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Dideli Musziai Ant Pacifiko%

Isz Amerikos “Bazooka” Padaro Daug Biedes

GIMĖ IN 18 MINUTU

Po Motinos Mircziai
’ KELLYBURG, KANS. — 
Stebėtina operacija padare 
daktarai Kansas City ligonbu
te j e ant Mrs. Neoma Shaffer 
kuri tikėjosi pagimdyti kūdiki 
ta diena, bet nesusilaukė pama
tyti savo naujai gimusi kūdikė
li

Motere ėjo in kroma parsi- 
neszti maisto ant piet ir neuž- 
temino kad prisiartina didelis 
trokas, kuris pataikė in nelai
minga motere, užmuszdamas 
ja ant vietos. Likos tuojaus nu
vežta in ligonbute kur daktarai 
tuojaus padare ant josios ope
racija perpjaudami szona ir 
iszgialbejo kūdiki kuris szia- 
dien yra sveikas ir gyvens.

Vyras dagirdes apie nelai
me savo paczios tuojaus nuva
žiavo in ligonbute, bet jau neuž
tiko gyvos savo paczios tiktai 
naujai gimusi kūdikėli.

Szitas Amerikoniszkas tankas apginkluotas ir kėlės to
nas dinamito padaro puiku inspudi, bet daug biedes del ne
vidono, trijų coliu skyle laive. Vokiecziai pradėjo naudoti 
ant Amerikonu panasziu tanku, bet Amerikonai greitai 
jiems atsimokėjo padirbdami geresnius.

Nuplakė Savo Augy ti
ne Ant Smert

Motere Turi Tiesa

KARE Amerikonai
Vokiszki Sziaudiniai

Czeverykai Paskandino 227

Didžiausia Ūke Ant 
Svieto; Neturi Nei 

Vieno Arklio
KANSAS CITY, KAN. —

T. Campbell 36 metu senumo, 
yra dažiuretojum didžiausios 
ūkia ant svieto sziam valstije, 
kuri turi 200,000 akeriu, dau
giausia augina kvieczius, o isz 
vieno akerio surenka kaip ka
da 28 buszelius kviecziu. Pra
eita meta surinko 5,656.000 bu- 
szeliu kviecziu, už kuriuos loc- 
nininkas aplaike $12,656,000. 
Darbas ant tosios ūkia atsibu- 
na su pagialba maszinu ir trak
torių. Praeita meta penkesde- 
Ezimts maszinu apdirbinejo 
dirva. Sodinimas, pjovimas, 
rinkimas ir t. t., yra daromas 
su pagialba visokiu maszinu. 
Ūkia padalinta po 5000 akeriu 
po prižiūra gero dažiuretoj aus 
kuris prižiūri darbininkus. Ant 
kožnos dalies randasi naujau
sio sztamo namai ir kluonai. 
Ant visos ūkia nesiranda nei 
vieno arklio.

WILLIAMSTOWN, W. VA. 
— Bertha Niyes, 52 metu, likos 
uždaryta kalėjime už suplaki
mą savo augytines taip baisiai 
kad toji mire in puse valandos 
po atvežimui in ligonbute. Ka
da daktarai apžiurėjo žaidulius 
augytines Ernestinos Brandel, 
deszimts metu, rado iszlaužta 
ranka, nosi ir szonkauli, kūnas 
buvo visas pamelynaves, o szle- 
bukes buvo pilnos Utelių.

Motere iszsikalbinejo buk 
turėjo mergaite nubausti nes 
vogė smulkius pinigus, bet tas 
buvo netiesa nes kaimynai ne
matė kad mergaite kada turėtu 
koki pinigėli, tiktai nuolatos 
plakdavo ja tankiai be jokios 
priežasties, kad kartais nega
lėjo paeiti nuo skausmo.

Sieratele buvo dukrele miru
sios giminaites kuri mirdama 
melde josios kad augintu kaip 
savo ir butu jai gera.

SCRANTON, PA. — Mrs. J. 
Primokiene užvede skunda 
priesz savo vyra Motiejų už su- 
muszima. Primokiene yra dide 
le motere sverenti apie 296 sva
rus ir turi szeszes pėdas augsz- 
czio, o Motiejukas apsivedė su 
savo prisiegele ne isz meiles 
tiktai del josios pinigu po pir
mam vyrui, kuris buvo užmusz- 
tas kasyklose, bet kada ju ne- 
aplaike, pradėjo ja visaip pa- 
niekinet. Sudžia davė jai tokia 
patarima: “Jeigu da karta ji
sai tavęs pradės paniekinet, tai 
paguldyk ji ant keliu ir duok 
gerai per sėdynė, o jeigu tas ne- 
pagelbes, tai asz jam duosiu, 
nes asz manau kad jam užgana- 
dysi.“ Pacziule prižadėjo isz- 
pildyt patarima sudžiaus.

Pigus Budas Gavimo 
Deimanto

Rado Senoviszkas
Brangenybes

NEFFSVILLE, PA. — V.
Hallowell, rado dežiuke senu

Mylėjo Paczia Ir
Uoszvia

NEW YORK, N. Y. — Laike 
teismo ant persiskyrimo Jono

Kareivis Patrikas McDon
ald isz Grand Rapids, Mich., 
kuris randasi prie tarnystes 
Franci jos, idant negirdeti jo 
vaikszcziojant patrules, o 
ulyežias neszioje szitos sziau- 
dinius czeverykus.

LONDON. —Angliszki ero- 
planai vela bombardavo Vokie
tijos miestą Hamburgą. Vie
nas eroplanas nuszautas.

HAZLETON, PA. — Jokū
bas Rosinovich, 70 metu senu
mo, likos aresztavotas per pa- 
licija, už padegimą savo namo 
kur jo duktė gyvena. Rosino
vich likos padėtas po $800 
bylos.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ERIE, PA. — H. Fenssen, 
jubilierius, aplaikes keliolika 
puikiu deimantu, rode juos sa
vo kaimynui M. Ruben, kriau- 
cziui ir užklausė jo ar jam pa
tinka tieji žibueziai. Ruben gė
rėjosi deimantais kalbėdamas: 
“tai butu lengva nuryt viena 

iisz lokiu puiKiu aKmenenu,: 
tiems ka juos iszkasa, o asz ga-l 
letau taji didžiausia deimantą 
nuryti. ’ ’

Fenssen atsake kaimynui| 
kad jam kasztuotu 50 doleriai 
jaigu ta galėtu padaryti. Ru-j 
ben daug nemanstydamas insi-. 
dėjo didžiausia deimantą ver-.

.... !i Tamber nuo savo pacziules, ad-j isz tokiu puikiu akmenėliu, į 
vokatas iszrode buk tarp uosz- 
ves ir Jonu, vieszpatavo ko- 
meilingiauses susineszimas o 
tuom uoszve suvisai nesislepe 
prie savo dukteria. Laiszkas 
gana aiszkiai pasirodė del ko 
jauna Tamberiene geidžia atsi
skirti nuo savo vyro. Kelis

žemcziugu ir kitokiu auksiniu kartus Tamberiene užtiko savo tęs 175 doleriu in burna, iszge-| 
papuoszu, kada isziminejo ma- vyra gulinti vienoje lovoje su re stiklą vandens ir deimantas
szinas isz senos plytinyežios. 
Kada nuveže savo radini pas 
auksoriu in New Yorka, daži- 
nojo kad jo radinys yra vertas 
apie deszimts tukstaneziu dole
riu. Ant vieno branzalieto ran
dasi litaros: “from L. W. to 
R. A. —1775.“ Matyt kad senai 
tasai radinks buvo paslėptas 
senoje plytiny ežio j e.

uoszvia. To buvo už daug mo
teriai ir užvede skunda ant per
siskyrimo. — Ne visados žente
liai myli savo uoszveles.

radosi viduriuose. Iszeidamas 
padavė nusistebėjusiam jubi- 
leriui 50 doleriu, ka tas turėjo 
priimti, ir iszejo.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

— Idant užlaikyti 
moksliszku institutu 
Amerike kasztuoje po 
leriu kas minuta.

visokiu 
czionais 
900 do-

J aponiszku Laivu 
Japonu Sala Formosa Baisiai 
Bombarduota; Rusai Prie Til
žės Ir Finlandija; 2,200 Ero
planu Bombardavo Vokietija; 
Riga Paimta Per Rusus; Vo
kiecziai Neteko Daug Tanku 

Ir Kareivų Prie Aachen
MOSKVA, RUSIJA. — Ang

lijos ministeris Winston Chur
chill su Stalinu tarėsi su atvy
kusiais karo ir politikos pata
rėjais kad vėliau galėtu pradė
ti pasitarimus su Rusu atsto
vais. Rusai reikalauja vienbal
sis keturiu didžiųjų valstybių
nutarimas kaip svarstomi rei
kalai.

HOLLYWOOD, CALIF. —
Pana Georgette Bauerdorf isz 
New Yorko likos surasta mau- 
dinyczioje negyva. Pagal pali- 
cijos tyrinėjimo sako kad mer 
gina likos nužudyta.

— Amerike taip prasipla
tino naudojama grajinamu in
strumentu kad j u fabrikantai 
padirba po 3 kožna minuta.

Amerikoniszki Sargai Ant Rhine Upe

Ant Cedu Salos, Filippinuose, Amerikoniai bombardavo 
ir sunaikino apie 200 priesziu eroplanu, daug aliejaus ir ga
zolino stotes, kad nesigautu in rankas j u draugu.

PEARL HARBOR. — Amerikoniszki 
dideli B-29 cropland su kariszka įlota 
bombardavo Japoniszka Sala Formosa, ant 
Pacifiko, apie 227 Japoniszku laivu likos 
paskandyta ir 600 eroplanu likos nuszauta
in laika penkių dienu musziu. Japonai likos 
taipgi smarkiai sumuszti ant Tiddjm Salos
ir Amerikonai paskandino kelis tavoriniu
laivu ir nuszove daug eroplanu.

ISZ AACHEN. — Vokiecziai neteko 
60 dideliu tanku kada Amerikonai sztur- 
mavo vidurmiesti ir nuszove dvylika ero
planu ir apie du tukstaneziai Vokiecziu žu
vo muszoje aplinkui miestą.

LONDON, ANGLIJA. — Rusai randa
si netoli nuo Prusiszko rubežiaus ir vidu
rį ja Lietuvos, ir jau užėmė Riga, Latvijos 
sostapyle. Rusai gavosi in Klaipėdos kur 
atsibuvo smarkus musziai ir daug kareiviu 
žuvo ant abieju pusiu. Jugoslavai paėmė 
drutvieta Belgradą su didėlėms bledems 
del Vokiecziams.

Apie 2,200 Alijentu eroplanu užpuolė 
ant svarbu miestu kaip: Hamburgas, Wil- 
hemshaven, Duisburg taipgi Antverpas kur 
padare daug biedes per numetimą dideliu 
bombų, sunaikindami miestus ir daug užmuszta.

Sovietai paėmė svarbia pristova Petsa- 
mo, Finlandijoj. Tasai miestas jau buvo 
kelis syk bombarduotas per Rusus su di
dėlėms bledems.
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Kas Girdėt
jenti savo sena dranga. Labai 
nusistebėjo paregejas ji tokio- hingtone, 
je vietoje, pasveikino ir užiklau- 
se, kokiu būdu jisai 
paikszu prieglauda, 
ant valandėlės gilei

toriais gyvenimo surasziu AVasi- 
aipreiszke mėnesi

niam laiikrasztyje “Hygenia,”

Teviszka meile tai yra pir-
mhcziusiu gamtisz'ku ir moral-J1° ir pradėjo jam kalbėti:
iszku privalumu žmogaus. Be “
tosios meiles ne butu žmogisz-į sitiko sekaneziai: Apsipaczia-
kas iszsivystimas. Gal nesiran-t
da pasiaukavimo, kokio tėvai j suaugusias dukteres.

gavosi in stebėtina fakta, kad vienais isz 
Draugas kožno 12

užsimaus- czionais
vaiku ateinaneziu 

ant svieto Amerike, 
yra kuldlkiu ne szliubiniu arba

KAS ATSITINKA
DEL TU KA KANKI-

— O Dieve! tai musu
1 kubelis, tai jo drapanos.

Iszeme ant galo kuna 
medžio ir viskas iszsirode,

| Jokubuko krepszvje rado jau-
NA ŽVĖRELIUS IR Inas ir skruzdžių apsėtas szar-

Jo-

isz 
b a

kūtes. Kokis tai baisus perser-' 
gejimas del vaiku;

Jokuhukas, kada isz medžio 
! su savo pauksztukais lipo, ko
ja paslido, o tas medis turėjo R OZAS žvėrelis ir paivksz- ■ ..1 , iiszpuvusi vidurį

telis yra nuo Dievo del rei-L • 
ir su ja apsivedė. Tas buvo isZtikros vineziavones ir ne- halo žmogaus duotas; bet be 
priežaste nepaprasto susigimi-

Matai mano drauge, tai at- benkartukais.
Todėl, Daktarais Dumi nori 

.vau su tūla naszlia kuri turėjo duoti užmanymą, kad permai- 
gimimo metrikųNepoil- nyti t’ciwa, 

nepaszvenstu del laimes savo laikui mano tėvas insimy- taip kad kiti nesuprastu apie 
Įėjo in viena isz tuju dukteriniai, kad minėtas kūdikis paei-

JUOKAI

Nesuprato

PAUKSZTĘLIUS
A

ir in ta isz
i virszaus insmu'ko, isz kurio jo
kiu bildu iszlipt negalėjo, ir į 

vedusiu tėvu. | reikalo niekas ne piivalo del ju jajjp įsz bado ir nuo skruzdžių
Yra tai geras užmanymas, ba1 skriaudos daryt.

kūdikis, ateinantis; • O tai vienam kaime turėjo 
isz priežasties kitu gaspadorius sunu, vardu Joku-! 

buka, ne kam verta. Matauszas,-

vaiku.
Panaszia meile matome ir

pas žvėris ir gyvulius. Paimki
me tokia malszia viszta. Kada| niavimo, o ypatingai mano pa- 
ji pasilieka motina (perekle), ti pasiliko uoszve del savo uosz- nekaltas
ant kart stojesi pavojinga del vi°, 0 mano tikras tėvas pasili-iant svieto 
savo nevidonu kurie tikoje ant Diano patėviu. Mano poduk- kaltes, turi neszti ant savo var-

Metasi ant te pasiliko tokiu budu mano jo paniekinimą, isz priežasties jo tėvas, ne ka paisė ant savo^ 
Po tam atsitiko szi- kad jo motina papilde gieda ir sūnelio; daugiaus “ 

ve" jo tėvai ne yra vedia ?
Pats faktas daveda kad de- ant savo jaueziu

baisia smerczia numirė.
O tai kaip del tokiu pareina.

— Atbegias sveczias 
restauracija, paszauke:

— Kelneri! duoki greitai 
verslines kepsnies?

Tuoj aus, su noru!
— “Asz ne noriu su 

ru” tiktai su bulvėm.

in

no-

Didelis Giliukas

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu

j Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< :: \|
i SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

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

Saule. Mahanoy City, Pa.

josios mažiuleliu. 
sakalo, szulic, lapes ir net ant : 
žmogaus, kurie u'ž'klumipa ant 
josios vaikucziu. Motiniszka 1 
meile padaro ja narsia.

Kuom žvėris ir žmogus ran
dasi ant didesnio laipsnio isz- 
sivystimo, tuom didesne rupes- 
czia apsiuaube savo vaikus, 
tuom daugiau pasirenge au
kauti tėvai.

O bet, iszskyriant to, pama
tiniu privalumu, koki uždėjo 
gamta ant žmogaus ir civiliza
cija, randasi da ir kiti privalu
mai ir užduoti ant jo per visuo
mene kovoje už jo gyvastį ir 
iszsimąitinima.

Tankiai ateina galėjimas 
tarp privalumo ir galėjimo už 
savo būvi, ikaip sekantis atsi
tikimas mums parodo, kuris at
sitiko ana diena Florencijoj se- 
kancziu bildu:

Ant geležinkelio tarp Flers 
ir Leware, pildė dinsta drožni • 
ko, kokis tai Severos. Apie piet 
pareina pro jo budykia du pa- 
sažieriniai trukiai. Tame tai 
laike jo pati atsiuntė jam pie
tus per maža sūneli, kuris szo- 
kinedamas skubino pas tęva, 
bet ant nelaimes parpuolė ir 
koja gavosi tarp sztangu. Tė
vas matydamas savo mylima 
sūneli gulinti ant sztangu, pri
bėgo prie jo tiksle pakėlimo, 
bet tame iszgirdo szvilpima 
lokomotivos, duodanti ženklą 
idant pei'žiainyti “szviczius.” 
Laikas trumpas ir brangus. Tė
vas turi permainyt bėgius, nes 
kitaip kitas trūkis užeitu ant 
tu paežiu begiu ir abudu susi
durtu. Suprasdama nelaime, 
tėvas szoko prie “šviežiu” ir 
vos nuo jo atszoko, trūkis užėjo 
ant vaiko, sumaldamas j! ant 
szmoteliu. Truki tuojaus sulai
kė.

Yra tai pavizdys nepaprasto 
prijautimo savo užduoties — 
paszaūkimo. Nelaimingas tė
vas turėjo tik maža minutėlė 
iszsirinkti ka turi daryti. Nete
ko mylimo kūdikio, bet iszgial- 
bejo gyvasti del szimto pasa- 
zieriu važiojeneziu trukiu.

Prezidentas dagirdes apie 
nepaprasta pasiszventima tojo j 
■žmog'aus, priskaitė ji prie kituį 
narsunu, apdovanodamas ji 
kryžium. Žmonis ji gerbe ir gė
rėsi isz jo pasiszventimo, 'bet 
motina, pas kuria meile del sa
vo kūdikio perauksztina visiką, 
vadina taji nelaiminga narsu- 
na “žudintojum savo locno kū
dikio.” Taigi, prezidentas ap
dovanojo toji, kuri motiniszka 
szirdis turi paniekint.

Yra. tai tik vienas atsitiki
mas isz daugelio panasziu gy
venimo tragedijų, kokios atsi
tinka laike pildimo savo dins- 
to.

moezeka.
taiip: duktė mano paczios, 
dusi už mano tėvo pasiliko mo-į 
tina ir susilaukė sunaus. Tasai p intas procentas Amerikonisz-1 
sūnūs buvo mano broliu, nes ku vaiku paeina isz netikrojo 
buvo sūnum mano tėvo. Buvo 
jisai taipgi sūnum dukters ma
no paczios, kuri priesz tai buvo jima czionais. 
jo bobuke, o asz dėduku. Kitaip lo apsvarstyt 
kalbant, pasilikau dieduli! ma-

• sūnelio; daugiaus žiurėjo ant. 
savo sūnelio; daugiaus žiurėjo 

iu, nekaip ku-1 
di.kio; motina, kaip motina, o 
kad ir buvo niekai kūdikis, bet1 

guolo, yra stebetiniu ir liūdna,! vienok mylėjo, ant visko pa ve
lia tas liūdina apie puiku pade-Ujo ir viską davinėjo, ka tik su- 

Ant tuju priva-1 nelis užsimanydavo, per ka su-- 
gerai Ameriko

nai, kurie myli iszkiszinet

DZŪKO :: ::
:: :: BAIME

— O, po perkūnu, deganti 
gala cigaro indėjau in lupas!

Leką jus. — Tai da didelis 
giliukas, jog ponas tuoj aus 
pajutai!

BUY
UNITED 
STATES 

RAVINGS 
BUNDS

J

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

Bondus ir Markes.

Tūlas žmogus ana diena nu
važiavo in Danville, Pa., atlan
kyti prieglauda del paiksziu, 
kuri anie patemino vaikszczio-

girdzi kumuti, tu mai 
porinai, jog cavi kipszas 

klaidzino, kaip guglinai isz Sei
riju pro Sutros karčemų. Tai

į vis bratulku, nieks, priesz ma- 
. . nu straku koki asz eureiau.vis iszdiiko. 4
Kaip tik pavasaris atėjo, ta- r 

no tikram broliui, o mano bro- tiems kuriu akysia mato krys- da jokis pauksztelis 
lis vienlaik buvo mano anūke- teleli, o savo nemato balkio, pa
lių.

In metus po tam mano >pati j kituose sklypuose ir kalbėtu 
susilaukė sunu, taip, kad mano 
uoszve, pussesere, mano sū
naus, buvo po draug jo bobute. 
Mano tėvas pasiliko szvogeriu 
mano sunaus, o asz per tai pa
silikau broliu savo locno su
naus, kuris taippat yra sūnum 
mano moezekos. Pradėjau isz- 
aiszkinet taji susigiminiavimą 
szeimynos mano draugams ir 
už tai mane uždare priglaudoje 
del paikszu. O viskas ka tau pa
sakiau yra teisybe, bet mano 
draugai mane, kad asz papai
kai! ir uždare mane czionais.

Pats bandykie taip padaryti, 
o persitikrinsi jog, kad tai tei
sybe, jeigu ir tave czionais ne 
uždarytu.

Isztilkruju sveikas žmogus 
iszeitu isz proto su tokiu susi-! 
giminiavimu.

kol pradės kritikuot padėjimus

pamokslus ant tojo tikslo.

Maldu Vainikėlis
:: Knygele ::

Ne Mate

Ne senai įprofesoris Irono 
Sefero apsiene isztirinet kokia 
blede atnesza vienai szeimynai 
girtuokliavimas. Su pagialba 
valdžios virszininku ir sūdo už-! 
raszu tasai profesori surinko 
gana akyva surasza isz gyveni-! 
mo girtuokliszkos szeimynos. 
Sztai pralbobute jauniausios i gyvenanczios szeimynos, gimė 
1704 mete, o mirusi pradžioje J 
deviniolikto szimtmeczio, buvo 
didele girtuokle. Isz josios gi-: 
mines tarp vaiku, anuku, pra-j 
anuku, kuriu buvo net 836, ta
sai profesoris turėjo gilinki su-i 
rinkti gyvenimą 742 ypatų.! 
Isztuju 742 imipedžiu tosios 
girtuokles gimė 102 benkartu-! 
kai, 142 ubagu, aplaikanti pa-i 
szialpa isz valdžios 69, paleis
tuviu 181, prasižengėliu 78, o 
pakorzu žudinstas 12.

In laika 75 metu Italijos 
valdžia užmokėjo ant užlaiki- 
mo tosios szeimynos prasižen
gėliu, maitinimo ir suszelpimo 
daugiau kaip du milijonus li
rų.

Toketai buvo pasekme szei
mynos kuriu poteviai buvo gir- 
tuoklais.

“Kahgyur” biblija Tibeton- 
iszku budystu, gal yra viena 
isz didžiausiu ant svieto. Susi
deda ji isz 108 'knygų arba to
mu. Kožna. knyga turi tūkstan
ti puslapiu, svėrė deszimts sva
ru, turi 26 colius ilgio, 8 ploczio 
o 9 didžio.

Daktaras H. L, Dumi, direk-

Kada asz buvau da jaunu 
. . bernaičiu apie penkiolikos me- negalejo v. 1 1 . i, , . ... , i tu, sluzmau asz pas ponu stnel-’atrast sau vietos, kurioje gale-1 . v . ‘.. , .. . TA. ciu uz piemeneli. Vienu rozutu sau lizdeli susikraut. Di- . .. . . . . į3V. . . T „ . nusiunce ns mani m szinku ipar-dziausiose krūmuose Jokubu- . . ... „ . Jnešei kvoreu arielkos. O kad 

’greicziau butu, liepe man pai-1 
me szivu kumelaičiu. Paėmiau 
ir leidžiausi in szinku, o buvo; 
kecuri viorscai. Su kulnimi mu- 
sziau in szonus ir lėkiau kaip 
žaibas.

| O ei, bracisku, jau tamsu o 
I da per miszku reiike joc, tai net
■ mano plaukai pasistojo. Atjo-
■ jau in szinku ir žaras paszau- 
ikiau: “Pilk Mauszlkuci, kvoreu 
1 sznapso del pono strielciaus 
į Zmikevicziaus. Žydas inpyle,
užmokėjau cimpa, indejau bu- 
telka tarban, iszejau laukan, 
aciriszau kaibilku ir leidžiausi 

i . adgal, o buvo stroszniai tamsu!
binetis ipo medžius jeszkoda- į 
mas lizdu. Ne po ilgam rado, ko 
jeszikojo, ba vienam medije už
tiko szai’kas.

Tame atėjo pietus, tėvai J o-į 
kubuko laukia, o jo nėra; bėga 

' adina po adinai, ane gyvuliu' 
ane vaiko nematyt. Nusiuntė 
tarnaite, 'kad dažinotu Ika Jo- 
kubukas veikia, bet niekur jo 

! nebuvo matyt, tik gyvuliai vie
ni ganėsi. Atėjo vakaras, pere-

— O tu besarmati, nesigė
di sugryžinet kaip kiaule gir
tas ir tai vidurnaktyja!

— Tylėk, tylėk, mano szir- 
dele, niekas manes ne mate.

— Taip ne mate, nes visi 
girdi mane.

Nusigyvenęs

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

Moraliszka Kabala
Di- 

Jokubu- 
kas užtikdavo, o kad ir augsz-, 
cziause reikėdavo in medi lipt, 
tai jam buvo niekas, ba užlip
davo, o kiauszinukus arba ir 
mažiulelius pauksztelius isz- 
pleszdavo.

Nei vienas isz kaiminu skun-į 
dėsi tėvams to palaidūno, bet, 
niekas negelbėjo. Tėvas norėjo 
kaip kada nukorot, bet Joku j . 
bukas pajutas tai pabėgdavo 
arba motina psalepdavo. į 

Viena diena Jokubu'kas nu- I 
gine tarp senu liepų ir kitokiu 

■medžui gyvulius, ant kuriu i * . . .daugybe buvo visokiu lizdu.4
■ Pametąs gyvulius, pradėjo ’ka-

^1 Joju greicai, nec ruksca pies- ^įus jr iaįkyk valanda laiko 
kos ir man acejo ant mislies ma- szaltame vandenyj.
gilos ka szale gasciucziaus bu- — Amerikonai taip myli 

■vo! i sūdytus rieszutus kad kožna
1 Ir kada pro magylas jojau, minuta ju perka už 35 doleriu.

: - iszgirdzau kad kas szvilpe ant 
magylu. Na, jau manu cielas 
kūnas nucirpo. Pradėjau su 
kulnimis baralbonyc in szonus 
ka.bilkos kad cik greicziau pra- 
jo’c, o ce, bracisku, szvilpe ir 
szvilpe žaras szali manis! Ko 
greicziau joju ko greicziau 
szvilpe! Tai tau, Ancaneli, pa- 
manstau, — nusuks cau kip
szas gaivu! Bijojau in miszku, 
da smarkiau cylpe. Parjojau ant 
dzedžiuciaus, nuszokau nuo ka- 
bilkos, szvilpe. Ponas trielczius 
pažiurėjo in mani, paszauke: — 
U-gi kas cau, tu laidoke? — 
Asz stoviu kaip numiręs! Kodėl 
neporini? — ir su vyžų trepce- 
lejo in padlagu. Cinai viskas 
isivirožijo! — Szvilpi, o kas 
szvilpi? U-gi manu nosyje

Turėjo arklius, roges ir ve
žimus.

Valgė mesa ir gardžius gė
rimus.

Suvalgė ūkia po tėvu ir da
li paczios.

Dabar girdo žydo arklius 
isz bėdos.

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

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
P»alme 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, i .
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. , ™ gailesį. AtejO Vakaras, pere
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus, jo liaktlS, O Joklllbuko kai]) lie
Malda prie Panos Szvencziausios. '_ < , , • . t •matvt taip ne matyt. Jau n se
Malda prie Amuolu ir Szv. Dievo. |
Artindamasi prie Szv. Stalo. nas Matauszas -pradėjo rupiu

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. Įįg, 0 mofįna įsz gailesCZ10 1‘ail 
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 Marij-
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.
Ministranturas.

saule pub. co. Mahanoy City, Pa. o įievat ir ta medi nulaužė, ant
kurio Jokūbas szaikas eme.

Valditojas to medžio, atėjo Szak in ražancu inraszytas, bet iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
po vėtrai su žmonėmis, kad a<p- 

fdavadyt tais iszvartas;

dot; jeszkojo Jokubuko visui 
bet negalėjo niekur surast.

Nukelavo pas burtininką

Ar Žinote Kad...

— Kožna minuta Amerike 
iszduodama po 35 doleriu ant 

| platinos isz kuriuos dirbasi vi- 
’ šoki puikus dalykai.

— Pirma spirgimo žaliu 
bulviu, supjaustyk jas in re-

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

o».

1 . ' 
kad jiems pasakytu, kas su ju 
'Jokubuku stojosi. Dave nema
žai už jos burtus, ,o toji pasakė, 
kad ju Jokubuika kokis tai kai- 
minas nužudė.

Į Pasklido tarp žmonių ta ži-I .V' nia ir gal 'but ne ant vieno už- 
si'klepoja ir in suda patraukia, 
kad ne but iszaiszkinia.

— Kad negirgzdetu zovie- 
sai, isztepk su aliejum.

— Amerikoniszka pinigu 
dirbėja iszmusza kožna minuta, 
po 200 deszimtuku.

— Japonijoj priesz kare 
iszdirbinejo kas minuta po 80,- 
000 papirosu.

— Kad netuptu muses ant 
paveikslu rėmu ir liktorių pa
trink lavenderu aliejum.

j — Amerikas iszsiuntinejs 
' m kitas dalis svieto visokiu ma- 
■ szinu už 750 doleriu kas minuta 
' diena ir nakti.

ISTORIJEapie na isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti

szvilpi! Ir viską paporinau kasi szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
su manim aciciko! Tai matai

I In kelias sanvaites po pra- kumuli kieik stroko curejau! Ir 
puolimui vaikiszczio, pakilo di- Dzievulis žin, kad butau ciire- 
dele viesulą, kuri ne mažai ble-* jas norint vienu viorstu da joc, 

.dės padare, ba daugybe triobe-'tai tas szvilfpimasbucu mani in 
siu sugriovė ir medžiu iszlauže varjaciju invaris.

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.

Ar tu neturėjai jokiu brost- Geros rodos, Gailinga ypata. 
vu ant saves? Na nie curejau! Galybe Meiles, Juokai, Ragan-

PUIKI ISTORIJA
t K $ S A

Velnias
TIKTAI, 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa-

kaip buvau pas Meceliu Kry- 
bet žiu, turėjau rankoje ražancu ir 

kaip persigando, kada pamate' kaip strosznai grūdosi, jog vie- 
.vienam kelmia apipuvusi žmo
giškos'kuna. Visi isz baimes nu- žaras 
tirpo, ant galo ipersigandia' pirkę.
parbėgo visi pasakodami kai- 
minams, ka kelme rado.

Ant tos pasakos, nubėgo szvilP'ir net ne ™nn rozu ’P1'*’, 
daugelis pas ta medi žmonių,isz to nosinio tr0P™- 
o su jais drauge ir Matauszas K0, 

Lsu paezia. Persigandia suriko 
vienu balsu:

nu czonstulkuciu pagubinau ir 
negalėjau nauja misi-!

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

I Andrius J. Recklitis

O kaip jau sulaukiau senat
vės, tai žinau nuo ko nosyje

PIRMOS KLIASOS SALONAS 
206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Einu i 
tenai

; Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. Kas 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už-

: laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
ogi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! centre st., mahanoy city, pa.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir motėm, 

visos trys
KNYGUTES “°*' 

••SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA. I

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—HO—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gule, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanov City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Daktaras Visažinis

puvo viena karta ūkininkas!
vardu Vežis. Tas nuvažiavo 

in miestą ir pardavė už du rub
liu vienam daktaru vežimą szie- 
no. Kada jam pinigus užmokėjo 
sėdėjo daktaras už stalo ir gar
džiai pietus valgė. Ūkininkas 
matydamas daktara taip ska
niai bevalgant pamansto dak
taru stotie. Jis paklausė dakta
ro, ar jis negalėtu daktaru lik- 
tie?

— Kodėl ne, — atsake dak
taras, — parduok tavo kumele 
ir vežimą, už gautus pinigus 
nusipirk elementorių toki, ku
riame randasi ant pirmutinio 
puslapio gaidukas. Tada duo- 
kie atmalavot viena toblyczia 
ant kurios turi būti paraszyti 
žodžiai. “Asz esmių daktaras 
visažinis” ir prikalk ja ties na
mu durimis. Tada nusipirk pui
kus drabaužius kokie daktarui 
pritinka ir szaip dar visokiu 
dalyku kurie reikalingi prie 
daktarystes yra, tada busi tik
ras daktaras.

Ūkininkas padare viską ka 
jam daktaras pasakęs buvo. 
Kada jis jau mažuma daktara
vęs buvo bet ne per labai daug, 
tapo vienas botagas dvarponis 
apvogtas. Szitas dvarponis pa
tyrė apie musu ūkininką arba 
jau geriaus sakant daktara ku
ris viską žinojo ir kad tas ta
me ir tame sodžiui gyvena. 
Tuojaus lie'pe ponas arklius pa
kinky! ir nuvažiavo pas musu 
daktara, ir jo klausė ar jis yra 
daktaras visažinis. Ūkininkas 
atsake kad jis tas esąs. Ponas 
tada jam viską papasakojo ir 
prižadėjo užmokėti jam gerai 
jai jis gales jam sujeszkoti pa
vogtus pinigus. Ūkininkas ant 
to pristojo. Tada vėl dvarponis 
ji vadino su juom drauge va
žiuoti, ant to ūkininkas atsake 
kad ir jo pati Grita turinti 
drauge važiuoti. Ponas ant to 
pristojo ir liepe abiem sestie in 
karieta.

Kada jie in pono gyvenimą 
atvyko buvo stalas prirengtas 
ir musu daktaras turėjo pir- 
miause už stalo sestie o jo pati 
Grita drauge.

Jiem abiem už stalo besėdint 
atnesze vienas tarnas bluda su 
labai brangiu valgiu. Ūkinin
kas ji pamatęs pakumszejo sa
vo paežiai ir tarė:

įrita, tai pirmasis!

TARADAIKA S

Nei vienos dukreles apsi- 
liejusios, 

Karczemoje stovi pasigėrusios,
Suvarginta ir suteriota, 
Neturi kaip reikia protą, 
Prie kožno kimba kad 

užfundytu,
Praszo kad guzutes pirktu 

Gieda jokios neturi,
Kaip kokia pus-galve iszžiuri, 

Po szimts žaibu,
Ant taip vadinamu mergų.

Tarnas kuris vienas isz tu1 
vagiu buvo, kurie pinigus pa-' 
vogė, nuo pono, mine kad dak
taras mansio kad tai buvo pir- 
masis vagis, tarnas laukan isz- 
ejas tare in savo draugus:

— Daktaras žino viską ir 
mums labai prastai eis. j

Antrasis tarnas vėl innesze Ar žinote Nujerzej moteriukes 
valgi o daktaras vėl tare in sa
vo paezia: , 1

— Grita tai antrasis.
Trecziam ir geriaus neejo.l 

Ketvirtas turėjo užvožta bluda 
isznesztie, įkuriame virti vežei 
radosi. Dabar ponas tare in ūki
ninką:

— Jai tu esi daktaras visa 
žinis, tai turi man pasakyti kas 
tame bliude yra.

Ūkininkas pažiurėjas ant 
kliudo nežinojo ka sakyt ir su
dejavo :

— Ach veži, veži kur tu in- 
kliuvai!

Ponas tai girdėdamas tarė:
— Tu atminei, dabar asz 

žinau kad tu ir mano pinigus 
sujeszkosi.

Tarnas visiką girdėdamas la
bai iszsigando ir pamerkė dak
tarui kad jis laukan iszeitu. 
Kada daktaras laukan iszejo 
pripažino visi tarnai kad jie 
pinigus pavogė, jie nuvede mu
su daktaru ir in ta vieta kur pi
nigai užkavoti buvo, jie priža
dėjo ir gera užmokesti jai jis 
juos neiszduotu. Daktaras ant 
to ir tiko, sugryžo adgal in 
kambarį ir pietus gardžiai pa
valgęs, tarė:

— Dabar pone ir asz sujesz- 
kosiu mano knygose tavo pini
gus.

Penktasis tarnas norėdamas 
persitilkrint ar daktaras ir vis
ką žino, inlindo in pecziu ir 
klausėsi ka daktaras sakis. 
Szitas sėdėjo sau ramiai už 
stalo ir sklaidė savo elemento
rių norėdamas surasti gaidu
kus. Juos negreitai surandant 
suszuko jis nekantriai:

— Tu turi ir czia būti ir in 
szviesa parodyti.

Tarnas pecziuje būdamas 
tuos žodžius iszgirdes ir pa- 
manstes kad tai jis minėtas yra 
iszszoko laukan ir suszuko bai
siai:

— Tas vyras visiką žino ir 
mums da gali labai prastai isz- 
eiti.

Daktaras nuvede poną in ta 
vieta kur pinigai gulėjo bet ne
sakė kas pavogė. Gavo dakta
ras isz abieju pusiu 'brangia už
mokėti ir stojosi bagotu vyru. -

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

arba pradžia
SKAITYMO

. ..ir...
RASZYMO

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

Peter Lukaseviczius, isz 
Schenectady, N. Y., raszo: — 
Prisiuncziam taimistoms užmo
kesti už laikraszti “Saule” ant 
viso meto. Acziu tamistoms 
szirdingai už siuntinėjimą du 
sykiu ant nedėlios. Lai gyvuoje 
“Saule” kuriai vėliname viso 
gero, duok Dieve kad da duotu 
mums visiems pagyventi ant 
szio svieto ir skaityti “Saule.”

tai negražu, 
Tai netinka moterei su vis, 
Po vyro skryneles vartyti, 
Ir bile daigta prisisavinti, 

Paima ta, kas joms patinka, 
Kaip kada ir pinigus jeigu 

užtinka, 
Kad to daugiau nebūtu, 
Ir in mano ausi nedaitu, 

Ba dievaž, taip pataisysiu, 
Vardus visu apgarsysiu.

* * *
Kur ten apie -Skrentu, 
Kokiam tai užlkaboryj, 

Misiuke per galva su buteliu 
gavo, 

už daug guzutes ragavo, 
Gerai del tokios, 

Naktines valkatos, 
Ka norėjo, 

Tai ir apturėjo, 
Tenais yra ir viena mergina, 

Per mamyte neu’žlaikoma, 
Bambiliu lyg vidur-nakt 

gūžinėją, 
Nežino kur važinėja, 

O kad jus mamužes gala 
gautumėte, 

Jeigu tokiu dukrelių 
nesuvaldote, 

Ne viena vargsze mamele, 
Dirba sunkiai per dienele, 
Toki egzekutninka užlaiko,

Ir da geriausia valgi pritaiko.
* * *

Klevelande moterėles butu 
labai geros, 

Jeigu nesigailėtu lazdos, 
Del t uju gyva-naszliu, 
Isz kur ten pribuvusiu.

Viena palikus tėvynėje du 
vaikus ir vyra, 

Tai galite suprasti kad 'boba 
gera, 

Neseniai du vyrai velniava 
turėjo, 

Net po 25 dolerukus pas vaita 
padėjo, 

Kad jie du skradžia žeme 
butu nueja, 

Ne kaip in Amerika ateja, 
Doros moteres neprivalo su 

jais kalbėti, 
Nei joki reilkala turėti, 

Tokiu paleistuviu randasi 
kožnoje apygardoje, 

Ka savo vyrus iszvija,
Ba gieda nuo saves nuvija, 

Savo vyrus už daug ganubija.
* * *

Jau tik tam Detroite vis 
kvaraba, 

O kad ir baudžiu gana, 
Negelbsti nieko,

Jau kantrybes netekau nieko, 
Kelios bobeles pasileido, 

Dorybe dingo kaip ant ledo, 
Vyrus už nosių vedžioja, 

Ant kalbu žmonių neadboja, 
Sztai—kokis medis, to'kis

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 I
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Amerikoniszkos
Anuotos Vokietijoje

113
Amerikonai sustatė dau

geli szitokiu 155 m. m., ar- 
motu artimoje Biltheim, kai
mo Vokietijoj ir prie svar

baus Liege-A Chen kelio. 
-----*------------

Ėdrus Velnias

Tėvas kvailys ir suims kvailys, 
i Bet jeigu jau motina netikus, 

Ir dukrele niekszus atlikus, 
Ne ilgai mamyte toki bizni 

varysi, 
Ateis pabaiga, pamatysi,

Dideli varga vargsi,
Sz-uni apsikabinus staugsi, 
Kas bus isz jusu dukrelių,

Jau stovi ant prapulties kelio, 
Mamule geidai daro,

Ir dukreles bloga gyvenimą 
varo,

Moteris padedant savo vai- 
ikams padėjo in karsta kaldra, 
kurioje buvo suvyniota vyro 
vele. Lavonas staigai atgyjo ir 
pradėjo kvėpuot. Žmona ir vai
kai iszeme ji isz karsto, pagul
dė in lova ir davė jam iszsigert 
isz ryžiu darytos degtines. Be- 
szvintant nabaszninkas visisz- 
kai sugryžo prie gyvybes i” 
jausmu. Tuomet pradėjo tyri
nėt geležine szake, velnio ant 
greitųjų palikta. Tatai buvo j 
viena isz tu sza'kiu, ant kuriu, 
mirusiųjų atmineziai degina-1 
ma popieriniai pinigai.

Vyras ir žmona dar gyveno 
drauge virsz dvideszimties me
tu. Motere jau buvo szeszesde- 
szimties metu, 'kuomet jinai 
viena karta nuėjo melstis in 
dievaiezio, miesto užtarytojo 
szventykla.

Pakeliu jinai susitiko du 
žauliu, vedusiu paskui save ru- 
daji velnią retežiais apkausty
ta. Tai buvo tas pats rudasai 
velnias. Jis pažino ja ir tarė:

— Pasidekojant mano ėd
rumui, tu tuomet su manim ana 
szposa suloszei. Sztai jau dvi- 
deszimts metu kaip asz vaiksz- 
czioju deliai tos klaidos rete
žiais apkaustytas. Bet sziadien 
užstojo mano diena, idant su ta
vim atsiteisus.

Motere sugryžo namo. Ta pa- 
czia diena apsirgo ir numirė.

— GALAS —

PZIA'N-SU kaž-koks Li ir jo 
žmona labai gerai drauge 

sugyvendavo. Vyras numirė 
dar nesulaukęs ketures-deszim- 
ties metu. Kuomet ji paguldė in 
karsta, nenurimstanti naszle * 
nedavė prikalt antvožo. Rytais 
ir vakarais, kuomet jinai, ei 
nant paproeziu, paliaudavo 
prieszais karsta verkt, naszle 
pakeldavo antvožą ir ilgai žiu
rėjo in savo vyro lavona.

Czian-su tikėta, kad in sep
tinta nakti po mireziai ateinąs 
pragaro sargas paimt nabasz- 
iiinko vele ir niekas nenorejes 
ta nakti namie pasilikt. Nasz
le nuvede savo vaikus in sau
gai vieta ir pati viena pasiliko 
saugot karsta, sėdint gretimam 
už uždangos kambaryj. Apie 
pusiau-nakti ledinis dvelkimas 
visus namus pripildė ir lempo
se užgeso szviesa ir lecl-ne-led 
tik viena lempute silpnai blyk- 
cziojo. Netrukus po to per Įau
ga inlindo didelis velnias, dau
giau kaip szesziu pėdu auksz- 
czio, rudais plaukais ir apva
liomis akimis. Jis vienoje ran
koje laike geležine szaka, o ki
toje virve, idant nabaszninka 
suriszus. Bet vos tiktai jis isz- 
vydo ant staliuko prieszais 
karsta lėksztes su valgiais, jis 
tuojaus-gi mete savo szake, isz- 
leido isz ranku virve ir godžiai 
mėtėsi gert ir valgyt. Tuo laiku 
vyro vele, meszlungingai krup- 
cziodama, su verksmu cziupine- 
jant baldus, artinosi prie mote
res ir pakele uždangala. Mote
ris raudojant ja ranka nutvėrė. 
Jinai (vele) buvo szalta, kaip 
ledas. Žmona ant greitųjų su
vyniojo ja in kaldra, idant nuo 
rudojo velnio paslėpus.

Kuomet velnias pabaigė gert 
ir valgyt, jis pradėjo jeszlkot 
vėlos, kuria atėjo paimt. Žmo
na garsiu szauiksmu szauke pa- 
gelbon savo vaikus. Rudas vėl-! 
!nias susigedines taip greit isz-J 
dūme, kad net savo szake už- 
mirszo. i

Motinos Meile

N E D ĮDĖLIS kambarėlis 
kampe lova, prie jos stale-

111 lis, papupuosztas gėlėmis. Sie
nos papuosztos szventuju pa
veikslais.

Prie lovos sėdėjo moteris. Ji 
neatrodė sena, bet tamsiuose 
jos plaukuose jau žibėjo žilu 
plauku. Tai Juoziene. Ji nese
niai palaidojo savo jauna sunu, 
todėl taip greit pražilo.

Juoziene kitiems szirdies ne 
turėjo, visa atidavė savo vien- bet 
tureziui. Bet jis ja apleido.

Praėjo trys sanvaites nuo su- vos' virszuja osze puszys, klo
unus mirties, bet ji kartais ne- nyj laksztingala giedojo.
tiki tuo; jai rodos atsidarys du-

puosziu.
— Kam mane apleidai, sa

kalėli, kam ? — Skindama gėlės 
skundėsi.

Tas jos skundas liūdesiu 
skambėjo vakaro tyloj.

Atėjo in kapus. Czia amžina 
ramybe vieszpatavo.

Užtekėjus menulis apszviete 
visa kalneli, medžius ir sustin
gusius kryžius. Paslaptingi 
szeszeliais lankiojo tarp kapu, 

motina nieko nebijojo,
I nieks jos nebaidino. Jos 'gal-

les savo ? Nes asz laukiu tavęs!
— Atsikėliau anksti ryteli,

mano,

Sztai keli prilyginimai apie 
moteres kurie yra gana akyva 
Jei visu:

— Motore yra panaszi in 
vandeni. Dirstelėk giliai pasi- 
skandysi.

— Motere yra ipanaszi in 
automobiliu. Noringai sutinka 
ant keliu pasažieriu.

— Motere yra panaszi in 
paika, nes in josios szirdi veda 
deszimts bromu.

— Motere yra panaszi in 
gitara nes bile kokis asilas atsi
sėda prie josios ir barszkina.

— Motere yra panaszi in 
lokomotiva: vienas inmeta in 
ja juodus deimantus, o kitas 
valdo josios bėgimą o ji trauke 
d a kita.

Mrs. Mare Bardinski, isz Ke
nosha, AVis., raszo: — Prisiūn- 
cziu bankini czeki kaipo užmo
kestis už laikarszti “Saule,” 
kuria myliu laibai skaityti kož- 
na sanvaite ir laukiu josios 
kaip kokio svetelio. Gaila kad 
pasivėlinau prisiunsti užmo
kesti, bet viskas sudavadinta ir 
“Saule” eina kaip ėjo. Acziu.

Sūneli brangusis, — de- 
rys ir ineis jis linksmutis, gra-'javo motina puolusi prie suiaus 
žūtis ir meiliai kalbins savo kapo. — Ar neiszsiilgai motine- 
motinele. Bet veltui laukia.

Sėdėdama prie tuszczios su
naus lovos, Juoziene pas kendo■ maeziau saulute tekant, girde- 
prisiminimuose. Ji prisiminė,1 jau pauksztelius cziulbant, bet 
kaip jos mažytis Vincelis žais-Į jie manes nelinksmino,—mane 
davo su kaimo vaikais, tarpi czia vis traukia. — Atėjo pa
kariu jis buvo gražiausias. Mo
tina didžiavosi juo. Dažnai jis, 
atsiskyręs nuo vaiku, bėgdavo 
in pieva, priskindavo geliu ir 
neszdavo motinai.

— Vinceli, sakalėli 
ji glamonėdavo sūneli.

Tai buvo jos laimingiausios 
dienos.

Toliau, viena rudenio diena 
Vincelis sėdo ant žirgo ir iszjo- 
jo su kitais berneliais; iszjojo 
ginti tėvynės nuo prieszo. Ilgai 
ji lydėjo akimis jojanezius.

Prisiminė kiek ji tada naktų 
nemiegojo, kiek aszaru iszliejo 
kiek meldėsi.

Po dvieju metu vėl suszvi- 
to jai laimes saulute. Vincelis 
sugryžo. Ir vėl visur jis buvo 
pirmas tėvelius darbe užva
duodavo, jaunimui vadovavo.

Bet neilgai motina džiaugė
si.

Atėjo pavasaris neszdamas 
gyvybe ir džiaugsma. Bet lai- 
mingajai motinai atnesze liū
dėsi ir skausmą, kurs tartum 
replėmis draskė jos szirdi.

Viena diena atsigulė jos 
vienturtis ir daugiau neatsi- 
kele.

Po trijų dienu nunesze ji in 
auJkszta kalneli. Jo mėlynas 
alkis užpylė smiltimis.

O dabar priesz ja tik tusz- 
czia lova.

Ir pravirko motina, sudeja
vo.

— Kad Tikejimiszkos Drau- 
guves Anierike iszduoda po $30 
kas minuta ant pataisimo savo 
maldnamiu.

— Amerikoniszkos dirbtu
ves marszkiniu, kalniereliu ir 
apatiniu drapanų, pasiuva kož- 
na minuta diena ir nakti už 
$400 verties.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

— . Sūneli mano, kam mane ; 
apleidai, kam palikai viena? 
Eisiu. Gal pajusi nors mano ; 
karsztas aszaras.

Atsikėlus tyliai pravėrė 
kambario duris. Inejo in virtu
ve. Kam/pe sėdėjo jos vyras, 
rankomis uždengės veidą. Ir ji 
skausmas prislėgė, ir isz kerite,1 
bet kerite vyriszkai; neverkę, 
nedejavo. Jo Skausmas tylus.

Juoziene iszejo isz namu. Ji 
ėjo in kaimo kapines.

Saule nusileido, bet Juoziene 
to neinate. Ji nepastdbejo, kad 
pavasario vakaro tamsa apsu
po žeme, nepastebejo kad pava
sario vakaro tamsa apsupo že
me, nepastebejo užtekanezio 
menulio. Ji tie mate tik toli 
apmirusias kapines.

Visur vieszpatavo tyla.
Eidama per pieva, pamate 

žydinezias pavasario gėlės ir 
nudžiujo, pasilenke ir pasisky- 
ne ju. '

— Vinceli, tu man skinda- 
vai gėlės, — susznibždejo. —■ 
Dabar asz jomis tavo kapa pa-

vasaris, medžiai sužaliavo, tik 
tavęs vis nėra.

— Ateik, sakalėli, palik 
szalta kapa, asz tave suszildy- 
siu prie savo krutinės. Pasi
baigs mano vargas. Ateisi 
dobilėli?

— Motute mano, — (pasi
girdo balsas szventoj kapu ty
loj.

Motina sudrėbėjo, pakele 
akis, labiau insiklause.

— Motute, — vėl tas pats 
balsas pravirko, — kam mane 
apleidai ?

Motina pakratė sziurpulys. 
Nejugi jos Vincelis sudejavo, 
nejaugi jis szaukia? Apsidairė 
aplink. Netoliese, prie naujai 
supilto kapo, klūpojo vaikas. 
Vakar jo motina palaidojo. 
Ąsztuoniu metu naszlaitis liko 
vienas pasaulyj.

Juoziene vėl pasilenke prie 
sunaus kapo ir pradėjo ji puosz 
ti atnesztomis gėlėmis. Jai 
naszlaitis nerūpėjo. Ji džiau
gėsi, kad ji neviena kenezia.

Juoziene maustė apie savo 
sunu.

— Motutėm ano, kur asz 
pasidėsiu? — Dejavo vėl nasz
laitis. — Paimk mane pas save.

Motina nerimo. Jai kažkas 
sznibždejo eik suramink nasz- 
laiti. Bet ji ne ėjo. Ji negalė
jo palikti savo vienintele meile.

O naszlaiczio skundas vis 
garsiau skambėjo nakties tylu
moj.

Ilgai dar motina klūpojo prie 
sunaus kapo. Ji meldėsi, Po 
tam atsikėlė. Menulis apszvie
te jos pasikeitusi veidą. Ji bu
vo rami, isz akiu isznyko bega
linis skausmas. Ji prisiartino 
prie naszlaiczio.

1 — Vaikeli, eikszia pas ma
ne, asz busiu tavo motina.

Ji priglaudę kūdiki prie sa
vo krutinės.

Vaikas su baime pažiurėjo 
in svetima moterį. Pamatęs jos 
meilu veidą, su pasitikėjimu 
prisiglaudė prie naujos savo 
motinos. Vienuodas skausmas 
suartino tas dvi sielas.

Kapuose buvo tylu. Nakties 
ramybes netrukdė dejavimai. 
Menulis szviesiau suspindėjo. 
Laksztingala suokė dejavimu 
pertraukta giesme.

Juoziene eidama namo mei
liai glaudė szylpsanti vaika. 
Jos akyse spindėjo džiaugsmo 

■ aszaros, o lupos sznibždejo: del 
• tavęs, sūneli! —GALAS.
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Žinios Vietinesl GENYPS “;«GAS
— Ponstva M. Lapinskai, 

nuo 337 W. Pine uly., ana diena 
aplaike žino nuo savo sunaus 
Norbertaus, kad jisai pribuvo 
pasekmingai isz Anglijos, Spa
lio (Oct.) 8-ta diena, in Hallo
ran Generaliszka Ligoribute, 
Staten Island, N. Y., kur gydo
si ant sužeistos rankos. Karei
vis Pfc. Norbertas likos sužeis
tas muszioje Francijojc, Birže
lio (June) 22-tra diena. Pons
tva Lapinskai labai džiaugėsi 
kad ju įsukus randasi Amerike 
ir neužilgio atlankys savo sū
nelio.

— Utarninlke pripuola Szv. 
Margarietos.

— Ponas R. Milius gerai 
žinomas biznierius isz Miners- 
villes, ana diena lankėsi pas 
pažystamus, taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija, nes ponas 
Milius yra senas skaitytojas 
laikraszczio “Saules.” Acziu 
už atsilankyma.

— G. Smarrai, nuo 717 W. 
Market uly., aplaike žine nuo 
valdžios, kad j u sūnūs kareivis 
Jonas, 27 metu amžiaus likos 
užmusztas ant kares lauko 
Francijoj.

k Marijona Stank (Stanke- 
yieziute), nuo 203 W. Pine uly., 
mirė pareita Petnyczia, 11:45 
vai., ryta, Atlantic City, N. J., 
Velione sirgo trumpa laika. Gi
mė Mahanojuj, gerai žinoma 
del daugelio žmonių ir laike 
restauracija su savo seserims 
Lake wood Parke. Velione taip
gi buvo pardavyke Guinan’nio 
sztore. Paliko dvi seseres: Ka
tarina daraktorka piiblikineje 
mokykloje Park Crest ir Mar- 
garieta name. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Lai
dotuves atsibus Seredoje, su. 
bažnytinėms apeigomis 9:30 v., 
ryta, kūnas bus palaidotas pa
rapijos kapuose.

— Pareita Petnyczia 2:20 
valanda popiet, likos užmusz
tas TamosziusAngelotti isz Gi- 
rardvilles ir keturi kiti sužeis
ti: Amato Etzcllo isz Girards-: 
villes; Roy Tilcy isz Ashlando; 
Jos. Petciano isz Centrales ir 
kitas po vardu Manuel ’as. kada 
važiavo isz darbo iszbutlergi- 
nes skyles, juos pataikė Rea- 
dingo trūkis Nr. 5, ant ge
ležinkelio artymoje Boston Run 
netoli Mahanojaus. Sužeistus 
nuvežti in Ashlando ligonbute 
ant gydymo. Badai visi pa
sveiks. Koroneris F. Boczkaus- 
kas isztyrinejo atsitikima ir 
laikys ateityje tyrinėjimą prie
žasties nelaimes.

I

su valdžia užtartu už Lietuva, ♦^♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦^♦♦Z**************** 
ir kad Lietuva vėl butu nepri-J 
klausima. Buvo pasiryžta su-| 

I rinkti milijonas paraszu, bet
Keli Lietuviai vaikai, savo kiek teko girdėti, bus daugi 

mokyklų raginami iszvažiavo . daugiau negu milijonas. Tuos 
in ūki, in farmas, dirbti del ne- paraszus nuvesz ir asmeniszkai 
dėlios ar kitos. Sulyg valdžios; paduos Prezidentui Lietuves 
sutvarkymu, jie turėjo farme- motinos kurios turi du ar dau- 
riui deszimts doleriu in nedelia’ 
mokėti už burda, o farmerysl 
jiems turėjo mokėti už ju dar-! kins tie musu paraszai, bet vis- 
ba. Iszdirbe viena nedelia, jie1 gi geras žingsnis, geras suma- 
dažinojo kad jie ne tik kad nie- nymas kitatauezius supažin- 
ko neuždirbo, bet dar likosi dinti su musu tėvynė. —J.J.B. 
tam farmeriui skolingi. Jie me-l 
te viską ir ar pešti parėjo ar j 

11 ‘ raidus bumindami ’ ’ parva - 
žiavo.

Tiroliaus :: 
:: Mergaite

giau vaiku kariuomeneje. Ne-i 
žinia ar ka nuveiks ar ka inti-

Viena Lietuve slauge, nurse 
armijoje, sutiko Lietuvi nelais
vi Italijoje. Jo pirmas klausi
mas buvo: “Ar manai mus ves 
in Amerika? Ar manai man 
teks pamatyti ta szventa mies
tą Najurka, New York?”

Gilberton, Pa. — Ponstva P. 
Jokaczionei nuo 232 Main uly., 
aplaike telegrama nuo vald
žios 'buk ju sūnūs kareivis Vai- 
tekus 29 motu amžiaus, kuris 
likos sukeistas ant kares frunto 
Liepos 30 d., Francijoj, mirė. 
Gimęs Gilbertone, prigulėjo 
prie Szv. Ludviko parapijos. 
Veliones paliko tėvus, 2 brolius 
ir 3 seseres.

Shenandoah, Pa. f Ona 
(Roulinavage) pati Prano Sta- 
czlkausko, nuo 531 W. Lloyd 
uly., mirė pareita Petnyczios 
vakara 5 vai., namie. Gerai ži
noma, visiems. Prigulėjo prie 
SzV. Jurgio parapijos. Velione 
paliko savo vyra, viena seserį 
Maiigarieta pati V. Maronsko 
mieste, ir viena broli Juozą 
Roulinaviczia isz Detroit, 
Mich. Laidotuves atsibus Utar- 
ninike, su bažnytinėms apeigo
mis 9 valanda. V. Menkeviczia 
laidos.

Kareivis Surado
Senoviszkus Piningus

Tik kelios sanvaites atgal, vi
si musu laikraszcziai, it papirk
ti jau eme greitos pergeles dai
na dainuoti. Jau karas baigtas, 
jau Hitleris priėjo prie liepto 
galo, jau viskas baigta. Dabar 
biski iszsipagirioje jau ima bis- 
ki po biski mums teisybe saky
ti. Hitleri, teisybe, mes nu
gramzdinsime; bet dar bus 
daug darbo, daug kraujo, daug 
aszaru. Mes ežia kalbame apie 
pergale, apie taika, apie 
džiaugsma, o musu vaikai ant 
karo lauko pažysta tik varga, 
dumblą, purvą, szalti, bada la
vonus ir krauja.

MARSHFIELD, ORE. —
Hermonas Hillyer, sugryžias 
isz Franci jos atsivežė su savim 
keliolika senoviszku pinigu ku
rios surado kasdamas apkasus. 
Pinigai yra didumo Amerikon- 
iszko kvoterio ir paeina vidu
ramžiniu laiku. Nekurie turi 
paveiksią karaliaus. Pinigai 
turi suvirszum 800 metu.

Rubu, drabužiu vajus gra
žiai sekasi. Kai kurios koloni
jos pradėjo savo Lietuviszka 
vaju sykiu su bendru visu tau
tu vajumi. Ir tai gerai pasisekė 
nes gavo daug pagarsinimu, ir 
isz kitataucziu laikraszcziu. 
Jie rinko bendrajam vajui, o 
musu Lietuviai taipgi rinko, 
bet Lietuviu vajui. Dar pe- 
ranksti pasakyti, kaip ir kada 
gales tuos drabužius karo nu- 
kentejusiems Lietuviams pa
siusti. Bet ant tiek galime būti 
tikri, kad “Dede Stalinas” 
mus czebatais neneszios.

Sūnūs Nežmoniszkai
Pasielgė Su Tėvais

NEW YORK, N. Y. — Vla
das Kraszkievicz, senukas su 
baltais plaukais drauge su savo 
paezia užvede skunda prieszais 
savo sunu 39 metu, kuris ne
žmoniszkai pasielginejo su sa
vo tėvais ir neduodamas jiems 
ramybes namie. Jau karta isz- 
gama sūnūs buvo už tai areszta- 
votas ir nubaustas ant 25 dole
riu.

Sudžia susimylės ant senuku, 
kurie su aszaromis liudijo prie
szais sunaus pasielgimą, nu
baudė iszgama sunu ant szimto 
doleriu ir užmokėjimo kasztu.

Suczedino Daug Centu 
Per Daug Metu; Gavo 

Už Juos $50,000

Krutamieji paveikslai, 
‘ ‘ Moving Pictures ’ ’ sziadien 
baisiai gražiai isznaudoja ti- 
kineziuju ypacz kataliku jaus
mus. “Song of Bernadette” pa
veikslas patraukė devynias ga
lybes kataliku ir pripildė Hol- 
lywoodo biznierių kiszenius, 
nors buvo vienas isz priseziau- 
siu visu metu paveikslu. Kitas 
“movie” kuri visi laike už 
szventa pareiga pamatyti, tai 
buvo “Going My Way:” apie 
vikaro ir klebono gyvenimą. 
Visi ėjo, visi mate, visi gėrėjos; 
bet tiesa prisipažinus, tas pa
veikslas toli gražu nieko bend
ra neturėjo su kataliku gyveni
mu ar j u kunigu, ar tai butu vi
karu ar klebonu gyvenimu. Tas 
paveikslas butu galejes nu-
pieszti bet kurio protestanto, liois Lietuvius lankytis in pais- 
nekataliko kunigužio gyveni- kaitas ir pamatyti paveikslus, 
ma, kaip ir kataliko. Bet už tai 
kad Hollywood© biznieriai su
manė pavadinti ta jauna dvas- 
iszki kataliku kunigu, visi ka
talikai, ir papirkti ėjo, žiurėjo 
ir gėrėjosi ir tuo pat sykiu vėl fcepa kožna diena, kožna minu- 
tu Hollywoodo biznierių ki
szenius pilte pripilė. Nei vienas 
nei kitas paveikslas nebuvo ge
ro kataliko dėmesio vertas.

ROCHESTER, N. Y. — Dr. 
G. French suczeciino per 40 me
tu 832 centus ir aplaike už juos 
50 tukstancziu doleriu kuriuos 
jam užmokėjo B. Max Mehl isz 
Fort Worth, Texas. Abudu vy
rai yra žinomi kaipo rinkėjai 
senu pinigu o daugiause senu 
centu surinko Dr. French. Cen
tai paeina nuo 1793 lyg 1857 
metu. Trys centai isz 1793 meto 
turėjo verte 5,000 doleriu.

Svarbios Paskaitos Su
Paveikslais!

A PLINK Bodeno ežerą kyszo 
auksizti kalnai isz uolos. E- 

žero vandenyje atsimusza 
szviesos žvaigždes ir kiekvie
nas dangaus debesėlis.

Vidurnaktis. Darigus žiuri inįkraszta — 
ežerą ir mieganti miestą, puiku 
Bregenca, kur stovi pas ežerą, 
ant Tiroliaus kranto. Senas tas 
miestas: tūkstanti metu stovi 
jis pas ežerą.

Nuo amžių jo boksztu ir sie
nų szeszelis puola ant aplinki
niu uolu. Kas arti gyvena, visi 
žino, kaip viena nakti, priesz 
tris szimtus metu, buvo iszgel- 
betas Bregenco miestas.
kovas; jau kaskart vis ramiau 
palieka naujoje tėvynėje.

Taip ėjo jos gyvenimas ra
mioje Szveicarijos pakalnėje. 
Netikėtai pasiklydo baisus gan- 
ads apie artima nelaime — ką
rą. Javai stovi laukuose neva
lyti. Žmones nuolat reikasi in 
kuojas ir kažin apie ka vis kal
ba, rėkia. Vyrai rustus: vaiksz- 
czioja akis 'žemyn nuleidę, vei
dai ju apsiblausė. Moterys, bai
mes pilnos, kažin ka tarp saves 
szneka — ir joms darbas dabar 
neberupi; vaikai net in lauka 
palakstyti bijosi iszbegti.

Vyrai visi lauke susirinko; 
pas juos atėjo isz artimiausio 
miesto dar koki įiepažinstami

Iszejo jeszkoti sau duonos, 
toli nuo tėvynės ir giminiu, ne
turtinga "mergaite. Atvykus in 
Szveicarijos’ kalnus,’ ji tenai 
tarnavo, ir palengvėlė iszdilo 
jos szirdyje tėvynės atminimas.

Geriems 
tarnavo isz 
teisingai, 
szvaicaru: 
savi žmones. Ir kai ji gindavo 
banda in kalnus, jau nebežiūrė
davo in ta krasta, kur Bregen
co miestas stovi.

Jau ji nebedusauja, nebeat
simena Bregenco, užmirszo sa
vo tėvyne — Tiroliu; jau nebe
rupi jai žinios apie Austrijos

Bus rodomi paveikslai:“Nuo 
Pirmo Žmogaus Sutvėrimo iki 
Musu Laiku,” kiekviena sep
tinta diena, lygiai nuo 7 valan
dai. Durys adaros nuo 6:30 
valandai vakare, Peck’s Hali

žmones, karsztai jie kalba ir su nys. Ko gi sustojo? Ko ji lau- 
baime žiuri in ežerą.

Pavakare jie vėl susirinko;! ja^pernesz? 
jau drąsesni, jau neabejoja. 
Paežerei girdėti ju riksmas. 
Pasirodė virszininkas stikline 
neszinas ir balsu suzuko. “Ger- I 
sime už musu prieszu prapulti! 
Prakeikti jie. Sztai jau temsta 
ir rytoj, kai ims auszti, Bregcn- 
cas bus musu rankose. ’ ’

Ant moterų veidu matyti 
baime ir pasididžiavimas. Tiro- j 
liaus mergaites apmirė szirdis.

Mato ji isz tolo gimtąjį savo 
Bregenco miestą:

atmatyti jo boksztai. Neturi ji 
ežia bieziuoliu, draugu; vieni 
tik jos tėvynės prieszai! Pabu
do joje jaunos dienos, atsiminė 
pažinstamv* žmones, kuriuos 
buvo del duonos pametusi; 
skamba ausyse tėvynės dainos, 
kurias buvo girdėjusi Tiroliaus 
kalnuose.

Nieko ji dabar negirdi, nors 
aplinkui baisus riksmas. Ne
mato ji daugiau žaliu Szveica
rijos pakalniu, jai akyse tiktai 
gimtines miestas stovi. Ir nepa- 
žinstamas jai balsas, tarytum 
sako:

—“Eik, iszgelbek Bregenca, 
pranesžk apie nelaime.”

Skubina ji, bėga greitai. 
Sztai arklide: ji iszsiveda ge
riausia žirgą, jos paczips au
ginta ; jis nesza ja in tcviszke.

Greitai lekia ji: nebematyti 
žalios pakalnes, ir miszkelis pa
siliko toli. Prieszais ūžia 
szniokszczia upe, putoja vii-

kia? Ar debesys per tas vilnis

Greicziau! Ko ežia gaiszuo- 
ti! Bokszte laikrodis jau isz- 
musze vienuolika. “Dieve! isz-j 
gialbek Bregenca, sutramdyk! 
vilnis! ” — meldžiasi mergaite. 
Bet upe dar labiau putoja, 
musza vilnys. Mergaite leidžia 
arkli; arklys szoka upėn, ski
ria pirszimis vandeni, drąsias 
plaukia, imasi su vilnimis;

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
;Z8, ir A5'iki K5 dabar yra 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

sztai sužibo ir gimtojo miesto sunaudojimo dedant vaisius in 
žiburiai. Bet krantas status tonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
ir auksztas; arklys isz baimes į dįena 1945 mete. »
prunkszczia; mergaite insika- 
bino arkliui in karezius; jis 
drąsiai szoka prieszais ir akies 
mirksniu ja isznesza ant kran
to. '

Ir lekia ji prie auksztu Bre
genco sienų; sztai jau vartai, 
o bokszte musza dvylika. Ji 
sukliko. Jos baisau iszejo ka
reiviai, patyrė apie nelaime. 
Sustojo su ginklais ant miesto 
sienų, ir ausztant prieszai buvo 
atmuszti.

Ir Tiroliaus mergaite iszgel- 
bejusi tėvynė, ingijo amžina 
garbe.

Nuo to laiko praslinko jau 
trys szimtai metu; ant kalne
lio stovi paminklas tai drąsia
jai mergaitei. Ir kasnakt sar
gas, apedamas miestą, szaukia: 
“devynios :— “deszimts” — 
‘ ‘ vienuolika., ’ ’ tik neszaukia 
“dvilika.” “Dvylikos” vieto
je Tiroliaus mergaites vardu 
jis taria garsingai. —GALAS.

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

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 Market.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

ponams tarnavo, 
tikros szirdies ir 

Ji priprato prie 
szie buvo jai kaip

Sena Naszle Isztekejo 
Už Devinto Vyro

BROOKSIDE, CALIF. — 
Mrs. Ann Polly Weed, 74 metu, 
turtinga naszle, tomis dieno
mis isztekejo už devinto vyro 
Harrisono Rand, 69 metu senu
mo. Pirmutiniai trys mirė, du 
nusižudė, o su keturiais persi
skyrė. Sena kvaile sako buk vi
sus szirdingai mylėjo. Pasirodė 

j kad szirdingai (?) mylėjo, jei-
vaianudi vdKdįe, r ecK s irau gu du ateme sau gyvastes o ke- 
svetincje, 1446 E. 82nd ir W adė | turį įszsipainiojo isz mazgo 
Park Ave., Cleveland, Ohio. mot stes>

• Liejimas isz 82-nd St., 3-czios
lubos. Užpraslzome geros va-

Inžanga liuesą - Rinkliavų no
rą! Rengia kvieczia Szv. R.T.

— Amerike dabar turieme 
17,000 duonkeptuviu kuriuos ’

ta duonos už tris tukstancziu 
doleriu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FQBVICTORY

Jau baigiama rinkti para- 
szus tam laiszkui in musu Pre
zidentą, praszant kad jis ir mu-

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

» ■ BUY
UNITED
STATES 

of WAR 
^/bWBONDS 
fl Sj® AND

STAMPS

STATES

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa.

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
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................................. 15c

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

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

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

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

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses 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); Užjiekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.....................15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Dūk
to pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; 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

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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