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V okiecziai Apleidinej a Metz
Isz Amerikos Deszimtukas Už 12 Japonus KIRE
Paliko $3,000,000 Del 

Mielaszirdystes
TAMPA, FLO. — Elzbieta

• viSmith kuri mirė czionais, uz- 
rasze tris milijonus doleriu ant 
visokiu mielaszirdingu draugu- 
viu, ligonbueziu, bažnycziu ir 
t. t. Senuke paliko viso turto; 
penkis milijonus doleriu.

Motina Sudege Su 
Duktere

IOWA CITY, I0WA — Ka- 
da Anna Thomas laike gamini
mo pusrycziu užpylė ant pe- 
cziaus karasino, isz to kylo bai
si eksplozije, liepsna apėmė ne
laiminga moteria ir josios 18 
metu dukteria kuri stovėjo ar
ti pecziaus. Burdingierius ir 
tris vaikai baisiai apdege ir vos 
spėjo iszszokt isz deganczio na
mo. Visi randasi ligonbuteje, 
bet motina su dukteria sudege 
ant smert.

Senukas Gauna
Ketvirtus Dantis

BAKER CITY, OREG. —
Norints Charles Vogei jau pa 
baigė 78 metus, bet tomis die
nomis susilaukė ketvirtus dan
tis. Yra tai ketvirti dantis ku
rie iždygo Vogeliui. Senukas 
yra sveikas ir pilno gyvasczio.

Motina Nužudė Vaikus
Ir Save

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Kariszkas Skyrus 
pranesza kad Amerikos subma- 
rinai vela paskandino 14 Japo- 
niszku laivu ant Pacifiko.

NEW YORK. — Japonai 
pranesza kad ju armija užėmė 
Liuchon ir Kweilin miestus Ki
nijoje. Bet Kinijos kariszkas 
skyrius nieko apie tai ne žino.

Lieut. Ross, kur randasi prie Pacifiko Salose, dalina 
paliudymus Naujo Kliubo nariams, kurie prižadėjo užmusz- 
ti po tuziną Japonu už 10 centu. , ji

Nusižudė Pats Save, 
Save Motina, Seseria 

Ir Du Vaikus

Laiszkas Ėjo Per

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Charles de Gaulle 

užprasze Suvien. Valstijos Pre
zidentą Franklin D. Roosevelta 
ir Sekretorių Hull kad pribūtu 
in Paryžių, nes Prancūzai nori 
padekavoti už iszlaisvinima.

Dvideszimts Metu p0 žeminis Prūdas

Truko
CHARLESTON, S. C. — Bai- 

šiai susirupinias, jog neteko 75 
tukstaneziu doleriu, kuriuos 
praleido ant spekulacijos idant 
dastoti daugiau turto, J. Mor
gan inpuole in toki pasiutimu, 
jog nužudė savo 60 metu am
žiaus motina, savo seseria ir 
josios du vaikus, po tam pats 
sau atėmė gyvasti.

Abudu Mirė, Ne Kaip
Persiskirt

WINCHESTER, VA. —Mrs. 
Mare Hicks, staigai ne tekus 
proto, pagriebė karabina, nu- 
szaudama ant smert tris savo 
vaikus, po tam pati sau atėmė 
gyvasti. Motere sirgo koki lai
ka influenza ir badai nuo to 
susimaisze jai protas.

NEW YORK. — Kada pali- 
ei j a iszlauže duris namuose ra
do tenais du lavonus: vyro ir 
moteres. Motere nuszauta gu
lėjo lovoje, o vyras gulėjo szale 
lovos ant grindų su perszautu 
pakausziu. Priesz savžudins- 
ta vyras parasze laiszka del sa
vo motinos paduodamas prie- 
žaste apleidimo szio svieto.

Iszgialbejo Merginos
Gyvastį

Lauke Žinia Nuo 
Anuo Svieto

Amerikonai
Paskandino 13
Japoniszku Laivu

; Vokiecziai Traukėsi Prie Sve- 
diszko Rubezio; Rusai Prie Sko
pjles; Badai Amerikonai Paė
mė Omaco Uosto; Vokiecziai 

Naudoje Nauja V-2 Bomba
------- *

Prezidentas Fr. D. Roosevel-
tas pranesze del Hollandijcs
Karalienei Wilhelminai kad; Į^griSZksS 
Su v. Valst. tuoj aus baigs Ho’ 
landijos isz laisvinimą.

ANGLIJA. Amerikos

LOGAUSPORT, IND. —Tik 
ana diena likos pristatytas 
laiszkas del Mrs. Fred Gorman, 
kuri radosi kelionėje per dvi-^ 
deszimts metu. Laiszkas pere j o Prie South Wilkes-Barre ka- 
kone visas vieszpatystes ir ant syklose. Trys anglekasiai ran- miestą. Amerikos 5-tos armi-j 
galo likos pristatyta del ponios!dasi toje vietoje kur prūdas’jos randasi prie Bologna isz

WILKES-BARRE, PA. — 
Po žeminis prūdas truko szafte

LONDON,
Skyrius, pranesza buk Generolas 
ir jo 3-czia armija artinasi ant 
frunto, prie Vokiecziu didžioje 

Metz miesto, ir kad Vokiecziai

Patton’as

Gormanienei.

Jaunas Vagis

su-NEW YORK — Palicija 
erne czionais septynių metu vai
ką kuris apipleszinejo namus. 
Tasai vaikas pagal palicijos ty
rinėjimą, užskambindavo du
ris, o kada niekas jam neatida
rydavo duriu, žinojo, jog nieko

NEW YORK. — Kada ban
ditai inejo in kroma, likos pa
taikyta per szuvi Mary M. Sto- 
de. Szuvis pataikė in merginos 
gorseta, nes kitaip butu kritus 
negyva.

Žmogaus Kaulai 
Sziauduosia

MULLINVILLE, KANS. — 
Ana diena kada ūkininkas Al
bertas Bowman surinkinejo

TUSCAN, ARIZ. — Idant 
darodyt svietui, jog numirėliai 
gali susikalbėti su gyvais, Pro- 
fesoris T. Lynn, garsingas kal
bėtojas ir rasztininkas, atėmė 
sau gyvaste idant savo tvirti
nimą davesti.

Ne senei Lynn apgarsino, jog 
pajeszko ypatos kuri užsiimtu 
spiritualizmu (susineszimas su
dvasioms.) Ant tojo pajeszko-'nuo lauko sziaudus, patemino 
jimo atsiszauke tūla mergina vienam kulyje kisziojanczius 
su kuria Lynn padare derybas,'czebatus. Su dideliu akyvumu 
jog jisai atims sau gyvasti ir pradėjo czebatus isztraukti, 

bet su jais ir žmogaus kaulus, 
kuris buvo parėdytas in kariu- 
meniszka mandiera. Ant diržo 
radosi litaros R. L. Lavonas li
kos palaidotas.

jog jisai atims sau gyvastį ir 
duos jai žinia isz anuo puse gra
bo, ar tikrai galima susineszt 
su gyvais ant szio svieto. Dabar 
visi lauke žinios nuo profeso
riaus.

RYMAS, ITALIJA — Ang- 70 Hiylill 
lijos 8-tos armija paėmė Forlios j . • . 1 • - - -: drutviete

'apleidineja Metz isz visu pusiu ir traukėsi 
ant Strasbourg ir Mulhouse prie Svedisz- 
kos rubežio. Amerikonai paėmė Metz— 
Saarbrucken geležinkelius.

Amerikos 4-tos divizijos 
les prie Rodalbes, 
troffos geležinkeliu stotis, kur Vokiecziai 
valdo geležinkelius einant isz Vokietijos 

Metz’o drutvieta.

truko: Wm. Kohausky 40 metu;, pietų puses, Forlios miestas Į 
John Draus, 50 metu ir Michaelį yra žinomas kaipo Mussolino 
rinrnn 9R metu Rnmna ni i 9 I gimtine.

LISBONAS. — Viesulą ant 
Madereros Salos užmusze 7 
žmonis, daug sužeista. Daug 
bledes padaryta.

OMAHA, NEBR. — Už tai, 
kad negalėjo sau pritaikyt dan
tų, Jokūbas L. Rothchild nusi
žudė per nusiszovima. Tasai 
žmogelis buvo pirkęs net 28 se
tus neteisingu dantų, bet kož- 
nas setas ne buvo jam tinkamas 
isz rupesezio, jog negales val
gyt, atėmė sau gyvasti.

Geron, 28 metu. Kompanija 
bando visokiais budais kad isz- 
gialbeti nelaimingu vyru.

Knyga Verta Szimta 
Tukstaneziu Doleriu

KANSAS CITY, KANS. —
M. W. Vogue, nunesze in Uni- 

nesirado namie, tada ineidavo^ versiteta sena knyga, paraszy- 
drasaiinvidu ir apipleszdavo1 ta lotiniszkai) penki szimtai 
narna, ant galo likos suimtas' 
per palicijanta.

metu adgal. Toji knyga turi 
vertes ant szimtu tukstaneziu 
doleriu.

randasi

m

netoli nuo
3 my-
Benes-

Piktadariai Sukapojo
Savo Auka

CARTHAGE, MO. — Du ne- 
pažinti piktadariai inejo in na
rna Ber. Jones, isztrauke ji isz 
lovos ir sukapojo ant szmoteliu. 
Jo pati buvo liūdinto j a tosios 
baisios žudinstos. Nelaiminga .. I taip persieme tuom regėjimu, i 
jog likos uždaryta prieglaudo-į 
j e del paikszu, nes proto ne teko 
nuo tosios atsitikimo.

Isz Milžiniszko Medžio 
Pastate Bažnyczia

RIVERSIDE, CALIF. —Isz 
vieno medžio padaryta tiek len
tų, jog czionais parapija pasta
te bažnyczia, in kuria gali su-' 
tilpti penki szimtai žmonių. 
Jaigu isz tojo medžio butu pa
dare elevatori, tai sutilptu in 
didžiausia narna New Yorke.

Tokiu medžiu da randasi Ka
lifornijoj.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! (

Brazilijos Kareiviai Keliauna In Italija

Sztai parodo Brazilijos kareiviai eina ant laivo, kur 
plauks in Italija, kariauti priesz Vokieczius.

Rusu armija 
dvieju pusiu ant Budapest ir jau 

prie Skopjles.

MOSKVA, RUSIJA, 
eina isz 
randasi

ISZ PHILIPPINE — Generolas Mac- 
Arthur’o armija ant Leyte Salos užpuolė 
ant Japonus prie Ormaco uosto, kur ran
dasi didelis Japoniszkas eroplanu stotis. 
Daug eroplanu sunaikinta. Daug Japonu 
užmuszta ir paimta inlaisve.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Laike di
delio susirinkimo Hotel de Ville, Prime Mi
nisteris Winston Churchill pranesze, kad 
Alijentai szia kare invyks, ir kad in sze- 
szis menesius Vokietija pralaimės kare. ,

Prime Ministeris Churchill pranesze del 
parlamento, buk 

bombas ant 
padaro 1,000 

propaganda 
bombas ant

bai
ežiu

Vokiecziai naudoje nauja 
Anglijos. Tie nauji bom- 
myliu ant adynos. Vokie- 
sako, kad gal panaudos 
Amerikos.
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Kas Girdėt
Nežine 'kas tai per Ikvaraba 

inlindo in taisės moteres, jog 
ne tiktai josios savo vyrus pa- 
metineje, ‘bet ir vyrai negali gy
venti su piktoms boboms, ba 
jaigu vyro nepavaro, tai pats 
turi atsitraukti. Isz New Yorko | 
vela kokia tai 'bobelka iszibego 
in svietą. Ne tik czionais, bet ir 
po visa Amerika tas pats deda ■ 
si. Yra tame ne tiek moteres, 
kiek vyro kalte. Isz pradžios' 
vyras duoda moterei per daugi 
valios, pavėlina del burdingie- 
riu būti prilaukia ir tasai pri- 
jan'kumas ant gero neiszeina.

Vyras turi ant visko turėti 
aki ir ne būti lepsze, tada mo
tete pribijos ir ne pames.

'Nieko tvirto ne yra ant szios 
aszaru pakalnes, kožnas darb- 
szauje del savo naudos. Darbi
ninke pinigu taupyk neklausyk 
ant ko, tik tylėk.

Kas neturi sveiku smegenų,’ 
I tas kabinasi prie doru žmonių.’ 
Kas isz proto iszeina, tas kvai-į 
Įlodamas eina.

New Yorke likos aresztavo- 
, tas ana diena kokis tai Vokieti.-' 
vardu Meyer Schmidt, buvusis' 
lai varis ir vadas susitverusios j 
bandos vagiu ir automobiliniu 
vagiu. Schmidt prisipažino prie 
15 apipleszimu namu. Gyveni
mą, koki turėjo Schmidt’as yra 
papuosztas kaip kokio kuni- 
gaikszczio. Kam-gi tokiam' 
gryžti in savo “faderlanda,”j 
kur atsibuna skerdynes ir ba
das, jaigu czionais ju “prižadė
tas” sklypas.

Apredalas arklio yra dovana 
gamtos, bet apredalas asilo yra 
tankiai darbas kriaucziaus.

:: JONUKAS :: kad juodu, tokius turtus valdy-

NETEISYBE
IENA syki losze kortomis 

kunigaiksztis, bajoras ir

darni musztusi del kepures!” — 
“I'ž neteisybe pinigus moka,” 
tarė kunigas.

Ir kunigaiksztis su bajoru 
sumokėjo kunigui tūkstanti

Indekie Savo Pinigus In Laisve’.!!

kunigas. Losze, losze ir nusibo- raudonųjų, nes taip buvo susi 
do kunigaikszcziui su bajoru.1 (are priesz pradedami pasakot.

'Pagal paskutini surasza gy
ventoju, tai Suv. Valstijose ra
dosi 5,516,000 žmonių nemo- 
kancziu skaityt nei raszyt, ku
rie yra suvirszum deszimts me
tu senumo. Isz tojo skaitliaus 
1,600,000 yra ateiviai, o 3,916,- 
000 czion gimusiu, už kuriu 
mokslą valdžia atsako.

Tas ne yra sierata, kuriam 
tėvai numirė — tiktai tas, ku
riam tėvai nedave mokslo.

-.-n, • •- -t-t  -

Tikrai apszviestas žmogus, 
viską už gera palaiko, yra pro
tingu ir szvelnus ant klaidu ir 
silpnylbiu kitu. Tiktai sav- 
mansto sziauszesi ir kitus už 
nieką laiko. Ant galo, visi nuo 
tokio szalinasi, lieikti pats savo 
kvailiojo didybėje, o duszia jo 
prisipildo kartumu, ne meilus 
del jo svietas ir žmonis.
A ::

Franeuziszkas Profesoris 
Henrion, sąnarys Francuzisz- 
kos Akademijos, davadžioje, 
buk Ižmogiszka veisle sumažta 
angsztume, panaszai kaip veis
le žvėrių. Tasai profesoris da
vadžioje, buk pirmi musu tėvai 
Adomas, turėjo 123 pėdu augsz
czio ir 9 colius; jo motete Jeva 
turėjo 103 pėdu augszczio; No
jus turėjo 103 pėdas; Abralio- 
mas 23; Maižieszius 13, Herkų- 
ilas 10 pėdu, Aleksandra Didy
sis 6, o Rusu Caras vos turėjo 5 
pėdas augszczio. Profesoris 
Henrion, daejo prie tuju tyrinė
jimu nuo daugeli metu visokiu 
senoviszku stovylu Mažoje Azi
joje. Bet prieszais jojo dava-1

Randasi daug tokiu žmonių, 
kurie ant turcziu žiuri per ra- 
ganiszkus stiklus; turtingas 
kvailys iszžiuri del ju dideliai 
iszmintingas, kuprotas teismu, 
o senas jaunu.

Žmonių akysiu, pinigas vis
ką permaino, uždengė ir daili
na. Ir tu'brangus skaitytojau ne 
bukie tosios nuomones, atmy'k, 
jog pinigas, tai blekute ir tiejei 
popierinei szmoteliai, niekai 
žmogų geresniu nepadaro, o 
tokia godulai ne karta szirdi 
savo uždaro del pavargėliu.

Kas daug pinigu turi, tas jo
kio smagumo ne turi — viskas 
jam niekas, ba yra persisoti- 
nias.

Palicijantas sutvėrė vagi, 
kaip kiszo ranka kitam in ki- 
szeniu ir paszauke:

— Aha, turiu tave rakali!
— Ko nori nuo manes? Asz 

jam instumiau giliau maszne- 
le in kiszeniu, ba butu kas 
isztraukias.

Mergina seniau galėjai pa
žint ant veido, bet sziadien pa
žinsi isz aptiekinio pauderio. 
Norint iszblyszkus kaip aviža’ 
buna skaisti ir raudona gana.

Daug raszosi apie narsumu 
moterių visosia Alijentu skly
puosią Ir apie j u pasisz vent ima 
visosia darbosia ir kaip josios 
skyrėsi nuo savo Vokiszku se- •/
sucziu. Sztai laike paskutiniu 
sumiszimu Berline, Vokiszkos 
moteres, apsigiiiklavia in smai 
lūs peilius, metydavosi aut su 
žeistu kareiviu ir žudino juo
sius baisu badu, pasielgdamos 
ant sužeistųjų kaip kokios pa- 
szelusios bestijos. Ar-gi galima 
stebėtis, jog sunelei tuju “ge
ru motinėlių” papildinejo to
kias bjaurybes Lietuvoje, Bel
gijoj, Francijoj ir kituose vin
tuose I

Kokis yra skirtumas tarp 
, Rusiszku Bolszeviku o Ukrai- 
nisz’ku Haidamaku? Jokio skir
tumo, nes ko nesunaikins Bol- 
szevikai, tai apiplesz ir sude
gins Ukrainiszki Haidamakai. 
Juk tai yra kūmai!

džiojimus pasiprieszina dauge
lis kitu žinunu ir užginczina, Asztriauses peilis, kaltas,
jog Adomas turėjo 123 pėdu kirvis ir kitoki innagiai atszim- 
augszczio. — Kas gal teisybių Į Pa, jaigu tankiai juos naudosi- 
žinote? Gal tada veisle žmonių jme? moteres liežuvis, kuom
buvo milžinai. .daugiau ji naudoje, tuom būna

-------- ::--------
* Dideles žuvis permusza tink
lą, mažos žuveles insipainioje. 
Panaszai dedasi ir su žmoni- r • E
mis: Turcziai iszsikivinklioje 
isz visokiu pajniu; vargingas 
žmogelis bile tinklelyje instriii- 
ga. i ’ ! ■

szarpesnis. Ar gal ne?

Kvailiu turime du z sztamus, 
taip kaip minksztus ir kietus 
kiauszinius.

Visi bizniai nukeute daug 
nuo kares, bet kožnas biznis pa
kele prekes ant tavoro ir ma
žai ant to nukentejo. Bet laik- 
raszczio iszleidejai daugiaaše 
nukente; viskas pabrango nuo 
50 lyg 500 procento daugiau, o 
prenumerata ant laikraszcziu 
pasiliko ta pati!

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 ’

Pirkite Apgynimo Czedinimc
Bondas ir Markes.

i “Kas isz tu kortu!” sako juo-^ 
du: “Jomis kiekvienas mulkis ' 

'gali paloszti. Mes prasimany-’ 
! kime indomesniu dalyku, pa-' 
'vyzdžiui, imkime pasakot?
i Kiekvienas isz musu tegu pa- 
' pasakoja apie koki nors nebū
ta daikta, o jaigu kas, tam pasa
kojant, isztars neteisybe, tai 

i tas pralaimės.” — “Gerai,” 
'sako kunigas,” asz sutinku.” 
j Pradėjo sakyti kunigai'ksz-'
lis. “Mano tėvas,” sako, “tu-1 i . .... ii tėjo labai gudria szeimininke: 
kad ji pasodindavo kopūstus, 
tai jie tokie dideli užaugdavo,1

----- c J-----

Ne Pavydi
— In kur neszi tuos du dy- 

nus?
— Matai, mano uoszve va

kar pasakė, jog už dyna duo
tu savo puse gyvasczio, tai 
asz neszu jai net du.

------- o-------

ABUDU NE GALI

— Asz vaikine ne galiu 
miegoti kaip pasigeriu.

Antras sako:
— O asz brolau ne galiu 

gerti, kapi miegu.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

:: JUOKAI ::

Turėjo Numirti

jog ant kiekvieno kopūstlapio' 
!būdavo galima pastatyt po pen-! 
! kis barius kareiviu ir perkelti 
įjuos per Nemuną.” — “Tai vi? 
j sai galimas daiktas,” atsake: 
bajoras su kunigu.

Pasakoja bajoras: “O mano 
tėvas,” sako, “kad nupenėjo 
jauti, tai kaip papiove, buvo; 
tiek tauku, jog visas Kauno' 
miestas paskendęs, jaigu juos! 
butu suszilde ir palieję ant to 
miesto.” “Tai visai galimas 

.daiktas,” atsake kunigaiksztis 
I su kunigu.

Dabar jau turi sakyti kuni- 
; gas. Kagi ežia jis papasakos? 
Kiek pagalvojęs, pakauszi pasi-| 
krapsztes, pradeda: “Tris sy-
kius mane tėvas buvo atidavęs’ 
in mokslą, o asz vis parbėgau 
namo. Pagaliau apave mane 
vyžomis, padavė inagi in ran-’ 
kas, paleido dvylika aviliu bi-i 
ežiu ir pasakė: kad nenorėjau’ 
mokytis, tai dabar gink bites 
ir žiūrėk, kad vakare man vi-

Daktaras: — Ar czional 
gyvena Mateuszas?

Katre: — Na-gi ežia, tiktai 
jau numirė.

Daktaras: — Tai kam ma
ne pavelinot paszaukti?

Katre: — Nu-gi Joniene 
užžadejo ir davė jam arielkos 
su pipirais ir su tulžia ir kaip 
pradėjo dvesuot, tai mes nu
siuntėme pas poną daktara, o 
paskui pastatėme ant pilvo 
puodynia, tai pradėjo raivy
tis ir nieko nemaezijo.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!’

SKAITYKITE “SAULE”

— Geriausiu žmogum ant 
svieto yra vagis.

— Kaip tai?

— Ba jisai nuolatos geid
žia musu geroves.

Kirkite Apgynimo Czedinimo

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

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.
Ministranturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

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

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

sas pargintum! Iszgyniau asz 
tas bites ir ganau per visa die
na. Vakare ' genu namo. Kai 
pargyniau, tėvas paskaitė, pa
skaitė ir vienos pasigedo. Eik, 

sako, nenaudeli, ir surask ana 
bite! Ka-gi darysi? Iszejau in 
giria ir jeszkau. Vaikszczioju 
vaikszczioju — nėra. Prieina 
prie vieno aržuolo, girdžiu — 
virszuneje zirzia. Lipu in ta ar- 
žuola. Lipau, lipau ir susida- 
viau in kaži ka kieta savo vir- 
szune. Pasižiūriu — dangus, o 
danguje — skyle. Asz tuojau 
pro ta skyle in dangų. Tenai 
žiuriu — Vieszpaties Dievo tal
ka, linaminis. Jau ka tik pabai
gė, vakariene valgo. O insigere 
visi — ir szventasis Petras, ir 
Povylas, ir kiti — tiktai Jėzus 
Kristus blaivas. Dievas mane 
pamate ir paklausė: “O ko tu 
ežia?” sako. Asz persigandau 
ir nežinau ka atsakyti. Dievas 
pasigailėjo manes ir dovanojo 
man kepure.”

“Kad tu buvai danguje, tai 
gal matei -kartais ir mudviejų 
tėvus?” paklausė kunigaiksz
tis su bajoru. “Kur-gi nematy
si,” sako kunigas, “maeziau. 
Bet skurdžiai juodu gyvena:

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui 
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50>

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..................................................15c

No. 112 Trys apisakes 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 epie 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 api? 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

I grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
I gonus. 45 puslapiu...................... 15c

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

No. 126 Penkios istoriios apie 
Doras gyvenimas: Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys

liuplysze, nudriskę, kiaules pa
baliais gano. Pasigailės atida
viau juodviem kepure, kuria 
man Dievas buvo padovanojęs.

'Bet juodu ėmė už ta kepure var
žytis: vienas sau kitas sau t ran-,

. Taip besivaržydami ir SU-j už'eiktos karaliaus dukters; Jonukas 
W—» • . • 1 _ _— * _ nnvrzx non

............15c 
anie Duk- 
Du hrolo’ 
nūs.. .15c

kias.
sipesze. Patyręs apie tai, Die- kuris buvo protingesnis už savo nona 

, ' , • -vr n 61 puslapiu ..
i as insake szventajam AI\ko-^ ^27 ttv« istorijos
jui juodu nubausti — karsztai t.o pustvniu: Peieniute:
inkii-sti kiekvienam po dvide- v^utis ir Skunutis. no
szimt penkias ryksztes.”

“Neteisybe!” suriko ikuni-
gaiksztis su bajoru: “Mudviejų g 
tėvai niekados kiaules negane 
ir neganys! Ir tai neteisybe,

SKAITYKIT
“SAULE” '

PLATINKIT!

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

No. 129 Keturios istorijos apie ’ 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- į 
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-Į 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c i

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-1 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas j 
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 

.........................i5c;
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^t 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 1

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 istoriios apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ...... .......................15c

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

No. 161 Keturios istorijos apie An*li 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25o

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo,1; 
Geras Medėjus.....................................15a>

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 681 
puslapiu .............................................. 15<

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

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

----------  >1

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

TARPE LAVONU
Tada duobkasys maustė sau, 

aha! tai ne'bile kokis vagis, nes 
geresnius daigius paima, o 
prastesnius palieka.

Ir taip prisiartina net pas 
I duobkasį, o kurio ne mato, baj 
I prisiglaudąs prie grabo. Tame 

pamėtė grabe gulėjo turtingas ukinin- 
pakedytas pusėtinai tai 

i, jog vaiduliui užsino- 
Die- rejo apipleszti negyvėli.

(Pasodino negyvėli grubia ir į O v O

t i, kas tada dėjosi.
Daugelis žmonių 

grinezias ir iszvandravo in .pla-j kap, 
tu svietą: kiti pasilikia kaime ne dyvai 
atsiduodami ant malones 
vo ir Jo Apveizdos.

Ir atėjo tas, kone tikėjomės.- pradėjo nuredineti.
Atėjo pirmiausia badas, o pas-j Vardan Dievo Tėvo ir
kui pavietre. Smertis skynė 
kaime ne lenkdama nei vieno.
Kur katras stovėjo, ten puolė 
ir gulėjo. Dihbo laukuosia ten 
ir likosi, sėdėjo stuboje ir c-zion Vaidutis baisiai suklyko ir. Ryti kalba, nes 
smertis užtiko, pajuodo ir tuo- pargriuvo ant žiu ves, o negy-j 
jaus atliko. Varpai skambėjo ir v<dis grubia paleistas, velei gu-( 

le in graba.
i Tame iszlindo 
menulis ir apszviete lavoninia 
kaip t y czia.

Jėzau, Marija! Jonai 
ne var- JG'lsk mane, jau daugiau neat

eisiu in czion, tai bus paskuti
nis kartas, — szauke vaidulys.

Duobkasys insižiurejo gerai 
in veidą ir pažinias tarė.

— Tai tu, Magde? O tu va
gilka, apipleszineji numirėlius! 
Veidmaine! ka vaikinus paiki
ni, — asz tave pamokysiu!

— O Dievulėliau! o Joneli! 
susimylėk ant manės! Musu 
szeimyneles net dvylika valgy-

Sunaus ir Dvasios Szv., — pa- 
manste duobkasys, ir cziupt už 
kojos.

Vaidutis baisiai
ant žiu ves,

\XVVV

TARADAIKA

I TIKRAS VAGIS
cigaro galas.

— Tai]), man labai smagu,

me in rūkomąjį kambari ii- be- 
žeisdami užsirūkome cigarus.

Ta pat ryta asz senu dailės 
daigiu krautuvėje buvau pir
kęs gana gražia sidabrine sto
vylele. Ji buvo labai gražaus 
artistiszko darbo ir asz už ja 
buvau užmokėjęs didelius pi-

Bet papasakokite, nigus. Ta brangia stovylele asz

szakotu; Skambėjo, kunigas meldėsi ir 
meldėsi ir kas diena numiru
sius laidojo, nuo ryto lyg vaka
ro.

Tai isz pradžios laidojo, nes 
jau toliau, ne kunigas 
gamistra, ne graborius, ne teko 

visus palaidoti. 
, baMsz pradžios laidojo negyvėlius 

į grabuosia, nes kada ir tiejei 
susieidavo stalorei numirė, ne buvo kam 

ateidavo grabu daryti tai guldė negyve- 
ir da keletas'liūs ant kapiniu in lavonyczia

Sziadien negaliu jums pasa- 
szirdi man labai 

skauda, netekus mano ponelio, 
kuris mus apleido. Ka. tik po

j laidotuvių, palydėjus ji ant 
debesiu,amžino atsilsio. Atleiskite man 

nes gal jusu szirdyse randasi 
kokis sopulys kurio negalite 
užmirszt!...

I AIKE vakaciju, tankiause 
persedinejau pas mano gi

mine pas dede ar pas katra teta. 
O buvo man gerai ba kaipo stu
dentuką visur mylėjo o ir cla 
piemenukas ponaieziu pavadin
davo, isz ko pusdavausi kaip 
kiapta utele.

Mano dėdės kunigo namas 
buvo didelis, stovėjo kone so- 
dia, o szaip, kitu triobu, buvo 
daugybe.

Buvo ir kitas namas, vadina
mas pekorine, del szeimynos. 
Szale sodo stunksojo sena me
dine bažnyczia, tarp
liepų, tolinus, szale bažnyczios 
stovėjo namelis, kuriame gy
veno kunigas kamandorius.

Sziadien jau visikas persi
mainei Sena bažnytėlė jau se
nei dingo, stojo nauja murine
bažnyczia, o ir numirėliu dabar! pa j iegu kad 
nelaidojo szale bažnyczios 
turi toliau kapines.

In ta pekorine 
szeimyna kas vakaras 
ir szpitolnykas 
davatkėlių. Bobeles verpe, vy
rai szi ta knibinėjo ir apsakinė
jo, visokias apysakas, apie 
szpukus, numirėlius, razbai- 
ninkus užkeiktus dvarus, ra
ganas ir t. t. Ypatingai senas 
szpitolnykas, kuris da Kos- 
ciuszka paminė, tas tai daugy- 
bia žinojo, o noringai pasako- ir saugojo nuo baisios paviet- 
davo, tai būdavo visi klauso, o res.

! Pažinodamas aplinkines gy
ventojus, žinojo kas numirė ir 
Užraszinejo ant popiereles.

Apsižiūrėjo viena karta, jog 
kas tok is negyvėlius apipleszi- 
neja — nuo moterių nuiminėju 
karolius geresnius apredalus ir 
net marszkinius. Negalėjo sau 
isz galvos iszmuszti, kas tai yra O z v

nes ne mate nei diena nei nakti, 
kad kas vaiksztinetu po kapi
nius.

Duobkasys buvo tai drūtas, 
diktas ir drąsus vyras; mat, se
nas kareivis, tai ir apmanste 
kad lavonineja privaktuoti ir 
nutverti vagi.

Viena vakara, kada jau gerai 
suteme, pasislėpė už grabo tur
tingo ūkininkas ir lauke.

Sztai — apie gaidžius iszgir- 
do žingsnius ateinanezius ir jau 
ne toli saves. Norint buvo drą
sus, tai vienok dantimi subarsz- 
kino nuo baimes ir prisiglaudė j 
prie žemes kvapo ne iszduoda- 
mas.

Nes insidrasino velei, lauke 
toliau, kas czia nusides ir atsi
davė ant valios Dievo. Žings
niai artinasi duris lavonines su
girgždėjo, inejo kas tokis ir ei
na pas artymiausia graba.

Duobkasys nutirpo. Jam nu-J 
davė, kad atėjo giltine jo pjau- 

iti, nes ne drebėjo tiktai kalbėjo
“Kas in apieka.”

Ateivis turėjo apsigobiąs Į 
balta drobule, apėjo pasienais 
peržvelginejo visus lavonus.

Pirmiause ėmėsi už Antanie
nės, ka be grabo gulėjo, nuėmė 
drabužius, o ant galo ir marsz
kinius ir paliko, kaip Dievas 

' ant svieto leido. į
Padėjo ant krūveles ant 'že

mes, o smulkesnius daigtus su- 
sikiszo in anti. Paskui prisiar
tino prie Jokūbo, apiplesze vis
ką kas 'buvo geresnio.

Duobkasys temino ant vai
dyklos, bet negalėjo inžiureti 
kas tai buvo.

Ir taip ėjo isz paeiles mažes
nius daigtus dėjo in anti didės- Pirkite Apgynimo Czedinimo 
nius dėjo ant krūveles.

kol duobius duobe ne iszikasda- 
vo ir szoki toki graiba ne pada
re.

Stovėjo lavonai grabuosia ir
be grabu ir turtingi ir biedno-įti nori, o nieko ne turime, ievas
keliai. Duobkasys sunkiai dir
ba nuo ryto lyg vakaro, o Die- 
vas pridavineja del jo pajiegas

asz net kvapa sulaikydavau, I 
kaip apie baisus daigius saky
davo.

Kada būdavo pagadlyvas 
vakaras, tai ne taip norėjosi 
klausyti senio apysakų, nes ka
da būdavo lyje, ar taip kokia 
dargana užeidavo, tai isz laiko! 
apsesdavomia sena Juozą, o' 
asz net po jo skvernu skrandos 
pasislėpdavau, kad biržys ma
nes ne paimtu.

— Czionais nei vienas ne at
menate badmeczio, nei paviet
res. Visi esate jauni ir praszy- 
kite Dievo, kad tokiu laiku ne 
sulauktumėte. Isz pradžios bu
vo baisi žiema. Sniego buvo 
daugybe, szaltis peikuniszkas, 
vejas kone nuolatos pute nuo 
žiemiu szalies, jog in niekur ne
galėjai kojos iszkelti, — nei in 
kita kaima nei in miestą su rei
kalais.

Balandžio menesyje blikste
lėjo saulele, nutarpino sniegą 
ir ledai sujudo ant lipiu. Sztai 
ir užėjo tvanai. Vanduo daeiti- 
nejo net iii klebonyje, o szaip 
kaimo triobas užseme lyg stogu 
ir daug vanduo nunesze.

Žmonelei gelbejosi kaip 
lodami. Ne vieni vos spėjo 
vaste iszneszti ir glaudėsi 
tuosius, kurios vanduo neda- 
feieike, o daugelis kaip čigonai, 
ant lauko gyveno.

Vanduo stovėjo ir stovėjo, o 
kada pradėjo nupuolineti, už
ėjo dideli karszcziai, kaip vidų 
vasaryja. Degino karsztis be 
galo, o ežia laukai ne apdirbti; 
rugei iszszale, tai daigiais že
mėm užnesze, baisybe.

Žmonelei jau senei suvalgė, 
ka turėjo ant žiemos vaikai 
szaukia ir klykia — praszo duo 
nos, o ežia ne yra!

Czia velei dumble pradėjo 
atsirasti kokia tai vabalai ir 
kitokį gaivalai, pradėjo smir
dėti balos, net sunku apsaky-

ir motina ant mirsztanczio pa
talo! Ka galėjau daryti? Isz 
niekur pagialbos ne buvo, o 
czia reikia nuo smertes gintis! 
Ir ka? Pradėjau negyvėlius api- 
pleszineti, jug num irusiems 
nieko ne reikia!

— Paskui galėsi teisetis, oi 
asz tau tuom laik tiek duosiu 
jog atsinoresi apipleszineti ne
gyvėliu!

Tai kalbėdamas, pagriebė ja 
per pusią, paguldė in graba ant 
vietos numirusio, antvožu už
dare, pats atsisėdo ant grabo ir 
lauke kol iszsidienis.

Spardėsi nebaigė gana, bet 
negalėjo iszsigauti, tame pra
dėjo kaime gaidžai giedoti ir 
szviesa pradėjo persimuszti per 
daugeli in lavoninia.

prisidėsiu prie kitais 
su gailesezia, netekus savo po
nulio, kuriam tarnavau iszti- 
kimausia, kuris mus apleido.

dėjau kad jau su mumis atsi
sveikino ant amžių. Sukalbė
jau poterėli už Jo duszia ir pa
lydėjau iki kapo ir sugryžau 
namo nuliūdus. Negaliu jums 
iszreikszti, kai]) man szirdis 
skauda, nes jisai buvo geras del 
manes. Lai jam Dievulis su
randa vieta danguje, tarp savo 
palaimintųjų!. ..

ga- 
gy- 
pas

W “Saule” dabar $4.0t 
metams in Suvienytose Valsti 
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

ga, tariau sau.
Treczios dienos ryte asz ant nusiinlu tiktai 

galo neiszkencziau ir nukelia
vau pas ji. Jis gyveno kitame 
miesto kraszte. Ant mano pa- 
skambinimo duris atidarė tar
nas.

— Sveikas, — tariaus 
tarnui. — Ar ponas namie?

— Namieje.
— Ar sveikas ?
— Sveikas.
— Ar galiu ineiti?
— Meldžiame.
Tarnas nebuvo daugkalbis, 

todėl asz tikėjau jo žodžiams. 
Jo atsakymai kaip tikro ame- 
rikieczio buvo trumpi ir aisz- 
kus. Asz nenorėdamas tusz- 
cziai leisti laiko ir žinodamas 
kambarius tiesiog nuėjau in 
Roberto kambari.

— Jis vanoję

asz

JAU dvi dienas kaip asz ne-
maeziau Roberto. Nieka-

los taip neatsitikdavo, kad kaip Jus pagavote vagi?
nudu hutume bent viena, diena | — Visiszkai paprastai! Sztai 
nesimatė. Mane pradėjo apimti žiedas, ir jis atkiszo ranka, anc 
nerimastis. j kurios pirszto buvo užmautas

— Turbūt jau Robertas ser- žiedas su dideliu deimantu. — 
Asz visuomet szi žiedą deveju, 

ant nakties.
Priesz tris dienas asz ryte atsi
kėliau ir pastebėjau, kad žiedo 
nėra. In mano kambari niekas 
neturėjo ineiti apart dvieju 
žmonių: Tarno ir....

— Nejaugi jis pavogė?
— Ne, mano tarnas negali svecziams. 

vogti, nes asz jam brangiai mo
ku. Bet sakau, in mano kamba
ri tegalėjo ineiti tiktai arba ma
no tarnas, arba kambariu savi
ninke, Francuze.

— Bet Robertai, asz jaueziu, 
kad tu ka blogo nori pasakyti 
apie mano tautieczius Prancū
zus.

— Asz nekaltas. Asz nei mi- 
nutos nesvyravęs, nuėjau prie 
kambariu savininkes ir kad be
reikalingi jos nekaltinti, asz jos

Negyvėlei gulėjo visi suvar
tyti per vagilka.

O tuom lailk gulėjo vagilka 
graibė ir sunkiai dūsavo. Ant 
galo atidaare graba duobkasys 
kad iszleisti.

Magde pasijudino — drąsi, 
j niekas del josios nesistojo puo
liesi duobkasiui in kojas ir pra- 
sze susimylejimo.

Į Duobkasys pasigailėjo nelai
mingos vagilkos ba pažino jo
sios baisu padėjimą jog ne isz 
gero apipleszinejo numirėlius 

Į paleido.
Daug metu perejo nuo to lai 

ko — baigė senas Juozas. Mag
de jau senei jas Dievą ilgai ji 
gyveno ant svieto, nes pasitai 
se ir buvo dievobaiminga lyg 
smert.

Po josios smerties, kas tokis 
apie lavoninia vaitoja ir bala
dojosi, o žmonis sako, jog tai 
Magdės duszia pakutavoja.

— GALAS —

ISTORUE “Pie Ila 182 ma 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva m virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
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. 15f. 
“SAULE” - MAHANOY CI7Y, PA

Del Musu Skaitytoju!

— man einant į szypsodamasis paklausiu, 
pratarė tarnas. Asz apsisukau 
ir pabarszkinau in vanos duris.

— Ineikite! — pasigirdo bal
sas isz vanos.

Asz inejau Robertas sėdėjo 
vanoję vandenyje ir rūke/ciga
rą. Jis neikiek nenusistebejo 
pamatęs mane. Jis pasveikino:

— Laiba ryta!
— Laba ryta! — Atsakiau 

asz pykdamas ant jo ramumo.
— Ant galo tamsta matau. Ar 
nepasakysi kur tu per szias dvi 
dieni slapstąsi ? Ar tamista ser
gi, ar nusiminęs, ar kas kitas? 
Tau reikėjo mane pasikviesti ir 
asz bucziau pagialbejes. Isztik- 
ro sakyk, lkas-gi su tavim atsi
tiko ?

Jis padare man ženklą, ro 
dos, norėdamas sustabdyti ma
no skubumą. Jis iszlipo isz va
nos ir apsivilko balaku. Po tam 
paėmė kede ir atsisėdo prie- 
szais manės.

— Man labiau smagu, — pa
klausė,

— Taip, visiszkai sveikas. 
Acziu. Bet daykas ne manyje.
Kodel-gi tavęs nebuvo galima 
matyti per dvi dienu?

— Nieko ypatingo su manim 
neatsitiko, mane tiktai apvogė.

— Ulycziai? Namieje? Ka 
pavogė ? Ar pinigus ?

— Nedideli daigteli: žiedą. 
Ta žiedą, kuri asz gavau nuo 
tetos ir kuri asz labai branginu.

— Tamista nepranesziai po
licijai?

— Asz niekad nieko nepra- 
neszu policijai. Asz pats apsi
rūpinu savo reikalais.

— Bereikalo. Tai vienatinis
> būdas surasti pavogta daiktu

— Ar tamista neturite par
davimui vyriszko žiedo.

— Jai ji butu buvusi nekal
ta, tai butu nesupratusi manes. 
Bet buvo matyti isz jos sujudi
mo, kad ji pavogė:

• — Gal butu ir turiu. Bet kiek 
duosite, — atsake ji.

— Puiku. Szimta doleriu 
duosiu! Bet kita karta tamista 
už žiedą gausite deszimti mene
siu kalėjimo.

— Mes susiturgavojome ir ji 
man sugražino žiedą.

— Ir tamista jai davei szim- 
ta doleriu?

— Daviau. Juk asz pats pa
siūliau.

— Na, o ta ‘vagilka, tikuosi 
atidavei policijos rankosna.

Ne. Asz net padidinau užmo
kesti už patarnavimu, nes ge
rai žinau, Ikad ji daugiau nuo 
manes nevogs.

Jai asz bucziau buvęs ant Ro
berto vietos, asz bucziau taip 
nepasielges. Bet tai Ameriko- 
niszka mada, ir

atsako
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Bondus ir Markes.

Siuncziant pinigus per bžu. 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau- p. yygį. 
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ii 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszikite 
ateityje, kada siunsite czekiua 
arba ekspresinius money orda- 
rius, pridėti deszimtu’ka. Bet1 tas smakraS; veidas iszreisz. 
jeigu siunsite money ordenua kalltis enerigija pridave jam 
per paczta, tada paeztas neima romiszkos stoTyios forma. Eo. 
ekstra už iszmokejima money 1 dog kad ag2 kaįku su -žmogumi 
orderio. Aeziu visiems. _ ! ne Amerikos mieste, bet kur se- 
Saule 1 ub. Co., Mahanoy City noves Rymoje. Asz net laukiu,

|kad iszgirsiu ji prakalbant Ci- 
QkiiitvLitP icerono kalba- Ta regini igadinodKaiiyKiie daine tiktai isz -o lbul.nos kyszailtiS

— O ne! Sztai prirodymas: 
nuo vakar vakaro vėl pas mane 
žiedas.

— Labai gerai! Laimingas.
Kolei jis kalbėjo, asz in ji žiu

rėjau. Jis buvo apsivilkės baltu 
' prausmes balakonu panasziu in 
iromiszlka toga. Gerai iszskus-

parneszes pastaeziau ant stalo, 
greta taip pat brangios aukso 
dėžės.

— Visi m'usu istoriszki gro
žės daigtai pereina in jusu 
Amerikiecziu rankas, — paste
bėjau.

— Jie jums nereikalingi, nes 
jus turite praeiti, — atsake Ro
bertas, — o mums Amerikie- 
cziams jai reikia pasigaminti. 
Asz buvau užganėdintas savo 
pirkiniu ir ji parodžiau savo

Visi pasigrožėjo.
1 Asz-gi pridūriau:

— Asz manau, kad tai dar
bas didelio dailininko.

Tokios nuomones laikėsi ir 
diduma svecziu.

— Bet asz niekaip negaliu 
suprasti, kaip tas viskas atsi
tiko. Mes ta stovylele gerėjo
me, tik kuomet asz ja norėjau 
padėti adgal ant stalo, jos nebu
vo, ji kaip kur dingo. Pradė
jome jeszkoti, niekur nesurado
me. Asz paeiliui iszklausinejau 
visu svecziu ir kiekvienas atsa
ke, kad perdavęs kaimynui su- 
lyg sėdynės. Daryti kratos ne
norėjau prisibijodamas skan
dalo. Tai pikta, kuomet jus ap
vagia prie jusu akiu.

— Ir tamista nepraneszei 
policijai ?

— Ne, asz norėjau gudriai 
pasielgti. Asz pasakiau kad jai 
niekas stovyleles negali suras
ti, tai ji pati atsiras. Asz paša 
kau, kad asz užgesysiu elektra 
porai minutu ir ji atsiras. Asz 
tikėjausi, kad tamsoje vagis 
bijodamasis skandalo ja padės 
adgal ant vietos.

įSvecziai tam pritarė, o asz 
net apsidžiaugiau savo iszmis- 
lu. Asz buvau insitikines, kad 
vbg'is tikrai padės ta stovylele. 

« — Ar jau prisirengė? — su- 
szukau.

— Prisirengė! — 
svecziai.

— Gesinu žiburius.
— Kambaryje pasidarė vi- 

siszikai tamsu, net nežibeziojo . ?
vėl jo gislose deganti cigarai. Asz pradėjau 

teka senu avanturistu kraujas, balsiai skaityti: vienas, du, tris
Jis pastebėjo mano užsimas- irt. t. Kiek atskaitęs asz vėl už- 

tyma ir tarė: *
— Tai tiesa, kad mes Ameri- 

kiecziai patys teisiame. Asz vi- 1 
suomet ipanasziai elgdavausi. 
Vienok nevisuomet man taip 
gerai pasisekdavo-, kai]) szi ikar- 1 
ta. Viena karta.

Robertas gardžiai nusijuokė 
ir tese savo pasakojima:

— Viena karta asz suma
niau pavaiszinti mano draugus. 
Tai buvo New Yorke keli metai 
tam adgal. Asz maniau, kad 
pas mane susirinks nedaugiau 
deszimties mano draugu, bet 
susirinko apie perikesdeszimts. 
Tiesa, asz visus pažinojau, bet 
kitus labai mažai. Asz manau, 
kad p a na szi a i atsitinka ir pas 
jus Francuzijoje. Juk tai vai- 
szini žmones, kuriuos mažai pa- 
žinsti, nežinai isz ko jie gyvena, 
nei kuom užsiima. Kartais pa
sitaiko netikėtini dalykai. Po

. pavaiszinimo laikrasztyje pa- 
L matai, kad vienas jus draugas 
. keliaujantis akrobatas, kitas 

yra pirmininku geležinkeliu 
. vagiu.

Vienok asz visus gerai pa- 
vaiszinau ir kuomet kilome isz 
užstales, galvose gerokai jau
tėme vyno veikimą. Mes suejo-

degiau žiburius.
— Na ir ka? Ar atsirado ant 

stalo ta stovylele ? — nekan
traudamas paklausiau.

—• Klystate, drauge, — at
sake Robertas. — Stovyleles 
nebuvo, ji neatsirado. Bet laike 
tamsos be jokio pedsakio isz- 
nyko nuo stalo ir brangi auksi
ne deže. — GALAS

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes. ..ji

FCKAICTORY
BUY
UNITED 
STATES

WAR 
iIWbonds 

and all STAMPS

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. >



f 1 S X U L E 11 MAHANOY CITY, Pit

Žinios Vietines

Laidotuves

GENYS MARGAS
PER J. J. B.

1 painiojo in tas partijų ir politi-1 
ku klampynes. Jo “Saule“ bu-’ 
vo iszeivijos lietuviams ir jis 
tik apie ežia gyvenanezius, 
Amerikoje lietuvius ir rūpino- 

I si. O kitus tuos klausimus jis, 
’ kaip ir dauguma musu, paliko 

gudragalviams.

Saules“ lietu-1 Jaunas būdamas, Pranas pri-

KAIP MIKAS
GAVOSI IN DANGŲ

I

a. a. Fr. W. Boczkausko ąrdyti, kas pastatyta, isz-’ ga; tas naudinga? Ir divorsai.
RpHnktnrinilQ barstyti kas surinkta, isz- moterystes sulaužymas, ir bol-1

 u , mindžioti, kas pasėta ir apakie-1 szvizmas ir komunizmas szian-,
T ikne Pfitaidnteic kjkil- *a> baisiai tengva, netirbegaio dien madoje.

malonu. Tokiam darbui ne isz- viszka kalba senoviszka. Vaje. j ° Pr^e parapijiniu drau- 
mingai, Su Bažnytinėms minties nei proto nereikia. Bet Kokia ežia nuodėmė. Basana- gjiu> Prie Misziu tarnavo, cho- 

koks jautis, bile tik turėtu ra- viezius rasze perpus vokiszkai, re giedojo, ir prie Mahanojaus 
gus,—tvora iszardys; bet jautis Dambrauskas lenkiszkai, Vaiž-1 orchestros, beno prigulėjo. Sy- 
nei vieno mieto neinbes, nei vie -1 ganta rusiszkai, asz ežia perpus 
no kuolo neinkals, ir tas ma-amerikietiszkai.
žamokslis, silpno proto pipiru- daugiau atsiejo svetimos dva- 
kas nei vieno straipsnio neisz-’ sios gerti, taip ir rasze ar raszo.' 
pyškins, kad vėl butu tvora.

“Saule“ pasenus, kalba se
no viszkai, “Saule“ nuo kitu 
laikraszcziu atsilikusi. Taip, 
žmogeli, ir tavo ta Lietuva pa
senus, ir tavo tėveliai pasene ir 
tas vynas ir ta degtine tavo 
stiklelyje pasenus. O asz ži-

Apeigomis

Daug Žmonių Palydėjo 
In Amžino Atsilsio 

Vieta

t Paliaubų dienoje, Sabalo- 
je, Lapkriczio (Nov.) 11 diena, . 
buvo palaidotas a.a. Pranas AV. 
Boczkauskas. Gimines, pažys
tami ir szimtai draugu atsilan
kė in szermenis. O per laido
tuves Szvento Juozapo bažny- 
czia buvo pilnutėlė, kur ’buvo 
atlaikytos trejos Szventos Mi- 
szios už a. a. Prano Boczkausko 
siela. In namus, bažny ežioje 
ir ant kapiniu Kunigas J. F. 
Mroziauskas, isz Mayfield, Pa., 
Boczkausku gimine, Kunigas 
Pijus Czesna, Szvento Juozapo 
parapijos klebonas ir Kunigas 
Jeronimas Bagdonas, vikaras, 
gražiai atliko ir atidavė pasku
tini patarnavimu, geram para- 
pijiecziui, isztikimam katali
kui, iszeivijos lietuviu vadui, 
“Saules“ redaktoriui, uoliam 
darbininkui ir isz tikrųjų nepa
prastam lietuviui, a. a. Pranui 
Boczkauskui.

Pamoksta pasakė Kunigas 
Jeronimas Bagdonas, Szvento 
Juozapo parapijos vikaras. Per 
pamokslą Kunigas Bagdonas 
primine žmonėms, jog su a. a. 
Prano Boczkausko mirtimi ne 
tik Mahanojaus miestas neteko 
brangaus ir garbingo žmogaus, 
bet visi iszeivijos lietuviai vi
soje Amerikoje neteko raszyto- 
jo, vado ir veikėjo. O panasziu 
lietuviu jau maža tebeliko.

A. a. Pranas Boczkauskas, 
dar jaunas tebebūdamas jau 
eme sekti savo tėvo, a. a. Do
mininko Boczkausko, laikrasz- 
czio “Saules“ inkurejo pėdo
mis. Ir per trisdeszimts penkis 
metus jis “Saule“ redagavo, 
tvarkė ir leido. Jo visas gy
venimas buvo paszivenstas lie
tuviu labui, nors maža kam jis 
gyrėsi. Kiti laikraszcziai gi
mė ir mirė, kiti vadai vede ir 
nenuvede, kiti veikėjai skrai
dė, iszleke, kaip sakalai ir nu
tūpė kaip vabalai. O a. a. Pra
nas Boczkauskas dirbo gerus 
darbus, ir leido visokiems 
žvirbliams giedoti, ka jie nori. 
O “Saule“ kaip szviete mums 
lietuviams taip ir szvieczia. 
Esame tikri kad dabar “Sau
les“ redaktoriui kita, amžina 
saule szvieczia ten kur jis savo 
skaitytoju ir savo draugu 
laukia.

LĄcziu szirdingai Gerb. Kuni
gui P. C. Czesniu, Kunigui J. 
BagdonbF ir Kunigui J. F. 
Mroziauskui. Grabnesziams, 
gailininkams taipgi del grabe

liui L. Trasikauskui szirdinga 
aeziu.

Likusi szeimyna ir brolis ve
lionio sudeda szirdinga aeziu 
už puikius Žiedus, Szv. Misziu 
Korteles, automobilius, taipgi 
visiems kurie nors kokiu budu 
prisidėjo prie laidotuvių.

Sekanczios ypatos paaukavo 
Žiedus:

Paul ir Klemenas Kazunai, 
Exclusive Kliubas, Ponstva P. 
Bražinskai, AVednesday Pino-

ki stojo in politika, tikėdamasis 
Kaip* kam kad lietuviai lietuvi parems.

i Jis tada dar jaunas buvo ir ne-
■ buvo gerai supratęs lietuvio at- 

O jeigu asz noriu skaityti italu žagareiviszkuma. Bet greitai 
ar iszpanu knygas, turiu isz-, pasimokino ir jau daugiau pa
mokti ju kalbas. Skaitytojai 2elfcos nelauke ir nesitikėjo, 
turi iszmokti raszytojo kalbos,’ a, a. Pranas jau savo darba 
ne raszytojas privalo raszyti atliko, kaip jo tėvas, taip ir jis 
skaitytoju kalba.

J koki in czion turi reikalu?
—■ Esmu duszia Aliko.
— O ka tu gero mano

i . .Į kuti padarei ant svieto, 
igu, ka ?

— O Szventas Petrai, 
pats žinai, jog eidavau kas Ne-j 
delia ant Alisziu Szventu, pas- 
nikavau, davinėjau almužna ir 
buvau geru žmogum, geru Lie
tuviu ir davinėjau aukas ant, 
tautiszku reikalu.

— O mano mylimas, tai tik

szlebin, nesziokie tamsias, nes 
tai laiko motere paguodoneje.

13. — Nesigirk, kad esi duktėMi-
jog turtingu tėvu, ir jog esi augsz-

I to gymimo priesz tėvus tavo 
juk1 vyro.

14. — Apsieitinekie visados 
gerai su savo szeimyna.

^YA ENO sau kitados Alikas. stumiesi in dan
Ūkininkas, kuris viena karta, 

neturėdamas ka geresnio veik
ti eme ir numirė. Aliko duszia 
kaip tik nusikratė nuo žemisz- 
ko kūno, nuėjo keliu in dangų. 
Pakelyje duszia Aliko turėjo ei
ti įpro szaii peklos; kaip tik apie 
tai dažinojo liucipieris, būda-Į 
mas godus ant žmonių duszu, tai iszpildinjai ta, ka Dievas Raudoni ženkliai nuo A8 iki 
permaine savo tania ant žydisz- prisake, tai da heužtektinai 
ko szinkoriaus. Alikas eina dra--idant gautumais in dangų, 

įsai keliu in dangų,kad sztai žy-1 
das sulaiko Alika už palu J 
szaukdamas:

— Sveikinu poną Alika!

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—

dirbo lietuviszka darba. Kiti
Kiti lietuviu laikraszcziai Hetuviszki laikraszcziai vos pa- 

negali gala su galu suriszti, jie mtnes_kad toks ir toks raszyto
nau baisiai daug daigtu kurie vis skolose, vis szaukiasi pagel- Jas're<^a^or^ua mire> ^paulines 
jau sziandien isz mados iszeje, 
bet kurie man dar brangesni už

bos. “Saule“ jau daugiau ne-'ir Pamirsz. Jaunoji karta ne- 
___________________ ______ gu puse amžiaus iszgyvenus be Pažino ir nepasiges. Bet ne 

tai kad jie ne madoj. O isz ki-^ jokiu pikninku, vakarienių, ko- 'v^enas žilaplaukis dar ilgai 
, _ ' nlroi+Tre rlnr il/vioii n + c? i yyi i vi o

tos puses, argi jau taip toli mes i lėktų ar rinkliavų, 
trepais žemyn nueje, kad szian
dien sakysime jog kas madin-

Pradejo ginezytis Mikas su 
Szventu Petru, turgavotis, bet 
Szv. Petras buvo užsikietejas 
kaip akmuo ir nesidavė save' 

ir norėjo Mikui 
užtrenkt vartus priesz uosi.

Tada Alikas atsidusejas gy
lei paszauke:

— C) Szventas Petrai, ar ne 
žinai apie tai, juk buvau vedins 
su savo motere 30 metu.

Po tu žodžiu persimainė vei
das Petro, kuris isztrauke abi 

gyvatei, ar tu kokis dvarponis,1 pankas in Mika tardamas:

Mikas suprato, jog kas tokis suminksztyt
negerai, pasipurtė tardamas: 
“Duok man pakaju smirdeli, 
ba kaip tau trenksiu viena per 
terla, tai net visus Szventus pa 
manysi.

O Žydelis ant to:
— Ny, kokis isz tavęs dide

lis ponas Mikai, aj vaj, haste

O kaip kaitys ir dar ilgiau atsimins ir 
“Taradaika“ ir “Baltriuvie- 
ne.“

dile Kliubas, Ponstvai Norkie- 
vieziene, dukterys Vilhelmina 
ir Blanche, Ponstva J. Tomat 
ir Nan AVilmaniene, p. J. Jack- 
sonas ir szeimyna ir paneles 
Ella ir Stasia Karpavicziutes.

Sekanczios ypatos paaukavo 
Szv. Misziu Korteles:

Ponstva J. V. Bekovs'kai, Fr. 
Vylonai, V. Boczkauskai, AV.D. 
Boczkauskiene, A'era McKeeve- 
riene, T.Pultynevicziene ir szei
myna,Ponstva Ad. Kanigoskai, 
II. Francis szeimyna, pana Vil
helmina Norkevicziute, B. ir AI. 
Van Groski, A. Aran Grosky ir 
szeimyna, ponia Florence Olley 
Nellie Boyd, R. Novac’kiene,. A. 
Rogers, pana T. Žaliute, p. St. 
Gegužiai, J. Kravzelai, Krau- 
cziunai szeimyna, M. Kamene- 
tzkai, A. E. Konopkai, M. Ed. 
Slowitzkai, C. Mullen, J. Kurtz- 
ai, L. Levitsikai, Fr. Gowers, J. 
Leary, p. Roman Boczkauskai, 
J. Guldenai ir p. Ag. AVassellie- 
ne, Ed. Novakai, J. Bcrent ir 
szeimyna, L. C. Lucasai, Nicho
las Lippai, P. Tomlinai, Kuri. 
J. A. Mrozauskas, Bogden ir 
Astromskai szeimyna, Striel- 
ku szeimyna, Alarcziulonai Bro. 
Jonas ir Vincas Budrevicziai, 
ponia A. Konaipkiene M. Grin- 
evieziene, Ona Cisarikiene, S. 
Hanisekiene ir S. Rynkievicz- 
iene. p. Eleanor Boczkauskiute, 
Monika ir Helena Barauskai ir 
Jonas Covolus, Z. Bradžinskai 
ir St. Juzviakai.

Graba nesze:
Edvardas ir Leonas Novakai, 

Romanas Boczkauskas, Bernar
das ir Eugenius Vangrauskai 
ir Leonas Levitskas.

Lai visiems Dievas szimtero- 
pai užmoka, nes mes negalime 
iszreikszti savo dėka visiems 
isz musu skaudanezios szirdies, 
netekime musu vyro, tėvo ir j 
brolio.

Boczkausku Szeimyna.
— Utarninke pripuola Szv. 

Juozapato Vpsk., Seredoje, 
•Szv. Alberto Didž., Ketverge 
Szv. Gertrūdoj taipgi (1899 
m.,) mirė raszytojas Dr. Vin
cas Kudrika; Petnyežioje Szv. 
Gregoraus Vysk.

sviete taip ir svieczai. Kitiems į 
musu laikraszcziams per daug 
rupi politika, rupi tarptauti
niai reikalai, kiti laikraszcziai 
mums ta Lietuva Tėvynė Zau
nyte zaunija, partijas ardo, ki
tas tveria, viena peikia, save 
szventina ir taip viską suraisz- 
gina sumazgina kad nebagui 
žmogeliui tik galva sukasi. O 
“Saule“ in panaszius ermyde- 

Iliūs nesikisza. “Saule“ pa
prasto, darbo žmogelio gazieta 
ir ji raszo taip kaip tas žmoge
lis kalba. O tas žmogelis kal
ba taip kaip “Saule“ raszo.

Tokio laikraszczio, ar, (jeigu 
norite savotiszkai pasakyti, 
tokios gazietos) ,redaktoriumi 
buvo a. a. Pranas Boczkauskas, 
stropus ir tylus darbininkas.

Raszytojo, o dar redakto
riaus darbas, lietuviu tarpe, 
baisiai nedėkingas. Raszyto
jas turi viską žinoti, visur būti, 
niekur nelysti, nieko neinžeis- 
ti. Bus prakalbos: raszytojas 
kalbės. Bus tveriama kokia, 
kuopa ar draugyste: redakto
rius ja ves ar jai vaduos. Bus 
kokia ten kolekta: raszytojas' 
ne tik spyeziu pasakys, bet ir 
bumaszka pateps. Bus kriksz- 
tynos ar pesztynes: redakto
rius turės ten žulintis. Papuls 
žmogelis in beda: raszytojas’ 
taps advokatu ir gina ji kaip 
pati save. Viskas gerai ir tvar
koj, viskas kaip ir reikia iki tas 
nabagas, persidirbęs, kitu dar-; 
bais ir vargais apsikrovęs ra
szytojas, raszytojas per neapsi- 
žiurejima ar staeziai per klaida 
ir nemokejima ar nesupratimą 1 
kur suklys ir taip kaip reikia 
paraszys. Saugok tu Vieszpa
tie, kaip greitai ji visi iszko- 
lios, purvai apdrabstys ir isz- 
pravardžiuos. Tai jo užmokes
tis, tai jo “piede“ tai jam 
‘ ‘ aeziu. ’ ’ Nekarta toks dėkin
gumas szirdi taip gildina, kad

i norisi nusispjauti, ranka pamo
ti ‘ ‘ Labai tai man. ’ ’ Viską mes- i 
ti ir visiems pasakyti “tusezia’ 
ju.“

Tam ir neinvertinam ka tai 
klumoczius, vertėjas reiszkia. Į 
Sziandien jau musu vaikai iri 
vaiku vaikai už mus paszneka,! 
o ir mes jau sziek-tiek mokame ISTORIJE apie Gregorius, 
susiszveploti. Bet anais lai-1------------------ .’ ” ’

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 AV. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC'GONIGLE, 
113 N.Jardin St, Shenandoah,

Dar viena žvaigžde isz musu 
lietuviszko dangaus nusileido, 
dar vienas anos gadynes vadas 
ir veikėjas mus apleido. O pa- 
naszaus masto žmonių jau ma 
ža tebeliko. Ir tas mažas skai 
ežius vis mažėja. Amžina atsil
si duok Vieszpatie, stropiam ir 
tyliam darbininkui, Pranui 
Boczkauskui. —J. J. B.

ar gal kunigąiksztis, kad nepa- 
sikalbetum su prietelium žyde
liu, o gal kad asz ne katalikas ■
— ny, juk katalikai ant manės’
dirba, o tai mano draugai, pas per gp metu, matau, jog nuken- 
manim tokia gardi guzute, gal 
paragausyt ?

Ant priminimo guzutes, Ali- jn dangiszka karalysta ir už
kili net nosis atsisuko in szaii frenke paskui save dangiszkus

— Kam man to greieziau 
nepraneszei? Eikie duszia. ma
no kagreieziausia. Tai tu su sa
vo boba pergyvenai nelaisvoje

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.

tėjai ant žemes gana.
Po tam Petras invede Miką 

. in dangiszka karalysta ir už-

peklos.
Ant giliuko, jog kokis tai vel-

vartus.
Mikas insigaves giliuknin-

JUOKAI
TURĖJO TEISYBE

Dukrele atėjus namo po 
pusiaunakt, o tėvas buvo bai
siai užpykias ir pradeda jai 
pamokslą:

— Vela trankaisi su tuom 
sporteliu. Ar tu manai, kad 
jisai su tavim pacziuosis? 
Jus mergicos sapnuote apie 
kokius ten szpiclius kurie 
priesz jus nuduoda kad yra 
turtingi bet ant galo isztekat 
už pirmutinio asilo kuris pa
sisuka.

— Taip, taip, mano dukre- 
lia. Tėvas turi tikra teisybia, 
juk ir su manim taip atsitiko.

KAS TAI YRA CIVILIZACI
JA

Tūloje szvaicariszkoje 
mokslaineje daraktoris ap
sakinėjo mokiniams, kaip 
daug kitados būdavo meszku 
j u sklypia, bet ant nelaimes 
civilizacija juos visus isznai- 
kino.

— Ar jus žinote, baigda
mas kalbėti daraktoris: Kas 
tai yra civilizacija?

— Taip žinau — atsiliepe 
vienas isz studentu. — civili
zacija yra tai sunki liga, nuo 
kurios meszkos stimpa.

PADARYKIE KAM GERO

— Ei mister, kelinta ady- 
na?

— Jau puse asztuoniu.
— O kad tave velnei su ta

vo laikrodum jau asz ant trei- 
no pasivėlinau.

:: Naujos :: 
Mikailos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

niukas laikantis duszia savo le- gaį įn Jangu, buvo užganedin- 
tenuosia kaip kate pelia, tame fas ir laimingas ant 
atidarė duris peklos ir visas tankiai sau įkalbdavo: 
užmanymas suimti Miką nepa
sisekė, Mikas suuodė verdaneza 
smala ir paregėjo pekla, girdė
damas balsus dejuojaneziu du- g 
sziu.

— Nesulaukimas tavo,

amžių ir

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

— Nėr geresnio daigto kaip 
' apsivedimas, norints įprikente- 
jau ant tosios aszaru pakalnes 
su boba per 30 metu, bet už tai 
gavausi in dangų; o pane brace 

Fa — dairydamasis aplinkui — 
szetonia! paszauke ir pradėjo yra puikiai ir ramu ir jau ma- 

nuo ues įsz czionais niekas neiszva- __1 ’ ‘ rys.
bėgti kiek turėjo pajiegu t— 
velniszkos pagundos, jog net 
ruko paskui Miką.

Trumpam laike stojo priesz 
dangiszkus vartus in kurias ne- 
drasei pabaladojo tris 'kartus; 
tame sugirgždėjo raktas spino- 
je ir stojo dangisžkuosia var- 
tuosia Szventas Petras.

Alikas pasikloniojo ir nusi
ėmė kepure, pasveikino Szven-'del josios gero ir laimingo gy
ta Petra kaip priguli kalbeda- venimo:

1. — Jaigu iszteki už vyro, 
Tegul ’bus pagarbintas! nustoji butu mano duktė, ir tu-

— Ant amžių amžinųjų—at-Iri klausyti tėvu savo vyro taip, 
siliepe Apasztalas, o Alikas, bu- kaip klausai savo tėvu.
damas visados pirmas ant že
mes ir nuolatos visame drąsus, vyro, tai vienatiniu ponu bus 
norėjo tiesiog szokti in rojų be tavo vyras.
užvilkinimo.

— Ne taip greit broliuk, pa- rui. Katra motere yra paklusni 
maželi, pamaželi, juk ežia ne savo vyrui, toji yra pilna dory- 
karezema, pasakyk man pirma ’ bes,

4. — Mylėk visados tėvus vy
ro tavo.

5. — Ne buk užvydi, nes pa
vydumu vyro meiles ne iszgau- 
si, o vyras tavo, pradės nuo ta
vęs atszalti.

6. — Kad ir vyras neturėtu 
teisybes, tai tu neprivalai pikti, 
turėk kantrybia ir kalbėk su 
juom tada, kada jo piktumas 
apsistos.

7. — Nekalbėk daug, nekal
bėk piktai apie tavo artima ir 
niekad nemeluok.

8. — Kelkis anksti, o vėlai 
gulkic, diena nemiegok. Gerk

JAPONISZKAS
KATEKISZMAS

Kožna motina Japone, isz- 
leisdama savo duktere už vyro, 
mokina szitaiip savo duktere,

mas:

2. — Kaip tiktai isztekesi už

3. — Buk tyki ir prilauki vy-

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

1 * 
> *

y

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

Isz Numirusiulį
* j K *

kais, klumoczius buvo, ir Dievo Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai-J j 
siustas angelas.

a. a. Pranas Boczkauskas bu
vo lėto ir gilaus budo žmogus.
Jis nesikiszo in kokius ten 
tarptautinius klausimus, nesi-

me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 
:: 25< ::

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A. 

| Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

J 64 pus., Did. 5x7col 
I Tiktai, 10c.

* MAHANOY CITY, PA

I

| ■ mažai vyno, arielkos ir alaus o 
? Į būdama da jauna nuo 17 metu,
11 nejeszkokie linksmu susirinki- 
Z mm

I 9. — Netikekie in burtus neiv .! m raganas.
I 10. — Bukie gera ir paezedi 

gaspadine.
11. — Ne eikie in tarpa jaunu 

vaikinu.
12. — Ne nesziokie szviesiu

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

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa.




