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Amerikonai Prie Pilippinu
■— *

Isz Amerikos
LIETUVA

RADIO CITY
PARODOJE

Fondas. Paroda atdara

NEW YORK — Nedelioje 
Spalio (Oct.) 15 d., atidaryta ir 
tesis iki Lapkriczio (Nov.) 10d. 
Radio City 31-nos szalpos agen
tūros paroda, kurioje dalyvau
ja ir Lietuviu Bendrasis Szal
pos
tarp 11 ir 6 vai., dienomis ir 
tarp 1 iki 6 sekmadienais. In
oj imas nemokamas.

Lietuviu skyrius yra gana 
imponuojantis: didelis Lietu
vos žemėlapis parodo dabarti
ni ir praeities karo frontus per 
Lietuva. Trys dideli paveiks
lai parodo gražia Lietuva, kaip 
ji atrodė taikos metu ir trys pa
veikslai isz dabartinio karo, 
kaip ji atrodo sunaikinta. Vie
nas paveikslas parodo musu 
szalpos instaigos pirmojo sky
riaus veikimą.

Parodoje, tarp kitu tautu 
literatūros, daloma ir litertura 
apie Lietuva ir reikalingumą 
Lietuva szelpti.

Lietuviu skyrių kruopszcziai 
inrenge Prof. Paksztas ir Jo
nas Valaitis, Medžiaga patei
kė Dr. Kun. J. B. Konczius, Jo
nas Valaitis, Prof. Paksztas.

Keli tukstancziai apie Lietu
va literatūros iszneszta pirmą
ją diena.

Parodos surengtos eile j e 
New Yorko krautuvių languo
se, kaip Mondell, 280 Broad 
way, New Yorke, Macy krau
tuves languose ir kitur.

— Jonas Valaitis pranesza 
kad B ALF jau turi viso 42 sky
rius. Dar ne visi turi numerius. 
Kai tik numeriai bus suteikti, 
bus pranesztos smulkmenos. 
Darbas vyksta pilnu intempi- 
mu. Tuoj bus iszsiuntinetos in
strukcijos apie siuntimą rūbu 
in sandeli, kuris jau Brooklyne 
pasamdytas.

Tėvai Džiaugėsi Isz 
Savo 20 Vaiku

Amerikonai Sugryžo Isz Hollandijos IJaponiszka
Mirė Vokiecziu Mar
szalas Erwin Rommel

LONDON. — Marszalas Er
win Rommel’as mire nuo gal
vos sužeidimo, aplaikyta ne
laimėje Francijoje. Rommel’as 
likos nuvežtas in Berlyną, mir
damas ligonbuteje. Rommel’a 
iszkilmingai palaidojo. Hitle
ris dalyvavo laidotuves.

LONDON. — Alijentu ero
planai numėtė daug bombų ant 
Vokiszku miestu: Cologne, 
Monheim, Duisburg ir Reis- 
holz, taipgi bombardavo alie
jaus stotcziu arti Duesseldorf. 
Daug bledes padaryta.

Keli szimtai Amerikoniszku kareiviu sugryžo nuo frunto 
prie Arnhem, Hollandijos, isz kur iszgialbejo apie 1,200 
Angliku, kurie buvo ten apsiaubtais.

Motina Ir Vaikai Ntisi- 
trucinti Nuo Valgio

ERIE, PA. — Motina Bertha 
Wolfe, 22 metu amžiaus ir ke
turi jos maži vaikai nusitrucin- 
ti nuo valgio. Vyras apsakė pa- 
licijiai, buk jisai buvo nuejas 
pas savo tėvus ant vakarienes 
ir in kėlės valandas vėliaus 
šeimyna apsirgo valgindami 
kopūstus, bulves, makaronus 
ir gribus.

Nužudė Kūdiki
Ir Pati Save

NEW CASTLE, IND. — 
Mrs. William Lowess, 35 metu, 
pagriebus revolveri, nuszove 
ant smert savo septynių metu 
sūneli, po tam pati paleido kul
ka in savo szirdi. Priežastis žu- 
dinscziu buvo ta, kad sūnelis 
buvo gimęs raiszas, o motina 
negalėjo ilgiaus žiūrėti ant ne
laimes savo sūnelio.

CHUNGKING, KINAI. — 
Japonu armija užėmė Kwei- 
ping, svarbi vieta Kwangsi 
provincijoj.

Flota Pabėgo
Amerikonai Bombardavo Ma
nila, Daug Japoniszku Laivu 
Paskandyta;RusaiPaėmė Daug 
Miestu Lietuvoje; Viesulą Pa
dare Daug Bledes Miestuose 
Floridoje, 10 ZmoniuUžmuszta 

Ir Keli Szimtai Sužeista
* _______

Szeszi Tarnaujanti
Sūnūs Palaidojo Savo

Tęva Kapuose

HARRISBURG, PA. — Ana 
diena szeszi sūnūs, trys isz 
Armijos, ir trys isz Laivyne, 
palaidojo savo tęva Em. Hill, 
su bažnytinėms apiegomis Szv. 
Franciszkaus bažnyczioje, po 
tam nunesze kuna in kapuose. 
Tėvas turėjo 54 metu amžiaus, 
mirė nuo operacijos, nes likos 
sužeistas fabrike arti Mecha- 
nicsburge kariszkam departa
mente.

LONDON. — Japonai pra- 
nesza buk paskandino devynis 
Amerikoniszku laivu ant Paci- 
fiko.

PEARL HARBOR — Dideli 
Amerikos eroplanai vela numė
tė daugybe bombų ant Formo
sa Sala, daug bledes padaryta.

LONDON. — Rusijos eropla
nai užpuolė ant Klaipėdos ir 
Tilžės. Daug Vokiecziu užmusz- 
ta ir paimta in nelaisve.

PHILADELPHIA, PA. —
Demokratiszkas Politikiszkas 
Komitetas pranesza kad Prezi
dentas Rooseveltas pribus in 
szita miestą Petnyczioje, Spa
lio 27-to diena, kurisai laikys 
Politiszka kalba Shibe Parka, 
9 valanda vakare.

LONDON — Vokiszkos gly- 
tos jau pasiekė vieta Prūsuose 
kur 750,000 kareiviu kerszina 
užimti Vokiszka-Prusiszka 
frunta ant 60 myliu. Užklupi- 
mai atsibuvo ant abieju pusiu 
miesto Vilkaviszkio ir 20 my
liu nuo Prusiszko rubežiaus.

Ant Vilkaviszkio frunto Ru
sai pradėjo muszius ant 25 my-j 
liu ir jau pasiekė Naumiesti, 
sostapyle Kauno. Per daugeli 
valandų Vokiecziai leido szu- 
vius isz dideliu tanku, bet tas 
nieko negialbejo bėgdami in 
szali Gumbenu, 33 mylės nuo 
Vilkaviszkiu kur badai 145 Vo- 
kiszki tankai likos suszaudy- 
tais.

ISZ PACIFIKO. — Amerikonai ana 
diena numėtė 27 tonu bombų ant Borneo, i 
taipgi paskandino 37 Japoniszku laivu ir daug 
Japonu užmuszta. Japoniszka flota isz- 
plauke isz savo pasislėpimo prie Philippinu 
Salų dirstelėjo aplinkui ir pabėgo be palei
dimo nei vieno szuvio ant Amerikoniszku laivu.

Vokiecziai trauke ant Liepo- 
jaus, kur Vokiecziai ketina su- 
spausti Baltikinius miestus ir 
miestelius.

ALLENTOWN, PA. — Earl 
ir Ethel Esterly, da jauni žmo
nis, yra labai nudžiugę isz savo 
dvideszimts vaikiu, kuria yra 
sveiki ir auga kaip ant mielių.

Isz pradžių buvo sunku mo
tinai prižiūrėti ir aprėdyti vai
kus, sziadien su užaugimu vai
ku, nekurie aplaike darbus, pa
state del tėvu puiku murini na
rna, patys perka sau drapanas 
ir tėvams, per ka prigialbsti 
naminiam darbe tėvams czedi- 
na pinigus ir kožnas yra užga- 
nadytas isz savo būvio.

— Amerikas iszduoda 
4,000 doleriu kas minuta 
užlaikimo publikiniu mokyklų.

Moterele Male Su 
Liežuviu

BERKELEY, CALIF. —
Mrs. Harriet Brown, yra ap- 
szaukta kaipo geriause malike 
liežuvio visoj Kalifornijoj, pa
gal pripažinimą josios vyro ir 
visu kaimynu. Be jokios prie
žasties Harrieta pradėjo savo 
poterius antra valanda nakti ir 
nepaliove iki piet.

Vyras negalėdamas ilgiaus 
iszlaikpti paszauke palicijanta 
kuris moteria uždare kalėjime 
ant pakutos.

Viskas Ėjo Po Žeme Francijoj Laike Musziu

— Meksikas padirba po 1,- 
200 svaru cukriaus kožna minu- 
ta, kožna diena.

Pirkite Apgynimo Czedinimc 
Bondus ir Markes.

SZVAICARIJA. — Vokiecziai 
gyvenanti Lenkijoj, atsakineje pagialbos 
del Lenku, kurie gyvena Pruszkove ir li
kos iszguiti per Vokieczius isz Austrijoj. 
Sužeisteje yra apžiūrami su pagialba po- 
pieros,, nes audeklo jokio nesiranda.

Jaunesnius nelaisvus iszvežineje in vi
dun Vokietijos prie visokiu darbu. Rau
dono Kryžiaus suszelpineje tuos vargszus 
tik du syk ant sanvaites, jie neturi jokiu 
lovų kad sužeisteje galėtu atsigulte, nei 
jokiu kukniniu puodu, bliudu nei torielku.

BERN,

LONDON, ANGLIJA. — Apie 750 
Angliszku lekencziuju fortecu užklupo ant 
Bremo ir Kanne-Eickel gazolinu szuliniu 
aplinkinėje Ryhr. Kiti Angliszki eroplanai 
bombardavo dideliu miestu Hollandijoj, Ita
lijoj ir Austrijoj, kur tik randasi Vokie
cziai. Daug fabriku ir tiltu sunaikinti.

Rymas. — Del Francijos pa
guldė savo gyvescziau 32 kata- 
likiszki kunigai ir daugeli li
kos sužiesta.

Port Arthur, Tex. — Czio- 
nais sustojo 3000 darbininku 
dirbancziu prie Texas Oil Co. 
dirbtuves.

Florida, — Smarki vėtra ku
ri atpūtė isz Kubos, padare kariszki lekioto j ai sudege ant 
daug bledes Peterburge ir Tam
po j e, užmuszdama keliolika 
žmonių ir sužeido szimtus.

Pennsylville, N. J. — Penki

PO 
ant . -C Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Bresto gyventojai Francijoj, ėjo po žeme in ligonbutes anį gydymo ir pragyvenimo pa
kol pasveiko. Kada Amerikonai atėjo juos apžiurete, rado daug Szvaicariszko sūrio, isz- 
rodo kaipo guminiai automobiliai ratai, sukrauti kaip matome ant paveikslo.

smert kada eroplanas leke ir 
truko ore.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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stovi priesz mane ir asz negaliu 
jo sulgriaust.”

Tada žiurke nuėjo pas mūra, 
j bet mūras jai atsake: “ne es
mių galingiausiu ir drueziausiu 

“ Jeigu Amerikoniszkos mo- nes tavo gimines mane nuola- 
tereles iszigertu kelis stiklus ge-,^os grauže ir asz negaliu joms 
io alaus einant gult, tai butu atsispirt.” 
sveikesnes ir nereikėtų joms Tada žiurke suprato kad jo- 
naudoti visokias truciznas ant K^os duktė privalo iszteketi tik- 
miego.” Taip raszo žymi mote-’^ai žiuitkes ir parėjus namo, 
re-daktarika Emilije Deveroux atdavė dukrele jaunui žiurkiui 
isz Brazilijos. 'isz artymo kaimelio.

Toliaus ji raszo: “Daug ge- ^sz ^os pasakos 
riau ir saugiau yra iszgerti ke
lis stiklus alaus ne kaip naudo
ti visokias pilies aut miego ir 
sudrutinimon nervu. Kelis stik
lus gero alaus, nepadarys isz 
žmogaus iuirtuokie, o sveiki T ....... v . -i Isznamszki laikraszcziai ap-zmonis negjere tiek, kad pasi- ... , . •n \ 'raszmeie apie nepaprasta atsigertu. Alkoholius del daktaro ..... J ,,.. . , . tik.ima kur perkūnas trenke mlyra naudingas ir be jo negali ... ..... v , |. _ . ,, | valka ir vietoje ji uzmuszti, da-apsieiti gydyme lygoniu. ” j . ... ...r ve jam galybe matyti per sie

nas ir mūras.
Kaime Montella, Barceloni- 

joj, perkūnas užmusze kaimuo- 
ti Sera'ba Lonetti, o jo sunu su- 
žeido. Simus per ilga laika gu- 

Į Įėjo kaip ne gyvas. In kėlės die
nas po tam atsitikimui, vaikas 
apreiszike daktarui kuris ji da- 
žiurinejo, kad gali matyti visiką 
kas darosi už sienos. Tolimes
nis iszbandimas vaiko per kelis 

į daktarus, parode kad jo akis 
.likos suorgenizavotos. Val
ka pastate prie didelio kuparo 
kuriame radosi apie 300 viso
kiu dalyku. Vaikas iszskaite 
gerai viską kas įkupare radosi. 
Vėliaus pastate ji prie muro už 
kurio atsistojo daktaras laiky
damas rankoje keliolika daig- 
tu. Valkas atmynė ir tuos.

Kas Girdėt Dede Samas Sako: AmerikaTuri Būtie Drūta!
I

galima imti 
labai gera pamokinimą, kad ne • 
reik e jeszkoti “geresniu” tarp 
svetimu: * ‘ Lai kožnas apsiveda 
su savo tautos mergina ar vy-i 
ru.” 1

Mažai kas žino kokiu bučĮu 
atsirado “Kanada. ’’

Kada Iszpaniszkas keliau
ninkas CaJboto, jeszkodamas 
aukso, priplaukė prie Kanados, 
pakraszczio, tenaitinai Indijo- 
mii taukai girdėjo 'kaip jisai 
kalbėjo savo draugams: “Aca- 
nada” kas reiszkia kad “Nieko 
Nesigauna.” Nudžiugo Indijo- 
nai, kada Caiboto apleido jin 
sklypą po nuuždinimui daugeli | 
nekaltu Indijonu nuo kuriu ke
tino iszspausti slaptybių kur 
randasi auksas. Kada 1524 me
te atplaukė Prancūzai po vado- 
vysta Cartrero, Kanadieczia isz 
visu pusiu szauke in juos: ‘ ‘ Aca 
Nada,” bet Prancūzai netemi- 
no ant tuju prasargu, užėmė 

, sklypą ir užvardino ji Kanada, 
manydami kad Indijonai juos 
sveikino ir szaulke varda tojo 
sklypo.

Isztikruju suriku yra intike- 
ti kad szitam dvideszimtam 
amžiuje Suvienytose Valstijo
se gali atsitikti atsitikimai ku
rie primena mums tamsius lai
kus.

Kokia tai Mrs. Mabel Bellan 
isz Montgomery Va., 50 metu 
amžiaus, numarino savo palie
gusi 22 metu sunu “Idant isz- 
guti isz jo velnią kuris ji ap
valdė.” Ant galo kada polici
ja in tai insimaisze, tai motina 
ir kitas sūnūs 32 metu, kuris 
yra mokytu žmogum ir užbai
gęs kolegija pasakė: 4 ‘ Davėm 
jam valgyt tik viena syki in dvi 
sanvaites, nes mums Dievas 
paliepė ji maryt badu, kad isz- 
varyti isz jo velnius. ’ ’

Kiek tai isz musu vargingu 
misijoniriu užsiimineje atverti
mu pagoinus tolimam Afri'ke, 
Kinuose ir kitur, vietoje užsi
imti apszvietimu savo tautie 
ežiu “apszviestam” sklype 
czion Amerike kur randasi mi
lijonai “laukiniu” pagonu.

Sztai labai tinkamas prilygi- 
niams del tuju kurie geidžia in- 
stoti in luomą moterystes. Yra 
tai senoviszika Japoniszika (pa
saka isz kuriuos .galima imti di
deli pamokinimą:

Sena žiurke turėjo duktere 
kuria norėjo iszleisti už ka to
kio galingiausio. Pirmiause nu
ėjo pas menuli, manydama kad 
yra galingiausiu, bet jai menu
lis atsake: “debesiai man tan
kiai trukdina ir jokiu budu ne
galiu juos praszalint. ”

Tada žiurke nuėjo pas debe
sį, bet jisai atsake: “Vejas vi
sados mane iszvaiko ir jam ne
galiu atsispirk ”

Tada žiurke nuėjo pas veja 
manydama kad vejas yra galiu-

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

Žydas ::
:: Pralosze

Augina Karvelius

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

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Minis tranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

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

gia uses, bet vejas tąrę; “ Mūras saulę pųb. co. Mahanoy City, p».

Amerikoniszkas kareivis 
Tony Canonico, kuris turė
damas kiek laiko augino kar
velius ir jam prigialhineja 
tame darbe jaunas Kinietis, 
užaugindami daug karveliu 
kuriuos padovanojo del vald
žios kaip patrulinai pasiun
tiniai.

jog 
tiki 

gali- 
kad musu tikeji-

ir drūtesnis,

Kareivis, Bet Ant 
Arklinio Nugaro

TUIjAS, gana iszmintingas,1 
kaimietis Lietuvys, važiavo' 

pas savo sunu in Kauna. Tru-į 
kyje, skersai nuo jo sėdėjo pa- 
sisziauszes Žydiszkas rabinas 
su ilga barzda. Isz pradžių abu- "I I • v Idu tylėjo, bet Žydas pradėjo 
bodet, ir kad laikas praeitu j 
greieziau 'kelionėje, pradėjo 
laikas nuo laiko iiŽkalbinet kai- 
muoti:

— Nu, ponas kaimyne, kaip 
jums einasi?

— U.-gi gerai, niekas man 
neke rike.

Trūkis prabėgo pro bažny- 
czia, kaimuotis nusiėmė kepu
re. Žydas ant to nusijuokė 
paniekinimu 'kalbėdamas:

— Gaila man tavęs, 
taip isztikimai ir drūtai 
iii savo tikėjimą. Ant to 
ma suprasti
mas yra geresnis 
ba turime didesni skaitlį szvem 
tuju ne kaip jus.

— E, ka tu zurzi, Žyde — 
atsake kaimuotis piktai.

— Bet tai teisybe, — kal
bėjo rabinas. Kaimuotis pasi
kasė galva atsakydamas po va- 
landeliai:

— Tai įkaitysime, ar taip 
yra isztikruju, kaip tu kalbi. 
Del ‘palengvinimo rokundos, 
pradesime iszrauti plaukus. L’ž 
kožna szventaji isz tavo ti
kėjimo is'ztrausi man plau'ka, o 
asz tau už viena mano szventa-

. .Pirmiause rabinas iszskaite 
Maižiesziu, iszraudamas kai-! 
muocziui plauka. Kaimuotis 
iszskaite Szv. Petra, iszrauda-' 
mas Žydui plauka isz barszdos. j 
Žydas iszskaite Abrahoma ir 
isztrauke vela kaimuocziu.il 
plauka.

Kaimuotis iszskaite Szv. Po- 
yyla iszraudamas Žydui plau'ka 
isz barzdos. Ir taip rokunda 
ėjo iper koki tai laika. Ant galo j 
rabinas jausdamas skausmą 
barzdos nuo peszimo, nutarė at
simokėti kaimuoeziui gerai, 
paszauke: Dvylika patrijarku,1 
sunūs Jokūbo, ir iszpesze kai-į 
muocziui dvylika plauku ant 
syk. Kaimuotis net susiraukė 
nuo skausmo, ir suriko staigai:' 
Visi Szventieji danguje! — ir 
pagriebė Žydri i už barzdos, isz- 
traukdamas visa sauja plauku. 
Žinoma, rabinas tuo jaus apmi
rė nuo skausmo. Tokiu budu’

Todd Watley, vienas isz 
geriausisu arkliniu jodikiu 
ana diena iszvažiavo in New 
York parodyt kaip Westu 
kareiviai moka jodinėti ant 
arkliu. Jodykai daro viso
kius parengimus kad pa
linksmint kareivius kurie 
randasi abazuose.

Del To
Klausia aficieras rekruto:
— Del ko kulka taip grei

tai iszszoka isz karabino, —
— Ba bijosi.

— Ko bijosi?
— Bijosi.... parako, —

vaszplogarodije!”

persėdėdavo pats. Po teisybei, 
imdavo ir mane su savim, bet 

o mažai temino ant manos. Daug
su ja kalbėjo, o ne karta ir bu-

'cziuodavo josios rankeles, o asz kas; Finansų
.negalėdamas to nukenst, trail- C. Roman; Iždo globėjai ir vei
kiau nuo josios, bet nieko ne- kimo komitetas susidaro isz:

1 gelbėjo. 1 Gerb. Kun. Ig. Valancziuno,
' Tėvas josios užmokėjo mano Kun. J. Chipakaiczio, Kun. Vi- 
ponui daug pinigu idant ja sau to Martusevicziaus, Charles 
pasiimtu.
paėmėm didesni gyvenimą ku
riame gyvenom tryse. į

• Mano ponas mane apleidine-' 
jo, nes turėjo glamonėtis su ja.' 
Negalėjau ant to visiko žiūrėti 
ir nuliūdau labai. Nekeneziau 
mano naujos ponios nuo pirmos' 
dienos, nes ji užėmė mano vieta 
ir visas mano tiesas. Namie' i , . ijau nebuvo taip linksma. Ne-' 

I vaiksztinejom abudu kad kita
dos. Maustau nuolat os, kaip Į 
atsikratyt nuo tosios biaury- 
bes.

Kanczios mano buvo baisios. 
Alano ponas, po teisybei, iszei- 
davo pasivaikszcziot, bet ne su 
manim, tiktai su ja, o mane už
darydavo namie. Pastojo ne
prielankus, nes ji apjakino 
motere. Juk ji nebuvo jam taip 
isztikima kaip asz, o nelojo ant 

j tuju ilga-barzdžiu su kortelėms
pSMIU sau mažu szunveziu ir prieszingai pasislėpdavo 

vadinuosiu Teras.' Mano Priosz -i"08’ “« eidav0 »« *»«*
dabartinis deszra-davys nupir-l 
ko mane pareita meta nuo ko
kio tai vaikino nuo ulyczios, už
mokėdamas už mane sauja pi
nigu. Buvo tada jisai da jauni
kiu, turėjo savo pakajeli kuria
me gyvenome abudu ir 'buvo 
mums labai gerai.

Kas pirma diena menesio, 
mano ponas imdavo užmokesti 
o buvo mums linksma per tris 
dienas. Vaiksztinejome ant 
szviežo oro, ir ejome taipgi in 
visokius kromus, o mano ponas 
turėjo tiek užsiėmimo jog ne- 
pajiege viską atlikti laike die
nos, per ka turėjome vaikszti- 
uet ir naktimis. Sugryždavom 
net anksti ryto, mano ponas 'bu
vo užlganadintas, jog savo rei
kalus pabaigė, giedodavo pake
lyje ir szo'kinejo, per ka kelis 
kartus ka tik nesumindžiojo 
mane. Negalėjo pataikyt na- 

■mo, per ka turėjau ji traukti už 
kelnių ant musu ulyczios. Ro
tam eidavom gulti ir miegojom 
vienoje lovoje.

Taip ‘būdavo per tris dienas: 
vaiksztinejom, gulėjom, džiau
gėmės ir giedojome. Po trijų 
dienu darbo, mano ponas silse- 
davosi ir mokydavo mane viso
kiu szposeliu. Kožna karta, 

t kada tik ateidavo kokis tai 
į biaurus žmogus su ruda barzda 
lir ilgu balakonu, turėjau ji kan
džio! ir loti, pakol tasai nepa
bėgdavo. Toki žmones ateida
vo pas mus labai tanikiai su 
kortelėms, o bijojo manes kaip 
asz rakalio. Po tam, abudu juo
kėmės su mano ponu, jisai szo- 
kinejo po kambarėli, o asz kru
tindavau su uodega, o kaip ka
da ir bueziavomes.

Kada jau nebuvo ko valgyt, 
mano ponas ilgai maustė, o ant 
galo atsiliepe in mane:

— Ar žinai, Teras, jau ne- najam Kryžiui,

Pirmininkas Kazys Žadeiko; 
Antras Vice-Pirmininkas Jo
nas Grinius; Iždininkas Wm. 
Paschall; Sekretorius Fr. Pu- 

Sekretorius P.

Martusevicziaus,
Po keliu sanvaicziu Cheleden,. J. Birzeczio, Ant. J. 

Kannin ir Anthony Dziko.
—American Red Cross, Phila., Pa.

SCffY’ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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Gyvenimo
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Kapitonas
* Velnias
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SAULE PUBLISHING CO., 
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tenais kur duodavo pinigus, 
jam vestis ant szniurelio, o bet 
apie mane, suvis užmirszo.

Bet po trijų menesiu persi
tikrino jog pabludo labai, jog 
moterei nebuvo verta intiket. 
Rado pas ja kokias ten laiszkas 
iszbare ja ir sumusze, o ji pa
bėgo nuo jo. Mano ponas ilgai 
pamanstes, paėmė mane ant ke
liu, smaukdamas: — Tu Torai, 
vienatiniu sutvėrimu ’kuriam 
galiu užsitiket. Tu nepabėgai 
nuo manės. Ir po tuju žodžiu 
pa'bucziavo mane in uosi.

Juozas Kavalauskas 
Daug Darbuojasi Del 
Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus Naudai

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------- ----- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<t :: i
SAULE PUBLISHING CO., 
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Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per b®-' 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkita 
ateityje, kada siunsite czėkiua 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiua 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money' 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Philadelphia, Pa. — Juozas 
Kavalauskas yra laidotuvių di
rektorius, gyvena ant S. 2-nd 
uly., liko paskirtas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Lietuviu 
grupes pirmininku ir vadovaus 
vajui arba “Drivo” kuris bus 
pravestas 1945 m., Kovo men. 
Ponas Kavaliauskas tame darbe 
turi patyrimą, nes vajams jis’ 
vadovavo per paskutinius tre
jus metus. Jo svabiausias tiks 
las bus iszjudinti P'hiladelfijos 
Lietuvius, kuriu priskaitoma 
apie 20,000. Kaipo Philadelfi-j 

įjos Amerikos Lietuviu Raudo-[ 
nojo Kryžiaus ir Pergales Ko-! 
miteto pirmininkas, Ponas Ka-1 
valauskas turės 59 padėjėjus, 
kurie sudaro ta komitetą. In 
komitetą ineina parapijų, iii-’ 
vairiu paszalpiniu draugijų ir 
kliubu, atstovai. Komitetas 
mano, jog bus sukelta didesne 
suma pinigu Amerikos Raudo

jai komiteto
, nariai aplankys Lietuviu na
mus, negu rengiant mitingus.

SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

turime 'ka valgyt, eisime užsta- 
tyt laikrodėli. Ir po tuju žo
džiu, imdavo mane su savim in geį rinkliavos klausimas, ko! 
narna, 'kur jam davė pinigu už įas nėra, iszsprestas.

Do tam vela buvo Kavalauskas sako: Jog Lietu-
Ponas

la ikrodeli.
linksma. Įviams paskirta kvota bus isz-

Taip gyvenom reguliariszikai pildyta vienokiu ar kitokiu au- 
ir linksmai apie puse meto ir ku rinkimo budu. Ponas Kava - 
mylėjomės labai. Bet, mano lauskas labdaros srityje yra 
ponui karta atėjo nepaprasta daug veikes ir praeityje. Jis 

l galva. Pradėjo eiti priklauso net keturiolikai Lie- 
naudoje po $1,000 verties gu-'pas kokius ten žmones, kilr ra- tuviu organizacijų! Komiteto 
mo del ratu, dosi daug merginu, o su viena valdyba sudaro: Pirmas Vice-

— Automobilistai taip daug 
pertikrino kaimuotis Žydą kad važiuoje kad kožna minuta su-mintis in 
jo tikėjimas yra geriausias!

— GALAS —

Jeigu nežinai kokia i 
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. 1

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

i

kaimuocziu.il
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SIG N O L A n®? ““" 
j Taip perejo du menesiu: Si- 
įmanas pasižino su kitais sar 
'gaiš, savo kaimynais. Vienas
buvo labai senas; vis ketino jįjti, tik tuokart grižo

SIMANAS Keblys tarnavo 
kaipo saigas prie geležinke-l 

lio. Nuo jo budeles lyg vienai! 
stotyjai buvo dvylika, o lyg ki
tai — deszimtis verstu. Už ke- 
turiu verstu nuo jo budeles po
nai insteige dideli verpalų fa-Į 
brika; jo kaminas buvo matytį 
isz anapus miszko, o areziaus jo Į 
kitu gyvenimu nebuvo, kaip' 
tik geležinkelio sargu budeles.

Simanas Ke’blvs buvo žmo-!
. i gus lilgotas ir nelaimingas. Jau 

bus devyni metai, kaip jis pa-Į 
re jo isz karo, per visa laika ta r-! 
naves už denszczika prie afi- 
cierio ir atlikęs su juo visus ka
ro žygius. Jis alko, szalo, kepo 
ant saules, ir po keturias bei 
penikiasdeszimt verstu ėjo pes- 
cziasper szalti ir kaitra; tekda
vo jam girdeli ir kulkas szvil- 
piant, bet Dievui dėkui, ne syki 
jo neužgavo. Jo pulkas stovėjo 
syki pirmoj eileje; visa sanvai
te su Turkais szaudesi: stovi 
Rusu kariuomene, o užupelio— 
Turkai, ir nuo ryto lyg vakarui 
szaudosi vieni in kitus. Simano 
aficieris ir stovėjo eileje; kas
dien neszdavo jam Simanas isz 
pulko viralines valgyti ir gerti. 
Eina su arbata per lauka; kul
kos szvilpia, kerta in akmenis: 
baisu Simanuį, jis verkia, bet 
pats eina. Ponai aficieriai gir
davo ji: jie visada turėdavo 
karszta arbata. Isz kariuome
nes sugrižo jis sveikas, tiktai 
rankos ir kojos pradėjo skaudė
ti. Nuo to laiko teko jam nema
ža vaigo matyti. Parėjo jis na
molei — senutis tėvas buvo jau 
miręs; sūneli buvo palikes jau 
ketvirtu metu, bet ir ta rado ne
gyva, kriokuliu mirė; viena 
žmona tepasiliko Simanui. Ir 
szeimininkyste jiems nesiseke, 
juk ir sunku dirbti žeme su su
tinusiomis rankomis ir kojo
mis. Nebet'vere savo sodžiuje; 
iszejo kitur laimes jesz'koti. Ap
lanke Simanas su paezia dauge
li miestu; niekur nerado laimes. 
Tada 'Simaniene pristojo už 
tarnaite, o Simanas vis jeszko 
laimes. Važiuoja jis syki maszi
na; ant vienos stacijos, mato, 
tarytum pažystamas virszinin- 
kas. Žiuri in ji Simanas, ir vir- 
szininkas žiūrisi in Simano vei
dą. Pažino viens kita: virszin- 
inkas buvo aficieriu to pulko, 
kuriame kita kart tarnavo Si
manas.

—■ Tu, Keblys ? — sako.
— Nugi, ponuli, Keblys.
— Kaip tu czia atsiradai ?
Apsakė jam Simanas: taip ir 

taip.
— Tai kur dabar eini ?
— Ne pats nežinau, ponuli.
— Kaip tai nežinai ?
— Ka asz žinosiu: kur pri

ims, ten ir dirbsiu. Pažiurėjo iu 
ji virszininkas, pamanė ir tarė:

— Ar nepasiliktum, broleli, 
tuo tarpu ant stacijos? Tu, ro-

Ne Tankiai Permaino 
Skrybėlės

Kariszka sluoge pulkau
ninke Louisa Albena, Fran- 
cijoj ana diena aplaike dova
na tikra moteriszka skrybėlė 
vieta plienines kuria nėšio j e 
kožna diena. Skrybėlė pa
dovanojo jai tūla motere ku
riuos vyras likos užmusztas 
laike muszio.

sveikinęs. Atsikėlė ir Simanas. valanda, tiktai ratai
— Kaimvne — rėkia, —'ko- Privažiavo Simano budele; pa- 

del pyksti ? — Neatsigreže kai
mynas, nuėjo. Ilgai žiurėjo in ji 
Simanas. Kada Vincas pasuko 
isz kelio, ir jau nebebuvo maty-

Simanas 
atstatyti; vos galėjo isz budeles namolei ir sako.savo paežiai:

— Na, Onele, puiku turime
«z Z »_ >

iszeiti. Pati už ji. atlikdavo vi-Į
sa darbu. Kitas budelninkas, kaimyną! 
areziaus nuo stacijos, buvo dar Bet nesusipy'ko juodu; susi-

kaukia. sia. | Nebagelis ant tuszczio sėdėjo.
Mostelėjo žmonele ranka,' Motinos nepaiso, ka dukteres 

szoko Simanas, pasitiko kaip nieko neatsake ir nuėjo tolyn.
kareivis. Visko butą tvarkoje.!

— Tu seniai czia gyveni? — - 
u Ž'k 1 a u s e v i r s z i n i n k a s.

— Nuo Gegužes menesio.
— Gerai! Dėkui. O kas po 

szimtas szeszias deszimt ketvir
tu numeriu?

Geležinkelio meisteris, (kurs
jaunas žmogus, liesus ir g’ysluo- fjko jp yg] gražiai sznekejo vis,drauge su juo dvežina važiavo)

pasižiurėjo iii ji

pakelėje, užsirūko pyp-

ISTORIJEapie na isz 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent lOt 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
"SAULE” - MAHANOY CITY, PA

dosi, vedės? kur tavo pati? ,
— Mano žmonele, ponuli, j 

Kaune tarnauja pas viena po
ną.

— Tai praszyk jai, kad at
važiuotu. Bilietą jai asz pats : 
pasirupinsu. Pas mus ežia ant 
geležinkelio neužilgo bus vieta i 
budelninko, budeles sargo; pa- 
praszysiu virszininko, kad tau 
ja duotu. s

Apsidžiaugė Simanas ir pa- 
dekavojo aficieriui.

Jis pasiliko ant stacijos. Pa
dėdavo virszininko virtuvėje, 
kirsdavo malkas, nuszlavinda- 
vo kiemą, platmorma. Po dvie
ju nedeliu atvažiavo žmona, ir 
nuvažiavo Simanas in savo bu
dele nauja, szilta, malku —kiek 
nori: prie budeles nedidelis 
daržas ir inise deszimtines že
mes abi pušiai kelio. Apsi
džiaugė Simanas: pradėjo ma
nyti, kaip ežia gyvens, kaip nu
sipirks karve ir arkli.

Dave jam visa, 'kas reikalin
ga: karūnėlė raudona, likter- 
nas ikuji, rakta mutarkoms at
sukti laužtuvu arba laužiamąja 
kartele, kastuvą, mente, szluo- 
tu dalbų, davė dvi knygutes su- 
instatymais ir suraszymu, kada 
kokia eina maszina. Iszpradžiu 
Simanas per naktis nemiegoda
vo, vis maszinu suraszymus 
skaitydavo; maszina da tik už 
dvieju valandų teateis o jis vis
ką apeis, atsisės ant suoluko 
pas budele ir vis žiuri ir klau
so, ar nedreba reles, ar neatu- 
žia maszina. Iszmoko isz galvos 
ir intaisymus; nors negerai 
skaitė, bet visgi iszmoko.

Buvo vasara; dalbas nesun
kus, sniego atkasinėti nereikia. 
Maszinos ant to kelio ir netan- 
kiai eina; apeis Simanas savo 
versta du kartu per diena, kur 
ne-kur pamėgins nutarkas pri
sukti, kelia palygins, pažiuręs, 
ar daug yra vandens, ir eina 
namolei prie savo ūkio ir pa- 
czios. Tik vienas dalykas truk
dė jo ūki; Ka tik užsimanys 
padaryti, ir eik su visokiu 
menkniekiu pas geležinkelio 
meisteri, o tas pranesz stacijos 
virszininkui; iki sugrysz pra-

tas. Susitiko juodu pirma syki 
.ant plento tarp budeliu, bežiu- 
j rinedamu savo 'kelio. Simanas 
linkterėjo ir pasveikino,

— Sveikas gyvas, — sako,— 
kaimynėli.

i Kaimynas 
szna iroms.

— Sveikas gyvas — sako, 
Apsigręžė ir nuėjo szalin.

Paskui susitiko moterys. Pa
sisveikino Kebliene su kaimy- 
naite; bet ir ta ne ilgai feszne- 
kejo, nuėjo szalin. Pamate ja 
syki Simanas: Kodėl, — sako, 
— kaimynėlė, tavo vyras toks 
nesznekus ?

Patylėjo moteriszke, paskui 
sako:

— Tai ka-gi jis su tavim 
kalbės? Kiekvienas turi savo 
reikalus. Eik sau, su Ponu Die
vu.

Bet perejo dar menuo laiko 
pasižino geriaus. Susitiks Si
manas su Vincu ant plento, at
sisės
kės ir pasakoja vienas kitam 
savo 
daugiaus 
nas ir apie,savo sodžių ir apie 
kara pasakojo.

— Nemaža asz savo amži- 
vargo prityriau, o dar ne kas- 
žin kaip senas. Nedave Dievas 
laimes. Jau ka Dievas kam pa- 
skyria, taip ir yra, broliuk.

O Vincas pypke in reles pak
lebeno, iszkrate pelenus, atsi
stojo ir sako:

— Ne Dievas toki varga 
mudviem paskyrė vargti, bet 
žmones mudu vargina. Nėra 
pasauleje gyvulio biauresnio 
ir piktesnio už žmogų. Vilkas, 
vilko neplauna, o žmogus žmo
gų gyva suėda.

— Na, broleli, vilkas vilką 
ėda, taip nesakyk.

— Isz kalbos iszejau ir ipa- 
. sakiau. Bet vis-gi nėra piktes- 
. nio sutvėrimo. Kad žmones ne- 
. butu toki pikti ir godus, gali

ma butu gyventi. Kiek vienas 
žiuri, kad tik savo artyma ga
lėtu ingriebti, iszpleszti isz jo 

’kąsneli ir nuryti.
Nebesumano Simanas ne ka 

atsakyti.
-— Nežinau. — sako, — bro

leli. Rasi ir tai]), liet jai taip 
yra, tai matvti, naties Dievo •z / t 7 A.

taip, duota.
•— Kad szitaip, tai mudviem 

nebe ko kalbėti. Jai visas žmo
nių biaurenybes nuversime ant 
Dievo, o patys tik sėdėsimo ir 
kentesime, tai, brolau, reikia 
Imti gyvate, ne žmogum, kitaip 
negal būti.

Atsigręžę ir nuėjo, neatsi-

bedas, vargus. Vincas 
tylėdavo, o Sima-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

apie ta pati daly'ka.
— Et, broliuk, kad ne žmo

nes. Nesedetuva szitose bude
les, — sako Vincas.

— O ka, budeleje, 
galima.

— Gyventi galima, galima. I 
Et, brolau! daug gyvenai, ma
ža užgyvenai, daug žiurėjai,-— 
maža matai. Varguoliui koks 
ežia begyvenimas! Edą žmogų 
visokį biaury'bes, visus syvus 
isztraukia, o pasenusi, iszmes, 
nelyginant kokia plutele, szu- 
nlms suėsti. Tu kiek algos gau
ni?

— Apymaža, dvylika rub
li u.

— O asz pusketuriolikto. 
Kodėl, kaip tau rodosi? Pagal 
instatymus visiems lygiai pas
kirta: penkiolika rubliu, kuras, 
szviesa. Tai kodėl tu gauni tik
tai dvylika, arba asz pusketu
riolikto ru'bliaus? Pasakyk 
man! O tu dar sakai, gyventi 
galima! Suprask, kad ežia kal
bama, ne apie pusantro arba 
tris rublius. Nors ir visa pen
kiolika atiduotu. Buvau perei
ta menesi ant stotos; ir direk
torius važiavo, maeziau ji. Ko
kia garbe! Važiuoja sau skyri
mam vagone; iszejo ant plat
formos, stovi. Nepasiliksiu asz 
czionai ilgai, eisiu sau kur ki
tur.

— Kur-gi tu eisi? Geroveje 
gyvendamas nejeszkok gero
ves. Czia ir nameliai yra, ir 
szilta, ir žemes ploteli turi. Ta
vo žmona darbininke.

— Žemes! pasižiūrėtum, ko
kia mano žeme. Ne žabos ten 
nėra. Buvau pasisodinės pava
sari kopūstu, tuoj atvažiavo 
kelio meisteris: “O czia sako, 
kas vėl? Kodėl nepraneszta ? 
Kodėl nesipraszai? Isžkask, 
kad ne žymes nebūtu!” Matai, 
girtas buvo, szaip nieko nebū
to sakes, o dabar. “Tris rub
lius striuopos!” Patylėjo Vin
cas, pacziulpe pypkele ir sako 
tyloms:

— Kad kiek bueziau jam 
teszkes tiesiog in žanda.

— Na kaimyne, greitas tu 
be galo, pasakysiu tau teisybe.

— Ne greitas, tik teisybe 
kalbu ir teisingai protauju. Dar 
jis sulauks nuo manės, velnio 
puse! Pasiskųsiu paežiam vir
szininkui. Pamatys.

•/

Ir pasiskundė.
V ažiavo syki virszinirikas 

kelio apžiūrėti. Už trijų dienu 
turėjo važiuoti tuo keliu dideli 
ponai isz Liningrado; dare re
vizija, tai priesz ju atvažiavi- 
ma reikėjo visur tvarka pada
ryti. Smilties užpylė, sulygino, 

; sijeles apžiurėjo, baslelius in- 
kale, mutarkas prisuko, stulpus 
nudarė; pervažiuojamas vietas 
geltonu smėliu apibarste. Kai- 
mynaite, sargo pati, ir savo se
ni buvo iszsiuntus kelio nuo žo-1, Ii u apkuopti. Dirbo Simanas vi
sa sanvaite, viską sutvarkė ir 
savo žiupona susitaisė, iszvale 
o varine skarda, susitrynes ply
ta, taip nuszveite, net isztolo 

į žibėjo. Dirbo ir Vincas. Atva
žiavo dvežinele virszinirikas; 
keturi darbininkai rankena su
ka; tekinai dūzgia; lekia veži-

I mėlis po dvideszimt verstu per

turi,
Kad tik katras užpundytu 

žiuri,
Bile katras pagautas,
Tai jau tas ir žentas;

Gere net kelios garbavoje, 
C) kada iszeina, užtai aploję.

—BUS DAUGIAU—

to

atsake:
— Vincas Vanagas.
— Vanagas, Vanagas, 

tai tas pats, kur pernai buvo 
o>vventi,'P1‘iesz tamsta taip paszokes ? 

Į — Taip, tas pats.
Gerai, pažiūrėsime 

Vanago. Važiuokit.
Darbininkai prigulė 

rankenų: dvežina nuvažiavo.
Žiuri Simanas in dvežina ir , Būtinai turiu viena Klevelando 

masto: na, pasitasys juodu su 
kaimynu.

Po dvieju valandų iszejo Si
manas prie savo darbo. Mato 
pakeliui eina žmogus, galva 
baltuoja. Erne Simanas žiūrėti. 
— Vincas; rankoje lazda, ant 
pecziu ryszelis, žandas aprisz- 
tas skepetaite.

— Kaimyne, kur keliauji— 
suriko Simanas.

Priėjo Vincas visai arti: vei
das iszbales kaip sniegas: akys 
baisios; pradėjo kalbėti — bal
so trūksta.

— Miestą, sako, teisybes 
žiūrėti. Matysiu ka vyresnybe 
sakys.

— Vyresnybe, szia tau! 
Skustis žinoma, eini? Mesk, 
Vincai, kas tu.

— Ne brolau, nebegaliu. 
Vėlu užmirszti. Jis man davė 
per žanda, sukruvino. Kol gy
vas busiu, neužmirsziu nepalik
siu taip.

Paėmė ji Simans už rankos.
— Mesk, Vincai, teisybe sa

kau: geriaus nepadarysi.
— Kas czia padarys geriaus! 

Žinau pats, kad geriaus nepa
darysiu; tu teisingai apie žmo
nių laime kalbėjai. Sau geriaus 

■ nepadarysiu, bet už teisybe rei- 
i kia stovėti!

— Pasakyk, isz ko viskas 
prasidėjo ?

— Isz ko? Visur apsižiūrė
jo, nuo dvežinos nulipo, o bu
delei! inejo. Jau žinojau, kad 
visko žiūrės, viską padariau 
kaip reikia. Jau buvo norėjas 
važiuoti, o asz pasiskundžiau. 
Jis tuoj rėkti: “Czia, sako, vy
resnybe revizija daro, o tu drįs
ti del daržo skustis! Czia, saks 
tokia valdonai, o tu su kopūs
tais lendi!” Asz nebetveriau, 
pasakiau žodeli, nieko pikto, 
bet jis labai užpyko. Kaip rė
žė man, p asz stoviu sau, kaip 
kad, rodos, taip ir reiketu. Nu
važiavo jie, asz atsipeikėjau, 
nusiploviau veidą, iszejau.

— O kas budeleje pasiliko?
—: Žinoma, Nepražiopsos; 

’ma juos velniai su visu ju ke
liu!

Atsistojo Vincas, nori eiti.
— Sudiev; Simaneli! Neži

nau. ar rasiu teisybe.
— Tik ne pesezias eisi ?
— Ant stotes pasipraszysiu, 

kad priimta mane ant maszi
nos; ryto busiu Vilniuje.

Atsisveikino kaimynai; nu
ėjo Vincas ir ilgai jo nebuvo. 
Žmona už ji dirbo, diena ir nak- 
ti nemiegojo: sunyko, belauk
dama vyro. Treczia diena pra
važiavo revizija: garvežys, ba
gažinis vagonas ir du pirmos 
kliasos, o Vinco kaip nėr, taip 
nėr. Ketvirta diena pamate Si
manas Vinčiene; jos veidas nuo 
aszaru sutinęs, akys raudonos.

— Ar sugryžo vyras ?—klau-

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

prie

7 bobele pabarti, 
Ir neužilgio su koeziolu kaili 

isziperti, 
Ba visas moteres labai aploja, 

Be jokio reikalo kolioja.
Sakosi kad tik ji gera, 

Tokios doros kaip ji ne yra, 
Nuolatos protas apsvaigęs, 

Nuo guzutes,
O jeigu greit nepaliaus, 

Da daugiau nuo manės gaus.* * *
Žinau viena moterelia su ilgu 

liežuviu, 
Kur gyvena, sakyti negaliu, 

Nuo ryto lyg vakaro po miestą 
laksto, 

Kaip arklys purvyną taszko.
Nežiūri paaugusio sūnelio, 

Kuris da nemoka poterėlio, 
O jau spardyti motina gali, 
Norints da liežuvi apversti 

gerai negali.
Oi, turėsi motin džiaugsma 

isz sūnelio savo, 1
Jeigu užaugs ir negaus 

kur galo, 
Geriause idant dabar sprandą 

nusisuktu.
O ne in metus daeitu.* * *

Czionaitines merginos, 
Nežino kas tai yra tikra meile, 

Ir už tai negali gauti vyra.
Del ju visi geri, nes ant tikrųjų, 

Nežino su katruom sueis in 
pora.

Bile gauna vyra, 
Nežiūri, ar tai meile tikra. 
Teisybe, reike del vyru man

dagi būti, 
Nes ne turi sukožnu užsidėti, 

Mat isz visu ateiviu, 
Yra daug,'greittikiu, 

Mausto, jog kaip kendžiu už 
pundis, 

Tai jau ir viską padarys, 
Ir sutartuves, 
Ir sugertuves;

O tuom laik funes pasidaro, 
Vaikino akys atsidaro, 

Plusta ant merginu, 
Jog neplūstoje vaikinu.

Merginu yra visokiu, 
Ne vienokiu,

Jeigu vaikinas kalbina ant 
ženybu, 

Tai ne reikalauje dideliu 
derybiu, 

Mergina žodi duoda,
Ant tikro prižada, 

Kaip nuperka drese ir 
skrybelia;

Tiek tu brolau matysi mergele, 
Bile apsirgdo ir apsitaiso, 

Jau vaikine apie tave nepaiso, 
Viena nuvede vaikina in 

fruntine pasikalbėti.
O mausto kaip ežia nuo jo 

pabėgti, 
Vaikinas 'blogo nemansto,

O mergina per Įauga 
iszsirabantino.

Pasilikas valanda sėdėjo, 
Ar nesuĮgryž, in duris žiurėjo, 

Ba neinate, kaip per langa 
pabėgo,

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FQRVICTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigu* 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogau* ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

' VISOS TRYS OE 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY. PA.

I

*

*

arba pradžia
SKAITYMO

...IT...
RASZYMO

I
i
9
S
§

i 64 pus., Did. 5x7col. g
* rrvs ** Tiktai, 10c

"SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

s
I

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!



M S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietinei ®NKS “A„RGAS 
— ♦- -

"f“ Laidotuves a. a. Jono Ne- 
vasodo nuo 322 W. Market uty., 
atsibuvo Utarninko ryta, su 
(bažnytinėms apeigorhis Szv. 
Jua'zapo bažnyczioje, palaido
tas parapijos kapuose. Velio
nis mirė pareita Nedelia namie, 
2 vai., ryta, sirgdamas trumpa 
laika. Gimęs Lietuvoj, pribuvo 
in Amerika 42 metu adgal. Pa- 
Qiko paczia Ona ir du 'brolius. 
L. Trasikauskas laidojo.

— Pradedant nuo Lap'kri- 
czio (Nov.) 3 d., prasidės po vi
sa Suv. Vals., “Dreivas’.’ ant 
senu drapanų. Kas turi sunezio- 
tas drapanas, ypatingai del 
vaiku, tegul atiduoda del ren- 
(keju.

—• Ketverge, Spalio (Oct.) 
19-ta diena iszikeliavo 22 vyru
kai ant daktariszko perzureji- 
mo in kariuomenes tarnysta. 
Visi iszikeliavo bosu in Wilkes- 
Barre, Pa.
Mahanoy City:

George E. Fisher, Algird G. 
Deriscavage, Cyril E. Simon 
Robert J. Hendricks, Crellin D. 
Mayberry, Robert S. Foster, 
Joseph J. Mirynows'ky ir John 
H. Dol'bin.
St. Nicholas:

Stanley J. Tertel, Jr.
Wiggans:

Anthony B. Shumskas.
Ellengowan:

Laurence F. Dempsey ir 
James P. Matthews.
Vulcan:

Edward Stylka ir Joseph 
Wargo.
Kaska: "

jes, koki aitvara mums neiszpe-! 
retu. Gandai eina, kad musui

Nežiūrint ka mums musu 
laikraszcziai sakys apie szi pas
kutini susiejimą, pasisznekeji- 
ma Churchill su Stalinu apie 
Lenkijos likimą, mes visa teisy
be vargiai ha sužinosime kol i i 
szis karas, szi vaina tesis. Chur- 
chillas nuvažiavo in Maskva 
su pilnu eroplanu palydovu ir 
patarėju. Ten bus ar jau buvo 
svarstoma Lenkijos likimas. 
Stanislaw Mikolaczyk, Lenki-J 
jos isztremime Premjeras isz 
Londono, ir Edvardas Osubka-, 
Morawski, Lenkijos Komiteto 
Tautiniam Iszlaisvinimui, pir
mininkas isz Lublino, kuris yra 
Stalino padupezikas susieis ir 
Lenkija ar iszlaisvins ar Stali
nui parduote parduos.

Musu prezidentas, Roosevel- 
tas, ar negalėjo, ar nenorėjo ’, ar 
nedriso in szi susirinkimą va
žiuoti? Gal artėjanti rinkimai 
ji sutrukdė jeigu neinbaugino.

Visoms mažoms tautoms, 
ypacz Lietuvai baisiai svarbu 
sekti szios konferencijos pasek
mes. Nes Visu mažu tautu liki
mas seks Lenkijos likimą. Kaip 
ir ka Lenkija laimes ar pralai
mės, panasziai bus ir su visu 
ypacz Pabalti jos tautu likimu.

Lenkija buvo primutine drą
siai stoti priesz Hitlerį, pirmu 
tine pastoti Naziu razbainin- 
kams kelia. Galima sakyti kad 
Lenkija vieszai paskelbė szi ką
rą priesz Vokietija. Tik kai 
Lenkija paplūdo savo vaiku 
kraujuose, tik kai Lenkai su sa-

“Dedei Stalinui” baisiai pa
tiktu nutarti ta kas musu vald
žiai, musu Senatui nepatiktu. O 
jeigu Churchillas su Stalinu su
tinka, o Suvienytu Valstijų Se
natas atmeta, tai tikras ragai- 
szius. Tada Stalinas galėtu sa 
votiszka tvarka visoms Euro
pos tautoms iszpereti. Tai butu 
Stalinui diplomatine pergale, o 
mums visiems baisiausia nelai
me. Pagyvensim, pamatysim.

—J. J. B.

Jo Isztikimasis Sargas

Vienas isz dvynu szunu 
randasi ant laivo “Twin” 
kuris taipgi yra vienas isz 
dvynu prigulintis prie Ame- 
rikoniszkos f lotos, sergstan- 
tis savo dranga.

Bulve Panaszi In
Žmogų

Sumindžiojo Savo
Tęva Ant Smert

BARNESBORO, MICH. — 
M. Dages, 20 metu, prisipažino 
buk ji sumindžiojo savo tęva 68 
metu senuką ant smert.

Tame darbe prigialbejo jai 
josios motina ir abidvi likos už
darytos kalėjime už žudinsta. 
Mergina sake, buk nesenei at
lankė in kita miestą ant tike j i- 
miszko susirinko pasiimdamos 
su savim sena tęva, kuris buvo 
suparaližavotas, ir laike pamal
dų tėvas truputi pasveiko.. Ji: 
su motina norėdama už taja' 
geradejyste atlygint Dievui, 
nutarė paaukaut sena tęva. 
Abidvi parmetė tęva ir sumin
džiojo ant smert. — Argi Die
vas priėmė j u tokia auka?

Szauke Pagialbos Savo 
Vyro Kuris Iszgialbejo

Ja In Laika

SPRINGVILLE, ME.
Ūkininko Camerson pati, po 
trumpai ir netikėtai ligai mirė 
ir in tris dienas likos palaido
ta. Vyras buvo baisiai nulindęs 
po netekimui mylimos paezios, 
o su juom radosi giminaitis 
idant jam pertraukti nuliūdi
ma.

Kada nusidavė ant atsilsio, 
Cameronas iszgirdo kad ji kas 
szauke. Manydamas kad sap
nuoja, vėl stengėsi užmigt, bet 
ir antru kartu iszgirdo taji bai
sa. Jau beveik szvintant vela

MIAMI, FLO. — Žmones ne
mažai nusistebėjo pamate ne-

iszgirdo szauksma: Gelbek ma
ne!

Londono Žiburiai Vela Duoda Szviesa

Per penkis metus dideliam mieste Londone, buvo tamsu, 
kad Vokiecziai negalėtu szaudyt in miestą naikinti didelius 
namus ir katedras. Del vaikinis yra tai nepaprastas regi
nys matyt szviesa namuose po tiek metu.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

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

Maistas Bleszincse — 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. 
1 diena 1945 mete.

Cze very kai—Ženkleliai N rs., 
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 Markes.

Į ant j u kelauna kas minuta po 
į 15 pasažieriu.

— Australija pargabena vi-1 — Amerikoniszka dirbėja 
šokiu zoboveliu už du dolerius pinigu iszplaka kas minuta po 
kožna minuta, daugiause isz 20 doleriu verties kvoteriu. 
Japonijos. Tas biznis sustojo 
laike kares.

Ar Žinote Kad...

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Jai virtos bulves iszver- 
da per greitai, uždengk jas

— Norints Bulgarija turi rankszluoszcziu vietoje danksz- 
vos 2,000 myliu geležkelio, bet [ežio.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Raymond B. Stone, Jr.

Middleport:
Irvin R. Reed ir Vincent A. 

Savitsky.
Crum Lynn, Pa.:

John J. Alexander.
Stroudsburg, Pa.:

Michael Repchak.
Rockville, Conn.:

Joseph S. Klatka.
Bridgeport, Conn.:

William S. Skieczius.
— PanedeTyje pripuola Szv. 

Severino; Utarninko, Szv. Ra
polo Auk., Seredoje, SS. Kriza- 
no ir Dario; Ketverge, Szv. 
Florencijos; Subatoje SS. Si- 
Evaristo; iPetnyczioje, Szv. Si
mono ir Judo; 'Nedėlioję Jėzaus 
Kristaus Karaliaus Szvente.

SHENANDOAH, PA

—■ Aplinkinėje Kehley ir 
Indian Ringe kasyklosia, kur 
randasi daugeli 'butlegeriniu 
an/glinu skylių, miestas už
draudžia toliaus kasti butlege- 
rini anglį isz tuju skylių. Prie
žastis tame yra, kad žemo griū
va in kasyklas ir daro daug Me
des del aplinkiniu namu, ypa
tingai mokyklų. Visiems pra- 
neszta palauti dirlbti tuo jaus 
prie butlegerinu skylių.

— Nedėliojo buvo laikoma 
mis<zios Szv. Kazimierio Lenk- 
iszkoje bažnyczioje ant pami
nėjimo 50-m., sukaktu via vedu
sio gyvenimo ponstva Martynu 
Juodeszku nuo 335 E. Centre 
uly., kur atsibuvo bankietas.' 
Keli szimtai svetelio dalyvavo 
tame apvaiikszcziojime. Klebo
nas Kun. Jupius Zagunski su- 
riszo antra (auksini) maz'ga, 
kuriame assistavo Kunigas 
Siukieviczius. Bankietas atsi
buvo parapijos svetainėje.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

vo gyvastimi, su savo vaiku la
vonais užkirto kelia Naziams: 
ir tik tada, Anglija, Prancūzija 
ir kitos tautos atbudo, susipra
to ir bent sau prisipažino kad 
tas protiszkai suketas Hitleriu- 
kas Laiku nekreczia.

Ka mes, Lietuviai turime 
priesz Lenkus ar Lenkijos vald
žia gali laukti iki kitai dienai. 
Ateis laikas, kada mes, Lietu
viai galėsime pareikalauti apy
skaitos isz Lenkijos, bet szian- 
dien turime prisipažinti, kad 
Lenkija, jeigu praeityje nebu
vo, tai per szi kara tapo didvy
riu žeme ir kankiniu szalis.

Po viso to darbo, po visu tu 
aszaru, po viso to karszto krau
jo praliejimo sziandien Lenkija 
stovi kryžkelyje, jos likimas 
ant svarstyklių. Anglija, kuri 
taip gire Lenkijos armija, 
sziandien nuvažiavo pas “De
de Stalina” arbatėlės ir pasi
tarti kaip ir kam Lenkija pada
linti. Amerika, kuri taip gar
siai plojo rankomis ir gyre 
Lenku drąsą, sziandien nuosza- 
liai stovi ir laukia.

Kai istorijos žinovai ir ra- 
szytojai raszys szio karo istori
ja, jie turės kraujo spalvos rai
dėmis inraszyti Varszuvos 
skerdynių istorija.

Dabar, ne tik Lietuva, ne tik 
Pabalti jos tautos, bet visas pa-( 
saulis laukia ir temyja kaip 
“ Atlanto Cziarteris, ” “ Tehe- ( 
rano Konferencija” ir visi kiti 
tie prižadai ir pasižadėjimai 
atsilieps in Lenkijos klausima.

I
Jeigu Lenkija laimes, ir Lie

tuva gales szio-to tikėtis, jeigu 
Lenkija pralaimės, Lietuvai vi
sai nėra vilties. Sziandien Len
ku likimas nepavydėtinas, bet 
rytoj musu likimas gali būti 
kur kas baisesnis.

Visai nebutu dyvai, kad da
bar Churchillas su Stalinu sue-

paprasta bulve, kuria iszkase 
savo darželyje Mrs. Beach.

Mrs. Beach pavasaryje savo 
darželyje pasodino kėlės bul
ves, nesenei pradėjo bulves kas
ti idant persitikrint ar josios 
darbas ne buvo ant tuszczio. 
Iszkase kėlės gana dideles bul
ves ir paraginta tuom, pradėjo 
toliaus kast ir bekasus suvisai 
nepaprasta didele bulve.

Isz pradžių mane kad tai ne 
bulve, bet paėmus in rankas, 
persitikrino, kad tai isztikruju 
bulve nepaprasto pavidalo. 
Bulve yra suvisai panaszi in 
žmogų. Mrs Beach nusiuntė ne
paprasta bulve in muzeju.

Rado $600 Aukse

WILLIAMSPORT, PA. —
S. York, valydamas vikada, isz- 
trauke su kriukiu molini puo
dą, kuri sudaužės rado jame 
600 doleriu aukse. Nesenei 
czion mirė kokis tai turtingas 
jaunikis nerimaudamas isz 
priežasties baimes, isztrauke 
pinigus isz bankos, paslėpda
mas vikade. Po jo mireziai, nie
kas negalėjo surasti pinigu.

Wgp, Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

I SVARBI ŽINIA NAUDO

TOJAMS VANDENIO !

Panedelis, Spalio - Oct. 
23 d., 1944m., bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

Paszoko isz lovos, pabudino 
giminaiti, paėmė automobiliu 
ir kogreieziause nuvažiavo ant 
artymu kapiniu. Tuom kart Ca
meronas ant tikrųjų pažino pa 
ežios baisa paeinanti isz kapo. 
Pradėjo abudu kast, o kasė, 
kad da savo gyvenime taip ne- 
kase. Daejo prie grabo, atsuko 
antvožą ir paregėjo nebasznin- 
ke krutant. Apdengė ja su dė
klais ir nuveže namo. Paszaukti 
daktarai visiszkai adgaivino 
motere.

Žiurkes Apede Dvi 
Mergaites

DIZSON, ME. — Žiurkes ap
ede mieganezias Barkonu mer
gaites, viena 6 metu, kita 8 m., 
amžiaus. Abi mergaites miego
jo vienoj lovoj, ir kada j u moti
na iszgirdusi riksmą inbego in 
kambari, ji pamate apie tuziną 
dideliu žiurkių apie mergaites. 
Pagriebusi szluota motina pra
dėjo ta bruda daužyti. Tuomet 
žiurkes puolė ant jos ir szokine- 
damos isz visu pusiu pradėjo 
ja kandžiot. Moteris kovojo 
apie puse valandos, pakol ke
lias žiurkes užmusze, o kitos 
apmusztos iszbegiojo.

Apkandžiotos mergaites tuo- 
jaus buvo nuvežtos in ligonbu- 
ti, kur pasirodė, kad vienai j u 
buvo giliai sukandžiota ranku
te ir du pirsztai, o antrai isz- 
kastas 'veidas prie pat akies.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 

'naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
jka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Iszsirinkite isz sekant 
50c., o t 

Adresavokite: SAU1
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: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .......................................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

io katalogo už $1 verte 
plaikysite knygas pe 
E PUBLISHING CO.,

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
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 gyvepimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i knygų, prisiuskite tik
' paczta.
Mahanoy City, Pa.

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 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.............................    15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltae; 
Auklejim&s 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 ..........................................25o

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

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

Adresas: ? į

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.


