
peigomis 9 valanda, kūnas pa
laidotas parapijos kapuose. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Nedelioje garnys atsi
lankė in Locust Mountain Li- 
goiibute, Shenandoah pas po
nia Warren Tiley (po tėvais 
Matilda Neveraus'kiute, ku
riuos motinėlė Agota Neve- 
rauskiene gyvena ant W. Ma
hanoy uly.,) palikdamas jai 
dulkrele. Poni Tiley gyveno 
Floridoje, bet nu kada josios 
vyras randasi ant ikariszkos 
tarnystes užmarėję, 'buvo pri
versta sugryžti namo pas moti
nėlė.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

DALYVAUKIM 
NATIONAL WAR 
FUND VAJUJE!

Raszo
Kun. Dr. Juozas B. Konczius

B. A. L. F. Pirmininkas

SHENANDOAH, PA
— Aleksa Piktinas isz Con- 

nertan, likos sužeistas in ranka 
laike darbo East Bear Ridige 
kasyklose ir nuvežtas in Ash
land© ligonlbute ant gydymo.

— Gerai 'žinomas po szia 
aplinkine Patrikas Maher, mi
re praeita Sulbata name nuo 
szirdies ligos. Velionis turėjo 
apie 66 metu amžiaus, nuėjo 
ant pasilsi©, kada ji pati atlan
kė vėliaus, rado negyvusi.

ZINUTĖS
DETROIT, MICH. — Czio- 

nais straikuojasi darbininkai 
24 fabrikuose ir 24,000 darbi
ninkai sustojo dirbti prie viso
kiu kariszku darbu.

LANCASTER, PA. — Czio- 
nais augytojai tabako, sako 
kad szimet surinks tiek tabako 
kad gales padaryt isz jo du bi
lijonu cigaru arba 46,200,000 
svaru tabako verties apie 8,- 
400,000 doleriu.

NEW YORK. — Per Spalio 
ir Laplkriezio menesius visoj 
szaly vyksta National War 
Fund Vajus. Jo svarbiausias 
tikslas paremti baisiam kare 
musu sūnūs, musu brolius, gul
dančius galvas už Amerikos 
taikos jieszkanczio, pasaulio ir 
musu 'senosios tėvynės Lietu
vos laisve.

Va jausi pajamų 65% bus ski
riama musu kariams o 35% 
nuo Ikaro nukentėjusioms tau- 
ju tarpe ir lietuviams, ken- 
cziantiemis paezioje karo ugny
je.

Acziu Dievui, musu valdžia 
Washingtone pripažino mums 
teise lietuvius ir kitatauezius 
organizuoti iii “United Lithu
anian Relief Fund of Ameri
ca,” kuri iprieme in bendra vi
su fondu szeima ir kuriam lei
do teikti Nukentejusiems Lie
tuviams paszialpa.

Kaip National War Fund pil
nateisiai nariai, vajuje priva
lome, ne tik patys tikrai darbu 
ir auka dalyvauti, bet ir insi- 
pareiigoti kitus raginti ta at
likti.

Kiekvienas duotas doleris 
teiks pagialba kariaujaneziam 
musu kariui Dėdės Šamo uni
formoje, nežiūrint įkuriame ka
ro fronte jie bebūtu; teiks pa
gialba badaujaneziai musu mo- 
cziutei, serganeziam tėveliui; 
teiks pagialba isztremtam bro
liui ir sesei.

Isz ko galėtu atsislteigti Lie
tuviu tauta, jeigu mes neisz- 
gialbetume jos gyvu likucziu 
isz ugnies ir griuvėsiu?! Kaip

SILVER CITY, IDAHO. — 
Dvieju milijonu doleriu vertes 
gryno aukso jeszkos septynio
lika metu Dave Cota, jaunas 
Indijonas isz sztamo Menomi
nee Indijonu isz Wisconsin©.; 

;Sztai istorija tojo paslėpto1 
skarbo:

Szimta metu adgal du Ang- 
likai: Ferdinandas Kingston ir 
Elmer Brown atvažiavo in 
Snake River jeszkoti aukso ku
ri ir surado, norints savo gilin
ki užslėpė nuo svieto, bet ju ra
dinis greitai pasklydo po aplin
kine. Banda banditu dagirdus 
apie j u giliuki tūla nakti užklu
po ant j u, užmusze Brown’a, o 
drauga baisiai kankino pakol 
ji iszgialbejo geri Indi jonai 
Crow’sai.

Po keliu dienu Kingstonas 
mirė, bet priesz mirti padavė 
Indijonams rasztus idant in- 
teiktu jo broliui Wiskonsine, 
bet jo nesurado. Po daugelio 
metu Indijonas padavė rasztus 
kokiam tai malkakercziui Do
vydui Kakutosh kuris mažai 
temino ant svarbumo tu j u 
rasztu, ant galo parode ko
kiam tai Amerikonui kuris per
skaitė rasztus ir dažinojo visa 
slaptybe paslėpto skarbo. Ka
kutosh mirdamas inteike rasz
tus savo giminaitai Cola kuri 
juos paslėpė in biblija, o kada 
ir ji mirė, namas sudege ir sū
nūs Cotanienes iszgelbejo bibli
ja isz deganezio namo, rado 
svarbes popieras kurias per
skaitė ir dažinojo apie slapty
be.

Ant žemlapio yra paraszyta 
kad jeigu locnininkas tosios 
žemlapio atsistos ant akmens, 
kuris yra panaszus in žalczio 
galva toje aplinkinėje, laike 
pietų, kada saule rasis ant pat 
virszunes, o szeszelis puls ant 
paženklintos 
ženklas, kur 
skarbas.

Gota turi 
skarbo nes taja vieta jau sura
do kur randasi “žalczio ak
muo.”

^HANGTEH*

/ yungming

LIUCHOW WAITSAP

KWONGNING

HINA

HONGKONG—

hengyang 
;> SUICHWAN

TSINGYUN

SWAtOW

SHASHI

YOCHOW

CHANGSHA ž

SIANGSIANG

packing^

CHUANSHIENjp

KWEILIN,

POKPAK LUCHWAN

Kada Amerikonai pasi
traukė isz aplinkines Kvei- 
lin, Kino j e, Japonai užėmė 
vieta Yungming—1, po tam 
vieta paženklinta—2, o vė
liaus Paokin—3, ir iki —5 

vieta.

KASĖ DUOBELES
SAVO MOTERIAI

DETROIT, MICH. — C. C. 
Boswell isz Missoula, Montanos1 
pribuvo in Detroitą idant pa
daryti giszefta su Fordu. Bos
well yra milijonierium ir loc- 
nininku variniu kasyklų Mon
tanoje. Ate j as in hoteli užsnū
do ant krėslo hotelije Cadillac, 
o kada pabudo rado skrybėlėje 
40 centu.

Boswell neszioje melinus 
akulorius, kada užsnūdo, nu
leido galva, o skrybėlė nuo gal
vos nupuolė jam ant keliu. Ta
me atėjo kokia tai misiuke, ku
ri pasigailėjo senuko, manyda
ma kad tai ubagas ir inmete in 
skrybelia 15 centu, kitas žmo
gelis inmete jam 5 centus, dvi 
merginos inmete in skrybėlių 
po deszimtuka.

Po valandeliai Boswell pa
budo, nusistebėjas, jog taip 
staigai užmigo, pagriebė skry-^ 
belia ir uždėjo ant galvos, isz, 
kurios pasipylė pinigai. Isz 
pradžių nežinojo ka tai ženkli
na, bet jo draugai, kurie viską 
mate iszaiszkino jam visa atsi-j

— Amerikonai taip myli 
statyti visokius paminklus, kad 
kožna minuta iszduota ant to
jo tykslo po 15 doleriu.

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

20 Centai.
i Saule, Mahanoy City, Pa.

Belgijos kareiviai juokėsi 
isz szito paveikslo, kuri rodo 
abaze Liege, Belgijoj, isz kur 
iszvare Vokieczius su didele 

pasekme.---- *-----
— Amerikas tiek padirba

Pats Inpuole

Del Musu Skaitytoju!
Siuncziant pinigus per bau. 

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite, deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszlkita 
ateityje, kada siunsite czėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money, 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

tikima, nenorėdami ji pabudyt; s2okolados kas minuta kad su
turėdami isz to nemaža juoką. I naudoje po 500 svaru cukriaus.

Taip tai Boswellis pasiliko _ Norints Panamo Kana-

vietos, 
randasi

tai bus 
paslėptas

vilti suradimo

Norėjo Sudeginti 
Savo Vyra

FAIRMOUNT CITY, PA. — 
Per keliolika metu laikydamas 
savo pacziule nuolatinėje bai
mėje ir kaip tai sakant, po padu 
ir atskirta nuo žmonių, grin- 
czeleje atitolinta nuo visu žmo
nių, kokis tai N. Sterner, bai
siai buvo užvydus savo paczios. 
Keliolika metu adgal, tasai už- 
vyduolis privertė savo paczia 
rodytis karnavaluose kaipo 
szokyke, nes motere turėjo pui
ku sudėjimą kūno, kas pritrau- 
kinejo daugeli žiopliu pamaty
ti puikias nuogas kiszkas mo
tere s. Vyras ant galo pradėjo 
jai baisiai užvydet ir nutarė jai 
atsimoket.

Ne toli nuo miesto, randasi 
tiltas per upe. Czionais tai pa
dare lizdą del barszkancziu kir
mėlių ir taja vieta aptvėrė. Pa
ežiai parode kirmėlės ir taip 
vargszai ingazdino, kad motere 
neiszeidavo isz namo ne ant 
žingsnio per du metus.

Ana diena sugryžes vyras 
isz miesto gerai prisemtas gu- 
zutes, puolė nuo tilto tiesiog in 
lizdą kirmėlių. Isz ryto surado 
jo lavono sukandžiota, o kir
mėlės insigeria in veidą, kakla 
ir krutinę girtuokliaus.

ubagu per trumpa valandelia, las uždirba po 50 doleriu kas1 
nežinodamas apie tai. Tuos 40 mįnuta ant praleidimo laivu,' 
centus atydave su dideliu pro- beĮ kasztas užlaikimo tojo ka * 
centu del sierateliu prieglau-' naio valdžiai 25 dolerius kas 
dos tame mieste.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

minuta.
— Rumunija iszdirba kas 

minuta petrolo už 150 doleriu. IPirkie U. S. Bonus Sziadien!

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. •

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

Dallas, Tex. — Keturiolika
kariszku lekiotoju likos už- turtingos Amerikos piliecziai, 
muszti artymoje aliejines kom- mes .privalome teikti pagialba, 
panijos. Eroplanas buvo tiktai 
50 pėdu nuo žemes. Eroplanas 
leke isz Kansas City, Mo.

Cleveland, Ohio. — Apie 
350,000 darbininku dabar 
straikuoje elektrikiszkuose 
dirbtuvėse szioje aplinkinėje, 
isz priežasties neužganadin- 
czio mokesezio.

— Vyriszkos skrybėlės A- 
merike yra dirbamos per visa 
meta už 25 doleriu kas minuta.
I •— Urugvajuj mėsininkai 
paskerdžia keturis galvijus kas 
minuta.

— Masacziuzes valstijoj isz- 
dirba po du galonus rūmo ant 
minuto.

ne tik savo szaliai, Amerikai ir 
slavo 'kariams, bet ir kenezian- 
czioms tautoms!

Negali būti nidko kilnesnio, 
kaip alkana 'papenet, serganti 
pagydyt, suvargusi priglaust, 
apdengt ar paguost.

Gelbėdami kitiems gelbstime 
sau! Lengviau gelbet, negu 
laukt pagialbos isz kitu.

Dalyvaudami NATIONAL 
WAR FONDO VAJUJE atlie
kame pavyzdingu Amerikos Pi- 
liecziu pareiga!
UNITED LITHUANIAN

RELIEF FUND OF 
AMERICA, INC.,

19 West 44-th Street, 
New York, (18) N. Y.

Tel. MU 2-8062 Room 510

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Mrs. Jennie Mott, 33 metu, Ii 
kos pastatyta po 2,500 doleriu 
kaucijos už norėjimą sudegint 
ant smert savo vyra Clarence, 
45 metu, kuris mirtinai apdege 
ir dabar kovoje su mirezia li- 
gonbuteje.

Mott apvaiksztinejo prigu- 
lincziai pedes, o kada parėjo
namo, susibarė su paczia už į 
žiedus kuriuos pirko be vyro 
pavelinimo. Laike žandines re
voliucijos abudu užsikarszczia- 
vo ir vyras mete bonka in pa
cziule sužeisdamas jai kakta. 
Motere pagriebė bonka terpu- 
tino, iszliejo ant vyro drapanų,

Nužudė Už

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio,
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- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko

PaVO^ima MeSOS pasakal’ Užliekos isz senovės pada-
® 1 vimu; Peary ant žemgalio arba kaip

jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
No. 116 Istorija apie Sierata, 

, 119 pus....15c 
Į No. 119 Keturios istorijos apie

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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 
malaninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nąkti. 
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; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; 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.................... 25o

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10a

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s 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 ........................................ 26o

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e

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

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 ..............................................1®*

WASHINGTON, PA. — Jo-. imu. nu įsvurij 
nas Bella, 43 metu, likos uždą- puikus apraszymas.

- _ .. v . j NO. 119 Kcvunva 1OUU11JU0 apiv

rytas kalėjime UZ nuszovima Qargja Haremo nevalninke; Luoszis: 
ant smert savo kaimyno And.! Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
Jesiko. Badai Andrius pavogė 62.T pu1sį!,piun *.*:’.*.......° i No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
Keliolika svaru mėsos nakties fcag isz girrios ir Ant nemuno. 58 

1 .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 
diena Harry Redman apsipa- Doras gyvenimas; Priversta links- 

, „ , mvbe; Vargingo žmognus sunu; Tryscziavo su savo moezeka. Red- ožeikt(>9 karaliaus dllkter8; Jonukas

1 laike ir už tai neteko gyvasties J puslapiu

Pasiliko Tėvu
Savo Broliu

PERLEE, IOWA. Ana

po tam mete in ji deganezias moniene apsivedė su jo tėvu kuris buvo protingesnis už savo poną 
degtuką nuo ko užsidegė dra-'irbuvo antra pati seno Red^..................... ..J5«

1 mono. Su pirmutine paczia se- pUstyniu:
Vyras su kliksmu iszbego nas Redmonas susilaukė pen-Vargutis ir Skuputis.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ' 
PLATINKIT!

panos.
No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

; Peleniute: Du brolei 
60 pus.. .15c

P

ant ulyežios, kur žmones užge- kis vaikus, o su antra paczia 
sino liepsna ir nuveže apdegu- szeszis. Dabar jaunas Redmo- 
si in ligonbute. Porele priesz nas per apsipaeziavima su sa- 
tai gyveno sutikime ir nieką- vo moezeka apsilieka tėvu savo 
dos nesibardavo. tikru broliu ir pusbroliu.

Adresas
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
-


