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Tokyo Bomb a r duo tas
Ic7 Ammlmc'Komandavo Ifivaziia1 zliliCI Philippinu Salose

Linksmas Miestelis Be!
Kalėjimo Ir Bažnyczios

Apsiginklavę Ant
Muszio

Kiek Amerikonai Isz
duoda Per Diena Pinigu

WASHINGTON, D. C. —
Norints Amerikonai iszduo- 

da ant maisto kas diena dau
giau kaip 90 milijonu doleriu,! 
bet neužmirszta ir pasilinks- j 
myt, iszduodami kas diena ant 
krutamu j u paveikslu suvir-į 
szum 2 milijonus doleriu. Ant' 
automobiliu iszduoda kas diena1 
arti 5 milijonus doleriu, ant 
ansiredimo kas diena arti 15 ( 
milijonu doleriu, ant tikeji- 
miszku reikalu 50 milijonu do
leriu. Akyva, kiek iszduoda ant 
mokslo ir knygų?

Nuszove Savo Paczia

B'UFFALO, N. Y. — Wm. 
Louwell jau nuo senei nužiūri - 
nėjo savo paczia kuri draugavo 
su kitais vyrais, o norėdamas 
apie josios apgavima persitik- 
ryt ypatiszkai nutarė dasekti 
[josios neteisingumą. Louwell 
nusėlino paskui savo paczia,

Majoras Generolas James 
L. Bradley, Amerikos 96-tos 
divizijos komandierius, va
dovavęs savo vyrukus Japo
nu užpuolime ant Philippinu 
Salose. Musu kareiviai buvo 
iszlavinti del invazijos ant 

Hawaii Salose.

PANIEKINO JOSIOS
MEILE

Motere Netekes Už Jo

WALCOTT, IOWA — Czio- 
naitinis miestelis, kuris pagal 
skaitlį gyventoju, yra vienas 
isz turtingiausiu ir linksmiau
siu, kuriame nesiranda kalėji
mo nei bažnyczios, žmonis gy
vena dorai, linksminasi szven- 
tadieniais ir nesiranda tokiu 
kurie užvestu ant j u “melinu- 
ju tiesu.” Burmistras tojo 
miestelio kalba:

Mes visi esame valnamaniai 
savo nuomones ir esame gerais 
amerikoniais, turime patis pro-' 
ta ir žinome kaip turime gyven
ti. Gyventojai pildo bažnyczios 
ir valdžios prisakymus geriau 
ne kaip kituosią miestuosia. 
Jeigu kas geidžia susivinczia- 
vot tai važiuoje in kita miestą. 
Nors musu miestelyje randasi 
tiktai keletą szimtu gyventojai 
bet banko j e turi sutaupinta 
pusantro milijono doleriu. Tu
rime gera mokykla del musu 
vaiku kurioje gauna geresni 
mokslą ne kaip dideliam mies
te. Esame užganadyti ir garbi
nam Dieva kaip kas inmano ir 
turime visame ramybia.

Kareiviai Pvt. Paul de La- 
durontaye isz Detroit, Mich., 
ir Pfc. Joseph Cunneen isz 
Chicago, Ill., parodo kaip ap
sirengė ir apsiginklavę kada 
jie dalyvavo ant Aacheno 
miesto užpuolime Vokietijo
je-

ISZ ITALIJOS. Lietu.

Japoniszkas Mies 
tas Baisei Bom
barduotas Per
Amerikonus

Amerikos Eroplanai Vela Už
puolė Ant Tokyos Miestą; Ame
rikos Flota Užpuolė Ant Lu
zon Sala; Daug Kareivų Už- 

muszta Hurtgenos Giria
Nužudė Savo Kūdiki

TAMPA, FLO. — Jenina 
Salmon, 28 metu, nužudė savo 
kūdiki pjaudama gerkle su 
britva. Motina nuszluoste brit-

SAIPAN, Prie Marianos Salų, Ant Pa- 
cifiko. — Brig. Generolas H. Hauswell, 
Jr., pranesza, kad per keturias dienas 
Amerikos lakūnui su daugybe B-29 eropla-

suimti ant karszto darbo. Neuž- 
ilgio susitiko toji su kitu, bet 
[paregėjus Louwell pradėjo 
bėgt. Inerszes vyras isztrauke 
revolveri ir nuszove savo pa
czia. i

Dabar Verta Tris
Milijonus Doleriu

LUVERNE, LA. —- Apie 
penki metai adgal Matilda 
[Blackley pirko szmoteli žemes, 
manydama ant senatvės pasi
statyti sau grinczele ir gyventi 
jnalsziai po sunkiam darbui 
skalbimo drapanų del savo kai
mynu.

Nesenei ant tosios žemes in- 
Ižinierai užtiko aliejų. Sziadien 
toji moteriszke yra verta tris 
milijonus doleriu, bet nepamete 
savo užsiėmimo, nes sako, jog 
[vienatinis josios džiaugsmas 
yra kasdieninis darbas.

Buvo Apsivedus Su 
Daug Kareiviais

NEW YORK. N. Y. — Ožio- 
nais likos aresztavota kokai tai 
moteriszke isz Illinois vals., ku- 
ri apsivedė su penkiolika ka
reiviais, tykslu aplaikimo nuo 
valdžios kariszkos paszialpos. 
Motere turi viena kūdiki, kuri 
perstatinėjo kaipo yra locnas

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Jonas Furch meldžia sudo 
idant jam atiduotu du vaikus 
prigulinti prie jo, bet priesz tai 
pasiprieszino Franciszka Au- 
zengruber, motina vaiku. Sud- 
žia davė patarima, idant toji 
pora vestųsi, bet ant to motere 
nesutiko, kalbėdama: ‘‘Guodo- 
tinas sūdžiau, jau per vėlu, per 
keliolika metu asz jo meldžiau 
idant apsivestu su manim, bet 
jisai mano maldavimus atmete 
ir mane paniekino. Keturiolika 
metu adgal Jonas man kalbėjo, 
jog luomas moterystes yra 
szventu dalyku, jisai tikėjo in 
laisva meile ir pergyvenau su 
juom devynis metus susilauk
dama du vaiku, bet kada jisai 

j ne norėjo duoti vaikams savo' 
i pravarde per apsivedima su 
manim, asz ji pamecziau. Sud- 

I žia davė vaikus del motinos ir 
suprato motinos pasiszventima, 
josios rūpesti ir kiek nukentė
jo per tuosius metus del to, ku
ri mylėjo, o kuris ja paniekino 
ir atmete.

Sveikinimas Su
Rankoms Yra
Labai Pavojingas

Su v. Valstijose Yra 
10,000,009 Nigeriu

WASHINGTON, D. C. —
Pagal paskutini surasza gy

ventoju, tai Suvienytose Val
stijose randasi apie deszimts 
milijonu nigeriu. Isz to skai- 
tliaus apie 8 milijonu nigeriu 
gyvena ten kur gimia, o kiti 
persikėle in kitas valstijas.

Generolas Mark W. Marke, ku
ris valdo Amerikos 5-tos armi
jos Italijoje, aplaike garbe ir 
komanderiaus visu Alijentu ar- 
komanderiaus visu Alijentu a- 
miju, kur dalyvauja ant visu 
Italiszku kariszku fruntu.

Chicago, Ill., — Kenesaw 
Landis, 78 metu amžiaus, sud- 
žia ir Beisbolio Komisijonie- 
rius, mire St. Luke’s ligonbu- 
teje. Paliko paczia ir du vaikus.

va, inside j o in krepsziuka, už
rakino duris ir nusidavė ant pa- 
licijos pasakyti ka padare, bet 
del ko atėmė gyvasti šuneliui, 
tai negalėjo iszaiszkyt. Palicija 
dagirdo nuo kaimynu, buk mo
tere nuo kokio tai laiko pasiel- 
ginejo nesaviszkai. Likos nu- 
siunsta in ligonbuti ant tyrinė
jimo, ar ji turi sveika protą ar 
ne.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Rado Deimantą
Saldumynuose

NEW YORK, N. Y. — Karei- 
vis John Colman, nusipirko dė
žutė saldumynu ir nusineszias 
in savo abaza, pradėjo saldu
mynus valgyti, staiga! inkando 
viena ir pajuto ka tokio kieto 
ir akyvumu nusistebėjo nema
žai kada tai yra deimantas isz 
žiedo. Deimantas turėjo pames
ti kokia tai mergina isz savo 
žiedo kada dėjo saldumynas in

NEW YORK, N. Y. — Gerai 
žinomas daktaras czionais tvir
tina buk sveikinimas per pada-

dėžutės.

Tėvai Nužudė Kūdiki i

SEARCY, ARK.— P. Brid- 
ges ir jo pati likos uždarytais
kalėjime už nužudinima savo 
keliu menesiu kūdiki. Motere'
teisinasi buk nekalta, nes visa 
kalte žudinstos sudeda ant vy

kožno isz 15 vyru. Kas menesis vima rankos vieni kitiems yra ro, kalbėdama, buk kada ėjo 
aplaikinejo toji apgavike pa- ne tik pavojingas sveikatai per tilta, josios vyras staigai
szialpos, o už kūdiki mokėdavo žmogaus, bet platina visokias 
taipgi paszialpa nuo kožno vy- biaures ligas tarp žmonių.
ro. ' -' L Daktaras geistu idant žmo-

isztrauke jai kūdiki isz ranku 
inmesdamas in upe.

Kaip MacArthur’as Gryžo Atgal In Philippines

Žemlapis parodo kaip ir kada Amerikos Generolas Doug-
las MacArthur’as gryžo atgal su savo kareiviais in Philip
pinu Salų. 2-tra diena Sausio (Jan.) paėmė Saidor, Naujos 
Guinejos, o iki 20-ta diena Spalio (Oct. gavosi ant Leyte Sa-

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. <

nis atprastu nuo pasisveikini
mo, o tiktai sveikintu vieni ki
tus žodžeis ir linkėjimu galvos.

■)

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

1 I

la. Daug Japonu likos užmuszta ir paimta in nelaisve, taip
gi daug Japoniszku laivu paskandyta. Sziadien MacArthu- 
ro vyrukai randasi jau prie Luzon.

nais padare du užpuolimai ant Japonijos, 
1,500 myliu nuo Saipan.

Miestas Tokyo likos baisei bombarduo
tas, Fabrikai ir namai likos sunaikinti, 
padarydami daug bledes ir užmuszdami 
daug žmonių. Miestas dega daugeliose 
vietose.

Tylan taipgi likos bombarduotas. Ke
li musu eroplanai likos nuszauti.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Amerikos 
1-mos Armijos kareiviai panaudojo bagne- 
tus ant Vokiecziu kada ėjo per Hurtgeno 
giria arti Cologne. Kruvini musziai tęsęsi 
per deszimt dienu pakol Amerikonai in- 
veike Vokieczius. Žuvo daugelis karei
viu ant abieju pusiu.

Amerikos 3-czia armija gavosi prie se
nos Vokiecziu Maginot linijos, paimdami 
daug miesteliu, taipgi Weisiweiler miestą.

Apie 2,000 Amerikos eroplanai vela už
puolė ant Vokiszku miestu. Misburgo 
aliejaus iszdirbysties likos sunaikinti. 129 
Vokiecziu eroplanai likos nusziauti, o Ame
rikonai neteko 50.. ,

PEARL HARBOR, Ant Pacifiko. —-
Amerikos kariszki laivai su eroplanais bom
bardavo Luzon Sala, Philippinose 18 Japon-
iszku laivių likos paskandyti su kareiviais.
150 Japoniszku tankai likos sunaikinti. ;

(
i t
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Kas Girdėt
dyti—vaktuok savo biznio!

Tūlas Francuzas, sziadiei 
jau senas žmogus, nuo 18 meti 
savo gyvenimo užraszinejo vis 
ka ka pirko ir iszleido ant savo 
pragyvenimo.

Pagal tuosius užraszus tai in 
laika 59 melus iszru'ke 628,713 
cigarus iszduodamas ant ju 50,- 
895 frankus. Per tuosius metus 
sunaudojo 86 kelne

LAIME
Artinasi Kalėdos, kožnas 

stengėsi apdovanot savo myli
mus szokia tokia dovaneliu.

Sztai geriause jiems užraszy- 
kite laikraszti “Saule” isz ku
rio turės ne tik džiaugsmu ant, 
Kalėdų, bet per visa meta, o 
tas jums kasztuos mažai ir be
jokio rupesezio. ulotus ir kamzoles

“Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsmą.

Vienas davė iii mane tiligrapa

kurios 
75 sur- 
-)54 f r., 
a pat i - 

įniu drapanų sunesziojo 320, 
1 kalniereliu 354 už 1,329 fr. Ke-

Pagal surasza tai sziadien lione kasztavo jąm 2,324 I r. 
Anglijoj randasi 120,344 žmo-'^^aus iSZf?eve 28,657 stiklu, 40,-Į 
niu serganeziu ant silpno pro- stikleliu arielkos už 2O,640į 
to, o in meta laiko tasai s'kait-į^- ^sz niažu iszlaidu 
lis padidėjo ant 3,580. Akyva 
jog priesz kare žmonis daugiau,daigeli metu ant užlaikymo gy 
netekdavo proto ne kaip laike vasfies- 
kares. O gal tai už tai, jog žmo
nis daugiau buvo persigandia 
atėjimu kares ne kaip laike jo
sios užejimo.

Mano miela Baltrnvienele

priima šu
tai susirenka per

Kuri turi dukrele jauna,

znlogus m> 
retu but laimingu, api? tai 

norą abejones.
Laime! Kiekvienam kaip 

t amsoje žvaigžde spindi ant p 
dangaus, kiekvienam jf kitaip 
persist a t o, kadangi laime vi
saip žmones supranta. Vie
niem laime yra zenitas svajo
nių nepasiekiami supratimai ki 
tiem tas yra niekniekiu, nes ju 
laime yra kiti dalykai, kiti tro- 
sžkimai, kuriuos atsiekus butu

. jau laimingais, kaip tiki; ne vi-Į 
i sus atsiekimas troszkimu pa-| 
jda.ro laimingais, nes niekad ne- 
I tu> gana, vien kaskart rei'ka- 
i lauja ko kito, kadangi trosz'ki-

Tikslas gyvenimo žmogaus 
reikalavo nuo jo filozofiszko 
iszreiszkimo, ir jis valandoje 
sielvarto ir abejones iszgirdo 
savo duszioj klausymą: Kuo 
esą gyvenimas? Tas viėnas 
klausymas pastate papėdė iiau- 

l jam jo gyvenimui. Ir jis iszvido ]jn mi0 manes! 
nauja gyvenimui tikslą. Praei
ti pamirszo, vien mate ateiti tik ■ 
jau suvis kitokia.

Gyvastis dvejopa, kaip dve ! 
jopas svietas;

Juos žmogui jungia paslap
timis lieptas,

die 
viltas ir iragai-

m.

ir su nousteba žiurėjo in ja.
— Szalin nelaba!

— Piriglaįusk kenezianezia 
neatstumk nuo savos.

— Glaudė, teglaudžia. Sza-

Ji nubalo, užsisvirojo.
— Serafinai, nekaltink, tai

Taip jis dar

kirtas valandas ?

kietejusio szirdies; jis szaltai 
žiurėjo in nelaiminga, kalbėda
mas:

— Sugražint laime, kuria 
atemiai man, kurios neturiu 

i sugražint szirdi, kuria numa- 
Irmai ir paladojai gyvam gra
ibė. To ne nuo manės reikalauk.

Prisilenkė prie jos, idant pa
kelt, jei gyvena, bet ji pirma 
pastvėrė ji už rankos, besivilio- 
dama, jog jau pergalėjo, jis su- 
minksztejo, bet apsiriko. Jis 
smarkiai isztraulke ranka ir at- 
szolko.

aszaros riedėjo stambiais szla-
kais isz akiu, bet jis jau buvo

nu-
san-ir nejautė jokio

s in ji rankas.

i Ant salos Cylon, Indijoj, au
ga medis, kuris pagal žinunus 
turi jau 22,025 metu senumo. 
Matyt, jog tasai medis jau buvo 
senuku, kada gimė Vieszpats 
Jėzus.

Tėvai ir motinos, užauginki
te pirmutini savo sūneli grąžei 
ir dorai, o jisai savo paveizda 
užaugins jums kitus vaikelius 
ant doru žmonių.

Chicagas yra tikras rojus | 
visokiu prasižengėliu ir žudin-j 
toju. Paskutini laika sūdai pri-( 
pažino nekalta kita moteria už 
žudinsta savo vyro. Yra tai jau 
dvideszimta asztunta motere, 
kurios už žudinstas savo vyru į 

likos paleistos ant. liuosybes. — j 
Jeigu taip toliaus bus, tai nėr 
ko stebėtis, jog ir kitos moteres 
praszalins savo nekeneziamus 
vyrus. Ne senei telegramai pra 
nesze, jog tūla moterėlė nužudė 
savo vyra laike miego. Neužil- 
gio vyrai, kuriems yra mielas 
gyvenimas, ne norės gyventi 
Chicagoje, kur gyvastis ju yra 
taip pigus.

Nevesk boba isz kelio dukreles mai žmogaus netur galo.
Tosios nekaltos jaunos

mergeles,
Ir jus motinos, katros duktere

turite,
Kodėl ju neprižiūrite!

Kam in laja urvą leidžiate,
Ant pragarinio kelio vedate,

Kuoki jus per motinos,
Randasi viena vieta ant svie Jeigu esate kaip diegtos, 

to, kur yra uždrausta užgimti (Nežinote kur jus duktė naktimi 
'arba numirti ir negalima laiky-!
ti szunu. Yra tai szventa Ja- 
poniszka sala Miyajima, maža 
saliute ant Japoniszku mariu.

I Ant tosios salos yra uždrausta 
tiejeinumirti, nes 

laikomi

Nuo daugelio metu Francija 
persekiojo katalikiszka tikėji
mą, o ypatingai masonu drau 
guve ir angsztos kilmes virszi- 
ninkui. Sziadien viskas virto 
kitaip. Valdžia ne tik ka neper-, 
sekiojo tie'kejima, bet pati da
ly vauna tikejimiszkosia apei- 
gosia ir procesijosia.

gimti arba o
atsitikimai yra
darbas piktos dvasios. Jeigu 
kada atsitinką, jog garais per
žengė taisės tiesas, tai motina 
su kūdikiu buna isz vežt i am 
trisdeszimts dienu ir tik po tam 
laikui gali sugryžti, nes buna 
“nuezystyta” nuo tojo grieko. I 
Rūstesnes tiesos yra jeigu kas Į 
numirszta. Jeigu ‘kas ant tosios f 
salos mirtinai apserga ir nega
lima jo numaryt priesz laika, 
tai tuojaus po smert iszveža la
voną, o tiejei kurie daly vauna ' 
laidotuvesia, negali sugryžti 
ant salos no groieziau kaip po 
p e lik e s d e s zim t s dienu.

Automobiliais po biaures 
vietas traukosi, 

O ka gali daryti,
Peikė bile mergaites v a dyti, 

Kad vyru prieitu,
Tada biznis geriau eitu, 

Su szitokiu pasielgimu gero 
ne bus, 

Visos tokios vietos netrukus 
pražus, 

Jau kitai]) ant to žmonis 
nusižiuri, 

Ir jau kito'ki protą turi.

Kad dorybių po kojų minti 
Ant ateities neatsiminti.

Dievas ne skubus,

Tokiu ne nukeus darbu,

mokslas užemine- 
nūo rytmeczio iki 

valandose 
r ibotani- savo gvvemmo ‘, , . •, . .. . ,.kas basteste po kalnus kalbėjo I 

I • Isu kokliu žiedeliu. Mvlejo bet! oms manstvmais buvo n . . ... |mylėjo jau nevilingas 'būtis, I 
gyveno, bet ne žmonių sviete, 
jesžkojo laimes, bet ne ant že
mes.

Jautėsi laimingu gyvenda
mas vienas tarpe gamtos ir'

Kiekviena ypata supranta' 
jog bile tankiai vartojama ma-' 
szina turi but regulariszkai pri-j 
žiūrėta. Nei vienas ūkininkas 
nebando be pertraukos vartoti

• maszina szienui pjauti arba bi-Į 
(le kitokia maszina be peržiuro-1 
! jimo. Žmogus nelaukia pakol 

Ivlnuosia tvanai per iszsilie- ’’° au'oino'’’'ius sutrūksta 
•uit Pirm ue»u tinkamai pataiso.

Tai kodėl žmones laikia pa-' 
kol priversti, kankinaneziais 

, apsireiszkimais, eit pas dakta
rą. Kožnas suaugės turi nors 

■Priesz kare, jeigu kas syki in metus eit pas daktarai 
mindavo apie milijonus, tai 
žmonim net kvapas sustodavo, 
bet sziadien milijonai iszejo 
isz mados, o bilijonai yra dau
giau naudojami. Bolszevikai 
buvo tosios nuomones, jog ka
da sutvers sayo rojų, tai žmonis ' 
bus užgaiiadyt? jeigu turės už
tektinai pinigu. D'jbiir bolsze
vikai turi ju tiek, jog nezjno ka i » 
su jais daryti.

j ima upiu, padare bledes 
dvieju szimtu milijonu doleriu. 
Du tukstaneziai žmonių pražu 
yo.

de! pilno fiziszko apžiūrėjimo.1 
Krautuvninkai nors syki in me
tus savo manta suraszo, tai ko
dėl mes negalime prižiūrėti 'kū
no reikalavimus? Daugumas !i-

. kzdavingai. Tie metiniai per- 
i žiūrėjimai parodo nenormalisz- ’ 
ka padėjimą. Ir tokiu budri Ii-Į 
gos sugautos pat pradžioje.

i Džiova, vėžys, szirdies, krau ■ • 
k

Norėdamas tikrai persitik 
ryt ar amerikoniszku 
darbininkai yra isztikruju tei
singi. Benjaminas Curtis, pri- 
riszo su siulu deszimts dolerine 
bumaszka prie adreso, iszsiun- 
te isz Spartansburg, S. C., in 
AATasliingtona. Bumaszka. atėjo 
ant paženklinto adreso ir 'likos 
atiduota kam buvo siunsta.

Jaigu ne nori pasilikti gir
tuokliam—gerk szalta vandeni. 
Nori būti sveiku — kelkis anks
ti; o nori būti laimingu bukie 
dorum, o svarbausia, jeigu no
ri visus savo artymus užgana-

r yidiiriu ligos gali but pa-!
Itemytos atsargaus apžiure- 

pacztu jinio. Szirdies aiv‘a pląucziu ap j 
žiūrėjimas pro drapanas 

but klaidingas. į

Kuomet musu vyrai tapo' 
szaukti tarnauti kariuomenėj,! 
“drafto” bordu rekordai rodo, 
jog 30 procentas szios szalies 
vyru tarpe 21 ir 31 metu senu
mo buvo fisiszkai netinkami. 
Daugelis isz ju nežinojo jog fis
iszkai netinkami. Nukreipkite 
ligas tada nereikės gvdvti.Cj Ot'

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Darbas ir
. . . jo Serafinui Bet žmogus vienas gyvenime „ . . T .I . „ . , . . . t v inakcziai. Laisvosei niekad laimingu but negali, ka-;, l . . i kaipo natūralistasdaugi mato --- ----- -
! tusztybe.
Į Toki
(užimtas Serafinas eidamas dra-;
šiai in namus savo numylėtinės.

Atsiekimas svajonių zenito 
iszsipildimas laime. Ir jis nea
bejojo apie jos meile ir isztiki-'

T7I. . T. . mas vienas tarpe mvste. Ujo pas ja. Jis pamir- . . 1
i ., . j • dvasiu gaivalu, kaip tėvas tar-szo visa praeita, vien kovojo su . ’ 1
in. . . . . i pe szeimvnosabejone ir szirdzia, kuri myle- J 
jo.

Į Stagai sudrėbėjo gal mintis 
' sunkesnes už pilka szalta debe- 
' si užklojo jo vilties žvaigžde.
Baisi regikla prikaustė ji prie 
žemes ir žingsnio toliaus žengt 
negale. Ji sėdėjo szale kito, ji 
sudėjo galva savo ant kito kru- == 
tinęs ji glamoniai žiuri in akis’ 
ne jam.

j Szirdi suspaudė jam skaus
mas, aszaros aptemdė akis, rus-!
tybe blaszke duszia. Daejo. 

įkrauta prapulties už kurios 
i ūkais užklota paskendo tam- 
į soje nakties jo ateitis.

— Viskas pragaiszo! iszta-

; sąnariu.
Kada taip ėjo keliu ir gėrė

josi grožybėm ir stebuklais 
gamtos, ji užstojo jam kelia, 
nebiliu balsu duszios melde at
leidimo.

Serafinas atszoko iszvydes 
urnai priesz save paveiksią jos

marinta 
jausmo.

— Serafinai, nežudink 
j no laimes!
I — Tu pirma nužudiai 
! no, o paskui savo, viskas 

” Į žuvo. Gali sielvartaut 
j veikt, manyje matai vien 
ta uola nejaustanezia jau. 
gesinai szveatos meiles ugnį, 
paniekinai szirdžia; kuri vien 
del tavęs gyveno niekinu tevi- 
mi neteisinga! Te buna szalta 
tau kiekviena szirdis, matyk 
nuolat paveikslus savo pikto 
darbo ir mano kaneziu. Taip 
prakeikiu tave!

m a-

Nėra manyje tikėjimo; žodžiai 
iszeina isz sutersztu viltviliste 
lupu. Neko nuo tavęs nereika
lauju, eik szalin.

ma-1 
pra

ir su žod-

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
Kitus miestus ant apsigyveni- 
-no ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys-ziais

man laime, sugražink savo szir-jte kad permainyti Jusu adresa, 
di!” norėjo mestis jam in gle
bi, bet jis pasitraukė, ji griuvo 
ant žemes kaip apalpus.

Ir tuomi nepergalejo užsi-

paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno*, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

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

vaiku.* * *
Sztai paprasta naujiena, 

Jeigu mergica apsuko vaikina,
Vienas paezinotis norėjo,
Ir jau keli užsakai iszejo, 
Pinigu merginai davė ant 

dresęs, 
Ba sake kad jau ji nepameses.

Mergina pinigus paėmus, 
Kitaip apsimanstavus,

Ir

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 

re po valandai iszleides isz kru- puslapiu.
1 No. 102 
minaliszka 

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
v . n , , valioje pas Maurus, Vieszkelio Dua
liu 111 savo samdoma kambare- bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
Ii, kur neiszsivilkes griuvo kaip ' 
pakirstas medis ant gultos.

Giedras ritmetis

tines smaukė 'banga atsidusę ii-' 
mo tartum, idant isztusztint sa- 

Į vo krutinės.
II.

nežinomu jam ke-

Popierinei apdarai. 60c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne-

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

atgaivino No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal-
ji. Pasikėlė ir pažiurėjo pro lan-*?’”38.* 9ekanti Skaitymai: Ila isz ma- 

. |iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
| ga laukan, kili saules spilldll- Raganiszka lazdele; Boba kaip L .1

|iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
ir vi

sa vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 

i sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

'puslapiu, ........................................15c
'j No. 112 Trys apisakes apie pini-

liai nubraukė aszaras nuo med-
t žiu szakeliu ir žaistesi glamo

nių i su ju žaliais lapais. Gražus
svietas, giedra diena, bet jis
mate nakti, jaute audra perku- , gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-

Bet pas vaita likos nuvesta,
Gavo ka norėjo,

Ba usn i i a u žs im o k ėjo, 
da dideliu geda ajiturejo!* * *
Koki tie vvrai navatni,

Tai pasakyti negali,
Jeigu ant kokios merginos 

piktumu turite,
Tuojaus norite padaryti juoku te tikus praeities 

Gazdinate su Taradaika.
Laikais ir davadna,

Geru teveliu mergina,
■Su bile kokiu k re i žiu

neužsideda,
Tai jau gana,

Tuojaus biaurai apie ja 
apraszo.

Nepalieka doros nei laszo,
Kad niekam netikus,

Nuo visu atlikus,
isz geriausios mergeles,

Daro nedorėles,
Mano sąkalelei tai negražu, 

Už tai verti lazdų.
Juk mergina ne del visu.

Del bile paszleme'ku vyru, 
Neužmirszkite kad asz 

numanau,
Ir gana gerai žinau, 

Kas danesza teisingai, 
Omelagy sez i u neno r i u.

Ir

nijas ir kanezias mate baisu pa- bsti n°£ smert; Apie Szv. Kristupą;
, 'Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

veiKS a. |liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
Pratrynė akis iszspaudes isz No- 113 Penkios istorijos apie 

. Burike ir Burikas; Kareivis ir vel-
JU aszaias ll palengvele Sllgl 1- nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

' ŽO prie jo mintis ir atmintis kll- pasaka); Užliekos isz senovės pada- 
V.: u..,:,, i „i i •. ivimu; Peary ant žemgalio arba kaiori kaip saules spindulis sklais- ...... oc1 r i jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

ir rode jam į No. 116 Istorija t.pie Sierata, 
paveikslus, vesdamos kas kart P«iku9 apraszymas. 119 pus... .15c 
. .. . , .. . . I No. 119 Keturios istorijos apie
toliaus 11 toliaus UI piaeitl, kll- Qaržja Haremo nevalninke; Luoszis: 
rioje troszko pasislėpt nuo bai- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

' saus paveikslo. Veltu jis seka 62 P’,dai>i« ................................. 16c

paskui; ji vis mate 
glebije Flerskio.

j Su visu užsidegimu 
prie darbo idant jame 
pasislėpimo. Pasislėpimo nera
do, vien rado gyduoles sužeis-j 
tai krūtinei, kuria bet troszko , . -j t • puslapiu ......................................  .idc
numaryti, O ne gydyt, bet Ilki'! No. 126 Penkios istorijos apie 
mas netrumpina keneziantiems Doras gyvenimas; Priversta hnks- 

. . . mybe; Varginero žmogaus sunu; Trys
gyvenimo, jeigu neperkerta gy-tUŽeikt03 karaHaug dukters; Jonukas 
vasties silllo ranka, sielvartau- kuris buvo protingesnis už savo poną 

'janezio pasiutėlio. Serafinas 61 pus!o™n’m' ’ ’ ’• J ’ ’ LbY nlV 
r | No. 127 Trys istomos apie Duk-

per daug buvo religiszku ir te pustvniu: Peleniute: Du brolei 
godžiu žinstos mokslo ir gvve-'ir ^kunutis. ko pus... 15c I O I
nimo, idant galėtu pasiutimui.

į pasiduot, nemirszdamas prie 
žodžio: kad nevienas jau grau
dinosi ka 'be apsvarstimo pada
re.

| No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
A alerija tas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

(puslapiu ........................15c
i No. 123 Septynios istorjos apie 

mėtėsi Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
jesz/kot'grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 

|lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
igonus. 45 puslapiu.....15c

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

No. 126

SKAITYKIT 
’ “SAULE” '
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
nieras 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 
paeziuoms. 76 puslapiu................20c

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

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 szaina. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz'nlpikas; 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 ..........................................16c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ..................... 16c

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Bais:! 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas antt 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................10 a

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. 2&«j

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų: 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kana
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj y Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo/ musu 
jame atsigymimo; Metai Svrxbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas sc/io jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu/........ 25e

No. 172 Dvi istorijos, 'apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietr.vos. 68 
puslapiu .................   15e

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

No. 17fį Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
PiemenVis; Isz ko susidarė Anglia 
(su, paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
Vernai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .........................  I®*

Adresas: '/ *

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ANTANAS KAREIVIS Į
du suims, kiti vaikai iszmire. 
Tamosziu patys senelei su 
Griežlaicziute, pasilleiduse mer
gina, apipacziavo ir atsiski- 
rias nuo tėvu sėdėjo pas kitus 
ant kampo. Antanas buvo prie

(Tasa)

Tai padaria, privaževo su ve
žimu prie grinczeles, Tamo
szius pabarszkino in Įauga ir 
atsiliepe balsas:

— Tuojaus, tuojaus.
Sugirgždėjo duryse stumute, 

durys atsidarė, tuojaus žibtele- 
insi-

Inejo du žandarai ir trys zems 
kiai, ir paklausė rustai:

— Buvo ežia čigonai?!
— Bu-bu-vo, atsake 

baneziu balsu szinkorius.
— Kur nuvažiavo?
— A, a, asz ne-ži-nau.

ne,ne,liesake in ikur važiuoja.
— Tu nesibijok! mes čigo

nu jeszkome. O kas ežia miega?
ant

dre-

Jie

la ilo

[ isz puses su Antanu, ba ir ’krep
šiai kasztuoje.

Tame duryse pasirodė ruda 
barzda ir iszblysz'kias Mausz- 
kaus veidas. Inejo pamaži in 
grinczia, apsižvelgė in visas

žino, nes Mauszkis jusu sebr- 
bus.

— O kaip pažins ?
— O kurh jus turint tavor- 

h ei ?
Tamiene parode dvi slkrynes.

— Asz nieko nereikalauju, 
tiktai parėjau pasisveikint sa
vo tėvelius.

— Nes ežia pas mus labai 
ankszta.

— Asz nemanau del jus bu-
ir palengva paklausė: 
Kuril Tamoszius ?
Ar asz žinau! Gal isz bai

li u'beigo in karezema isz-

jo szviesa ir visa goveda 
verte in vidų.

— Szitai keli ritinei 
ir audymo, tarė ciigonka,
duo’kie, gaspadin, kad ir už pu
se vertes. Supjausiikie in szmo- 
tus, tai greieziaus parduosi.7 0 -i

Mums puse pinigu atiduosi. Pi
nigus paduokie szinkoriui, tai 
mes pas ji rasime, tiktai teisin
gai padalykie, ba žinai, jog či
gonai apie viską dažino. Žinai 
ir tai, jog pas čigonus yra pei
liai ir degutes, tai mes tuojaus 
teismą padarytumem. Čigonai 
lygiai avi ir žmogų p ja uja, o 
grinezele pažibini gali.

Ir sunesze in grinczia daug

tarė vienas isz čigonu:
— Už nedėlios prisiunsime 

siuntini pinigu, ir iszeja sėdo 
in vežimus ir nuvažiavo.

Tamosziene likus viena, pri-j 
gesino žiburį ir pradėjo desti
ne! daigtus tai in dkrynes tai in 
kitokias kavonias ir už valan
dos buvo po triūsui.
■ Čigonai važiuodami pra kar
ezema neužėjo in vidų, tiktai 
piksztelejo isz botago, duoda
mi aniems ir szinkoriui ženklą, 
jog viskas gerai nusisekė, ir 
a'kimerko čigonai isz kaimo isz- 
nyiko, jog nei ženklas nepasili
ko.

Tada szirikorius užstūmė du
ris, ižiburi užgesino ir i ne jas in 
savo kamaraite duris drueziai 
užtrenkė.

Vos ’kareziamoje aptyko, ve
la pradėjo kareziamos duris 
muszt. Baladojimas buvo gar
sus, nuolatinis ir drąsus. Szin- 
korius iszlindo isz popatalu ir 
prisiartinęs pas Įauga paklau
sė:

— Kas ežia?
— Atidaryk! žandarai!
Nutirpo szirikorius ir rodos, 

ar tik nepradėjo isz baimes po- 
teriaut, o 'kurio tai nidkad ne
kalbėjo, taip kaip daugumas 
amerikoniniu szinkoriu. Dan
timis pradėjo barezkint, užkei
kė perkūnais, užžiebė skatiki- 
nia žvakutia ir atidarė duris.

arba pradžia
SKAITYMO I

i
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* 64 pus., Did. 5x7col *
1 Tiktai, 10c
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Paszoko dabar kareivis 
kojų ir ruskai atsake:

— Ja otpustnoj soldat! 
na rod in u!

— Bilet u was jest?
— Toczno!
Ir parodęs savo pulkais 

lieta, pradėjo su žandarais pa- 
1 tyka sznabždetis, o zemslkiai 
I jirie szirikoriaus 'buvo užimti 
gėrimu ir rukiniu. Antanas 
žandarams papasakojo ka gir
dėjo ir kai)) užbiskio neliko už- 

1 musztu. Primine ir apie susi- 
riszima szinkoriaus su čigonais 

. pasakė ir kuria szale girdėjo 
nuvažiuojanezius čigonus; no
rėjo ir savo broli iszduot, nes 
szirdis jam sudrėbėjo, gailestis 1 
apėmė jo szirdi, valandelia ty
lėjo ir manstejo, jog parejas 

|broli pataisis; o ve: jeigu broli 
liszduotu, tai ir tėvai baisiai su
si rūpintu, szirdies meile perga
lėjo ir užtilejo, o žandarai pali 
kia du pas szinkoriu zemskius 
idant tas nepabėgtu, su trecziu 
sėdo in vežimą ir savo keliu nu
dundėjo. Čigonu nepavijo ir su- 
gryžo rytmetyje atgal in Girk- 
szniu kaima. Padare kaimia 
pas nekuriuos nežiūrėtus o ir 
pas szinkoriu krata, nes nieko 
nerado. Tamosziu laike už ge
ra, tai nei kratos nedare!

Broliszka Rokunda
Kada praszvito, Antanas nu

siprausė ir užmokėjas szinko
riui už nakvynia iszejo. Priė
jus prie kryžiaus, ka netoli kai
mo stovėjo, klaupė ir ilgai mel
dėsi už giliukningakelione ir 
už užlaikymą praeitos nakties. 
Pabaigęs malda persižegnojo, 
pabuezevo gimtines žeme ir ap
siverkęs yrėsi in kaima.

Tuom laik Tamosziu grin- 
czeleja, norint per na'kti nemi- 
gia, visi buvo jau ant kojų. Ta
moszius buvo kluone, apžiūri
nėjo, ar nepasiliko kokis po 
nalktai ženklas, ir nuejas pradė
jo kirst malkas. Žvalgėsi in sza- 
lis, kaip vagis, kuris ir savo 
szeszelio baidosi. Nerymavo, 
rodos bėgtu kur ji akys nesztu, 
visur jam buvo ankszta. O kad 
kirminą saužines apmalszint, 
nuėjo per laukus in karezema 
ir vienu ypu iszgere kvatierka 
arielkos.

Tamosziene po grinczia triū
se, žinoma nesrikalbejus pote
rius. Lova neklota, sukosi apie 
pusryczins. Urz;ge kaip kale ir 
nuollatos pyko ant to, kas jai 
tik po kojų pasisuko. Jos min
tis užimtos buvo tik tuom, kad 
ka greieziause parduot tavomis 
per čigonus paliktus, ir sziek 
tiek pralobt, o ir tas, kad kaip 
norint tėvus iszsibodet. Nes rei
kia žinot, jog toje grinezeleje 
gyveno ir Tamosziaus tėvai. 
Užpeczkyje stovėjo isz lentga
liu sukalta lova, ten tai buvo 
seneliu vieta! Kožna seneliu 
žingsni nedora marti persekio
jo. Už mažiause daigteli kaip 
kale ant ju urzgė. Žodžiu, tie 
vargingi žmones buvo muczel- 
ninkais ant žemes. O reikia ži
not, jog namas ir visa rike bu

I

i du

bulk, ar kur ant kiemo nesiran
da.

nerei- 
vienok

m me-

tėvu, ba norėjo patys gaspado- iszali- 
riaut, pakol Antanas nedaeis in — 
metus ir stos ant liosu. Kada-gi — 
atslužis, tada ketino padalyt įneš
ūke del abieju sunu ir prie to gert ant drąsos. Pažiūrėk Joku- 
butie, kuris geriaus užlaikis. 
Motina labiaus mylėjo Tamo- 
.sziu, o tėvas jaunesni, Antana. 
Per paikinima motinos, Taniu- 
kas pasigadino, o karta in nie
kus pavirtus, sunku pasitaisyt. 
Vienok motinos kaltint 
kia, ba norint paikino, 
tanikiai ir pabausdavo.

Kada Antanas daejo
tus, isztraulke liosa eit iri ka
riuomene ir likos iszvarytas net 
in Kaukaza. Tėvas ant sveika
tos nupuolė, o ir motina isz ru- 
pesties pradėjo nepajiegt, ukes 
nebuvo kam prižiūrėt, o ir sko
lų pradėjo atsirast. Niekas del 
j u nepasiliko, kaip tik grąžint 
Tamosziu ir jam ūke pavest, ba 
manstejo, jog Antanas negrei
tai sugryž, o gal ir niekados.

Tamoszius turėjo paezios 
dallies 150 rubliu, o ir savo 
szielk tiek turėjo, jog isz siso ga
lėjo sukrapsztyt 200 rubliu. Su 
tuom tai atėjo ant ukes, ka bu
vo pusasztunto margo. Sukta 
Tamosziene kitaip nenorėjo 
apimt ūke, kaip tik pavidale 
pirkinio. Na. ir pirko Tamoszius 
ūke nuo savo teveliu už 500 
rubliu; 200 užmokėjo tėvams, o 
300 likosi ant ukes su tokiu 
apraszimu: 100 rubliu del seniu 
ant pakavojimo, 100 del Anta
no, o 100 kaipo dalis Taino- 
sziaus. Atpirko nuo seniu ant 
locnasties. Tamoszius paėmė no 
tik dirva su trioboms, bet ir ve
žimus, padarus ir visus gyvu
lius. Ir nuo to laiko prasidėjo 
surikus seniu Pakulų gyveni
mas. Kampas, ka del ju gavosi, 
jau del mus žinomas. Apverk
tas buvo szauksztas viralo, ku
ri gaudavo. O jau gero žodžio 
niekados nuo sunienes negirdė
jo, juk ir nuo sunaus tas pats.

Szitai senelei dar nebuvo isz 
užpeczkio iszlinde, kada Tamo
sziene po grinczia sukinėjosi. 
Nesiskubino senelei kelt, ba ne
turėjo ka veikt. Nevalo ’buvo 
tėvams iszlinst isz užpeczkio, 
pakol visi ne pa valgydavo. 
Sziadien-gi suniene skubinosi 
ir norėjo, kad senelei ka grei- 
cziausai atsikeltu ir isz grin- 
czios iszeitu, ba norėjo užsiim- 
tie pardavimu vogtu daigtu. 
Paszauke ant del mus jau pa- 
žinstamo vaikino:

— Jo'kubuk! iszvaryk tuos 
senius isz užpeczkio! ar-gi taip 
ilgai kirmis! Prisigulęs ant ka
piniu kaip pastips!

—■ Kad jau mamyte tėvu
kas kelia, moeziute poterėli

, bamba, atsake nedoras Joku- 
bu'kas, o tai tas pats, ka su 
Mauszkum kareziamoje sėdė
damas kalbėjosi, o kuriam tai 
Mauszkus pirmutiniam inbrv- 
ko pakeli papirosu.

— Poteriauja, o pilni vel
niu; geriaus kad norint karta 
velnias nuo mus isznesztu! Ki
bą velnias prigamde kvaila Ta
mosziu tuos ubagus priimt pas 
save. Ar negalėjo eit ubagaut?

— Tylėk, tylėk suniene, at
siliepe tėvas drebaneziu balsu, 
nepiktirikie savo vaiku; jau 
asz senei sakiau, kad pasiutai 
man krepszius, ba maniszke lie
tus iszko, o eisime pas žmonis 
jeszkot duonos, kurios locui 
vaikai nuo musu dirvos pavydi.

liaus kalba:
— Matai, Tamenia, tai vis 

ek, arh tavo vyrhas, arh tu. 
Tu darli kitrhesni gatvei turlii. 
Tu jam pasakyk, kad jam žan- 
darhus nebijok, kad irh ateitu 
crliest.

— Va jei! ar žandarai ateis? 
— del Dievo!

szerbget, kad nenusigastum ir 
aikeis neiszsitarbtum.

— Paimkie Mauszkai viską 
pas save.

— • Nu, kam man imt, ne ma
no daigtas! Kaip bus laikas tei 
as paimsi kas man patiks. Jus 
nesibijokit. Jam ateik tiktai 
szleetvus darliit, ba Tanius va- 
carli buvei ant varhtus. Salty- 
siaus zandarhei klausė, kas bu
vę ant sarligus, tai jam pasakė 
ras buvei, tai jam pas jus ne- 
rrhes, ba jus tevei laiko už ger
ins žmonis.

— O kaip jiems kas liežiuvi 
pakisz?

— Kas kisz, kam kiszt?
Juk tiktai Mauszkis apie viską

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

jPirkie U. S. Bpnus Sziadien! vo locnaste tu seneliu. Turėjo

— Ui. koke tu rhažumni 
nioterhiszki. Daili ka jums pa
sakysi: jus seden inmaisykit 
dona, tojaus prhidirhpkit kepa- 
laiczius irh padekit ant tu 
szkrliinus, tai jam pamate sve- 
žus kepala iezus ant szkrliinus, 
nekrhes irh iszeis; paskui irh as 
padėsi kek tavorliei parhdot.

— Kad tik tas mano 
lis Tanias neiszsižiotu.

— Nu, nu, nebijok,

kvai

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasilikai.
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 Maid, už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrai! turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
pri® 
Szv.

Szv. Sakramente 
TamosziauA.
Vie«zpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

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

20 Centai.
Gerai, asz pasiusiu, lies Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

norlis 
jam irh išgerk k, tai ležiivis lai
ko. i

— Ne ko ir dabar, tiktai 
ant arielkos in karezema nuėjo. '

— Tegul jam bus drhasu.s, 
tegul jis del zandarlius pasista
to keip vyrlius o ne keip bobus. 
Tegul jam saki, kad girlidejo, 
keip važevo čigonai grheitai 
prho karliczemei irh kad jam 
vijos, ale nepavijo, tegul jam 
sakei, kad Mauszkis jam ant 
varlįtus matei.

— Jam, asz jam, apie viską 
pasakysiu, o prie duonos tuo
jaus msiuosi. Dėkui Mauszkuti 
už gera patarima.

Žydas iszejo pamaži, kaip va
gis ir daržais užkluonemis nu
slinko in savo kromeli.

Tuom laik senas Pakula in 
savo sulopintus drabužius ap- 
siredias iszejo isz užpeczkio.

— Ar negali seni da kirmit!
— paszauke marti. Tai ežia da
bar man po grinczia sukinėsis, 
kaip po ekete. Ir taip grinezio- 
je ankszta !

— Nu-gi nesenei szaukei, 
kad nesikeliam, dabar vela in 
užpeczki varai!

— Ar neuždarysi snuki! — 
žiūrėkis tu jo! — da ežia pradės 
vaida kelt!

Tame pro Įauga sz vištele jo 
kareivis. Magde nutirpo, mau
stojo jog tai žandarai ateina. 
Dirstelėjo per Įauga ir pažino, 
jog tai ne žandaras, tiktai gal 
kokis atstaunas ubagauja. Du
rys sugirgždėjo — kareivis in
ejo.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!

Ant balso tuojaus visi paži
no, jog tai Antanas. Tėvas pir
mutinis paszauke su džiaugs
mu :

— Antanukas, mano myli
mas! Antanukas!

— Asz teveli'brangus!
Mėtėsi tėvui in kojas, pradėjo 
graudžiai verkt ir kojas bu- 
cziuot.

— O tu mano Antanėli, ma
no sūneli! — da tave gyva ga
vau norint priesz smerti pare
gėti Dieve buk pagarbintas! 
Motin, iszeikie greitai isz už
peczkio! Antanas parėjo!

Iszbego senuke isz u'žpeczk’O, 
mėtėsi Antanui ant kaklo ir 
nieko nekalbėdama bueziavo ir 
verke.

— Na gana, tarė tėvas, at- 
szutirik Antanėliui pieno ir 
begk in kareziama parnesžk del 
sveczio arielkos.

— Kad asz teveli negeriu 
arielkos ir jokiu drutu gėrimu.

Prie tu szirdingu pasisveiki
nimu, Antanas ne nepatemyjo 
ant stovinezios prie pecziaus 
brolienes. Atvesias isz pirmuti
nio džiaugsmo, prisiartino prie 
Tamienes ir szirdingai pa'bu- 
czeves tarė:

— Sveika drūta, brolienia!
— Acziu! esu sveika, atsa

ke szaltai motere, nes negerai 
1 palaikiai, ba tėtulis jau ežia 
nieko neturi.

tie ant kakle; Dievas davė žmo
gui iszminti ir dvi sveikas ran
kas!

Tame parėjo Tamoszius, pu
siau girtas, nusigandęs, o pare
gėjus girtas, nusigandęs, o pa
regėjus Antanu, sudra'bejo, ro
dos jau po kartuvėm stovėjo.

— Žiūrėk, Tarnai, paszauke 
nedora pati, Antanas parėjo, 
kur dabar pasidės? Juk mum 
ir taip ežia ankszta.

— Isz kur parėjo; ten te
gul ir eina, atsake Tamoszius.

— Da tu broli su manim ne
pasisveikinai, o jau mane iszva- 
rine ji ?

— Ba ežia nieko pas mane 
neturi.

JEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint, koki turite reikaia ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde
li markes del atsakymo, nes k> 
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus it Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

—BUS DAUGIAU—

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

JUOKAI
GAILA

Ėjo jaunikis su savo mer
gina priesz juodu ėjo kokis 
tai ponelis.

Jaunikis: — Ar pana paži
nai ta poną ka priesz mudu 
eina?

Pana: — Pažinau tai labai 
turtingas žmogus, turi dau
gybe pinigu, o da jaunikis ir 
tai senas.

J. — Tai gaila kad butu ve- 
luk sena mergina!

P. — O tai del ko-
J. — Tuoj aus apsipacziuo- 

tau.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes. i

ŽYDISZKAI

Borukas Szveinstinker 
paemias valtele norėjo ant 
vandenio pavažinėti ir in- 
puolias in vandeni pradėjo 
szaukti.

— Gyvalt! duosiu szirnta 
rubliu, kas mane iszgialbes! 
Tame panėrė ir vėl pasiro- 
dias ant vandenio paszaukia 
gurguluodamas:

— Du szimtu rubliu duosiu 
tuoj aus! Paskubino ant pa- 
gelbos ir žydas ne trukus bu
vo ant kraszto, o kada provo- 
josi dvieju szimtu rublu, pa- 
szauke:

— Uj, jukszas! As ne galė
jau tiek prižadėti. Asz davi
nėjau tiktai 150 rubliu!

ISTORIJŲ apie Gre£°riu* 
-----------------  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

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

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie i8Z 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15$. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Del Musu Skaitytoju!

SUDE

Sudžia: — Tai tu barni j e 
metei in savo priesza su ku- 
felu in galva, kuris truko ant 
tukstancziu szmoteliu?

Kaltininkas: — Ne žinau, 
ponas sūdžiau, nes szmoteliu 
ne skaicziau.

ATMINE

— Klausyk kurna, szenakt 
mano kiaule apsiparszavo at
mink kiek turėjo parszeliu, o 
jeigu atminsi tai tau visus 
asztuonis dovanosiu!

— Nugi asztuonis turėjo!
— O kad tave kvaraba at

minei !

Siuncziant pinigus per bai
kim czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime junM 
dėkingi už tai ir neužmirsžkita 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima mono# 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

ŽINO

— Ar tamista žinai, kas 
tai yra baisus atsitikimas ant 
geležkelio? Ar turejei jau at
sitikima?

— Žinoma! Viena karta, 
važiavau elektrikiniu karu 
in New Yorka per tuneli, tai 
vietoj a jauna mergina, pabu- 
czevau josios bobutia!

fqbaictoryI
BUY
UNITED
STATES

WAR/bonds
J AND
V STAMPS

ii w

_______________________J

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.



Žinios Vietines
MAHANOY CITY, PA.

■f Gerai žinomas gyvento
jas, Juozas Arlauskas, nuo 600 
tW. Spruce Uly., mirė Sukatos 
ryta, 7 valanda, sirgdamas sze- 
szis menesius. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribuvo in Amerika 
50 metu adgal, buvo angleka- 
siu. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos. Paliko savo pa- 
czia Marie ir povaikiai: Pranas 
Smith, mieste; Vincas Smith 
prie tarnyste Anglijoje; Ona, 
Marie ir Nellie Smith, mieste. 
Jjaidotuves atsibus Utarninko 
ryta, su apiegomis Szv. Juoza
po 'ba'žnyczioje 9 valanda, kū
nas 'bus palaidotas parapijos 
kapuose. Gra.borius L. Tras- 
kauskas laidos.

SHENANDOAH, PA.
| |‘!*j * ! I ,

t Helena (Yancziulis) pati 
Edvardo Zanis, kuri gyveno 
Newark, N. J., mirė pareita Se
reda, Newarko ligonbuteje. Ve
lione kitados gyveno czionais. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio Pa
rapijos. Paliko savo vyra Ed
vardą, kuris tarnauje Camp 
Hope, Ark., du brolius, Juozas 
ir Jonas Yancziuliai, randasi 
prie kariuomeneje; dvi seserys: 
[V. Banoniene ir M. Rochaczie- 
ne isz Newark, N. J. Laidotu
ves atsibus Utarninke, nuo Nr. 
J5 E. Cherry Uly., su apiegomis 
Szv. Jurgio baznyczioje 9 va
landa, ir palaidota parapijos 
kapuose.
i ____________________

Gilberton, Pa., f Laidotuves 
a. a. Margarietos Ambrozienes 
atsibuvo Panedelio ryta su 
apeigomis Szv. Ludviko para
pijos MaizeviUleje, 9 valanda. 
Velione mirė pareita Sereda. 
Gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika būdama jauna mergi
na. Paliko tris dukteres: J. 
Mackey’iene Floridoje; Helena 
ir Veronika name, ir du anū
kus. 
. -

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saule.’ 
Del daugelis laikas jau pasibai
gė ir apie tai praneszeme!

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri.

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Jeigu persikraustote in nan- 
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 greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.,

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

Pirkie U. S. Bonus Sziaiien!

GENYS MARGAS
PER J. J. B.

RAI pradėjo szaukti musu!
vaikus in vaiska, Amerikos 

žmones nustebo ir iszsigando, 
kada dažinojo kad vienas isz 
trijų nebuvo ir nėra tinkamas, 
kad armija turėjo atmesti net 
treczdali musu vaiku. Reiszkia 
jie nebuvo sveiki, nebuvo tokie 
kokie turėtu būti. Kaip tik už 
tai mes sziandien matome ne
mažai jaunu vyruku, kurie ro
dos sveiki, drūti ir raudoni
kaip burokai, o in vaiska ju ne- j bet ir suklupo. Anglija neture- 
ima ir gana. Kartais mamytes 
ir piktumas ima pamaezius to
kius vyrukus, kai j u sūneliai 
karo lauke mirszta.

sveikata.
Bet kai tie politikieriai Va- 

szingtone mums dar prideda, 
kad tada jokis prieszas nedrįs
tu mus pulti jie ar meluoja ar 
patys nežino ka jie szneka. Tos 
tautos kurios turėjo kaip tik to-
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— Ar gal ponui numazgo
ti galva?

— O ne reikia, asz szia
dien pareisiu gana vėlai, tai 
ir taip mano pati numazgos 
man galva su pamazgomi.
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Kunduktoris: — Praszau 
ponios ta szuni ne imti su sa
vim in vagona, ba ežia per
skirta del moterių.

Poni: — Perpraszau, tai ne 
szuo tiktai kale.

Karalius Viktoras Emanue- 
lius, diedukas tebyrio Italiszlko 
karaliaus, 'buvo dideliu medė
jom. Pakalnėje Aostos turėjo 
paloceli, in kuri nusiduoda vo 
tankiai praleisti ramu laika
nuo karaliszku užduoeziu. Vie- liaus 

ki kariszka musztra pirmutines karta iszejas isz ryto 
stojo in kara ir pirmutines puo-j džiot. Szuniš nubėgo pirma, 

Prancūzija turėjo po!nes susilaikė priesz greit be
gauti upeluka, karalius norėjo 
pereit, bet pasirodė, jog nega
les peribrist per ji. 
ke ne toli dirbanti 
praszydamas idant ji pernesztu 
ant kitos puses, už ka jam už
mokės penkis frankus. Žmo
gelis sutiko ir paėmė 'karalių 
ant peeziu. Kelionėje karalius 
pasikratė ir vos nępermete kai
mieti. Supykęs 'žmogelis, neži
nodamas ka nesza ant peeziu, 
paszauke:

— Esi asilas ir gana!
— Tai tu esi asilas, ha ma

ne neszi ant peeziu — atsake 
karaiius nusiszypsojas.

Kaimietis perėjas ant kitos 
puses upeluko rugojo, jog galė
jo perpult ir isžlaužt koja arba 
ranka.

— Ir man tas galėjo atsi
tikt.

— Taip, bet tu esi turtingas 
ponas, o asz vargszas, o turiu 
iszmaityt motina, paezia ir tris 
vaikus mano. Užsimuszineja- 
me sunkiu darbu ir vos galime 
iszsimaityt.

— Juk už tuos pinigus ka 
daviau, gali gyvent kokia tris 
dienas.

— Ne ponuli. Drauge su 
u'žcizedintais pinigus turėsiu 
trisdeszimts. , Kada sudėsiu

le, krito.
prievarta kariszka musztra, ir 
Prancūzija ne tik buvo užpulta

jo ir nebeturi po prievarta ka- 
raszko musztro ir Anglija vie
nu viena, be jokios pagelbos su
laikė galingiausia ir baisiausia 
tauta, kuri jau seniai turėjo ir 
turi priverstina karo musztro 
tvarka. Amerika iki sziol netu
rėjo kariszko musztro savo jau
nimui ir dar neturi, o kad ple- 
kia ta Hitlerį ir visa jo kariss- 
ko musztro sztaba. Ne; karisz- 
kas musztras nepadaro tauta 
nei galinga nei didinga, tiktai 
iszcziulpia geriausias ir stip
riausias to kraszto jėgas. Del 
apsaugos mums kariszkas 
musztras ne tik nereikalingas, 
bet tiesiog butu pragaisztingas.

Musu tėveliai žino ka tai 
reiszkia kariszkas musztras, 
nežiūrint ar jis butu Lietuvos 
ar Rusijos. Tukstancziai lietu
viu vyru atvažiavo in Amerika 
už tai kad jie pabėgo nuo ka
riszko musztro tenai už juriu 
mariu. Dabar, bėgdami nuo 
meszkos užbėgame ant vilko.

O jeigu valdžia gales musu 
vaikus pasisavinti del vienu 
metu, kas jei uždraus tuos me
tus pratęsti in du ar tris ar ke
turis? Jiegu valdžia ims mokin
ti musu asztuoniolikos metu 
vyrukus, kas jei uždraus ir im
ti mokinti musu vaikus ir vai- 
kuczius? O jeigu valdžia paims 
musu jaunimą, kuomi Amerika 
skirsis nuo Vokietijos ar Rusi
jos? Tada žmogus priklausys 
valdžiai o ne valdžia žmogui 
kaip dabar Amerikoje.

Neduok Dieve, kad vėl už ke
letą desieku metu reiketu in 
treczia pasaulini kara stoti, bet 
jeigu reikes, musu vaikai vėl 
taps vyrais, vėl sots petis in pe
tį priesza atmuszti. Jau du sy
kiu Amerika pagavo neprisi
rengusia, ir abu kartu Amerika 
ir juos vaikai prisirengusi at- 
musze ir sumusze. Ir treczia 
karta prisirengs, jeigu saugok 
Vieszpatie, reikes. Mums ne
reikė j o kariszko musztro pir
miau, nereikia ir dabar. Juk 
ežia Amerika; laisves szalis, o

Bet nereikėtų pykti, nereikė
tų prikaiszioti ar intarineti to
kius vyrukus, nes jie nekalti, 
jie tiesa pasakius ligoti, nesvei
ki, nors jie niekados neprisipa
žintu kad jie serga ar kad jie 
armijai netinka. Ir mes negali
me žinoti ar matyti tokiu vyru
ku ligas ar trukumus. Jus žino
te kad net ir džiovininkas isz- 
rodo raudonas ir gražus nors 
jam giltine jau dienas suskai- 
czius. Tad ant tokiu vyruku ne 
pykime bet ju pasigailėkime.

Bet valdžia, pamaezius kad 
tiek daug musu jaunu vyruku 
yra brokaunu, susirūpino ir da
bar ima tartis Vaszingtone 
kaip ir ka daryti, kad galėtu
me užauginti sveika, drūta ir 
karui tinkama jaunimą. Prezi
dentas Rooseveltas tvarko ar 
jau sutvarkė pasiulyjima kad 
musu vaikai turėtu po prievar
ta imti viena meta kariszko 
musztro. Reiszkia: musu vaikai 
pabaigė du ar tris metus augsz- 
tesnios mokyklos, High Schoo- 
les, eitu in vaiska del vienu me
tu ir paskui grįžtu užbaigti sa
vo mokslą; ar gal pabaigęs 
High School eitu del vienu me
tu in vaiska ir tik paskui stotu 
in kolegija universitetą ar in 
darba.

Tokiu budu, jie mums aiszki- 
na, mes visados butume pasi
rengė karui, Vainai; tada mes 
turėtume keliu milijonu armi
ja ir musu vaikai butu sveiki, 
drūti ir karui tinkami. Tada, 
jie mums sako, joks prieszas ne- 
drinstu ant musu pulti.

Tai gerai, jeigu tik taip butu. 
Tiesa pasakius, ežia, Ameriko
je, musu vaikai pabaigė High 
School dar nesubrende, dar ne- 
suauge, dar tik vaikai ir gana. 
Europas, kaip ir Lietuvos jau
nimas kur kas ankseziau ir 
greieziau subręsta ir vyru tam
pa, negu ežia, Amerikoje. Szia
dien, vaikas, pabaigęs High kariszkas musztras ir kariszka 
School, susilaukęs septyniolika^szalis tos laisves nepripažinsta. 
ar asztuoniolika pavasariu, jau 
vyrukas, bet in darba dar per 
jaunas. Gal už tai musu ameri- 
kiecziai kolegistai yra tokie 
vėjavaikiai, gal užtai musu Į 
universitetai negali susilyginti! 
su Europos, gal už tai musu 
High Schooles negali susilygin
ti kad ir su Lietuvos gimnazi
ja.

Tad, jeigu žiūrėtume vien 
tik isz mokslo puses, tas metas 
kuri musu vaikas praleistu ant 
kariszko musztro butu jam in 
nauda ir duotu jam progos su
bręsti ir in protą ar, kaip musu 
žmones sako: in razuma ateiti. 
Tada jis butu ir in darba tinka
mas ir in mokslą, in universite
tą pasirengęs. Taip žiūrint, sa
kytume kariszkas musztras bu
tu mums ir musu vaikams in!

—J. J. B.

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
* Velnias

me- sugryžo nuo darbo,

Praszau- 
kaimieti,

—- Kodėl ne arklį?
-— Dieve mano, jeigu asz tu

rėtai! arklį, tai bnezia turtingu 
žmogų. Kas diena važiuoezia 
in miestą sn daržovėms. Ant 
nelaimes prie to niekados neda- 
eisiu.

Karalius užklausė jo pravar
des ir kur gyvena ir nuėjo to-

Vakare kada žmogelis’ 
rado visa’I

szeimyna stovinti prie puikaus1 
arklio prie namo.

— Kas tai ženklina? — už
klausė nusistebėjas.

— Karalius ji tau prisiun
tė su 200 franku ant nupirkimo 
vežimėlio ir pastatymo tvarte
lio. Juk tu ji perneszei szia
dien per upeluka.

— Karalius! O asz ji pava
dinau asilu.

In ketvirta diena 
nusidavė in miestą,

NEREIKE LIUDINTOJU

szaukdamas:

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

kaimietis 
kur pa re
mit keliu

Klebonas in jaunavedžius: 
Prie szliubo turite turėti du 
liūdinto jus.

Jaunikis: — E, priszau je- 
gamasczio, juk mudu tuojaus 
prie altoriaus nesimuszimes!

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—O--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

MOKYKLOJE

— Szviesiausias karaliau! 
Atleisk'mano kalte. Tai asz es
mių asilu, nes tave nepažinau!

— GALAS —

JUOKAI

PIKTAS ANT SAVES

Sudžia: — Na tai pats pri
sipažinai, jog kroma apvo
gei?

— Prisipažinau.
— Tai dyvas didelis, jog 

pinigus isz stalcziaus ne pa
ėmei.
— Tegul man ponas sudžia 

apie tai ne minavoje; asz pats 
ant saves labai piktas esmių!

Daraktoris: — Ar yra ko
kie paukszcziai be plunksnų?

Vienas isz studentuku: —
Yra; gaidys.

Dar: — Kaip tai tu matei 
gaidi be plunksnų.

Stud: — Taip macziau, bu
vo nupesztas.

KITKAS SZUO IR KITKAS 
ŽYDAS

Fonas: — Žiūrėk Ickau ko
kis mano szuo kitras, jis vis 
taip daro kaip asz darau.

Žydas — Nu tai asz eisiu 
sau. .

P: — Del ko eisi?
Ž: — Ba jis norės nuo ma■ 

nes pinigu paskolinti.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

THOUSANDS OF AMERICANS
ARE STILL IN JAP PRISONS
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WAR 
LOAN

the great national effort to win quick vic
tory in the Pacific. The cost of victory 
comes high. It costs billions of dollars a 
month to fight Japan! But we kiiftw yov’il 
do your full share, as you have in all the 
other war loan drives. Your full shi>re if at 
least one extra $100 War Bond. Buy more 
if you possibly can. War Bonds are your 
best insurance of a safe, independent future.

7 ONE EXTRA $100 WAR (BOND

TIKTAI,... 50c 
SAULE PUBLISHING CO 

Mahanoy City, Pa-

Remember Corregidor? Remember the 
pictures of grinning Japanese soldiers 

guarding American, prisoners? We’re out 
to wipe the grins ofi their faces. We’re out 
to liberate thousands of American soldiers 
and civilians still in Jap prisons. That day 
can come only with final victory.

We’re out to finish the job the Japs 
started. The 6th W»r Loan Drive is part of

BUY AT

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

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

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIU3

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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