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Isz Amerikos
—...——

Amerikonai Dave 175
Milijonu Doleriu

t

Kares Aukoms

Vokiecziai Pasidavė Amerikonams

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikonai aukavo daugiau 
kaip 175 milijonu doleriu del 
kariszku auku 20 sklypuosią, 
kaipo ir 40 milijonu doleriu del 
Anglijos gyventoju. Tuos pini
gus aplaike sekanti sklypai:

Rusija $30,000,000; Palestina 
$12,000,000; Lenkija $9,000,000 
Francija $4,500,000 ir Jugosla
vija $2,000,000.

Szia menesi bus renkama 
naujos kariszkos aukos del Nu
kentėjusiu sklypu, o taipgi ir 
del Amerikoniszku gyventoju, 
kurie reikalauje tosios paszial- 
pos.

Pribuvo In Amerika 
Pasislėpus Grabe

YOUNGSTOWN, PA. — 
Rudplauke 19 metu Elzbieta 
MacLeod, prisipažino, buk li
kos iszvežta isz Irlandijos, kur 
buvo gimus, grabe, kareiviu 
bombiniam eroplane, po tam 
nuvežta in Amerika ant laivo. 
Szeszis menesius adgal prikal
bino ji du jaunus Amerikonisz- 
kus aficierius kad ja iszvežtu 
grabe ir gavosi ant laivo kaipo 
jaunas laivorius ir atplaukė in 
Bostoną, Mass., ant kurio pa
žino ja jaunas laivorius ir in ja 
insimylejo. Mergina bus sugra
žinta adgal isz kur pribuvo o 
tie j ei, kur jai tame prigialbe- 
jo, bus teisti per valdžia.

Apie 20,000 Vokiecziu pasidavė Amerikonams, aplinki
nėje Romoratin, Francijoj, kūne buvo po vadovysta Vokisz- 
kos Maj. Generolas Erich Elster. Isz pradžių daugelis Vo- 
kiszku aficieriu nenorėjo pasiduot, bet matydami kad neisz- 
pruks, pasidavė.

Bulve Svėrė 24 Svarus

BROWNSVILLE, TEX. —
Ana diena ūkininkas C. Leh
mann atveže ant jomarko nepa
prasto didumo bulve kuri svėrė 
24 svarus. Toji milžiniszka bul
ve turėjo 36 colius aplinkui ir 
svėrė 24 svarus.

Dvynukai Gimė; Tėvas 
Ir Bobuke Mirė

MONTGOMERY, ALA. — 
Mrs. Al. Gwin pagimdė ana die
na dvynukus, o kada motina 
Gwin’ienes apie tai dažinojo, 
taip nudžiugo nes tai buvo pir
mutiniai dvynukai toje szeimy- 
noje, kad puolė ant grindų ir in 
kėlės minutas mirė. Tėvas dvy
nuku, 56 metu, iszgirdes apie 
dviguba dovana ir nelaiminga 
mirti savo uoszves taip tuom 
persieme kad nuejas in t varta 
nusiszove.

Isztepe Jauniki Su 
Duonine Teszla

DULUTH, MINN. — F. Fer- 
ris apskundė Ona Dombrov už 
tai kad ji isztepe su duonine 
teszla kada jisai parvedė jo
sios dukrele namo vėlyba va- 
kara. Franas nuėjo su dukrele 
ant “teatro,” o kada atėjo prie 
duriu savo aniuolelio kuri jau
niki isztepe su teszla. Už ta j i 
darbeli patraukė motina in sū
dą, spirdamasis idant jam atly
gintu už padaryta bleies. 
Dombrov’iene su noru užmokė
jo Franiu už siutą suterszta 
paėmė pinigus, o dukreliai 
iszgulde gera pamokslą idant 
su juom daugiau nesivalkiotu 
po ulyczias vėlybu laiku.

Nužudė Savo
Serganczia Paczia

LAWRENCE, KANS. — 
Fredas Erb, 75 metu, nuszo vė
savo serganczia paczia, 75 me
tu amžiaus, kuri sirgo daugeli 
metu ir gulėjo lovoje. Senukas 
aiszkino palicijai kad ilgiaus 
negalėjo žiūrėti ant kancziu sa
vo paczios kuri melde savo vy
ro idant priskubintu jai mirti 
ir palengvintu kanczias. Pore
le buvo vedus 58 metus. Erbas 
po tam norėjo pats nusiszauti 
bet szeimyna atėmė nuo jo re
volveri. Likos uždarytas kalė
jime, bet žmonių nuomone yra 
kad ji sūdąs paliuosuos nuo 
bausmes.

Suszelpe Valkata Var
ge; Paliko Jai Turto
VOSBURG, ME. — Kelioli

ka metu dagai atėjo pailsės val
kata, nuvargęs, susirgęs ir al
kanas prie namo kurioje triuse- 
si tarnaite Magdalena Strausse 
praszydamas josios susimyleji- 
mo ir suszelpimo. Ūkininkas 
namo gana spyrėsi idant valka- 
tui nieko neduotu, paliepdamas 
jam trauktis nes paszauks pali 
ei j a, bet Magde užsipyre nepil- 
dyt paliepima savo ūkininkių, 
pasodino valkata prie stalo, pa
gamindama jam gerus pusry- 
ezius. In valanda laiko po tam, 
valkata sugryžo su kokiu ten 
rasztu, paduodamas tarnaitei 
in ranka. Pasirodė kad tai yra 
“dytai” ant puikios ukios kuri 
priguli prie valkato, kuria už- 
rasze del Magdės kada jisai 
mirs.

Ana diena žmogelis mirė o 
Magde nusidavė jeszkoti pado
vanotos ukios. Mirusio gimines 
užvede teismą ant atėmimo 
ukios bet sūdąs pripažino vis
ką del Magdės ka jai velionis, 
būdamas gyvu užrasze.

Nepaprasta Barzda

— Kad sziadien Suv. Vals. 
randasi 131,409,881 gyventoju.

MOORETON, DAKOTA. — 
Hans N. Langert, yra giliuk- 
ningu locnininku puikios barz- 

i dos kuri yra 9 pėdu ir 2 coliu 
ilgio. Trisdeszimts keturi me
tai adgal paliovė jisai skustis 
ir nuo to laiko barzda užaugo 
ant devynių pėdu. Barzda da ir 
sziadien nepaliauna augti.

Finai Paėmė Iii Nelais
ve 600 Vyru Ir Vaiku
ISZ STOKHOLMO — Szeszi 

szimtai Vokiecziu pasidavė 
Szvediszkam miesteli j e Tur- 
neajve drauge su savo ginklais. 
Vokieczia iejo isz Helsinki, 
bet nežinojo kad da kareiviu 
pasiliko Finiskam miestelyje.

Milijonas Vokie 
ežiu Randasi

ietuvoi e
I

\Isz Priežasties Kad Vokiecziai
Nenori Pasiduote, Amerikonai 

vokiecziai iszskerde Bombarduoje Aachen Miestą;
800 Vyra Ir Vaiku

PETRAI, GRAIKIJA. — 
Graikiszki Patrijotai ant savo 
laikyto slapto susirinkimo kal
nuose, apsvarstė ir nutarė, buk 
nuo kada Vokiecziai pradėjo 
užpuolinet ant Graikijos, trys 
metai adgal, Vokiecziai sudegi
no ir apiplesze 1,300 Graikisz- 
ku kaimeliu ir kelis didesnius 
miestus, o ypatingai biauriause 
buvo skerdyne Kalavryta.

Vokiecziai užklupo ant Ka- 
lavrytos suvarė 700 vyru ir vai
ku in viena vieta ir juos sude
gino, bet nepasiseke tiems sze- 
tonams sudeginti 1,300 moterių 
ir merginu, nes tūlas Austrijo- 
kiszkas kareivis atrakino duris 
didelio namo, kuriame tosios 
aukos radosi ir visos pabėgo in 
saugesne vietas. Kitas sargas 
nuszo ve ta j i kareivi.

— Amerikoniszki fabrikai 
degucziu, tokiu ka naudojęsi 
ant dėžutės, po 60,000 kas mi- 
nuta.

— Daugiau kaip 20,000 biz
nierių paima $1,700 kas minuta 
parduodami statoma materijo- 
la del namu.

Churchill Tarasi Su Stalinu 
Amerikonai Užpuolė Ant

Japonu Marcus Salose t ___i —
PEARL HARBOR — Adm.

Halsey vadovaujamas Tre- 
ezias Pacifiko Laivynas užpuo
lė Japonu karo centrus Marcus 
salose, sziadien paskelbė Adm. 
Nimitz.

Amerikos karo laivams pa
vyko sunaikinti salos pakrasz- 
cziu patrankas ir sukelti gais
ru Japonu sandeliu srityje.

MOSKVA, RUSIJA. — Mi
nistras Pirmininkas Winston 
Churchill pribuvo in Moskva. 
Drauge su juo atvyko Anglijos 
Užsieniu Sekr. Eden ir kiti 
aukszti karininkai.

Praneszta kad jie tarsis su 
Stalinu ir Užsieniu Komisaru 
Molotovu.

— Amerikas padirba szniu- 
reliu del czeveryku ir korsetu 
kas minuta po deszimts doleriu, 
kas diena.

Amerikonai Ant Palau Salų

ISZ PARYŽIAUS. — Amerikonai pra- 
nesza buk ju eroplanai ir artilierija bom
barduoja visa Aachen miestą ir dega isz 
visu pusiu. Daug Vokiecziu paimta in 
nelaisve. Daug Vokiszku 
įeidinėjo savo pulkus kad 
ve
vo

prie Amerikonus likos 
aficerius.

kareivų kur ap- 
gautis in nelai- 
nuszauti per sa-

LONDON, ANGLIJA. — Vokiecziai ei
dami ant Latvijoos, likos apsaubti per Rusus 
skaitliuje 100,000 vyru. Bėgdami isz tenais 
likos apsiaubtais Kretingoje, kur Rusai pa-
eme gana didelis miestelis Stopiniai artimo
je Ropazinu. Szakiai taipgi likos paimta 52 
myliu nuo Tilžės prie Prusiszko franto. Prie 
Jugoslavijos ir Albanijos, apie 100 tukstan- 
cziu Vokiecziu yra apsiaubtu ir vargiai isz-

Iszgydinta Per
Užtarimą Szv. Onos

DUNCAN, MICH. — Bažny- 
ežioje Szv. Onos, kur randasi 
relikvijos Szv. Onos kada atsi- 
buvinejo novenos per keliolika 
sanvaieziu, pagal tvirtinimą 
klebonaus, tai likos iszgydinta 
stebuklingai penkios ypatos. 
Viena ypata, kuri sirgo per sze- 
szis metus ant neiszgydomos li
gos. Daktarai užtvirtina buk 
mergina niekados nepasveiks, o 
bet skausmas ja visiszkai ap
leido po padarymui novenos in 
Szv. Ona ir sziadien beveik vi
sai pasveiko. Daktarai sako 
buk tie stebuklingi iszgydymai 
pervirszina j u mokslu ir isz- 
minti žmogaus.

Amerikoniszki mariniai kareiviai isz Guadalcanal© ir Ca
pe Gloustero, pribuvo ant Palių Salų ant Pacifiko, ir užėmė 
vietas isz kur vede musziu isz Guodalcanalo ant Filippinisz- 
ku Salų, isz kur iszgujo kelis tukstaneziu. priesziu.

tuju slaistu.

Vokiecziai likos 
Latvijos ir Lietuvos 
jos Vokiecziu likos

staigai apsiaubti prie 
ir jau penkios divizi- 

isztremptos.

Prie Klaipėdos, Latvijos ir Lietuvos 150, 
000 Vokiecziu randasi apsiaubtu. Isz Krem- 
lino danesza buk apie milijonas Vokiecziu 
randasi ant Lietuviszkos kariszkos lauko, 
apie 15 divizijų Vokiecziu jau kone apsiau
ti ir sunaikinti per Rusus, o keli mieste
liai sudeginti einanti 

----- 1
WASHINGTON, D. C. —

Sziadien oficialiai paskelbtas 
planas taikai pasaulyje palai
kyti, kuri paruosze keturios di
džiosios valstybes.

Szis planas tuo paežiu laiku 
paskelbtas Washingtone, Lon-

prieszais Vokieczius,
I ——— ...

done, Maskvoje ir Chungkinge.

Prezidentas Rooseveltas pa- 
reiszke, kad jis labai patenkin
tas iki sziol padarytais nutari
mais. Jis mano, jog pavyks su
sitarti ir ginezytinais klausi
niais. j
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Kas Girdėt
Kinuose randasi labai mažai I 

daktaru, nes ant kožno 250 tuk- 
stancaiu žmonių pripuola tik
tai vienas daktaras. Daugelis 
Kincziku gydosi maldo ir auk u 
savo dievaieziams. Žinoma, to- 
kis gydymas mažai žmoniem 
palgialbsti. Priek tam Kinczi- 
kai naudoja visokius burtus ir 
budus kas da daugiau liga pa-' 
didina ne kaip palengvina ligo
niui. Ant pavyzdo, jeigu 
serga nuopuoliu, tai gydo ligo
ni su kepenims žalczio. Kas tu
ri skaudanezia koja, duoda jam 
valgyt parsziulko kojeles arba 
elnio. Ant skausmo galvos nau
doja žuvis. Žmogiszkas kūnas 
ir ketina būtie labai pasekmin-

pastojo jam kokia tai motore' 
kuri likos permesta per sparna 
(tai]) Lietuviai vadina fonde-' 
ri). Persigandęs szoferis sulai
kė automobiliu manydamas 
kad motore užmusze, bet nenia- 

ižai nusistebėjo kada motere

szoferi užsikabino jam ant kak
lo ir pradėjo garsiai juokti ir ji 
bueziuoti.

Dalykas tuojaus iszsiaiszki- 
no. Motere buvo nerege ketu
riolika metu. Puolus po

! mobiliam likos sukrėsta
a u to

ne r- 
iviszkai ir per tai sukrėsta, ner- 

l(a..J viszkai sugryžt) jai regėjimas 
Bet nevisi norėtu tokia gyduo 
le, kad in juos trenktu automo 
bilius.

Jeigu gyvensime solidarisz- 
kai, tai mus pamoję ir užsvilpe, 
in fenais kreipemems ypatingai

gas ant gydymo, nes buna atsi- politikoje.
tikimu, kad mylima ypata duo
da sau iszpjauti szmoteli kūno 
idant duoti ligoniui suvalgyti 
kad pasveiktu. Didelis bar’ba- 
risz'kumas da vieszpatauje dau
geli vietų Kinuose, už tai Ja
ponai nori juos apvaldyti ir už
griebti ju dideli sklypą.

Bukime paezedus, ne metin- 
kime pinigu ant nereikalingu 
daigiu, be katrų galime apsiei
ti, nes laikai persimainys ir 
vargo bus užtektinai. Imkime 
pavei'žda nuo Arabu ir Žydu, 
trumpame laike apaugsime 
pi u n k s no m i gerbūvio.

Pagal žinunu apraszyma, tai 
už trijų szimtu metu, turėsime 
daugiau beproeziu, ne kaip isz- 
mintingu1 'žmonių. Kuom svie
tas daugiau civilizavejasi, 
tuom daugiau atsiranda bepro
eziu. Mete 1859 turėjome tiktai 
36,825 beproeziu, o sziadien 
randasi 245,000 ka parodo pa
vojinga padidejima. Jeigu taip 
toliaus bus ir didinsis skaitlis 
beproeziu, tai už trijų szimtu 
metu turėsime daugiau bepro
eziu ne kaip protingu žmonių.

Gal ne visi apmansto, kiek 
tai darbo turi mažos biteles, pa
kol sunesza švara medaus. Vie
nas svaras medaus turi savyje 
sulties surinktas isz 60 tukstan- 
cziu žiedu. Ant vieno svaro me
daus, biteles turi suneszti sul
lies isz 62 tukstancziu dobili
niu žiedu padarydamos kelio
nes isz avilio ant žiedu 2,700,- 
000 kartu. Ne karta nuo avilio 
lyg žiedu randasi dvi mylios 
įkelio, per ka ant suneszimo sva
ro medaus, bites padaro daug 
myliu.

Amerikoniszka Orine Armija

Lieut. Generolas L. H. Brereton (mažam paveikslelyje) 
valdo szita orine armija, kuri buvo užėmus Hollandija ir 
Vokietijos, nekurias dalis pas ekmingai ir be jokiu klucziu.

Melagėlis
ij^OSZEDŽlO parapijoj, Sza- 

kaliu sodžiuj augo vaikelis, 
vardu Mikas, labai guvus, szar- 

i pus paszar.'kus ir linksmas.
Kad Mikas užkliudė sekmus

savo amžiaus metus, tuojau po 
Trijų Karalių atvažiavo in jo 
tėvus kunigai kalėdodami. Vie-

Todėl niekas juo nebetikejo. ' ISTORIJE apie Gregorius
Viena karta isz tiesu vilkas --------------- — Isz Numirusiu

linsisuko in banda; Mikutis pa-: Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai- 
■ gelbos szauke, bet vildamiesi, me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
meluojint, niekas nebėgo gelbe-j
ti. Tuo tarpu vilkas viena kar
ta apdraskė o verszi papiove 
nuvilko. Namo sugryžes, viską.
'raya..sakojo. Sulyg tuo kartu

gerade-rieszutu. 
rio:

— Kame gavai rieszuteliu ?
I Kunigas juokdamasis atsa-

:: 25<? ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Istorija apie Amžina Žydu.
lo kelione po svietą ir liudymas

Čile, Mikuczio sesuo, gerai apie Jezu Kristų. Per paezta 
mokėdama raszto, parode ka-'20 centai. Adresas:
žiu kuomet jam raides. Szis be Saule. Mahanoy City, Pa. į 
jokio mokytojo pats iszmo’ko 
toliau dailiai Lietuviszkai skai
tyti, pilko su spindinezias 
knygas ir visuomet jis skaity
davo. I

[ Oj, kad tokis vaikelis butu
Et, besivažinedamas po turejes in mokslus eiti, butu 

; galėjos didžiu žmogumi tapti.
I Priežcįp'žiai: ‘ Del ilgo liežu-

■ vio nevienam dantys iszbirsta.

Nesibijokite Peklos! — Tū
las pastorelis turėjo atskaita 
ana diena St. Louis, kuriuoje 
davad'žiojo buk nesiranda ma
žiausio darodymo buk pekloje 
vieszpatautn ■ sziluma nekal
bant jau apie didelius karsz- 
czius, o ka ežia kalbėt apie am
žina ugni smala su siera. O ant 
galo isz'kur Belzebubas imtu 
tiek smalos idant ja degint per 
visus amžinus? — Gal tasai 
pastovis ir turi teisybe, bet ar 
negalėtu mums isz 'kur pasiėmė 
ta žine ir ar, ypatiszkai persi
tikrino apie tai?

Gerai Suvyniokite
Užjūriui Skirtus
Kalėdinius Siuntinius

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

Jeigu žmogus paima in ranka 
bile koki laikraszti tai konia 
ant kožno lapo suras apie szio- 
kia ar tokia žudinsta: — Tėvas 
nužudė paezia ir vaikus; pati 
nužudė savo vyra arba vaikus; 
tai vaikai nužudė savo tėvus; 
brolis broli ir t. t.

iSziadieninei nesutikimai ve
dusiu porelių: už mažiausia 
prisižasti jeszko persiskyrimo. 
Ant pavyzdžio pridursime czio- 
nais dvi juokingas priežastis 
persiskyrimu: Tula moterele 
Brooklyne aplaike persiskyri-1

'Senas tėvas pribuvo in dide
li miestą atlankyti savo sūneli, 
kuris yra klarku tūlam dide
liam sztore. Laike pasikalbėji
mo sūnelis kalba in tęva: “Pa- 
de'kie tėvai ant stalo penkine, o 
kada jus užklausiu vienos už
duoties ir man atsakysite gerai, 
tai penkine bus jusu, o jeigu ne, 
tai bus mano.

Padėjo penkines abudu tada 
klarkas užklausė tėvo: “Kaip 
vadinosi Maiziesziaus szvoge- 
ris?” Tėvas nežinojo, bet sako: 
“sūneli, padekie kita penkine, 
o asz tavęs užklausiu.” Padėjo 
abudu penkines ir tėvas už
klausė sunaus: “Kaip vadina
si mano szvogeris ? ’ ’ Sūnelis at
sake “Ai- asz žinau, o ant galo 

į kas man apeina tavo szvoge
ris.” “Tai matai sūneli asz ir 
nepa'žinstu Maiziesziaus,” pa
ėmė pinigus, atsisveikino ir isz- 
va'žiavo namo. 

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

WASHINGTON, D. C. — 1
Armijos ir Laivyno paszto va
dovybes praneszimu Suv. Vai. 
paszto instaigos yra gavusios 
insakyma atmesti tokius Kalė
dinius siuntinius užjūriui, ku
rie nepakankamai stipriai Su
vynioti ar netiksliai užadre- 
suoti arba kuriuose siuneziami 
uždrausti ar genda daiktai. Pa
skutine diena Kalėdiniams 
siuntiniams iszsiusti yra Spaliu 
(Oct.) 15 diena.

Nurodyta, kad netoli 5 nuo- 
szimeziu isz 7,480,000 siuntiniu, 
skirtu laivyno personalui, pe
reitais tžuvo dėka neteisingo su- 
pakavimo arba netikslaus už- 
adresavimo. Armijos daviniais,

siustu siuntiniu, apie 5 nuo- 
szimeziai irgi žuvo del tu pa
ežiu priežaseziu.

Tokie sugedo siuntiniai, ku- ■O ’
riu turinys netinka siusti pasz- 
tu, paprastai sugražinami siun
tėjui. Jei neužrUszytas siuntėjo 
adresas, arba del kokiu nors 
prieszascziu neiszsikaitomas, I 
tai toks siuntinys atiduodamas 
mirusiu laiszku instaigos 
“dead parcel post” žiniai.

Adresai privalo būti u'žraszo- 
mi aiszkiai, geriausiai maszi- 
nele arba raszalu. Pasztas pa-j 
geidauja, kad pilnas adresas, 
butu inraszytas siuntinio vidų-;. * . 1 je ant atskiro poperio lapo, kad i 
tuo atveju, jai kelionėje virszu-1 
tinis poperis suiplysztu, galima;

gazoliniu stoeziu kuriuose par
duoda gazoliną už 4,000 dole
riu kas minuta.

už tai, kad
jisai in tris metus nupirko jai . itris poras Į

pora

m a nuo savo vyro

tik dvi dovanais: 
szilkiniu paneziaku ir 
czeveryku. Detroite kita mote
rėle aplailke persiskyrimą nuo 
savo vyro del to kad vyras, 
nors gyveno tam paežiam na
me su motere, bet per penkioli
ka metu be prakalbėjo in ja nei 
žodelio. Porele buvo vedus sep
tyniolika metu.

Ir taip svietas sukasi aplin
kui su savo sunkenybėms, isz- 
tvirkimais, paleistuvystėms ir 
kitokioms biaurims. Todėl ve
dusios poros taip nesutinka.

Denver, Koloradoje, beg’o 
greitai automobilius. In kelia

lilllb ĮJU'p'cI bU'pl \ bZl ll, 'gcllLIIlcl Į 
Amerike randasi 200,00d 1)utu žinoti siunez'iamojo a<1re.!

Naujas LietuviszkasSAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnoriu* 

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.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

sa.
Ant Armijos personalui 

resuotu siuntiniu reikia užra-1 
szyti pavarde, laipsni, Armijos' 
serijos numeri, tarnybos szakaj 
organizacija, ABC) numeri ir 
paszta, per kuri siuntinys bus 
siuneziamas.

Ant Laivyno (ten ineina ir j 
Marinu Korpusai ir Pakruti-! 
ežiu Sargyba — Coast Guard)!. . 1 personalui sziuncziainu siunti
niu reikia užraszyti pavarde,! 
laipsni, laivyno vienetą ir laivo1 
pavadinimu, kuriems siuntinio 

gavėjas paskirtas, su Laivyno 
numeriu arba Laivyno paszto 
laivo vardu, per kuri siuntinys 
bus siunCziamas.

—Office of War Information,
Wash. D. C

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasilikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles i> 
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.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministrai: turas.

ad-ĮsAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa
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Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

PUIKI ISTORIJA

krumus sūrinlkau.
Tarė vaikelis:
— Bet apsistojusi rinkti, ar 

nepiove arkliu bimbalai?
Tarė kunigėlis:
— Ar matai, ko jis klasių? 

tikrai isz to vaiko bus galvo- 
czius.

Į Tėvai buvo neturtingi, bet 
didžiai geri žmones: vos < 
szimtus metus pradėjusiam Mi
kui liepė ganyti karveles. Ka
žin kuomet, insileides versze- 
lius in Ikiema, inkiszo galva in 
trioba ir suszuko:

— Mergeles, jauni svecziai 
atėjo!

Trys jo sesers, jau pilnos! 
mergeles ta iszgirdusios viena 
griebe szluota ir szlave trioba, 
antra galva, sau szu'kavo, tre- 
czia inszokusi in kamara geres
ne striupke’ apsivilko. Visos 
žviligterejo in veidrodėli ir pa
sitaisiusios lauke svecziu inei- 
nant. Bet negalėdamos sulaukt 
iszejo laukan, o pamaeziusios 
Mikuti besijuokianti klausė:

— Kame tie svecziai?
Szis rodydamas iii verszelius 

tarė:
— Tasgatis, juk tie gyvulė

liai niekuomet ežia nebuvo, to
dėl yra svecziai.

Tai iszgirdusios mergeles 
gryžo in trioba, lyg muse kan- 
dusios.

Motute nuvede Mikuti pir
ma karta iszpažinties. Kunigas 
klausė jo:

— Bene bijai manes?
— Szis atsake:
— Oj, bijau, ir kas gal juo

do nebijoti?
Tarė kunigas:
— Tad begk!
Mikas, pagavės kepure savo 

skriejo tekinas pro duris, vos 
motina jau atseziai besugavo. 
Klausiamas: “Ko bėgai?” at
sake :

— Eik, motute, 
toks baisus, plika kakta, už
kumpusia nosimi, o dar liepei ISTORIJEapie na isz °“

. man bėgti, ka veiksiu nebeges? j-----------------  iszo iszlins, Al
Nors visi žinojo Miką bėgant, yva in virszu iszkils, Kaip už- 

apgaudinėt, bet visuomet jam laikyti sveikata ir apsaugoti 
apgauti klojos. Kažin-kuomet szeimynele nuo lygu,Verta Ne

Jai nori, kad tau kitas galva 
iszszukuotu, spiauk jam in 
akis.

<io.'Naujas Amerikoniszko
Legiono Virszininkas

Edvardas N. Scheiberling 
isz Albany, N. Y., likos isz- 
rinktas kaipo naujas virsz
ininkas Amerikoniszko Le
giono, Chicagos konvencijos. 
Scheibering’as tarnavo pir
mutinėje S vietine j e karėj e.

Geri Patarimai

— Viena puskvorte skys- 
cziu, vienas svaras.

— Deszimts vidutiniu kiau
liniu, padaro viena švara.

— Asztuoni szauksztai, pu
se puodelio.

— Girgždant czeverikams 
sualiejuok padu krasztus.

— Cukraus szmotelis užpil
tas actu iszgydo zaguli.

—> ISzauksztslis tarputyno- 
virinant baltas drapanas gelbs-

kunigelis ti ju kaitimui.

dienos viduj visiems bevalgant užmirszt, Kaip dagyvent 100
inejo Mikas, tarytum persigan- metu, Paniekinimai, Apie boba 
dės, ir sake:

— Saule užtemo, saule ūžte- laikyti, Leibaus gimoras, Gir
mo! ituoklis Jurgis, Kaip pažint at-

Visiems iszejus stebėtis, szis maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
juokės tarydamas. ' Geros rodos, Gailinga ypata,

— Tasgatis, ar nematot, de- Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
užslinko, saule ir nebe-J iszką Lazdele, Teisybes ir Bo

ba kaip ir visos Bobos. 15<?.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

ka negalėjo savo liežuvio su

TIKTAI,
SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa

bosys
szvieczia kaip reikiant.

Ganydamas galvijus pamate 
vyrus bearianezius ir suszuko:

— Vilkas ] 
apniko! r

Artojai, žambius pamėtė, isz 
silauže mietus ir skubino gel
bėti bet atbeg'e vilko nerado, o. 
Mikas raieziojos juokdamas ir Pas p 
sake:

— Apgavau, apgavau!
Mikutis per savo masinimus 

tapo visiems apsuku žinomas.

i i
mano karveles | AlldrillS J. RecklitlS j

Į PIRMOS KLIASOS SALUNAS Į

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Einu
Kas tenai

Tai geriausia Lietuvisz- , 
Jis už- j

Jonai kur taip skubiniesi?
. Andriu Reckliti.

naujo yra?
ka užeiga del visu Lietuviu.
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

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

Bondus ir Markes. •

BUY 

UNITED 
STATES 
SAVINOS 
HUNUS 

AKOMJU/nt

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

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Ciffonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Prisiuskite 25^ o gau
site per paezta.
“Saule,” Mahanoy City, P*.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo j 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy 
venima, ant viso me- j 
to ir džiaugsis isz ta- j 
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams 54-00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. i

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.
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Kada perpjovė žuvi, rado vi-

Turtas Padėtas 
Pas Dieva

Pasidaugino
Szimteriopai

dūriuose puiku ‘blizganti ak-1 
menuka. Žiurėjo vienas ir ant- 

j i as in ta akmenuką, bet nesu- 
i prato kas tai butu ir nežinojo’ 
'jo verte. Pavalgia pietus, vy
ras pasakė savo moteriai:

— Ar žinai ka ? Duok man 
ta akmenėli, nueisiu in miestą, 
pasiūliusiu ji kam pirkti, gal

Demokratiszkas - Repubiikoniszkas Kandidatai Ant Vice-Prezidento
pas mane Franas ir kalba: kiek Iras stovi. Kada svecziai prade- 
norite už pagrajinima nuota- jo rinktis tai Mauszmis kalbe-

METOLI Pundžabos miesto
Afrike, gyveno viena kriksz- 

czione vardu Petrone. Josios 
vyras ’buvo pagonas. Abudu 
gyveno vargingai.

Visas ju turtas susidėjo isz 
50 rupeju, kūrinos vyras norėjo 
paskolint ant procento. Viso
kiais 'budais svarstė kam pa
skolinti tuos pinigus, idant ne
prapultu, bet pati jam davė to 
kia patarima:

— Ar žinai ka, mano vyre, 
jeigu nori savo pinigus pasko
lint, tai atiduok juos kriksz- 
czioniszkam Dievui.

— Gerai, bet kur asz sura
siu taji Dieva?

— Asz tau parodysiu, ir 
jeigu jam pasitikėsi, tai sugrą
žys tau dvigubai ir su geru 
procentu.

— Vyras paklausė moteres 
ir abudu nuėjo prie krikszczio
niu bažnyczios, prie kurios ra
dosi daugelis vargszu laukenti 
almužnos.

— Jeigu padalinsi tuos pi
nigus tarp tu vargszu, tai 
krikszczioniu Dievas tavo pi
nigus apsaugos. Žinokia kad 
szitie vargszai yra jam kaip 
broliai ir sesers.

Vyras paklauso savo žmo
nos. Su džiaugsmu iszdalino 
pinigus ir su ramybia suigryžo 
aibudu namo.

Po keliu menesiu pritruko 
jiems pinigu ant maisto. Vyras 
atsiliepė in savo moteria:

— Kas dabar bus, mano 
mieloji, argi krikszczioniu Die
vas nepradės mums mokėti pro
centą? Vargas mus apėmė isz 
visu pusiu.

— Be abejones, padės jisai 
mums, tik nueik in ta vieta kur 
iszdalinai pinigus, o bukia 
tvirtas kad su tuszcziomis ran
komis nesugryžszi namo.

Vyras nuėjo ant tosios vie
tos prie bažnyczios, jeszkoda- 
mas ar kur nesuras pinigu, bot 
nieko nerado. Vargdieniai pa- 
regeja savo geradeja, vela isz- 
tiese rankas praszydarni atiku.

Nusistebėjo pagonas. Mane 
jisai kad nuo ju aplaikys pa- 
szialpa. Stovėjo ant vietos ir 
nežinojo ka turi daryt. Jau pra
dėjo gailėtis isz savo pasielgi
mo, bet sztai, paregėjo prie ko
jų gulinti viena sidabrini dole
ri. Paemes pinigu, gryžo namo 
pas moteria.

— Buvau prie bažnyczios 
bet krikszczioniszko Dievo ne
regėjau. Niekas man nepasiule 
procento už iszdalintus pini
gus. Tiktai ten,, kur iszdalinau 
pinigus, radau sztai szita pini
gą.

— Tikėk tvirtai mano my
limasis kad Dievas padėjo tau 
po kojų szita pinigą. Jo nega
lėjai matyti, nes Dievas yra 
dvasia. Jisai yra galingiauses 
ir valgo visiką pagal savo norą. 
Eik, nupirk už ta pinigą kokio 
valgio. Tikėk, kad Dievas mus 
neaplais ir suszelps.

• Vyras nuėjo, nusipirko duo
nos ir viena didelia žuvi. Par- 
neszes namo, padavė moteriai 
idant iszvirtu žuvi.

gausiu kelis centus už ji.
Paemias akmenėli nuėjo pas 

auksoriu. Kupczius jau buvo 
duris uždaręs, nes jau buvo ve-' 
lybas laikas, bet kada žmogus i 
prisiartino prie jo, rodos lauke 
ant jo.

— Ar nepirk!urnai nuo ma
nės szita 'blizganti akmenėli ? — 
tarė nulindęs žmogelis rodyda
mas jam akmenėli.

Kupczius apžiurėjas akme
nėli, t nejaus užklausė:

— Kiek nori už ji ?
— Duok kiek vertas.
— Duosiu už ji penkes rū

pės.
— Ar tiek nori duot?! — 

užklausė nusistebėjas, nes ma- , 
ne kad akmenėlis nieko never
tas. Bet kupczius mane kad pa
siūlė per mažai ir pridėjo da 
penkis. Žmogelis suprato jog 
akmenėlis daug vertas ir tvle-. 
jo ant ko kupczius da daugiau 
pridavė. Ant galo pasiūlė jam 
net 300 rupiu.

Kas per džiaugsmas buvo 
žmogaus, aplaikes tiek pinigu. 
Paregėjus ji ateinant namo pa
ti užklausė:

— Na, koki gilinki ture jai? 
Ar pardavai akmenuką? — 
nes ir ji buvo tosios nuomone 
kad akmenukas buvo nieko ne
vertas.

Vyras iszemes isz kiszeniau 
pinigus, padavė jai 300 rupiu. 
Džiaugėsi abudu isz savo neti
kėto giliuko ir dekavojo Die
vui už Jo gerumą.

— Matai mano mylimasi 
vyre, kaip geras yra kriksz- 
czioniszkas Dievas ir kaip mum 
apdovanojo už ta, ka mes pa
darėm del vargszu. Netikta 
sugražino tau 50 rupeju, ku
riuos buvai iszdalines, bet 
szimtaropai tau už tai atlygi
no.

Matydamas tame tikra ste
buklą, pagonas priėmė kriksz- 
ta, pastojo krikszczioniu ir to
kiu pasiliko lyg smert.

— GALAS —

Braziliecziai Italijoj

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

Brig. Generolas Eucli Dės 
Zenobio da Costo, komandie- 
rius Brazilissku pulku Itali
joj, (kuris klupoje ant keliu) 
su savo aficieriais, pasek
mingai veda savo pulkus 
prieszais Vokieczius ir nar
sai atsižimejo ant Italiszko 

kariszko lauko.

Demokratiszkas kandidatas ant Suv. Vai., vice-prezidento Senatorius Harry S. Tru
man ant kaireses ir Repubiikoniszkas kandidatas gubernatorius John W. Bricker kalbėjo 
ant Amerikoniszko Legionio seimo Chicage ir buvo szirdingai priimti per Legionio narius 
ir žymus virszininkus kurie jau dalyvavo szioje karėj e.

BALTRUVIENE

Dzievaž negaliu išmanyti,
Ne del kitu pasakyti,

Kas bus isz musu bobų, 
Isztikro jau net nuobodu.
Mokinu kaip galėdama, 

Visokius budus naudodama,
O tai sunkiai eina, 

Nieko in ju gtioges nelenda. 
Da tarp Angliku puse bėdos, 
Parodo nors žiupsneli gėdos, 

Bet kada pasirodo tarp
Lietuviu,

Tai duoda vale del kurnu. 
Jeigu nueina inkroma pas

Anglika,
Tuojaus reikalą atlieka,

Tavora pagriebė,
Biauriai nedrebe,

Gudymis pasako, nežiūrėdama 
ant stako.

Mat, kad ir niekus nuperka,

Galite dasiproteti, 
Ba asz turiu tylėti. 
Ne kas tarp Lietuviu, 
Del musu biznierių,

Ar kromininkui ar buezeriui.
Kasži ka Anglikai sakytu,

Jeigu motore taip pliauszken- 
czia iszgirstu, 

Isztikruju duris parodytu, 
Alba in kreizi narna atiduotu.
Jeigu buezia tai negirdėjus, 

Tai ne buezia dainavus, 
Apie tokias bobas Ibiaura- 

snukes.
Ant sziadien bus invales. 

*1* *1* *i*
Mizerncje in viena miesteli 

nuvykau, 
Tai daug triksu pamaeziau, 

Ant visu valkaruszku 
nūs i daviau,

Kur visokiu žmonių maeziau. 
Kauniszkiu ir Vilniszlkiu, 
Dzūkeliu ir Suvalkiszikiu, 

Vyras ka ten ant savo bobeles
paregėjo,

A

Trumpai
Kalbantys

Ludintojas

kos ir už režimą ant veseilos. O 
asz klausiu: kiek ten bus žmo
nių ?

— Ba reikė ponui Slidžiai 
žinoti, kai]) daug yra žmonių 
tai daugiaus pinigu imneta in 
bosą.

— Tik trumpai apsakyk 
kaip paliko musztyne.

— Tuojaus ponas šildžiau-. 
Po tam ateina kūmas ir kalba:
geras rytas kūmai, o asz jam!

jo: pasislinkit ant kaireses.
Tas nesikisza prie provos! 

Kalbėk trumpai kaip ten bu
vo!

— Tuojaus ponas sūdžiau, 
jau pradeda kalbėt. Mes pasis- 
linkom ant .kaireses.

— Neteisybe ba ant tieses! 
pertrauke Jonas.

— Ant kaireses tegul Jonas 
prisvieczina.

Ant tieses —atsiliepė ve-
atsakiau, geras rytas. da Jonas.

— Kalbėk apie musztyne o t — Tylekyt!—suriko sudžia 
ne apie kuinus. Tas ncĮpriguli su dideliu nekantrumu, o pa-
]>rie musztynes. griebės ludintoju už rankoves

— Tuojaus ponas sūdžiau, sukliko in ausi:
Kaip asz jam atsakiau gera ry- — Kalbėk tu kvaili trum- 
tas kuinu. pai ir g'reitai kas katra ir uz

— Tik greitai ir trumpai ka kirto, o ne apie taikakalbe- 
kalbeki, ar matai musztyne ar jote ir veiket tai mane suvis 
ne? neužima. Kalbėk dviejuosia

Tuojaus ponas sūdžiau.!žodžiuosia kas katra musze šu

Kad ir 'brangiai užmoka,
Tai iszsižioti nemoka,

Ba tai negražu derėtis,
Keike nors kiek laikytis,

Ba negali susikalbėti, 
Tai geriau tylėti.

Taip, taip, Angiilkui nieko
nesako,

Ant visko susitaiko,
Bet tegul tik pas Lietuvi

nueina,
Vos slenksti pereina, 

Tuojaus savo žioti atidaro,

Ka tu man ana syk davai,
Tegul tave velniai,

Tik nenorėjau atneszt,
Ir in akis tau mest,

Tik ne bukia padla,
Duok man mesa ana,

O žiurekia raikali,
Bruda pats suėst gali, 

Po kam švara parduodi? 
Ar po 30 centu atiduodi? 
Ba jeigu už tiek neduosi,

Tai pats suėsi!”
Dzievaž ausys vysta, 

Kaip isz szalies tokia kalba 
iszgirsta,

O da ir kitaip pavadina,

Vaina su akmenais,
Su kulolkais ir nagais,

Pas vaita nuėjo,
Iii teismą stoti turėjo.

O ka ? Kasztus užsimokėjo, 
Kaip muilą suvalgia namo 

parėjo,
Blogai būna visada

Jeigu pasigėrė boba,
O kad nuo girtavimo 

susilaikytu, 
szirdele ergeliu neturėtu

y^NT muzikes karezemoje da
vė Jonas Petrui in veidą, o 

Petras sugražino Jonui su pro
centu, vėliaus abudu inneszc 
sklinda in suda, už nupleszima 
szloves. Laike perkratinejimo, 
Jonas tvirtino, buk Petro su
vis nedalipstejo tiktai Petras 
uždavė jam ciferblati, o Petras, 

I vela tvirtina jog kaip Dievas 
i yra danguje, nedalipstejo Jo- 
Ino, bet Jonas ji.

Pirmutinis Budintojas pa- 
szauktas per Petrą, Mikola Lo
pele truputi kurezias, pripaži
no, jog yra paeziuotu, katali
kas ir turi trejetą vaiku.

— Keturis! Meluoje, —per
trauke apskunstas Jonas.

— Kaip tai keturis ? Ju'k tik 
tris, Antanas, Jagota ir Mariu-

Tai

— O Katre?
— Na, toji jau isztekejo, tai 

nesiskaito.
— Tėvas keturiu vaiku, 

diktavojo in protokolą sudžia. 
— kuom užsiimi?

— Sekundantas.
— Ka? ka? kokis sekundai! -

Tada kūmas man atsake;, ryto 
Frano veseile. O asz jam atsa
kiau. Juk* asz žinau kad ryto 
veseile, o Jonas su Motiejium 
bus brolais.

— Ne Motiejus tik Stasys 
buvo broliu atsiliepe vela Jo
nas.

— Kuinas kalbėjo jog Motie
jus bus. Asz kalbu teisybe nes 
sude taip kaip ant spaviednes 
rei’ke kalbėt teisybe.

— Teisybe!—pertrauke ne
kantrus sudžia — kalbėk teisy
be, kaip ten susimusze!

— Tuojaus ponas sūdžiau. 
Tai-gi kaip mes su kurnu kal
bėjomės, atėjo Ignotas tasai ka 
praeita meta pirko kumele nuo 
Frano.

— Po velniu kalbėk trum
pai ar matai musztyne ar ne?

— Maeziau, maeziau tuojaus 
pasakysiu ponas sūdžiau. Ta
sai Ignotas pasisveikino su 
'kalbėki, apie musztyne. Graji- 
nai.

— Duokie po velniu pakaju 
su tais Franais ir Ignotais, o 
kalbėk apie musztyne. Graji- 
nai ant veseilios ?

— Sekundavau ponas sū
džiau.

— Gerai jau gerai. Kas pra
dėjo musztyne? Ar Jonas kirto 
Petra? O ar Petras kirto Joną?

—■ Tuojaus ponas šildžiau. 
Tai taip buvo; mes sėdėjom 
ant Užpeczkio sztai — taip kaip 
czionais kur stovi Jonas —o 
sziukstalis buvo

pranti trumpai! trumpai!
Lopele gilei užsimansto ir 

tarė:
— Dave in snuki paėmė in 

snuki— jeigo trumpai! 
trumpai!

Ant to prova užsilbaige.
— GALAS —

tai

J

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

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

Sil

Bankieris Geležinkelio
Darbininkas

S?* J

I 
k

Geisdamas būtie geležin
kelio darbininkas'savo gyve
nime, Russell L. Hoak isz 
Elkhart, Ind., bankieris, ana 
diena pribuvo in New Yorka 
kaipo geležinkelio kundukto- 
rius ant New York Central 

geležinkelio.

I ' i

Nenoriu sakyt, nes tai piktina,

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondas 

ir Markes.

! — Grajina ant skripkos, po-
1 nas sūdžiau — vela insimaiszia
I Jonas.

— Ne esinii grajotu tik se
kundantas — gynėsi Lopele — 

! muzikantas grajina pirma, o 
! asz grajinu sekunda.

— Na tai gerai, tegul buna 
muzikantu. O kiek turi metu?

— Ar asz žinau ?
— Tai kas gali žinoti ?! Maž-

| daugiau dvideszimts, asztuo- 
1 nesdeszimts ?
į — E, kur ten asztuonesde- 
'szimts, gal turėsiu jau penkes- 
deszimts.

— Ar esi gimine Jono ar 
Petro ?

— Esmu kokiu ten svotas, 
nes tolimas.

— Kokiu budu esate susigi
miniavus?

— Ugi motina Jono ir ie
vas Petro, tai vadinoši kūmais, 
o mano dede tai buvo szvoge- 
rum brolio paezios Petro tėvo.

— Dabar pasakyk . visa tei
sybe kaip ten atsibuvo kareze
moje, kada Jonas su Petru su- 
sikivirezino.

— Tai buvo taip. Ateina(

I 
ž
I ž

?
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«
i
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kaip kur Pe- *
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I
arba pradžia 

SKAITYMO I*
*RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col. |

I1
Tiktai, 10c

MAHANOY CITY, PA.
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Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt! H



M S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

ŽiiriosVietines| GEys margas

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jadvygos ;Utarnink e Szv. Mar- 
Igarieto'S; Seredoje Szv. Luko 
Evangelisto; Ketverge Petro 
Alkautaro; Petnyczioje Szv. 
Jono Kam, Sukatoje Szv. Ur- 
szules.

— Panedelio vakara likos 
sužeistas skaudžiai in galva au
tomobiliu nelaimėje prie 500 E. 
Centre uly., Alfonsas Janavi- 
czius, nuo 501 W. Mahanoy 
uly., kurio karukas susidaužė 
su trimis kitais. Dr. Fentonas 
apžiurėjas sužeista ji nusiuntė 
inligonbute ant gydymo.

>—> Rdpublikoniszfki Politi
kieriai isz Schuylkill pavieto 
turėjo dideli susirinkimą Ket
verge vak., High School sve
tainėje. Daug1 publikos dalyva
vo tame susirinkime.

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

Dar musu vaikai ant karo 
lauko krauja lieja, o musu, 
laikraszcziai ir visokiai politi
kieriai jau mums aiszkina kaip] 
gera ir gražu bus kai taika vėli 
vieszpataus. Jie viską mums 
prižada: gražesnius namus, 
puikesnius drabužius, didės- Į 
nius automobilius ir devynias' 
galybes visokiu patogumu. Ne
reikės nei skalbti nei mazgoti. I 
nereikes nei narna szloti. Viską 
elektra ir nauji iszradimai pa
darys, o mes atsilošė cigara 
kramtysim ar pyraga rysim. 
Rodos tik paukszczio pieno 
mums reiketu.

Bet pažiūrėkime in ta rojų 
kuri jie mums sziadien siūlo, 
žada ir pirszte persza. Sugrįžę 
musu vaikai nieko bendra ne
turės su tais kurie nemate ka
ro lauko. Jie jieszkos darbo ir 
neras. Retas kuris grisz in sa
vo palikta darba; o kad ir grisz 
toli gražu nebus užganėdintas,

SHENANDOAH, PA.
t Rože Kuczinskiene, nuo 

3-29 N. White uly., mirė Panede
lio ryta namie. Velione pribuvo 
5n Amerika būdama jauna mer
gina ir skaitėsi prie senesniu 
gyventoju szio miesto. Buvo 
sena parapijone Szv. Jurgio 
Juietuviszlkos parapijos. Paliko 
'dvi dukteres. P. Aleksiene, isz 
miesto, V. Daugeliene isz Fila
delfijos, sunu Petra isz Kings
ton, Pa., tris brolius, viena sese- 
re. Laidotuves atsibuvo Ket
verge, su bažnytinėms apiego- 
mis 9 vai., kūnas palaidotas 
parapijos kapuose.

t Pranas Navickas, nuo 426 
E. Arlington uly., mirė Utar- 
ninke, 11:05 vai., vakare. Gi
męs Lietuvoje. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
savo paezia Teofilia, 3 sūnūs: 
Albertas, name; Leonardas prie 
tarnystes Francijoj; Vaitiekus 
taiįpgi tarnystėje, Barksdale 
Field, La., 2 dukteres M. Mille- 
riene isz Bushkill ir Violeta, 
New Yorke. Taipgi 2 anūkus. 
Broli Philypa, Ashland, ir vie
na seserį Marijona Lietuvoje.

Svarbios Paskaitos Su 
Paveikslais!

Bus rodomi paveikslai:“Nuo 
Pirmo Žmogaus Sutvėrimo iki 
Muisu Laiku,” kiekviena sep
tinta diena, lygiai nuo 7 valan
dai. Durys adaros nuo 6:30 
yalandai vakare, Peck’s Hali 
svetinėje, 1446 E. 82nd ir Wade 
Paik Ave., Cleveland, Ohio. 
Inejimas isz 82-nd St., 3-czios 
lubos. Užprasizome geros va
lios Lietuvius lankytis in pas
kaitas ir pamatyti paveikslus. 
Inžanga liuesą - Rinkliavų nė
ra! Rengia kvieczia Szv. R.T.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

VICTORY
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WAR 
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AND
STAMPS

kykie, o rytoj tave valdžia už
laikys: Kibą ežia ne Amerika!

Sziadien, kad ir in skola ligi

Praregėjo Ir Norėjo 
Pirmiause Pamatyt

ausu inlysi, pirkis gražiausius 
namus, brangiausius drabu
žius, o rytoj tau valdžia “poor- 
hauziai” bednu name gražia 
vieta parūpins. Kibą ežia ne- 
Amerika!

Tu nepaiszyk, kad kiti tokia 
patys pipirukai per ana kara 
panasziai baliavoju, spendino 
ir durnavojo, o sziadien gali
ma paponaut!. Kita ežia ne 
Amerika! — J. J. B.

neras ramybes. Jis per daug 
mates, per daug pergyvenes, 
per anksti pasenės.

O isz kitos puses mokeseziai, 
taksos nesumažės bet gal dar 
padidės. Musu dideli biznieriai 
dar padidės; mažas biznierius 
atsidurs tarp kūjo ir priekalo. 
Darbo žmogelis sziadien sun
kiai dirba, o rytoj dar sunkiau 
dirbs. Valdžia sziadien mums 
insako ka valgysime, kur eisi
me : ta pati valdžia mažu pama
žu ims mums insakyti kaip ir 
gyventi. Žydu geszeftas ir juo
duku likimas kelia ir kels bai
sius klausimus, kuriems atsa
kymo dar niekas nerado. Karo 
pabūklu fabrikai užsidarys sa
vo duris, darbininkai vėl darbo 
jieszkos. Tos taip gražiai slid
žios ‘ ‘ bumaszkos ’ ’ neužilgo 
ims dilti ir nykti. Tu deszimti- 
niu ir dvideszimtiniu vietas už
ims penktukai ir deszimtukai. 
Sziadien darbo žmogelis, pasi
pūtės ir brangu cigara insikan- 
des bedavoja kad sunku jam, 
baisiai sunku dirbti szeszias ar 
septynias dienas in nedelia. O 
tas “time and a half” ir “dou
ble time ’ ’ duoda žmogeliui po
nu vestis ir pinigus szvaistyti. 
Bet tos ‘ ‘ piedes ” tie “ time and 
a half” ir double time” tuoj 
persimainys in viena ar dvi 
darbo dienas in nedelia. Ir tada 
darbo žmogelis ims rugoti, 
skustis, jausis visu nuskriaus
tas, Paties Dievo užmirštas.

Bet visa tai bus rytaj, o szia
dien, žmogelis baliavuok, triz- 
niok ir uliavok.

Pirk visa kas geriausia ir 
brangiausia: kibą ežia ne Ame
rika!

Dek ant baro dar “bumasz- 
ka.” Vakar neturėjai už ka 
duonos nusipirkti, sziadien tau' 
tik paukszczio pieno reikia, o 
rytoj vėl buezieriui insiskolin- 
si: Kibą ežia ne Amerika !

Pirk ta ‘ ‘ coata” ta kailini sa-: 
vo žmonelei ar mylimajai. Keli 
meteliai atgal tik milijonieriai 
galėjo tokius kailinius pirktis 
o sziadien ir tu, žmogeli gali 
pasistatyti, pasirodyti: Kibą 
ežia ne Amerika!

Szokiai, ‘ ‘ night clubs ’ ’ 
“good times” atostogos ir va
cations sziadien tau, žmogeli 
reikalingi. Tai kas kad rytoj 
tu be darbo ir be pinigu gausi 
ilgas bedarbio atostogas. Kibą 
ežia ne Amerika!

Sziadien tu saliuninka užlai-

Iszpopieravo Kambarį 
Su Markėms

MIDDLEBORO, MASS. — 
Surinkęs 28 tukstanezius pacz- 
tines markes per 25 metus, Wil- 
liamas Sawyer, iszpopieravo 
visa savo kambarį 12 pėdu di
džio. Tu j u markiu randasi 28 
gatunkai isz visu daliu svieto.

Kambaris iszrodo puikai 
nes isz tu j u markiu Sawyer is
padirbo visokius pavidalus.

Vaikas Ir Szuo Vienoje 
Budoje

Amerikoniszkas Rakietinis Laivas

Savo Motina
—

WASHINGTON, PA. — Ne-| 
matydama nieko ant vienos 
akies nuo kada turėjo 11 mene
siu, Mariute Grabaucku, 13 me- ■ 
tu dukrele Vlado Grabaucko 
isz miestelio dabar mato ir 
kada paregėjo dienos szviesa,] 
pirmiause prasze idant jai pa
rodytu josios motina. Operaci
ja buvo padaryta ant deszines 
akies, nes kairioji akis visai yra 
pagedus.

Grabauckas nedirba kasyklo- 
sia jau asztuoni menesiai ir ne 
turėjo pinigu ant operacijos, 
bet Raudono Kryžiaus draugu- 
ve pasirūpino apie tai ir opera
cija likos padaryta pasekmin
gai.

Mielaszirdingas
Pleszikas Prižiūrėjo

Mirsztanti Kūdiki

REDSTONE, WY0. — Kai-j 
mynai pranesze Vaiku Draugu-j 
ves perdetiniui buk Ray Curry 
ir jo pati pasielginejo nemiela- 
szirdingai su mažu sieratuku, 
szesziu metu Arthuru Bagley,
kuri laike pririszta prie stulpo
ant kiemo kad nepabėgtu, kada 
jie dirbo ant lauko. Vienatine 
prieglauda sieratuko buvo bū
da kurioje gulėdavo drauge su 
szunim ir valgė isz to paties
bliudo isz kurio szuo ėsdavo ir 
taip praleido net tris sanvaites 
drauge su szunim.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Keturiu metu dukrele Mrs. E. 
F. Morris, apsirgo nakties lai
ke ant kruogulo, o kada motina 
bego paszaukt daktara, susiti-
ko ant slenksczio namo pleszi- 
ka su atkisztu revolveriu. Per- 
sigandus motere, kada pleszi
kas pareikalavo pinigu, pasa
kė jam su aszaromis, kad josios 
dukrele yra mirsztanti.

Sieratelio motina Mrs. Edna 
Wagner, kurios vyras pabėgo 
nežine in kur, buvo priversta 
jeszkoti prieglaudos pas savo 
giminaite Bagley’niene kuri 
sutiko ja priimti bet vaikui 
prieglaudos nenorėjo duoti.

Mirė Ant Kapo
Savo Moteres

PITTSBURGH, PA. — V. 
Latane, 68 metu amžiaus, mirė 
ant kapo savo moteres, nes kaip 
kaimynai pasakė policijai, ne
galėjo be josios gyvent. Motere 
mirė du menesiai adgal, pasi
likęs naszlys negalėjo susira- 
mint ir užmirszt savo gyveni
mo drauges su kuria pergyve
no 45 metus. Negalėdamas il
giau vienas gyvent, nusipirko 
truciznos ir nuejas ant kapiniu 
iszgere ant kapo savo moteres. 
Rado senuką be gyvasties.

Iszgirdes tai, piktadaris pa-
šlepe revolveri, priėjo prie kū
dikio loveles ir per valanda lai
ko parenginejo jam reikalin
gas gyduoles,’ pakol pavojus 
ne praėjo. Motina dekavodama
nepažinstamam žmogui su asz 
aromis, bet pleszikas jai ap- 
reiszke, kad jisai pats turi pen-
keta vaiku namie ir yra pri
verstas apipleszinet žmonis nes 
vaikai neturi ka valgyt, motere 
serga ligonbuteje, o pats ne ga
li surasti darbo, todėl dienomis 
prižiūri vaikus o naktimis api- 
pleszineja namus ir žmonis.

Keturios Kiaules
Suaugę In Viena

FREDERICKSBURG, PA.
— Ūkininkas V. Sillers, parsi
vežė namo gyvuliu daktara 
idant jisai prailgintu gyvastį 
nepaprastam sutvėrimui. Yra 
tai keturi parsziukai suaugę in 
viena kaip Siamiszki dvynai. 
Kožnas isz parsziuku turi po 
ketures kojas, uodega ir snu
ki.

— Amoni jos szauksztelis 
nuvalo auksinius ir sidabrinius 
dalykus.

Amerikoniszki Tankai Vokietijoj

Amerikoniszki tankai atgabeno Amerikoniszku karei
viu infula Vokiszka miesteli, kuriems tankai prigialbsti 
užimti svarbias vietas. Priesz tai mažai pasiprieszino Vo- 
kiszki gyventojai, nes neturėjo kuom apsiginti.

♦

Amerikonai pirma karta naudojo szitokio budo rakie- 
tini Laiva su didele pasekme, invazija ant Morotai Salos, 
kuria vėliaus užėmė be jokio pasiprieszinimo nuo Japonu.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ponstva V. Stoczkelei isz 
Girardville, Pa., raszo: — Pri- 
siuncziame tamistoms užmokes
ti už laikraszti ‘Saule’ ant viso 
meto ir užsiraszom vela ant ki
to meto, mes jau skaitome 
“Saule” daugiau kaip 40 metu 
ir musu likimas iszrodo, kada 
mes turime ja skaityti, kas isz
rodo geru būrime mums ir pa
rodo kad ponstva V. Stoczikelei 
yra vieni isz musu žymiausiu 
skaitytoju szioje aplinkinėje, 
kurie skaito “Saule” daugiau 
kaip 40 metu ir ja platina tarp 
savo pažinstamuju ir draugu.

(Acziu ponstva Stoczikelams

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A5 iki K5 dabar vra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki R5 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

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

I 1 diena 1945 mete.
Czeverykai—Ženkleliai Nrs. 

1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

už szelpima laikraszczio ir jo 
skaitymo kaipo ir kiti tukstan- 
cziai taip pat darant. Acziu vi
siems szirdingai da syki ir kad 
Dievas užlaikytu visus geroje 
sveikatoje ir ilgoje gyvasteje).

Mare Blaszkevicziene, isz La 
Salle, Ill., raszo: — Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raiszti “Saule” ant viso meto, 
asz myliu jusu laikraszti labai, 
skaitlį visas žinos ir puikias is
torijas. “Saule” atnesza 
džiauigsma ir szviesa in musu 
nameli. Kada “Saule” ateina, 
tai hunu namie ir dirbtu kad 
tik perskaityti “Saule.” Lin
kiu jum ir jusu szeimynoms ge
ro gi linkio ir laimes.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markei.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

■■■$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekančio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplankysite 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. 3oc

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha 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 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25e

• No. 116 Istorija tpie 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 apia 
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. 6i 
puslapiu ..........................................15c

No. 126 Penkios istorijos anie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c I

No. 127 Trys istorijos anie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; 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 apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 25c

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

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

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

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muso 
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 ..........................................15«

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iš
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra» 
Piemenlis; Isz ko susidarė Angli* 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................
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Saule Publishing Co., 
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