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Isz Amerikos
LAIVORYSTES 

DIENA

Albaniai Su Jugoslavais Pradėjo Pesztis kare Amerikonai
Spalio 27 Diena

WASHINGTON, D. C. — 
Petnyczioje Spalio (Oct.) 27-ta 
diena, pripuola ‘ ‘ Laivorystes 
Diena.’’ Ta diena sklypas pa
gerbia musu vyrukais, kurie 
tarnauje Laivorysteje Suvieny
tose Valstijose. Toji diena yra 
apvaikszcziojama ant atmintes' 
kada pirmutinis Prezidentas 
Jurgis Washingtonas, 1775 me
te iszsiunte septynis ginkluo
tus laivus, kad paskandytu 
Angliszkus laivus, kurie pri
statinėjo maista ir ginklus del 
Angliszku kareiviu, kurie rado
si czionais Amerikoj, kas jiems 
pasisekė.

Moteres Sapnas 
Iszsipilde

HOMEVILLE, PA. — Patri- 
kas Conners, anglekasis, spyrė
si eiti in darba taja diena, no- 
rints pati ji nuo to atkalbinėjo 
kaip galėdama, kalbėdama jam 
kad praeita nakti sapnavo buk 
jam atsitiko nelaime. In tris va
landas po tam Conners likos 
parvežtas namo isz kasyklų 
baisiai sumankiotas per puo
lanti angli. — Paczios sapnas ir 
prijautimas iszsipilde.

Jugoslavai jau gerai pradėjo pesztynes su savo kaimy
nais Albaniais ant pakraszcziu savo sklypu, o Rusai eina už
pakalio paimdami miestus ir miestelius.

RADO DAUG PINIGU

Aplaike Tik Acziu
NEW YORK. — A. Scmith, 

buso szoferys rado savo buse 
pamesta pakieta, kuriame bu
vo $9,000 pinigais ir $5,000 bo- 
nais. Atsiszauke pakieto savin
inkas, moteriszke, kuriai tur
tas buvo gražintas. Jo radėjui 
ji tik trumpai padėkojo 
“Acziu.”

LONDON. — Tarp Suvalkų 
ir Szirvintos eina dideli mu- 
sziai. Rusai sunaikino 300 
Vokiszku tanku ir daug paimta 
in nelaisve prie Eitkunu. Ru
sai p ere j o per Nemuną ir ran
dasi prie Tilžės. Daug kaimu 
ir miesteliu paimta. Generolo 
Czerniachovskio divizijos už
ėmė Piliponis, Stalupėnus, Szir- 
vinta, Szitkiemi ir Tolminkie- 
ni.

NEW YORK. — Charles 
Lindbergh’as, garsus lakūnas 
kuris leke su eroplanu per Pa- 
cifika, sutiko su Japonais ore. 
Lindbergh’as nuszove viena 
Japoniszka eroplana.

WAC’s Pana Amerika

Pasiutiszkas Szposas
CHESTER, PA. — Czionai- 

tineje ligonbuteje guli mirszta- 
nis Ernestas Walls, jaunas 
žmogus, kuris yra auka pasiut- 
iszko szposo. Palicija dagirdia 
apie tai, nusidavė in ligonbute, 
kur paėmė paskutini pripažini
mą Ilginio ir aresztavojo ko
kius tai Charles Ward ir John 
Shields kurie aplaistė Wallsa 
su aliejum ir uždege ant jo dra
panas. Walls baisiai apdege ir 
kaip rodos isz apdegimo mirs.

Nelabas Pa-Tevis
COLLINSBURG, VT. — Rali- 
cije aresztavojo koki tai M. Ra
ko, kurie nemielaszirdingai 
kankindavo savo padukte 14 
metu amžiaus.

Rado Paslėptus Pinigus 
Per Sapna

KANSAS CITY, KANS. — 
Ne senei mire Agnieszkos Hel
ler dede. Buvo žinoma kad jisai 
turėjo daug pinigu, bet j u nie
kas negalėjo surasti po jo mir- 
cziai. Ant galo prisisapnavo 
Agnieszkai buk mate dede iszi- 
mant pinigus isz po abrozo, ku 
rie buvo paslėpti už lentukes. 
Kada pabudo, Agnieszka taip 
tuom sapnu persieme, kad nuė
jus prie to abrozo kuri buvo 
maczius sapne, atlupo lentuke 
ir isztikruju rado penkis tuk- 
stanczius doleriu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo

Pana Kathleen McCann, 
isz Detroit, Mich., kuri pri
guli prie WAC’s tarnyste, li
kos iszrinkta kaipo patogau- 

se WAC’s Miss America.

— Afrikas pargabena isz 
Ameriko po du svarus muilo

Apie josios kankinima daži- 
nota kada iszgelbeta ja isz van
dens in kuri inszoko idant nu 
siskandyt. Palicijos sude mer
gaite iszpažino priežastį savo 
nusiminimo. Daktarai apžiure- 
ja mergaite, rado visa kuna pa
mėlynavusi ir sužeista. Nela
bas patėvis likos uždarytas ka
lėjime.

Bondus ir Markes. kas minuta.

Paskandino 30
Japoniszku Laivu

Amerikonai Neteko Keletą Lai
vu Prie Philippinu Salų; Ame
rikos LaivasU.S.S.“Princeton”
Likos Paskandytas; Rusai Pa
dare Invazija Ant Norvegijos 
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Gyvena Keturiosia
Valsti josią

WASHINGTON, D. C. — 
Amerike randasi tik vienas, 
žmogus kuris gyvena tuom pa
ežiu laiku keturiosia valstijo- 
sia. Yra tai ūkininkas ir augin
tojas gyvuliu. Jo laukas užima' 
keturis kampus valstijų Utah, j 
Colorado, Arizona ir New 
Mexico.

' Vandeninis pumpa randasi 
New Mexike ir pumpuoje van
deni in Arizona. Namas stovi 
ant pat vidurio arba keturiu
rubežiu kur visi valstijei sueina 
in viena kampa. Ūkininkas gu
li Utah, eina in Colorado nusi- 
praust, Arizonoje valgo pusry- 
czius, o sėdi ant-gonkeliu savo 
namo New Mexike.

Pirkite A pgyniws
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Japonai Likos Bombarduoti Maniloje Inlanko Per Halsey

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Rooseveltas pranesza buk Japoniszka flota 
likos baisiai sumuszta musziuose per Ame- 
rikoniszka flota ir eroplanais, prie Phili- 
ppinu Salų ant Pacifiko. Musziai tęsęsi per 
tris dienas. Apie 30 Japoniszku laivu li
kos paskandyti ir 209 ju eroplanu nuszau- 
ti. Amerikonai neteko laiva U.S.S. ‘Princeton’ 
pataikintas per orine bomba.

Amerikoniszka armija paėmė 31 miestu 
nuo Japonu ant Lyte Salos.

Apie 2,200 Alijentu eroplanu numėtė 
daug bombų ant Vokiszku miestu kaip Essen 
ir Hamburgą.

Angliszka armija užėmė miestą Dhomo- 
kos, Graikijoje, 30 myliu nuo Lamia.

Amerikonai paėmė drutvieta Monte Bel
monte, prie Bologna, Italijoje.

Vargingas Vaikas
Aplaikys Milijonus

DENVER, COLO. — De- 
szimts metu Wm. Kane, kuris 
gyvena su savo motina vargin
goje nameli j e, neužilgio pasi
liks milijonierium, jeigu jo mo
tinai pasiseks iszkovoti savo 
tiesas. Jo motina paslaptai isz- 
tekejo už milijonieriaus nuo 
kurio vėliaus atsiskyrė. Po ke
liu metu vaiko tėvas likos už- 
musztas ant geležinkelio, o tė
vukas taipgi mirė palikdami 15 
milijonu doleriu. Anūkas yra 
vienatiniu impedžiu kuriam ta
sai turtas priguli.

Nepaprasta Baidykla
HOPOTANG, MONT. — 

James Fordham nuėjo žuvaut 
artymam ežerelyje. Kada už
mėtė tinklą, pajuto kad kas to-j 
kio pradėjo tinklą krutet. Tuo- 
jaus isztrauke tinklą ir vos ne
apalpo isz persigandimo pare
gėdamas nepaprasta baidykla 
žuvi, kuri nebuvo panaszi nei 
in žuvi nei in žveri. Turėjo asz- 
tuones kojas, viena milžiniszka 
aki, galva buvo panaszi in kiau
les. Žmogelis turėjo ta nepa-

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
submarinai prie Pacifiko paskandino 45 
Japoniszku laivu. Iki sziam laikui Ame
rikonai paskandino 804 Japoniszku laivu 
ir neteko 3,080 eroplanu.

MOSKVA, RUSIJA. — Stalinas pra
nesza kad Rusijos armija jau gavosi per 
Norvegijos rubežiu ir eina pirmyn paim
dami apie 100 dideliu ir mažu miesteliu. 
Kirkenes uostas paimtas, daug Vokiecziu 
užmuszta ir paimta in nelaisve. Rusai taipgi 
paėmė miestą Šatu Mare, Rumunijoje, kur bu
vo užimta per Vokieczius. Tame mieste 
randasi 15,708 gyventoju.

LONDON, ANGLIJA. — Japonai pra
dėjo traukte jaunu vyruku in tarnyste prie

prasta baidykla tuoj aus už- 
muszt, nes negalėjo paimti, 
idant parneszt namo.

Per dvi dienas Generolo Halsey kareiviai bombardavo Japonus ant Manilos inlauko, 
kur likos paskandyta daugelis Japoniszku laivu ir uždegta daugeli instaigu. Taipgi paro
do iszeinancziu durnu isz deganeziu Japoniszku laivu.

lekiojimo korpusus nuo 10 iki 17 metu.
Japonijoj vyru labai trūksta. ,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Įvo telefono, elektriko, automo- ĄJ^ERIKOS
Liliu, ir kitokiu nauju iszradi-
mu, o ka ežia kalbėt apie reidio, LIETUVIU TARYBOS 

i fonografus ir eroplanus? I 
Į Kone kožnam szimtmetyje 
'atsirado 'žmonis, kurie bubnino, I . .i ant sugrįžimo prie 
'“senoviszku laiku,” bet nei 
vienas isz tu ypatų nenorėtu 
gyvent be tu nauju iszradimu 

i ir smagumu kokius sziadien 
turime.

SUVAŽIAVIMAS
Ar szuo turi szirdi?
Bet, ne tokia szirdi ka neku-' 

rie vadina “maszina ant pum- 
jpavimo kraujo po žmogaus sis
tema,” 'bet tokia szirdi, kuri 
jauezia panasziai kaip žmogus.!

Tie kurie neturi szunies ir 
tuos sutvėrimus niekina ir 
spardo ir szaudo, tegul perskai
to apie szuni “King” ir jo pri- 
lankuma prie žmogaus.

Szunytis “King” prigulėjo belais žiedais. t
prie 14 metu vaiko Vincuko į ::
Miller isz Reading, Pa., kuri,^ekuriai sziandieniniai te\ai 
nesenei sužeido sunkus trokas,'yra užsimerkia ant darbeliu sa-į 
sirgo keliolika sanvaieziu ir A0 dukrelių ir šuneliu, paveli- 
mire praeita menesi. Per visa lia įranky tis po pulruimius, ka
ta laiko šzunytis neapleisdavo ( zyrninkiszkas urvas, roclhau- 
ligonio ir tik retai kada iszbėg-įZes’szo^^u ir t. t., ir aties diena . # ,
davo laukan. Kada vaika pa- kanoje atves po pi pa>towia ko-j i • nov ,
laidojo, szunytis nieko ne ede, k* Uoguti, sziaudinia naszle -1 ’

Į arba “tona szieno” kaipo pa-| 
! ežia. I

“Ka pasesite, ta ir rinksite” 
kalba priežodis.

Geriau duoti gera krikszczio-

Senyva motere su kvietkuo- 
į_ ta skrybelia ant ga--------------

kaip senas krūmas erszecziu su

NEW YORK. — Tęsiant 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
metini posėdi, Spalio (Oct.) 18 
d., McAlpin vieszbuty, New 
York’e iii vyko platesnis suva
žiavimas, dalyvaujant Tary

! bos skyrių atstovams. Suvažia- 
viine buvo atstovaujamos cen 

aivos iszrodo trines organizacijos ir 15 ALT 
skyrių. Kiti skyriai atsiuntė 
savo pritarima ir pageidavi- 

; mus rasztu. Posėdyje dalyvavo 
70 asmenų.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė Pirmininkas, L. Szimutis 

'(ALT pirmininkas); Vice-Pir- 
mininkai, P. Pivarunas ir J. V. 
Grinius; Sekretorius, Dr. P.

Kada vaika pa- kurioje atves po ju pastogia ko-

norints jam davinėjo gardžiau
sius szmotelius mėsos ir saldu
mynus.

Szeimyna jo neinate per ke- 
tures dienas, norints szaukda-
vo ir szvilpdavo, kad adbegtu, n'sz^a iszauklejima savo \ai- 
isz savo pasislėpimo. Ant ga- >kams, pradekite inkvepinet iii
lo surado ji po lova antikūnuos iuos 8'era mokslą isz jaunume- Į 
vaikas gulėdavo, bet negirdėjoj 
szauksmo jeszkoncziuju, 
buvo negyvas. Pastipo isz nu
liūdimo paskui savo dranga.

Argi szunes turi szirdi?!

Juozui RudiszJkiui, 58 metu, 
kuris dirbo gelėžinam fabrike 
Pittsburgh, Pa., kas tokis pa
vogė keturis tukstaneziu dole
riu, kuriuos turėjo insiuves po 
masziulo savo ploszczio, kuri 
buvo pakabines ant vinies, nes 
bankams žmogelis netikėjo.

Praeita Petnyczia kas tokis 
pinigus jam sugražino su pri
dėjimu deszimts procento už 
‘ ‘ipaskolinimą ’ ’ pinigu.

Jau tokiu savižiningu vagiu 
ant svieto mažai randasi.

Prisakymuose Dievo aiszkiai 
prisako: “Mylėk artyma savo 
kaipo pats save.” — o dabar, 
reike “saugokis artymo 
kaipo velnio.”

ir E. Deve-
1 niene. In Rezoliucijų Komisija 
j inejo Advokatas, K. R. Jurge- 
la, Teisėjas, J. Zuris, V. T. 
Kvetkas, J. Arlauskas ir A.1 
Viznis.

Suvažiavimas iszklause eile 
praneszimu apie ALT atliktus

I darbus (referavo Dr. Grigąi- 
'tis). finansus (M. Vaidyla).1 
Lietuvos szalpa (Kun. Dr. J J 
Konczius). Informacijos Cen
tro veikla (Adv. Jurgela), ben- 
dradaibiavima su Latviu ir, 
Estu organizacijomis (L. Szi- 
mutis), politine veikla (K. 
Jungela) ir 1.1.

Suvažiavimo dalyviai aty-

Kas tiktai buvo tai drebėjo 
Kaip ant to visko žiurėjo, 

Namažai jukos iszliejo,
Katrie pažiesit ant grindų 

gulėjo.

geradariu knyga suraszyti. | 
| Jei drapanų rinkimo laike, 
jei kas užeitu pas jus iii namus 

i ir praszytu drapanų del Lietu
viu nukentėjusiu, tai paklaus-! 
kite parodyti ingaliojima nuo 

LIETUVIAMS DRA-' Lietuviu Paszelpos Fondo vai-

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

PANŲ RINKIMO
VAJUS

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

dykos. Jei ingaliojimo neturi, 
i tai jei ne Lietuviams renka, bet 
'jus nori apgauti. Tokiuos atsi-Į 
tikimus tuojaus praneszkite bi-> 

,le katram Valdybos nariui.
Atsiminkime isztisas minias 

isztremtu broliu, seserų, tėvu ir 
kitu musu giminiu, bei priete- 
liu, kurie su aszaromis akyse ir' 
ilgesiu laukia musu pagelbos. 
Atsiminkime mažus vaikelius, 
kurie szaukiasi pagelbos, isz 
szios laisvos szalies Amerikos. 
-Jie tapo Uranijos ir diktatūrų 
aukomis. Tad musu yra szventa 
pareiga iszgirsti kenezianeziu- 
ju Lietuvos žmonių skaudu 

I szauksma. Pagal iszgales, buti- 
nai kiekvienas prisidekime su 
auka.

Taipgi virszmineto Lietuviu 
komiteto nariai dabar priima 
pinigines aukas del United 
War Chest. Aukuodami nema
žiau $1. gausite raudona pluks- 
nele ir poperini ženklą prilip- 
dymui in Įauga.

J. Kavalauskas, pirm.
Frank Pūkas, rasžt.

PHI LA DELPHI A, PA. — į 
Czia susitvėrė Bendras Ameri
kos Lietuviu Sžalpos Fondo 
skyrius. Valdy'bon ineina seni 
veteranai veikėjai: J. Kava
lauskas, K. Žadei'ka, J. Grinius,
F. Pūkas, Win. Paschall, Mrs.
G. Roman, Kun. J. Cepukaitis, 
Kun. V. Martusevicius, Kun. I. 
Valanciunas, Kun. S. Raila, A.

| Džikas, A. Kaniuszis, J. Biržie- 
tis, K. Žemaitis, inž. V. Norkus, 
adv. C. S. Cheleden ir kiti. į 

President’s War Relief Con
trol Board nukentejusiems nuo 
kares Lietuviam drapanų ir 
avalines rinkimą paskyrė nuo

, Lapkriczio (Nov.) men., 5 tos 
d., iki 20 tos d. sz. m. Invairios 
drapanos ir czevėrykos, neper-' 

;senos, kurias dar galima dėvėti,' 
turi but sutaisytos ir szvarios,! 
minėtame penkiolikos dienu 
laikė, 'bus priimamos kleboni
jose ir pas virszminetos valdy
bos narius. Placziau apie dra
panų rinkliava nukentejusiems 
Lietuviams klausykite Lietu
viu Radio praneszimuose. In 
aukaujamus daiktus galite in
deli savo varda ir antrasza. 
Taipgi priduokite aukuojamu 
daiktu sanrasza ir savo varda, 
antrasza, kad butu galima in

Tik tam dideliam Cliicage,
Tai vilkas vele, 

Kelios karezemos netoli viena f 
nuo kitos stovi, 

Tai szinkoriai labai sau 
užvydus, 

Vienas kas Subata balių daro, 
Bobų gauja prisivaro, 

Muzikantus pasamduoja, 
Tieji szvilpia ir skripkuoja, 

Paikvieczia ir merginu, 
Prisirenka ir vaikinu. 
O jeigu bobų neateina, 

Szinkorius parsivesti in namus 
nueina, 

Kvieczia visus^ kad ateitu, 
Prisiszoktu ir prisigertu,

Na ir del tokio nebago, 
Biznis eina kaip isz rago. 
Vyrai isz darbo pareina, 

Nerade bobų, in karezema 
nueina, 

Kur randa savo bobeles 
aps ik u dl o j us i as, 

Girtas ir apsiseiliojusias, 
Ne vienas bobelei in kaili 

duoda, 
Per ka ir in teismą pasiduoda, 
Prie szokiu visaip atsitinka, 

Daro kas girtam patinka, 
O žinote, girtas proto ne turi, 
Kožnas girtuoklis ant gyvulio 

, iszžiuri,
Ir isz tokiu merginu ne būna 

gero, 
Jeigu toki bizni varo.

O ka, ne turi czion drausmes, 
Nei tėvo, nei motinos, nei 

gimines,
Naktimi trankosi, 

Po karezemas valkiojesi. 
Juk Czi'kage yra daug 

paklydusiu, 
Bobeliu vyrus pametusiu. 
Tosios ka susinesza su 

patrijotais, 
■ Nuo lietuviszkos dirvos latrais, 

Pitts'burgo, Nayor'ko ir 
kitu szaliu.* * *

Buvau vienoje vietoje ant 
veseilios, 

Rodos zdbovos gražios, 
Svetelius lyg pusiaunaikties 

bovyjo, 
O paskui laukan iszvyjo.
Kaip tik laukan iszejo, 

Tuojaus klykti ir musztis 
pradėjo, 

Paskui in kito žmogaus narna 
užėjo, 

Kad iszvaryti ju negalėjo.
M a r s zk i n i u s s u s i p 1 e s z e,

S k r y b 1 i us s u s i d a už e, 
Vėl laukan iszejo, 

Tvoras laužyti pradėjo.
Palicijantai pribuvo, 

Visus iu koza sugrudo,
Nedelioje vėl suėjo, 

Ir vėl musztis pradėjo. 
Net peczius ant vietos 

neiszstovejo, 
Puodai nuo pecziaus 

nugarmėjo, 
Viena norėjo net in pecziu 

ingrusti, 
Net plaukai ant galvos 

pradėjo rūkti, 
Dievo malone kad nenusvilino, 

Tiktai drabužius sudegino, 
Vienas prislinko isz szono, 

Su pilnu užbonu. 
Sodomyje darosi, 

Vienas ant kito varosi.

JUOKAI

Labai Greitai

nes. Juk kūdikis negali būtie 
lies geru, jeigu tėvai negyvena do- 

Irai, o kūdikis turi tiesa užgimti 
geru.

Sziadien tėvai privalo labai 
daboti ant savo vaiku, nes ant, 
kožno žingsnio yra užtektinai 
visokiu slaiscziu, kurie veda 
jaunmene in prapulti, ypatin- 
gai su pagialba automo'biliu. džiai sake pranesziuius ir gyvai' 

(dalyvavo diskusijose, kas savo 
ruožtu prisidėjo prie ALT at-, 
liktu darbu nuszvietimo 'bei da - Į 
ve minti naujiems darbams 

; pradėti.
Tarp svambesniu nutarimu' 

pažymėtini szie:
Masiniu mitingu visose kolo

nijose dar szais metais pravedi- 
Gaibe ir szlove sugriebusiu ma^\ ... I

, n i- . I Saitu sustiprinimas su invai-delnui, prakaitu aplietu veidu, . 1
- i • • i • • riomis Lietuvos Nepriklauso-sukumpusiui kunui, paniekini- . 1
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į Pasirengimas 16 Vasario 
' (Feb.) iszkilniingiems minėji
mams.

Suintensyvinimas karo pas
tangų;

Nusistatymas ruosztis prie 
Amerikos Lietuviu Visuotinojo 
Kongreso; ir bendradarbiavi
mo su Latviais ir Estais pasto
viais pagrandais organizavi-' 
mas.

Da turime keliolika skaity
toju, kurie užmirszo atnaujint 
prenumerata už laikraszti 
“Saule.” Daveme užtektinai 
laiko atsilygint, ir jeigu greitai I 
neprisiims užmokesti, tai laik
raszti sulaikysime.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

savo

Nekurie žmonys sako, 
musu svietas isztikruju 
“po velniu,” ba moteres page-į 
do ant lygus tiesu su vyrais.

Sziadien moterėles daro vis
ką, ka vyrai daro, iszskiriant 
skutimo (nekuriuos ir ta daro) 
ir keikia lygiai su vyrais.

Moteres jau pradėjo pralei- 
dinete savo laika pas barbenus 
turi savo pulruimius ir rūkymo 
“padorius,” o kaip kur sueina 
in vietas ant stiklelio “ramy
bes.”

Merginos, ruko, gere, szo'ka, 
nepadorius szokius, trankosi 
po pakampes vėlybai itakcziai, 
pyszkina automobiliais su viso
kiais paleistuviais ir nėra vil
ties ju pataisymo, nes kaip tū
las dvasiszkasis iszsitare: “yra 
arszesne ne kaip visa baczka 
velniu. ’ ’

Isztikruju, pekla, užėjo ant 
svieto, o gialbejimas clusziu 
nuėjo ant szunc uodegos.

'buk vybes’ fbe darbo tamtusztumas , 
ir* n n 1 m rl i w» o o 4-i ■» 4- ■» w, «-» r* « «• 'eina nu^udimas,— tusztumas ir!

i niekysta, — be darbo 
1nėra!

nieko

Laimingas
— Kokis tas Jurgis lai

mingas !
— A-ha. Ar gal isz eini

kio gerai iszlupo.
— E, kur! ne iszgere apie 

du stiklelius ir nusilakė kaip 
vanta! Tai bet už pinigus, pi
nigus turi džiaugsmo, o asz 
kad iszgeriu ir 10 stikleliu, 
tai da ne jaueziu jokio sma
gumo.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Pa.

1STORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 250 * :: 1
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Daugiau kaip puse milijono 
žmonių czionais Amerike ran
dasi po daktariszka priežiūra 
ir gydomi ant vėžio. Apie 300 
tukstaneziu nauju ligų vėžio 
yra tyrinėjamos per daktarus 
kožna meta.

Tieji kurie persikrausto it 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maine 
savo adresus tai tegul neui 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surast 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno 
mums darba ir daug ergelio!

Saule, Mahanoy City, Pa.

j Jeigu persikraustote in nau 
i ja vieta, visados atsimykite 
• prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju Į 
su paczta ir laikraszti. J eigų j
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Minis tran turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

— Na, na! tai misiukes 
pats numirė?

— Taip numirė ir da kaip 
greitai, da priesz smerti pen
kias minutas buvo gyvas.

Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Doras Mausziukas

Žydas in savo sūneli:
— Mauszke, jeigu tu ras

tum ant grindų 10 doleriu, 
kam tu pirmiausia pasaky
tum, ar tetelei ar mamelei?

— Mauszkutis: — Asz nie
kam nieko ne sakyczia.

— Del ko?
— Ba asz ne mėgsti girtis.

Ant Visko Tinka

Asz
bet

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Žmonys tankiai rugoje ir dū
sauja ant “senoviszku laiku,” 
bet katras isz ju norėtu sugryžt 

prįę įu Laiku* hadu ne bjį-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Del Musu SkaitytojuI

PŪKI ISTORIJA

Kapitonas 
i Velnias

— Mano brangiausia! 
tave visados mylėsiu, 
vestis su tavim ne galiu.

— Su tuom kaip dedama! 
Tiktai eisi su manim pas 
kvajeri, o ant szliubo tėvas 
mano mudu nuves.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkit® 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Abiem Skubu

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

TIKTAI, 50c
SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa- __ j

— Na, Jonuli, likie svei
kas, turi skubint namon nes 
slūgine iszejo ir tiktai pati 
viena liko namieje.

— Ir man Juozuti skubu 
nes pati iszejo o tiktai slugi- 
naite liko namie, turiu sku
bint.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

^=> “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti- 
jose, $5 kitose Vieszpatystese, skaitykit “saule” platinkit

X

Pirkie U. S. Bonus Sziadienį



‘‘SAULE*’ MAHANOY CITY, PA.GUDRI MOTER1SZKE
OF (Tasa)

' Ilgai kaiminai neužmirszo 
tos linksmos ypaczkada pama
tydavo Raula. Tankiai jam pri
mindavo czepcziu; vienok ne 
taijp su tuom czepczium buvo, 
kaip žmonys pranaszavo. Kau
las gyveno su savo Onuka pui
kiai, jog net žmones gėrėjosi. 
Apie barni nieką nebuvo girdėt 
ba Ona buvo labai gera mote- 
riszke ir niekados del savo vy
ro pikto žodžio nepasake. Tikai 
buvo grinczioja, tiktai tada bu
vo girdėt, kada užgimė sūnelis, 
kuriam davė varda Antanėlis. 
Tas tai kaip kada klykė, taip 
kada užsigeriąs bažnyczioje 
vargamistra.

Tėvas džiaugėsi, norint buvo 
sūnelis rėksnys, ir sakydavo in 
paczia:

— Ar girdi, Onuk, kaip rė
kia? Tai už tai, jog muzikantai 
isz miesto ant veseilios grajijo.

Ka galėjo sakyt motere, o ant 
galo atsakydavo:

— Tegul iszsirekia, tai ge
riau miegos.

In pusią metu, kūdikis lop- 
szyja nestigojo, o senei Motie- 
jienei net strėnas skaudėjo nuo 
nesziojimo anūko.

* * *

knot pinigus ir po czerkelia isz- 
sigert, ba buvo szaltoka diena 
ir purvyno ne mažai primaukia. 
Tada Berkus eme Raula in pa- 
szali ir tarė:

— Nu, Bhaulei, kaip bus su 
man pinigeis; skolinai penkis 
szimtus rubliu!

— Ka tu vela Berkau kai • 
bi apie penkis szimtus ? Juk 
asz nuo tavęs skolinau tiktai 
tris szimtus ir da man penkioli
ka rugliu nutraukia! paluku.

— Nu, vorhidos? — ir du, 
tai penki, o ar tave szkaloj ne
mokino1?

— Na taip, mane darakto
rius Pliekkailis gerai mokino; 
o tai teisybe, jog trys ir du, tai 
penki.

— Nu ar nerhiktik — 
man kaltus penkis szimtus!

— O tai kaip ?
— Nu, tris ir du!
— Ar tu paikas? juk

nuola- 
po ko-

Kaulu namuos buvo 
tos sutikimas, vienok 
kiam tai laikui patemyjo Ona, 
kad jos pats turi koki tai rūpes
ti ir taukiaus in miestą keliau
ja, o kada sugryždavo, tai mie
godavo ir szniokszdavo kaip 
kalvio dumples, kad (kaip kada 
prakiura. Tankiai naktimis ir 
ne miegodavo ir vartėsi kaip 
kepsnis bnt jieszmo. Nes pa
ežiai nieką nesake; ji taipgi ne
klausė, ba jai karta prikiszo, 
jog ji paika ir vyriszku reikalu 
nesupranta.

Žinoma, kaip žmonių pasa
ka: jog vyras itž vyra, o motere 
už moteria; tai ir Ona nuo mo
terių dažinojo, kas Kaului ken
kia.

O tai buvo taip: Kaulas turė
jo isztekejusia seserį, kūrei rei
kėjo duot dali, ir nieką paežiai 
nesakius, nuėjo in miestą pas 
Berku ir paskolino pinigu. Ber
kus duodomas pinigus pasakė, 
jog neprivalo skubintis su ati
davimu. Kaulas iszsigere su' 
Berkum magarycziu ir in save 
'kalbėjo:

... > ilis laikas buvo Antanėliui eite szimts-tris metus tas pats vy- ISTORIJE apie Ha isz ma- 
Na kas ten? Vai ko tu in mokslaine. Nes Antanėliui ras. 1-----------------  iszo iszlins, AL

j nelabai norėjosi mokintis, vely-i
in jo sau laipot po medžius ir uores taip ilgai laukt ?

Tai tegul nelaukia. Pa- 
o motina už žiūrėsime per tai, ar ji myli?

ka apsakė ir prasze, kad per- tai bausdavo. Tėvas už vaikai 
žiūrėtu tais rastas maksztysia užstodavo, 'ba labai mylėjo. į 

popieras, ba nežinojo kiek tik
rai yra imta pinigu.

— Asz manau — tarė žiūre-' iszmoko.
Kada atėjo vela žiema, moti- las su ranka mostelėjo ir nuste

na vare in mokslaine, nes tėvas jo kalbejas.
tus rubliu, ba tiek seserei isz/vela glamonėjosi su šuneliu

liu! Jau asz turiu pakulu, turiu, zian ant valandėlės! 
o ant galo kam tau žinot?

Ona dasiprotejo, nes nenore-1 Ona taip apsižliumbus ?
jo ilgiaus kvost. Vienok nuo to ■ Insivede Ona profesorių 
laiko da labiaus ’Kaulas nery-' grinczia, nuszluoste su žiurstu pauksztinet, ne kaip prie ele-l 
mavo ir taip naktimis vartėsi, j kedutia ir pasodinus apie vis- mentoriaus sėdėt, 
jog net 'baime Ona eme. Ne vie
na karta vargszaš dejavo ir sa
vo panose kasė, bet nieką neisz • 
dejavo nei neiszkase. Ona tuom 
lai k dažinojo nuo žmonių apie 
viską, bet Kaului nieką nesake.

Viena puiku ryta, liuobėsi 
Ona grinczioja ir iszejo laukan,

O kažin, ar Francisžka ' yva in virszu iszkils, Kaip už- 
i laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Lelbaus 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
bu vo patoga mergaite. Ne tu- ba kaip ir visos Bobos. 15£.

Viena diena tarė Ona in pati:(rejo daugiaus metu, kaip
— Ka tu sau geresnio man-

Vasara ganė žąsis ir 'begany
damas užmirszo

— Na, asz tik taip sakiau— 
ir mostelėjo su ranka Kaulas.

— Jau asz tau sakiau, kad 
ka per žiema esi paikas ir gana!

— Na jau tu vėla! — Rau-
dama profesorius in popieras 
kad nedaugiaus, kbip tris szim
tus rubliu, ba tiek seserei iszr

idant iszgyti žąsis. Tame pare- mokėjo, o man nesake, kur eme J kalbėdamas, jog da jaunas, 
gejo isztolo Berku ir suprato, pinigu. Asz žinau, kad 
kad jis pas juos atkeliauja.

— Gerai, kad manes nepa
matė — tare in save Ona ir in 
grinczia inbegus, duris užsida
rė.

Per valandėlei, jau Berkus 
buvo prie duriu, nes tas rado 
užkisztas. Mostelėjo su ranka ir 
dasiprotejo, jog turėjo ji kas 
norint nužvelgt.

Jau ne viena karta taip buvo 
jog duris priesz uosi Berkui ■ 
uždare. Bet Berkus už tai ne
pyko. Jis turėjo toki būda, jog 
karta iszmestas, gryžo septynis 
kartus atgal ir tada mausto, ka ' 
padaryt.

Berkus užsimanė . liptie per , 
tvora in darželi ir pažiūrėt kas 
vicluja dedasi, bet jo negyliu- , 
kis, ba kada szoko nuo tvoros • 
in darželi, užszoko ant mažo 
Antanėlio, kuris darželije bovi- i 
josi, o ant kurio net Berkus su
klupo, isz ko pasidarė nemažas 
kūdikio riksmas.

Ant sūnelio riksmo, iszbego 
Ona, o paregėjus Žydą, kurio 
baisiai nekente, pagriebė szluo- 
ta ir kaip levas szoko ant Ber
kaus.

Žydas, norėdamas iszsitai- 
sint, iszsižiojo ir jau norėjo žo
di tart, tame purvina szluota 
užeziaupi jam burna. Žydas 
mėtėsi atgalios per tvora, ežia 
vela nelaime, ba per augsztus 
pinuezius negal greit persira- 
bantint, o ežia szluota be palio
vos szveistuoja, jog net kepure 
su jermulka nuo galvos nupuo
lė.

— A j vai! givalt! — reke 
Žydas, kada per tvora persiver- 
te; butu gryžias, nes paregėjo 
ateinanezia su szluota rankoja 
moteria. Tada pradėjo bėgt per 
kairna rėkdamas, jog net visi 
iszbegia žiurėjo, o Ona paskui 
su szluota szaukdama:

— Asz tau tu smirdeliau 
nedovanosiu už mano kūdiki!

Po valandėlei vela buvo grin
czioja ty'ka . ir Antanėlis vela 
dai'želije bovijosi.

Neilgai trukus, inbega Anta
nėlis ir szaukia:

— Mama, te!
Ona dirstelėjo ant kūdikio ir 

pamate jo rankutesia skurinias 
maksztis, kokiu niekados nebu
vo maezius. Paėmė nuo kūdikio 
ir prasketus žiurėjo.

Viduryja buvo keli lapai, 
Žydiszkai priteplioti, o kada 
dirstelėjo in maksztu kavonias, 
rado dvi baltas didelias popie
ras.

— O Iszganytojau Pone! 
juk tai paraszai mano Kaulo, 
vienas ant 500, o kitas ant 600 
rubliu. Del Dievo! kur mes 
tiek pinigu imsime, net 1100!

Taip vaikszcziodama Ona po 
grinczia dejavo ir nemate, kaip

Kada iszejo isz kamaraites, įsz puodu verdant viskas isz.se- 
įtuojaus pripuolus Ona klausė, į:e.

Tame paregėjo einanti vidu-

Franciszke, Andriu duktė

tu

asz 
tau negaliu duot penkis už tris!

— Ui vai mirli! — paikas, 
kas paikas ? asz nepaikas, ba 
turlii jodą ant baltai! Atadok, 
ba asz apskųs i!

Kaulas pasikasė popanosia, 
rodos, kad lenais sėdėjo visas 
protas, ir taip valandėlių kasė, 
bet nieką negalėjo iszkasyt. No
rėjo paszaulkite paczia, nes gė
dinosi, ba neatbūtinai pats no
rėjo būtie visuose veikaluose 

i ponu.
— Nu, ka taip ilgai miszli- 

ji? Turi pinigus, tai užmokėk, 
o jeigu ne, tai pasiraszik da 
karta.

— Tai ir pasiraszysiu, nes 
ant kiek?

Žydas nudavė, jog to negir
dėjo, ba didelis triukszmas kar- 
cziamoja buvo, o ant Berkaus 
isz visu szaliu szauke, kad duo
tu arielkos. Tada pamojo ant 
Banio ir ineja in paszaline ka
marėlė duris užsidarė. Iszsieme 
nevidonas isz kiszeniaus rakte
li, o buvo kiszenius gilus — net 
ligi keliu. Žinoma, kad niekas 
negalėtu su ranka dugno pa
siekt. Atadare spinta, ka ker- 
czio stovėjo, ir iszeme skurinias 
maksztis, kuriose radosi Kaulo 
abligas. Isz tarpa kitu popieru 
iszeme viena, greitai kasžin ka 
parasze ir liepe Kaului pasira- 
s'zyt. Kaulas jau ne kvailas — 
pirma perskaitė.

— Ar tu Žydai pasiutai! 
Tiek daug tu nori? Tai ne gir- 

Kokis tas Dievas geras,1 €įefa — anf szesziu szimtu pa- 
' siraszyt! O tai už ka ?

'Nu, ar tai daug už du
jog tuos Žydus sutvėrė.
kaip tas Berkus, kokis tai geras
Žydelis! Dave tris szimtus rub- J menesiu? 
liu ir taip norai, kad rodos tris 
plaukus isz barzdos iszsipesze.
O turi rakalis digta barzda, ka įsz ]<ur imsiu tiek pinigu?!

Nu, asz tai palauksi, tai 
ruda vyreli! Po teisybei, Ber-Jue ugnis, jam nesudegs. Ai vai! 
kus reikalavo pasiraszimo, nes tu tojaus gevalt. Kam rhekt ? 
ka tai giliuoja ? Ant ko moki-lKaip, tu nepasiraszisi, tai asz' 
nausi ir daraiktoris už tai kaili tau apskųsk; nu, pasiraszik, 

bus gut!
Kaulas vela po panose prade-

— Žinoma, kad daug. Ma
no visa varguve tiek ne verta. O

turi, tai turi, tiktai ruda — o

lupo.
Taip kalbėjo Kaulas, o kalbė

jo neiszmintinlgai, ba darakto-1 jo kasyti ir ant vietos trypė, 
rius plieke, idant iszmoktu lies negalėjo kitaip sugalvote. 
skaityt ir raszyt, nes ne ant to-Man norėjo szaukt Ona, bet ir 
kios popieros, kokia Berkus vela davėsi pakaju ir mostele- 
Raului pakiszo. O paikas Rau- jas su ranka pasirasze.
las pasirasze pats nežinodamas į
ant ko.

Po trijų menesiu nukelavo ka jis fenais veike su Žydu?
Ratilas su paczia in miestą ant — Tai ka ežia! norėjo pa- riu ulyczios Profesorių Musz- 
turgaus, ba norėjo parduot pa- kutas pirktie.
penėta meitdluka, 'ba turėjo' — Ka? pakulas? kibą tu
perdaug kiaulių, o bulviu ma- girtas! Juk mes pakulu neturi- ežia ėmėsi!
žai. Gerai pardavė meiteluka ir me, kibą savo plaukus derinai ? j 
užėjo pas Berku, idant perro- — Nepliovotum po bude-1

kaiti.
— O kibą isz dangaus jis

Tai pasakius, iszbego laukan.
— Brangus ponaiti, eiks-

ne mo- 
cziutes, norint ji ju turi.

— Tris szimtus, 
tus, — paantrino profesorius, i laukinio ? 
o ežia vienuolika szimtu, tail 
baisus daigias! O vyreli paikas 
tas Kaulas, kad davėsi in Ber- 
kaus žabangas insi'kvinkliok

Szitai ineina ir Kaulas in 
grinczia, kuris isz lauko nuo 
darbo parėjo.

— O matai! pats ponas pro
fesorius sako, kad tu paikas!

Rautas stovėjo, kaip stovylas 
burna iszžiodino, bet žodžio ne
galėjo isztart. Rodos suprato, 
kad jis paikas.

Ir dabar datyre ta, ka savo 
gyvenime nedatyre. Ba jeigu 
motere in akis vyrui pasako, 
jog jis kvailas, o tas ne turi ka 
ant to atsakyt, tada jau gana.

Ona-gi nuo to laiko paėmė in 
savo rankas visa namo valdžia, 
o Kaulo valdžia dingo. Ir iszsi- 
pilde žmonių pranaszyste.

* *
Storonia profesoriaus Musz- 

kaiezio atliko su Berkum reika
lą. Szimta rubliu turėjo Motie- 
jiene, o du szimtu paskolyjo 
nuo gero ūkininko. Su tais pi
nigais nuėjo Ona su profeso
rium pas Beiku, padėjo 30G 
rubliu ir jo maksztis ant stalo, 
o abligus akysia Žydo in szmo- 
telius sudraskė.

— Imkie Žyde savo pinigus 
ka del maniszkio paskolinai, o 
da ežia turi ir penkiolika rub
liu paluku. Bus gana del tavęs, 
o daugiaus negausi.

Žydas szokinejo isz piktumo, 
net jo peisai iii szalis szvytavo 
nes Ona nieką sau isz to nedare.

— Skriaudos neturi, Žyde, 
o jeigu neimi, tai asz paimsiu ir 
del visu pasakysiu, jog esi suk- 
czius.

— Gevalt! asz esi sukezis? 
—jus sukezis, ka Žydali su 
szlotus per visam kaimus isz- 
muszk; u j, chochem, a mit ga- 
nef. Tu raganus!

— O tu kas? nedaverka ir 
judoszius, ba norėjai mano kū
diki nužudint. Žiūrėk, smarve! 
da jis ežia skalius.

Berkus putojo isz piktumo, 
nes mate, jog Muszkaitis tame 
insikiszo, o jo bijojo, apsimal- 
szino.

Kaulas lauke paezios kaip 
iszganimo, o kada dažinojo, 
jog viskas gerai, jaute, kad ro
dos jam akumo nuo szirdies nu
slinko ir geriaus miegojo, ba 
jau lovoja nesivartė.

Jau nuo to laiko nieką tepra
dėjo be Onos. Laikais Kaulas 
norėjo nepasiduot, ba isz jo .Įbai
minai juokėsi, jog paežiai pašį 
davė ir pora kartu pareja^sz 
kareziamos, pradėjo vaidu. Nes 
Ona vienu žodžiu ji apmalszin-. 
davo, o tai tuom: ‘‘paikas esi!’5 
Raidas tada tiktai mostelėdavo 
su ranka tardamas:

— Ei, Onute! — ir daugiau 
ne žodžio nesakydavo, ba žino
jo, jog turi gera paczia ir gera 
gaspadine. Jiems labai gerai 
pradėjo vestis.

* * *
Perejo penki metai; jau dide-

< i vju naugiau» me l u, Kaip SZe- 
' sziolika, nes kaip nendre, per 

tris szim- stiji ? Ar nori, kad užaugtu ant ka ant patogios iszrode. Buvo 
tai Raulienes kriksztudukte ir, 
nuo mažens labai Ona ja myle-Į 
jo, o tankiai mausto ir tai, jog 
gal bus jos marti. Nes žinojo ir 
apie tai, jog moteriszlkes buvai 
smutnas gyvenimas, kada vyra' 
paima in kariuomene.

— Kažin — mausto sau — 
ar jos būdas nepersimainis, o

— Tai tu vela pradedi? ■— 
Juk da perjaunas?

— Kvailas esi ir gana!
— Da norint meta — tarė 

Kaulas ir su ranka mostelėjo.
Nes Ona jau žinojo ka pada

ryt: pagriebė Antanuką už ran
kos, apvalė valka ir vede in
mokslainia, norint tas sukosi'gal ir Antano noras persimainis 

ir ar kitos nepamyles?
Ant rytojaus po tai kalbai, 

ka Kaulas su Ona kalbėjo, atėjo 
Francisžka ir rado Ona besi- 
triusiant grinczioja. Ona supra
to ant akiu merginos, jog' ji ver
kė.

— Kas tau, Franciszlkelia, 
ar tu laikais neveikiai?

— Ne, motinėlių, tai taip— 
nuo vėjo.

— Kaip rodos, kas kitas 
tau kenkia, ba sziadien jokio 
vėjo laukia neturime.

— Tai man kaip kada tru
puti skauda.

— Turi akutias saugot, 
idant ant kitu nežiūrėtai, kaip 
Antanas iszeis in kariuomene.

Francizska nieką neatsake, 
tiktai pasilenke nevos malku, 
kad pecziu pakurt, o tame as- 
zaras su žiursteliu nusiszluoste.

Ona tai suprato, nes nudavė, 
jog nieką nemate, ba ne norėjo 
daugiaus rūpint.

Antanas labai nulindo. Per 
visa nedelia mažai ka valgė. 
Būdavo, kada sėsdavo su kitais 
prie stalo valgyt, tai pusdavo ir 
pusdavo in valgi, kaip in ugni, 
o nieką nevalgydavo ir taip al
kanas atsitraukdavo nuo stalo. 
Nuolatos dūsavo, rodos kad ak-

kaip žaltis, jog motina belaiki- 
dama net suszilo.

Kada nuvede, tarė:
— Ponas profesoriau, at

vedžiau ežia mano tingini. Ne
gailauk ponas botago, ba neno
riu turėt paika sunu. Asz na
mie neglostisiu.

Nes ponas Muszkaitis mokė
jo vaikus mokint ir be botago. 
Antanėliui isz pradžių buvo ne- i 
ramu mokslaineje ir pora kar
tu pabėgo, nes kožna karta mo
tina su virvagaliu iszgujo, o ka
da Kaulas norėjo už sūneli už
tart, tada ir jam pora ypu per 
peczius prilėkdavo.

Kada kūdikis datyre, jog su 
motina ne szuosas ir su ja nie
ką neveiks, pradėjo imtis prie 
mokslo taip, jog Muszkaitis ne- 
musze kailio.

— Ar tu žinai, Onuk, jog 
isz to mus Antanėlio, tai tikras 
galvoczius!

Būdavo vakarais Antanėlis, 
kada visi apsidirbia sueidavo 
iii grinczia, o pradėdavo jis ko
kia naudinga knygelia Skaityt, 
tai kožnas negalėjo atsigėrėt.

—■ O ka, matai, nenorėjai 
leist in mokslainia, dabar ma 
tai ka vaikas gali.

— Juk tu Onute visada ge-
ra rodą duodi! Ne yra geriaus niuo ant jo szirdies gulėjo.
ant svieto, kaip tavęs klausyt.

Jau Kaulas nemansto vyriau
sybes nuo paezios paveržt.

Perejo keli metai. Antanas 
iszaugo ant patogaus bernelio. 
Ir prie darbo ir prie szokio, 
mitras buvo prie visko, o Kau
las, kaipo jau senyvas žmogus, 
turėjo visame užvada.

— Ar tu žinai ka paeziulia 
— tarė Kaulas viena karta par- 
gryžias isz veseilios in savo pa
czia — reiketu musu vaikina 
apipaeziuot.

— Vai kas tau in galva pa
rėjo? juk dar jaunas, turi gana 
laiko.

— Jaunas, nejaunas; juk 
galėtu laukt, nes jaunas apsive
ja, tai nesigraudina.

— O su kokia mergina no
rėtai ji suvest ?

— Su Andriu Franciszkia.
— Juk ji da suvis jauna!
— Nes jie du su savim ray-

lisi
— Tai tur but jis del tavęs 

apie tai užsiminė?
— Na tegul ir taip buna. 

Tiktai prasze, kad tavęs apie 
tai paklausczia, ka tu ant to pa
sakysi ?

— O jeigu in kariuomene pa
ims?

— Tai ve, kam ežia taip il
gai laukt.

— Tada turėtu dvide-

“SAULE” - MAHANOY CI7Y, PA.

Motina ta viską mate ir szir- 
di jai sopėjo, 'ba gaila buvo sū
nelio, nes jo iszmintis liepe tam 
visam atsipirt.
Už dvieju menesiu pateko An

tanas in kariuomene. Motinos 
szirdis vos neplyszo isz gailes- 
ties, nes ka galėjo daryt? Tuom 
tai tiktai raminosi, jog tykus 
laikai, tai laimingai ir sveikas 
sugrįžt namon. O Francisžka, 
tai jau ne miegojo, ne nieko val
gė ir nabagėlė iszblyszko, kaip 
drobe; ir su Antanu ne kitaip 
buvo, o Kaulas, kaip isz proto 
ėjo.

Antana atleido da ant keleto 
dienu namon, pakol nesurinks 
reikalinga skaitliu rekrutu.

Jo motina nuvaževo su viso
kiais reikalais in miestą ir 
priek tam pirko sidabrini žie 
deli.

Sugryžus isz miesto, nuėjo 
tiesiog pas Andriejienia ir ilgai 
su savim sznabždejosi, bet taip 
jog ne Francisžka ne girdėjo, o 
norint ir nenorėjo novos klau
syti, vienok ausis pastate ir 
stengėsi norint žodeli iszgirst.

Atėjo vakaras. Rauliene su 
tarnaitia triusesi prie vakarie
nes. Tame parėjo ir Antanėlis 
isz miesto.

—BUS DAUGIAU—

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FOBYICTORY

KIS BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persi&zku, 
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
Sudejo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

*
arba pradžia 

SKAITYMO
...ir...

RASZYMO

S
I

i
f 64 pus., Did. 5x7col. Š 
I Tiktai, 10c
S “SAULE”
| MAHANOY CITY, PA.

S t
I

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!



Žinios Vietines’
—*— i

— Subatoje, pripuola Szv. 
Simono ir Judo. I

— Nedelioje, Kristaus Ka
raliaus. Taipgi ta diena pripuo
la Jono Mitchell’o Diena, ant 
atminties Anglekasiu Unijos 
Pirmutinio Prezidento John 
Mitchell.

— Utarninke, Vigilija; pas
ninkas priesz Visus Szventuju.

—■ Seredoje, Visu Szventu
ju.

— Daniel F. Guinan, vieti
nis pacztorius likos aprinktas 
direktorium Union National! 
(banka. Herbert C. Noakes įpro- 
tonotaras Pottsvilles korto li
kos aprinktas direktorium 
American banka.

—• Jos. Prybycien, Lenkas, 
62 metu amžiaus, isz Shoema- 
kero peczes, mirė Panedelio va- 
kara, Locust Mt. Ligonbuteje, 
nuo sužeidimu pataikintas per 
automobiliu Rugpiuczio 21 d., 
per Arthur Blew, 17 metu, isz 
Delano.

— Albertas Kuraitis (Al-

f ‘ 8 A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

GENYS MARGAS
PER J. J. B. i

Jau dabar eina visokie spe-[ laikais mes gyvu kailiu patyrė-'
liojimai ir visokios sznekos 
apie pokarine taika ir pokarini 
atsilyginimą. Amerika visiems 
duoda, visiems skolina, o savo 
piliecsius, savo žmones vis gi
liau in skola varo, vis sunkes
nes ir didesnes taksas deda ir 
krauna. Tik paėmus didžiau
sias skolas: Anglija, Rusija, 
Italija ir Prancūzija. Kaip ir 
kada ir kuomi jos mums atmo
kės, atsilygins?

Yra visokiu patarimu, viso
kiu planu. Vienas patarimas tai 
kad tos tautos, tie krasztai at
mokėtu mums pinigais, auksu, 
kaip Rusija moka ir žada visa 
savo skola atmokėti. Toks at
mokė j imas rodos butu geras ir 
mums naudingas. Bet ka mes su 
tuo auksu darysime? Nugi pa- 
kasime po žeme su savo tuo ki
tu auksu, ir kaip gaidys ant 
meszlyno, atsisėdę ant savo 
aukso krūveles sau giedosime.

me ka reiszkia turėti per daug 
ir maisto ir tavoro ir visokiu' 
pramones pabūklu ir deCrho ne
tekti, isz “pedes” iszeiti.

Visuose tuose krasztuose 
darbininkas nei treczdali neuž
dirba tiek, kiek mes ežia, Ame
rikoje. Reiszkia, jie viską pi
giau pagamins, mums prisius 
ir musu darbininkus isz darbo 
iszvarys. O jeigu darbo nebus, 
tai už ka mes pirksime? Ir per 
depresija, ežia Amerikoje visko 
buvo, ir per daug buvo. Gal 
kaip tik už tai ir visi netekome 
darbo ir turėjome iszmaldos 
praszytis. Ana syki Amerikos 
pramones aitvaras mums rojų 
iszperejo; dabar svetimu krasz- 
tu svetimi aitvarai toki pati ro
jų mums rengia.

Ne, nei pinigais, nei auksu, 
nei tavoru tie krasztai, tos val
stijos negali mums padėti, savo 
skola mums pasekmingai at-

:: JUOKAI ::

Pas Malioriu
— Mano vyras sako jog 

ponas mano paveiksią pada
rei iszrodanti 10 metu senes
ne.

— Tai poni ne imsi?
— Asz imsiu, net už 10 

metu.
-------o-------

Mokykloje
Daraktoris. — Pasakykie 

man kokiu budu pastoja 
rasa ant žemes.

Studentas: — Mat, žeme, 
ponas profesoriau in 24 ady- 
nas viena karta apsisuka, tai 
isz to greitumo suszila.

Prirakytas Prie Grindų

“American League” St. Louis Beisbolininkai

St. Louis Browns, kurie laimėjo jau kelis beisbolinius lo- 
szimus sziam sezone ir tai pirma karta prie szais savo drau
gus St. Louis Cardinals, kurie yra nariais loszejais ir ne 
tankiai pralosza.

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 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

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

Istorija apie “AMŽINA ŽY-

foert Comet), ir Violeta Morkū
niene, nuo 938 E. Centre uly., 
likos suaresztuoti per palicija. 
Kuraitis aresztuotas už krimi-

Nieko gero nei man nei tau isz mokėti. Ju pinigai mums be 
to nebebus, ir nei cento musuj vertes, ju auksas mums jokios 
taksu mums nebsugražins. Juk , naudos neatnesz, ju tavoras, 
ir ana depresija, anas bedarbo maistas, ir žemes darbas ar vai-

nalisžka prasižengimą, o Mor- laikas mus apsupo ir paskandi- sius mums ne tik nereikalingas, 
tkuniene už pardavima svaigau- no ne už tai kad Amerikoj ne- bet tiesiog baisiai pavojingas.
ežiu gorimu. Abudu randasi buvo užtektinai aukso, bet gal Tai kaip ežia dabar susitai-
Pottsvillcs kalėjimo. greieziau kad jo ir per daug kinti? Kaip atsilyginti? Kaip 

ežia buvo. savo iszskolintus pinigus susi-

SHENANDOAH, PA.

— Susivienijinjo Lietuviu A- 
merikoj vietine 23 Kuopa ren
gia savo Metine Vakariene ir 
Szokis, kuris atsibus Lap’kri- 
czio (Nov.) 26-ta diena, Mine
liu Svetainėje, kampo Main ir 
Oak Uly. Prasidės 6 valanda 
vakare. Atsilankykite visi ku
rie mylite praleisti linksmai va
karėli su draugais ir draugėms. 
Ineijimas $1.50.

t Juozas Szemanskas, nuo 
82 Sivatara Rd., isz Heights, 
mire Seredos ryta 7 vai., Locust 
Mountain Ligonbute, sirgda
mas trumpa laika.

Velonis gimė Lietuvoje atvy
ko in czionais 35 m. adgal. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Buvo sekretorium del Susi-

Kitas patarimas, sulyg kurio 
visos tautos, visi krasztai kurie 
mums sziandien skolingi, po 
karo atmokėtu mums tavoru, i 
medžiaga, kaip tai valgiu, ang
limis, aliejumi, darbo ir pramo
nes tavoru. Ir szis patarimas, 
rodos, skamba kuo puikiausia: 
visi krasztai viską mums sius, 
visko mums duos, o mes kaip ta 
dievaiezio karalaite, tik pieno 
paukszczio lauksime. Tai, isz- 
tikruju Amerika bus tikras ro
jus, ežia bus skilandžiu kalnai 
ir pieno upes. Bet pažiūrėkime 
in toki rojų, koki mums tie 
krasztai surengtu su savo tavo
ru: Juo daugiau jie mums sius, 
juo daugiau bus j u žmonėms 
darbo, juo geriau j u žmones gy
vens, juo daugiau pinigu turės, 
nes daug daugiau dirbs. O vat 
kas ežia mums atsitiks: Visko

gražinti? Tai baisiai sunkus ir 
keblus klausimas, kuriam isz- 
risti isz tikrųjų reiketu Salia
mono iszminties. Bet, žiūrint in 
szi klausima isz kitos puses; ar
gi nebutu geriausia ir mums 
naudingiausia visai pamirszti 
apie ta skola, ja isz savo knygų 
iszbraukti, ir po karo pradėti 
gyvenimą it tu skolų visai ne
butu buvę. Tegu jie ten Euro
poje galvas suka ir krapszto, 
kaip isz kur ir kokiu budu atsi
griebti, atsistatyti. Dar mums 
butu geriau ir sveikiau, kad 
musu valdžia vietoj reikalavus 
kokio atlyginimo, priverstu 
tuos krasztus pasilaikyti visus 
musu ten nugabentus karo pa
būklus. Tegu jie sau žinosi. O 
mes tada galėtume visai isz 
naujo taikos darba pradėti. 
Toks surėdymas toks nusista-

STROUTSBURG, VT. — 
Harry Mousher, 30 metu am
žiaus likos nuvesztas in pavie- 
tava paikszu prieglauda kuri 
surado kaimynai name po mir- 
cziai jo tėvo. Nelaimingas vai
kinas buvo prirakytas už kojų 
ant lenciūgo prie grindų ant pa
stoges. Kada Harry turėjo 15 
metu, staigai pradėjo kvailiuot, 
tėvas gailėdamasis sunaus ir 
nenorėdamas ji siunsti in prie
glauda del paikszu, patalpino 
ji ant pastoges su vilczia kad 
gal kada pasveiks ir tokiu budu 
tėvas tenais ji laike per daug 
metu. Tik po mirimui tėvo kai-

Aniuolas Pasirodė Prie 
Lovos Mirsztanczios

Mergaites

SANTA MONICA, CALIF.
— Pagal tvirtinimą R. Negley 
irjopaczios, tai abudu tikrai 
regejo szeszeli aniuolo ant sie
nos, prie lovos mirsztanczios 
dukreles Evangelinos Negley’- 
iene (kuri yra moezeka mergai
tes) sako buk szeszelis aniuolo 
buvo aiszkus, veidas panaszus 
in mirusia josios motina, su il
gais rūbais ir iszskestais spar
nais. Kada prasidėjo dienytis, 
szeszelis dingo.

Mergaite sirgo nuo kokia tai 
laiko, o taji vakara buvo mirsz- 
tanti; tėvai sėdėjo prie lovos. 
Staigai Negley paregėjo koki 
tai szeszeli ant sienos augsz- 
cziau mergaites lovos. Suprato 
kad tai yra nepaprastas virsz- 
gamtinis atsitikimas ir persė
dėjo per visa nakti temindami 
ant szeszelio kuris palengva 
isznyko jiems isz akiu.

Po isznykimui tojo nepapras
to szeszelio, mergaite pabudo 
ir pratarė kad jai yra geriau ir 
sziadien palengva sugryžta 
prie sveikatos.

— Kanada padirba kas die
na, kožna minuta, po 1,700 sva
ru druskos.

DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Marke*.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokianu 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City

mynai surado nelaiminga kada 
perkratė narna ir nusiuntė ji in 
prieglauda.

Suardė Žmogaus 
Gyvenimą

————————
NEW YORK, N. Y. — Anta-

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

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

vicnijiino Liet. Am. Paliko sa
vo paezia Ona; du suims, Juo
zas kuris randasi prie tarnyste; 
Vincas name; dvi dukteres, Ma
rijona, New Yorke ir Aldona 
name. Chaikaus'kas laidos.

Vėžio Liga Užmusza 
Daug Žmonių Kas Meta

bus ir per daug: mums nereikes 
nei anglies kasti, nei in fabriką 
dirbti, nei sėti, nei akėti, nes vi
sa darba atliks mums musu sko
lininkai. Argi nebus gražu ir 
gera? Visko ko tik norėsime, 
tik darbo nebus. Tokio rojaus, 
tokio pyrago jau mes esame at- 
siragave. Depresijos, bedarbo

tymas užtikrintu musu žmo
nėms ir pinigu, ir tavoro ir pra
mones ir darbo. Tokiu budu 
ežia Amerikoje staeziai negalė
tu atsikartoti tie bedarbo me
tai, ta depresija, kada badu ny- 
kome už tai kad per daug turė
jome.

—J. J. B.

NEW YORK. — Vėžio liga 
per meta paima 125,000 auku. 
Isz tojo skaitliaus apie 15,000 
gyvas ežiu galima butu iszgial- 
beti, jeigu žmonis gydytųsi su 
gerais daktarais, kada ženklai 
vėžio pasirodo. Vienatinis gy
dymas vėžio yra eksrei spindu - 
lei ir radium, kurie sulaiko au
gimą vėžio, bet po kokiam lai
kui vela sugryžta. Daktarai 
ant viso svieto nepaliauje tyri
nėti vėžio priežasti nuo kurio 
tiek žmonių mirszta, o gyduo
les priesz ji da nesurado.

Jack Dempsey Mokina Kaip Kumszcziotis

nukas C., apsigyveno pas pato
gia gaspadinelia ir ne užilgio 
apvaldė visa narna, pasiliko 
globėju ne tik gaspadineles, bet 
ir keliu vaiku ir buvo pilna bur
na bosu, o savo gaspadoreli, 
iszgujo isz namo.
..Nuskriaustas žmogelis nusi
davė in tinkamiausia vieta; ant 
palicijos. Teismą^ atsibuvo, ant 
galo sudžia užkirto Antanui 
szitoki pamokslą:

“Atsiminkie žmogau, kad tu
ri būti dėkingu savo gaspado- 
riui už tai kad tave priėmė po 
savo pastogia, bet tu nemoke ■ 
jai ji paguodot ir jo geradejis- 
tes, bet užlindai jam už kelio 
kaipo slenkantis žaltys ir suar- 
dai jo lizdeli, kuri sau pasirū
pino. Gailiuosiu kad ne galiu 
tave nubaust ant ilgiau kaip 
szesziu menesiu kalėjimu.”

Policije uždare Antana ant 
pakutos.

Senuke Apsivedė Su 
Jaunu Vyruku

LOS,ANGELES, CALIF. — 
Mrs. Beteka Stines, GO metu 
amžiaus, apsivedė su jaunikai- 
cziji James Hallmarden, 22 me- 
tu< amžiaus. Jaunikis susitiko 
su.savo mylima praeita meta 
laike ekskursijos in Port Davis. 
Nuotaka sako kad del to su 
juom apsivedė idant rūpintis 
jo ateiti ir padaryti isz jo vyra.

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
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlihs; 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- 
liukninal 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, 
paikus 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 nemano. 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. Gi 
puslapiu ..........................................15c

No. 126 Penkios istorijos anie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užniktos karaliaus dukters; Jonukas

i Mokykloje
Daraktoris:— Žmogui nie

kad ne gana, niekad ne pri
sotintas, kas kartas daugiau 
norėtu.

Vaikas, gavės ka tiktai in 
kaili, atsiliepe: — O asz dau
giau ne noriu!

Kareiviai neturėdami dau* darbo ant laivu plaukdami 
per mares, užsiima visokiais ž ridimais ir pasilinksminimais, 
ypatingai kumszeziavimais. Kumsztininkas Jack Dempsey 
dažiuri savo draugus tame žaidime ir po kožnam kumszczia- 
vimui peržiūri kožna kumsztininka ar yra geram padėjimą.

SKAITYKITE “SAULE”

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

Bondus ir Markes.

kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras 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 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 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 
maiuninkas 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”zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................. 15c

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorija 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 kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; 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 Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu. .... . 25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .........................................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 Anglii 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................
\

Adresas: ’':!!

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.


