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Amerikonai Prie Duereno
*

Isz Amerikos
—' ♦

Raudonasis Kryžius 
Neparduoda Kraujo 

Plazma
WASHINGTON, D.C. —
Raudonojo Kryžiaus pirmi

ninkas, Basil O’Connor, sako Į 
kas nėr jokios teisybes in pa
skleistas paskalas, kad Raudo
nasis Kryžius parduoda kraujo 
plazma musu ginkuotoms jė
goms. Nurodyta, kad tokio me
lo tikslas yra sumažinti prista
tymą szios brangios medžiagos 
kovojantiems vyrams.

“Mums buvo praneszta, kad 
pasaka kad Raudonasis Kry
žius parduoda kraujo plazma 
skelbuoja per visa szali” sakoj 
p. O’Connor. “Tos paskalos 
yra melas ir platinamos tu ku
rie nenori kad szi medžiaga pa
siektu musu kovoj anczius. vy
rus. i ,į ! iMiit!

“Kraujas, kuri daugiau ne
gu 100,000 patriotu aukauja 
kas sanvaite Raudonajam Kry
žiui, yra tuoj pristatytas Armi
jos ir Laivyno tinkamam cent
rui kur jis pakeistas in plazma, 
arba suszaldytas tuoj pasius
tas in Europa ir Pacifika.

“Raudonasis Kryžius kuo- 
greicziausia pasiunczia visa 
krauja Armijai ir Laivynui. Ir 
kaip visiems yra gerai žinoma, 
Armija ir Laivynas adminis
truoja szi krauja arba plazma 
sužeistiems kareiviams ir jūrei
viams dykai.’’

Jauna Motere Jcszko 
Persiskyrimo

JOHNSTOWN, PA. — Ju- 
lia Savage, 12 metu amžiaus, 
apsivedė su Jos. Grayton pa
reita meta pas skvajeri ir tik 
pagyveno szeszis menesius su 
savim ir susilaukė kūdikio. Vy
ras dingo, apleisdamas savo 
jauna pacziule. Dabar jauna 
moteriszke užvede teismą ant 
persiskyrimo.

Kiniszki Vyrai Prie Darbo

Paveikslas parodo kaip Kiniszki vyrai taiso kele su pagel- 
ba akmenino volo, prie Amerikos armijos eroplanu stoties, 
prie miesto Hsintsin, Kinijoje. Mažam paveikslelyje parodo 

Generolas Tomoyuki Yamashuta, Japonu vadas.

Aresztavotas; Turėjo 
Turteli Bankuose

NEW YORK, N. Y. - K. 
Vulgas, 57 metu, kuris ubaga
vo ant ulycziu be pavelinimo, 
likos aresztavotas ir uždarytas 
kalėjime. Palicija padare ant 
jo krata, ir rado bankines kny
gutes, kur parodo kad jisai tu
ri asztonis tukstanczius doleriu 
sudėta bankuose.
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Adgavo Savo 
Regėjimą

DENVER COLO. — Marie 
Doyle, 45 metu, apjako kada 
buvo jauna mergaite, nuo neži
nomos priežasties. Tėvai ja gy
dė su geriausias daktarais. Ana 
diena jai danti labai skaudėjo,! 
nuėjo pas dentista ir jisai isz- 
trauke jai danti, po tam Doy- 
liene staigai sukliko isz 
džiaugsmo kad vela adgavo sa
vo regėjimą.

Dideli Szalcziai
NEW YORK, N. Y. — Szioje 

valstijoje ir kitose nepaprasti 
smarkus szalcziai su sniegam. 
Elkins, W. Va., prisnigo ant 15
coliu. Daugelios vietose mo
kyklos turėjo sustoti, nes vai
kai negalėjo gautis in mokyk
las. Apie 26 žmones mirė nuo 
szalczio. Daug nelaimu atsitiko 
ant keliu.

Ir Kūdikis Medžioja

Atėnių P asikele-
liai Jeszko Taikos
Amerikonai Paėmė Daug Mies
teliu Prie Duerenos; Kruvini
Musziai Tęsęsi Budapest, Ven
grijoje; Japonija Bombarduota; 
3 Japoniszki Laivai Paskandyti
Lieut. Generolas

Raymond Wheeler

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

Nelaime Ant 
GeležinkelioWASHINGTON, D. C. -

Trys trukiai susidūrė ant ge
ležinkelio netoli Potomac Upe 
Virginioje Valstyjoje, vienas' 
pasažerinis ir du freitiniai, ant 
Southern Railways Aiken-Au
gusta kelio. C. B. Beales, 57 me
tu amžiaus inžinerius isz Alex
andria, Va., likos užmusztas ir 
12 pasažeriai likos sužeisti.

Palaidotas Dideliam
Grabe

BRISTOL, TENN. — Stan- 
ley Martins, 42 metu amžiaus 
kurisai svėrė 487 svarus, mire, 
pareita sanvaite. Likos palai- į 
dotas dideliam grabe. Turėjo 
padaryti didelia atvara prie, 
duriu, nes tik tokiu budu gra
bą galėjo iszneszti.

Nužudė Paczia, Motina

Kūdikio tėvai dirba prie 
karo dirbtuvėje, o diedukas 
ji saugoja. Diedukas ir kū
dikis mėgsta medžioti.

- ----------★------------ -

Washington, D. C. — Census 
Biuras pranesza kad sziadien 
randasi 138 milijonu gyvento-

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Amerikos 
1-ma armija apžargejo prie Roer upe ant 
Manchan vietos, 20 myliu nuo Duerenos ir 
insigavo ant Vokiecziu linijos isz dvieju 
pusiu. Amerikos Generolas Courtney H. 
Hodges pranesza, buk Vokiecziai likos isz- 
vaikinti ant penkių myliu fronto, ir mano 
suteszkinti Vokiecziu užimanta drutviete 
Duereno. Generolo Pattono 3-ežia armi
ja paėmė Lammersfordo miestą netoli nuo 
Roetgenos. Amerikonai taipgi paėmė daug 
kaimeliu kuriuos Vokiecziai buvo priversti

ju Suvien. Valstijose.

Paryžius, Francija — Nuo 
invazijos dienos vakariniam 
fronte Alijentai suėmė 752,641 
Vokiecziu in nelaisve.

Isz visu gyventoju ant svieto 
250 milijonai žmonių ne neszio- 
ja jokiu drapanų.

Užima vieta Generolo Still 
wello, kuris buvo atszauktas 
isz Kinose. Wheeleris bus 
Alijentu vado Azijoje karo 

sztabo padėjėju.
------------------------

Ant užlaikymo paredkia sa
vo kanalu. Hollandija iszduo- 
da kas metas apie $3,000,000.

Amerikos Kareiviai Ant Leyto Sala

Szcsziu Vaiku
Vela Kvailys Pirko Ma- 
szinuke Del Dirbimo

Pinigu

NEW YORK. — G. Someris, 
atėjo in palicija su verksmu, 
idant jam surastu apgavika 
kuris jam pardavė maszina del 
dirbimo pinigu, kuria pirko už 
tūkstanti doleriu. Maszina ne 
tik neiszsuko milijonus, bet ne
sugražino inmoketu pinigu. To
kiu žmonių daug randasi ant 
svieto, o tai del to, kad neskai
to laikraszcziu, kurie žmonis 
apsaugoje nuo tokiu apgaviku.

PORTSMOUTH, VA.— In 
siutęs isz nežinomos priežasties 
Wm. Cresino nužudė savo pa
czia, motina szesziu vaiku. Žu- 
dinsta buvo priežaste nuolati
nio szeiminiszko nesupratimo. 
Palicija aresztavojo Cresino.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

1—Paveikslelyje parodo Brig. Generolas William C. Chase, 
kuris stovi prie Wainwright svetainėje. 2—Daktariszka o- 
peraciju kambarys del sužeistiems kareiviams. 3—Raudono
jo Kryžiaus stotis mieste Tacloba, Leyto Sala, Philippinuose.

apleisti praszalindami isz trijų vietų.

LONDON, ANGLIJA. — Rusu armija 
paėmė drutvietas Kisalaga ir Isaszega prie 
miesto Budapest, Vengrijoje, ir ingalejo Vo- 
kieczius ant Vengrijos-Czekoslovakijos ni- 
bežio. Apie 1,700 Vokiecziu paimta in ne
laisve. Berlynas pranesza, kad kruvini 
musziai tęsęsi mieste Budapešto ir visas■ . .1» 
miestas randasi liepsnose, daug užmuszta. 
Vokiecziu eroplanai atlėkė prie Budapešto 
Anglijos, kad užbaigt civilinia kare priesz

ATHENAS, GRAIKIJA. — Komunisz- 
kiszki pasikeleliai (ELAS) jeszko taikos nuo 
Anglijos, kad užbaig civilinia kare priesz 
savo valdžia.-

ISZ PACIFIKO. — Apie 100 Ameri- 
koniszku B-29 eroplanu vėl bombardavo 
Japoniszku miestu. Nagoyas miestas kur 
randasi eroplanu fabrikai; miestas Tokyo ir 
daug vietų Korėjoje likos bombarduoti.

LEYTE, PHILIPPINUOSE. — Ameri
konai paskandino 3 Japoniszku transporti-
niu laivu prie Ormacos. Musziai da vis 
tęsęsi su Japonais. Daug užmuszta ir pa
imta in nelaisve. J
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Kas Girdėt
Mahometas ifmos ir Gomoros.

prasze Dievo idant isznaikintu 
' isztvirkelius, kas ir atsitiko su 
pagelba tojo medžio. Todėl Ma-^ 
taicziecziai guodoje taji medi

ANTANAS KAREIVIS
Kai kurie raszytojai ir laik- kaipo Dievo innagis.

raszcziu redaktoriai jau ima' Karta atsitiko, kad tūlas Eu 
spėlioti, spėti ir įpranaszauti ’opiotis buvo liūdintojo egze- 
kaip sziskaras baigssis,kaip ir'kūnijos ant trilekos jaunu mei- 
kur Alijentai Vokitei sumusz. »^uu ^sz turtingo, valdininko 
Vienas toks spėjimas, viena to- ai‘cmo, kuiios piasiženge kokiu 
kia pranaszyste sako kad Vo-'taikudu prieszais savo vyia 
kietis sustabdys Rusijos arini- koura Chaita. Budelis kožnai 
jas ant Prūsu rubežiaus, o Ame- merginai incziiszke tiuciznos 
rikiecziai iL Anglai inmar-
sziuos ir paims Berlyną. Kai ^as v^os užmigo miltinu sapnu, 
tas atsitiks, jie spėja, Japonas' LCunai ju pageltonavo iii kele^ 
puls Rusija per Sibirą ir Vokie- valandas- 1
tis tuo ’laiku visiszkai pasiduos
Alijentams, o Japonas pasiduos

(Tasa)

Kada žydialka atnesze krep
št i us eme Mauszkus ir uždėjo 
Tamoszini ant pecziu. Tamo- 
szius pradėjo kaip kūdikis

i

verkt, o žydas velniszkai szip-Į keliais ? 
įsojosi. Sore provijosi už įprisiu-
vima saitu 15 kapeikų. Priža- 

isz tojo medžio ir in kėlės minu- Jejo Tarnas atiduot, kai]) tik

Ar žinote kad Kinczikai ne- 
Kiniečiams. Tokia karo patai- ™auna ru«iu ne kviecziu tikta:

. .... . I * ’ n n • •ga, tokis abieju prieszu pasida
vimas visus, tie raszytojai aisz- 
kina, galėtu labai gražiai su
vedžioti. Mat tada ir Japonas ir 
Vokietis visam pasauliui paro
dytu, kad vien tik ta taip vadi
nama “aszis,” vien tik Japoni
ja ir Vokietija stovi tari) ko
munistu ir musu kapitalistiniu 
szaliu, ir už tai visi turėtu atei
ti ir Vokietijai ir Japonijai in 
pagelba priesz komunistine Ru
sija, musu Alijenta, pagelbinin- 
ka.

Tokia pranaszyste ir lieka 
vien tik pranaszyste, bet toki s 
apsukrus abiejų prieszu iszsi- 
gelbejimas, nors sziadien tik 
isz pirszto iszcziulptas, bet in- 
manomas ir galimas. Propagan
da kartais galingesne ir pavo
jingesne negu didžiausi bomibe- 
riai ar karabinai.

1 iszrauna sziaudus su szaknimi

Turime da keliolika skaity
toju kurie užmirszo atnaujint 
prenumerata už laikraszti 
jeigu greitai neatsilygins 
laikrasztis bus sulaikytas.

ir 
tai

Yra krasztu, kur žmones že
mes nedirba, bet 'be rupesniu 
valgo duona, gamto pasėta, isz- 
auginta, iszkulta ir sumalta. 
Tie krasztai — Ramiojo vande
nyno atogrąžų salos. Duonos 
medis Lotyniszkai vadinamas 
Artocapus incisa L. Tai labai 
gražus medis, kuris savo lie
mens ugiu aplenkia musu gra
žuoli ąžuolą. Medis duoda ap
valius, didelius ir sunkius vai
sius, vartojamus kaipo svar
biausias gyventoju maistas, 
daugelio atogrąžų krasztu.

Per 8 — 9 menesius, medis be 
perstoges veda vaisius, o liku
siai metu daliai žmogus priga- 

imina atsargos. Poros — trejeto 
medžiu žmogui isztisus metus.

Sultingi, neprinoke dar, vai
siai skinami nuo medžio, raiko
mi riekėmis ir ežia pat kepami 
ant inkaitusiu akmenų. Tokiu 
budu isz'kepta duona panaszi 
in musu kvietine, bet isz sumin- 
kytu vaisiu teszlos kepama tik
roji duona. Sekios taipogi val
gomos, o isz pieningos sulos isz- 
dirbamas tam tikras pikis.

Žmogui visas medis naudin
gas: net lapai — ir tie nenueina 
veltui, o vartojami valgomiems 
produktam vynioti.

Kožnas yra tokiu, kokiu ji 
Dievas sutvėrė, o bet tankiai, 
da arszesniu.

GERA RODĄ

— Kaip tu galejei apsives
ti su taip negraže motere?

— Mat, mano pati pavir- 
szium ne graži, tai teisybe, 
nes vija yra labai graži.

— Ar žinai, turi duoti ja 
iszversti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markei.

J

Gamtoje randasi taip baisi 
trucizna, kokios nevienas ke- 
mikas ne yra sztant padaryt. 
Amerikoniszkose upese kaip 
kur randasi tokios žuvys, ku
rios mesa užtrucina žmogų ka
da ja valgo.

Bet Indijoj yra daug tokiu 
auguoliu kurios yra trucinan- 
czios, bet baisiausia trucizna 
paeina nuo medžio “Bohou 
ūpas,” kuris užtrucina orą ant 
keliolikos myliu aplinkui, už- 
muszdama viską, kas tik prisi
artina prie jo. Tasai medis au
ga ant Javos salos, apie 27 va
landas keliones nuo Batavijos. 
Medis užtrucina visa aplinki
nių ant 12 myliu, jo'kis medis, ne 
auguole ne auga artimoje. Ka
liniai buna nusiunsti prie tojo 
medžio atneszti truciznos isz to
jo medžio, su kuria užtrucina 
strielas.

Retai kada kas gryžta isz to
sios mirtinos keliones, todėl yra
siuneziami tiktai tieji kurio yra J 
nusprensti ant mirties. Nu- J 
sprenstojo žmogaus ant smert t 
sudžia užklausė ka iszsirinksjį

I J 
ar mirti isz ranku budelio, ariJJ 
atneszti truciznos isz medžio ♦ . Lt upas. Paprastai nusprenstasis S £ 
iszsirenka kelione prie medžio. « 
Duoda jam sidabrine dežuke ir j 
pamokina kaip turi gauti tru-^ 
eizna nuo medžio ir kad ne eitu * 
prieszais veja. Ant galo parodo ♦ 
kelia senas pustelninkas kuris $ 
parengė siuntini ant amžinos f 
keliones. Pustelninkas sake, j 
kad iu laika 30 metu iszsiunte S 
prie tojo medžio apie 700 žmo- I 
niu, o vos deszimts sugryžo gy- 11 
vi isz tojo skaitliaus.

Medis auga aplinkinėje, ku- t 
ri pagal apraszyma Alkorano, z 
buvo užgyventa per žmonis ar- | MAHANOy cn*Y, PA. * 
gzesiiius už gvvęntojųs^ Sodą- ^.>*m-**>4-***********>****jh

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO i

64 pus., Did. 5x7col. J

ITiktai, 10c

surinks ubagaudamas — ir isz- 
jejo pamaži, net atsivilko szal- 
'tysziuos. Ir szitai ji matome 
tarp pulko susirinkusiu ant 
svecziu kri'ksztynu.

Czion užmirszo apie kaltes 
■ pribuvusio, tik kožnas skubi
nosi su džiaugsmu pasveikint. 
Antanas po pasisveikinimui,į savo vaįpus 
pagriebė iszgalansta nuo stalo 
peili ir pribegiąs prie brolio 
papjovė krepsziu saitus.

Ka dirbi, broli? juk tai mano 
locnastis.

Ne, brolau! kolek asz gyvas 
neipaivelijau tėvams nesziot 
ki’epszius, nepavelinsiu nei tau, 
ir paėmė Tania už rankos, o ki
ta apsikabinės pabueziavo ir 
kalbėjo toliaus: Sėsk 'broli prie 
stalo, sziadien pas mane kriksz- 
tinos.

Kokia linksmybe Antano 
grinezioje užvieszpatavo, tai 
czion negalima apraszyt. Debe
sis nuliūdimo nuslinko. Dievas 
užmokėjo už gera szirdi Anta
nui.

Daug jau metu nuo to atsiti | 
kimo prabėgo. Sziadien Girk- 
szmi kaimo nepažintu. Senas 
da gyvas ir del naujos kaleinos 
da yra tėvu. Namelis Tamo
sziaus Pakulos suvis kitaip isz- 
lodo. Sodelis užvestas puikus 
pilnas su bitelėms aviliu. O 
Szaltysziaus sodyba, tai iszrode 
kaip tikras rojus. Ko ten nera
si ! Triohos naujos, sodas 'kaip 
dvaro, szimtai rubliu už meduti 
kas metas inplaukia. Szeimyna 
szvarei parėdyta. O dirvos tu
rėjo in 300 margu. Antanas per 
savo dora elgimąsi taip patiko 
del aplinkines gyventoju, jog 
tuojaus aprinko ji vaitu. O ko
kis tai buvo vaitas! Kokis buvo 
gminoja ir kancelerijoja pared- 
kas, tai net miela! Ponas vaitas 
kožna daigteli prižiurinejo, o 
rasztininkas rasze. Jokiu už
vilktu padotku nebuvo. Su ūki
ninkais arielka ir alų kareze- 
mose negere ir kringeliu su sil
kėms nevalgo. Žmonių, atkele- 
vusiu su reikalais, ne gaiszino. 
Kolei ir tiltai buvo sutaisyti. 
Žodžiu, viską dažiurejo ir ant 
visko laiko turėjo, ir namie ja 
ir gminoja buvo geru prižiūrė
toju. ,

Viena karta parvaževo nu
lindęs isz kancelerijos, o jo pa
ti paklausė':

O-gi kas tau Antanėli ken
kia '? — ar gal kas tau blogo at
sitiko?

Man nieko, nes asz kitu ne
laime daug atjaueziu. Juk pa
žinojai, Onute, Andriu, ka tai 
kitados apie tave tupinėjo?

Kur-gi nepažinosiu! Girdė
jau, jog labai geria!

Tai-gi, vakar netoli kancele- O 7
rijos rado grabeja nuo arielkos 
negyva.

Taip asz ir maustau, jog to
kia pabaiga ji laukia.

O Dieve, Dieve! kaip tai gir
tuokliui žmogui pareina. O ar 
girdėjai, Onuk, kas atsitiko su 
Girksznu szinkorium, ka tai su 
čigonais ir Tamoszium sėbravo, 
sziadien atvarė in kancelarija, 
in kalini. Rankos surakintos j

■ytoj varis in Siberija už viso
kias piktybes. Gerai tegul, te
gul žmones žino, kokia piktada
riu pabaiga.

Tai-gi, Dieve! kas bus su vai- 
Juk žmonys pirsztais 

užbadis. Kibą tu, Antanėli, už
siims! tais nelaimingais vai
kais.

Žinoma, jog ne kas kitas tik
tai asz.

* * *
Sztai ir pabaiga szito apra- 

da gyvas, 
ir anuke-

Da gyvi ir seniai

szimo. Szaltyszius 
ant lazdeles kretena 
liūs 'bovina.
Pakulai, meldžiasi už mylimus

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

40^ 
50 
kn 
35

18/ 
isz- 
pa- 
35c

44 pus. 15e 
apie

O-gi kas isz Tamosziaus per 
gaspadorius, tai net szirdis 
džiaugiasi. Visko pas ji pilna; 
o Tamosziene taip persimainė, 
jog tokios moteres toli rei'ketu 
jeszkot.

Dievas dorybia ant szio svie
to nagradija, o nedoras aplaiko 
už savo piktybes bausniia!

Mauszkus dar laikosi, nes 
kaip rodos ir jis neužilgo ke
liaus ten, kur szinkorius nuke
liavo, ba jau saikas nedorybių 
kaupinas.

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

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apu i 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

No. 112 Trys apisakes apie pini
gai gaiva-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 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel
tais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
ūsai atrado žemgali.

No. 
puikus

No.
Garžia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ..................... .. ........... 15c

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

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

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

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

No. 1-. -................. .
to nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skudutis. 60 nūs. ..15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
nieras ir apie Bedali.

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
ama? žiedas ir Apie Drūta Alksni, 

>2 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
kėsimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaką 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;

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; -Per neatsa- 
rgurr.a 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. 25c

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;No. 142 Trys istorijos apie Pavei- narveie; jnonyioja; v

’ ‘ ’ >; Nuopolei Mateuszo j Auklėjimas sveiko ir serganczio ku-
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu į dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta •w. • , v • , n ■ _ T~»  —

— GALAS —

TARADAIKA g

..i...................................................... 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 
maJuninkas 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 akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 

127 Ttv« istorijos apie Dūk- į karalium. 61 puslapiu ........ 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 

mas; Drūtas Petras; Nu o galis. 62 
puslapiu................................................ 15c

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

No. 15R Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneuje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vaeris 
<?O nustonin 1K'’

64 pus. 25c
116 Istorija J.pie Sierata, 
apraszyraas. 119 pus. . . . 15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

Tūlai bobelkai nubodo gyveni, 
Nežino del ko gyvastis pradėjo 

kenst '?
Pasipjauti norėjo, 

Tik asztraus peilio neturėjo. 
Boba nenusimyne, prie upes 

priėjo, 
Ir vėliai del josios pasibaisėjo, 

O ir vanduo szla'pias buvo, 
Vėliai ne pražuvo!

Bet ta josios pamesta 
desperacija, 

Tai badai ima lekcija.
O kokia?—lyg numanau, 

Bet da tikrai nežinau.
tuom laik geriau padarytu,

Kad savo dukrele prižiūrėtu, 
O jeigu to nepadarys,

Tai su koeziolu nuo Baltruvie
nės aplaikys;

Asz to nukenst negaliu, 
Baltruvienei ta dalyka pavesti 

turiu.

O

* * *
Jau tas buna negerai, 

Katrame name vaidu ne 
pradeda,

Tiktai boba visada, 
Boba greitai su vyru 

apsisąvina.
Jeigu ilgai poro ja gyvena, į 

Niekad bobos žiotis neužsidaro 
įKlcgįa uolatos, norint vyras ■ 

nieko nedaro.
Kožna boba norėtu, 

Kad vyras nuolat stenėtu.
Manstina kad numirs, 

Tada kitokia gadyne del josios 
virs.

Kada vyras sveikas iszrodo 
Tada 'bobai pasirodo,
Jog jeigu numirtu, 

Tasai be bobos nerimtu.

SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKIT»

Ba ilgai nedalai'kytu.
Sveiko vyro, boba visada 

dejuoja,
O liguoto vyro, boba linksma

1 ir uliavoja.
O tiktai ten buna tikybe, 
Kur motere iszmintinga.

Tegul nepaiso ant gražumos, 
Jeigu katras jeszko paezios,

Jeigu protą gera turės, 
Tai ir linksmai gyventi gales.

* * *
Ar žinote vyrai,

Pa k 1 a u syk i t e m an e s, 
O bus jums gerai, 

Ypatingai katrie rumatizma 
turite,

O iszsigydyti negalite, 
Gerkite guzutes ka daugiausia, 

O bus del jums sveikiausia.
Kiek tik asz pažinojau,

Ir kur tik girdėjau,
Tai guzute ta padare. 

Jog aut amžio žlybes uždare, 
Ir isz svieto iszvare.
Rumatizmas nustoję, 

Ir ligonis daugiau nedejuoje.
Ka tik skauda, reike gert, 

I () kati) gėrimas neipagelbina 
( pasikart.
Į Ar žinai brolau, su gazu ugnies 

neužgesysi, 
Su arielka rumatizmo ne 

iszsigydysi!
-I-

I Nevienas mėgsta provotis, 
Pas skvajero valkiotis,

I Tankiausia pralošia teismą,

Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ............................................. 15a

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrus 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiirieczi’- Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

Kekta Juoku ir Paveikslo
...............,..............15«

Adresas

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City. Penna.

Ir taip dingsta pinigai!
* * *

Ant vienos Veselkos kelios 
bobos susirupeziavo, 

Bet musztis negavo, 
Mat, iszmintingi vyrai atskyrė, 

Viena ir kita namon nuvaro.
Paskui viena isz tu bobų, 

Ant vaikino užsėdus, 
Vaikinas nuo saves ta boba 

stūmė, 
Per duris laukan iszdume.

Bobeles tokiu funiu nedarykite! 
Nuo tokiu szpošn atpratinkite,:

Daugiau apie tai nesakysiu, 
Sziadien da nutylėsiu.

Del Musu Skaitytoju J

Siuncziant pinigus per ba*. 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau 
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkilt 
ateityje, kada siunsite czekiut 
arba ekspresinius money’ orde- ' 
rius, pridėti deszimtulka. Bet! ; 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City j

i
Saule” dabar $4.00

Užmoka kasztus ir kaso galva, metams in Suvienytose Valsti-
Pats skundžia nereikalingai, jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

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



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

būdama labai silpna, ne;
jo galvoti apie kokia nors lai
me. Sunku jai buvo skirtis isz' 
teviszikes, isz tos vietos, kur ji

begale- ’t-************************* !

IT"* /llh iau»° veszei0: ji gerai žinojo,
m) a 4^. ui 1. J I g ciau^iau niekuomet nebe-

I matys savo myliumuju, senu 
•augiu, mažu krūmeliu ir žoly-' 

-- neliu, kurie augo aplinkui, o!
fgal, ir pauksztycziu! Važiuoti,1 

labai buvo skurdu!
----------------- Eglute atsikvoszejo tik tuo-

ĄITGO girioje maža, graži eg- Bet kas ji, tikrai sakant, toji'met, kada ja atgabeno in kažin'liU() szaJku dovaneles, 
lutę. Augo ji gražioje vieto- jura? Kaip ji atrodo, ar graži ji koki kiemą drauge su daugybe T2-„ „„p.

- - - kitu medeliu. A ienas žmogus, vojo eglute. Kas bus toliau?
Sztai pui-, žvakutes tuo tarpu paezias 

■I1' ’ I szakeles pridegė. Tada jas eme' 
po viena kitos gesinti, vaikams 
leido nusiskinti nuo eglutes vi
sus gardumynus ir papuosza- 
lus. Vyresniųjų leisti vaikai 
tuojau szoko in darba. Eglutes

je. Kiti medžiai nestojo jai sau- pažiūrėti?
les spinduliu, oro ji turėjo už- Na, tai reikia daug sakyti,• pastebėjos ja, tarė: “'£ 
tenkamai. Aplinkui žaliavo tarė gandras ir nuskrido tolyn.Įkus medelis! Imkime i i ' d į
daug vyresniu jos draugiu, eg- Į Džiaugkis jauna esanti, jai1 Netrukus atėjo du iszsipuo- 
liuirpuszu. tarė saules spinduliai: — szusiu tarnu ir nusinesze eglute

Eglute vis dėlto nesitenkino, džiaugkis savo tarpumu, jauno- in didele, gražia svetainėje. Tos 
jai rūpėjo įkuogreicziausiai di- mis savo dienomis, kurios taip svetaines visos sienos buvo nu- 
delei užaugti.
nei szviesi saulute, nei giedrus
oras. Ji pagaliau ne kaimo vai- sa ja asztrelemis vilgė. Bet gi- 
kais nesidžiaugdavo, kurie,'rios medelis tuo visai nesi- 
ateje in miszka, linksmai szu- j džiaugė.
kaudavo ir žemuoges avietes Artinosi Kalėdos. Miszke 
rinkdavo. pradėjo kirsti

Nedžiugino jos dabar in puikybe tave kelia!
j Ir vejas bueziavo eglute, ra- 
' Cj €1 TO <1 T’i Lyn /vi

kabinetos paveikslais, prie tuojau szoko in darba. fcglutes 
deles krosnies isz szonu stovėjo gzake]es visos sutreszkejo, ir 
giazios kinu vazos su liūtais kaj jos virszunė nebutu buvu- 
ant dangeziu. ( zia buvo supa-J sį pririszta aukso žvake prie 
mu krėslu, raszytu szilkais so- iu'bu, tikrai ja butu parvertė 
fu, dideliu stalu, užverstu kny ’i ' - ant grindų,

jaunueziukus gomis ir paveikslais, o žaislu —' -- -- -
Prisiuogave pilnus asoezius' medelius; ju kai-kurie buvo net už visa tūkstanti rubliu, taip'szoko, tįik lakstė. Eglute visai 

pamirszo. Viena sena aukle 
priėjo dar karta prie jos, bet 

, ar nebeliko kur 
tarp szaku nenuskintos kriau- 
s z ei e s arba vynuoges.

Pasaka! pasaka! — eme stai
ga szaukti vaikai ir nusitraukė, 

lio margo kilimo. O, kaip dabar jllkibe in skvernus, prie medžio 
dirbėjo džiaugės eglute! Kasvienamaža drūta žmogeli.

— juk jos ne bus toliau! Paskui tarnai ir, , .....’ j Na, dabar czia, kaip miszke,
, i n . v , t n i i I A Jare szis sėsdamas po eglute: —s! — sakydavo gerokai mažesne! Ir kodėl nege- szvti. Szakeles apkabinėjo ma- • , it- • , ,. >v . iir tam medeliui ne isz kelio bu-zucziu'kais tinkleliais, iszkar- . n , ,. „ .;tu paklausyti musu pasakos! 

iBet asz viena pasaka tesakysiu.
i Katra jus norite: apie dvylika 
j broliu, juodvarniais lakscziu- 
|Siu, ar apie gulbe karaliene ta- 
i pusią.
j Apie dvylika, bręliu! —

Vaikai, su savo gražumynais

dažnai jie susėsdavo szalia eg-1 jaunesni ir mažesni, negu musu
lutes ir sakydavo: ‘ ‘Kokia gra-1 eglute, kuri vis negalėjo nurim-
ži mažulėlė, szita eglute!” Bet ti ir sprauste spraudėsi isz'deli smėlio pripilta kubilą. Bet tik pažiūrėti
tokie pagyrimai eglutei netik- miszko. Tuokart jau nebegene-; niekam ne in galva nebuvo at-1

bent sakėsi vaikai, kuriu buvo 
tie žaislai. Eglute instate in di-

davo.
Per metus ji paūgėjo viena 

žiedą, per antrus, kita. Taip au
ga visos egles. Isz tu žiedu s'kai- 
cziaus sprendžiama, kiek jos 
kuri turi metu.

— O, kad asz bueziau tokia 
didele, kaip kitos!
gailestaudama eglute. Kaip asz joms szaku? Kur jas veža ? 
placziai iszskeseziau savo sza-l Me 
kas, kaip asz žvalgycziaus vir-'nom! — 
szune ir visas pasaulio szalis!, 
Pau'kszcziai imtu mano szakose ka matėm pro langus.
lizdus krauti, ir mažiausio ve-Į rai 
jelio pucziama siilbuocziau tai])' Joms teko dabar tokia 
puikiai, kaip szi 
medžiai.

Tai-gi eglutes 
nei saules szviesa, 
ežiai, nei rausvi debesėliai, ku- ] 
rie ryta vakara ties ja padange- : 
mis plaukdavo.

Žiema, baltucziui sniegui nu
klojus žeme, girioje lakstydavo 
kiszkiu; jie insibegeje szokda- 
vo dažnai per eglute. O, kaip ja 
pykdydavo, kaip jai skaudu bū
davo !

Dar dvi žiemi praslinko ir už
augo jau tokia augszta, jog 
kiszkiukai turėdavo aplinkui 
bėgti. “O, kad taip galeczian 
augti, augti ir didele užaugti! 
Kas gali būti maloniau pasau
lyj!” — galvojo eglute.

Rudeni atvažiuodavo ir giria 
vyru ir nukirsdavo kelis pa
ežius didžiausius medžius. Taip 
būdavo kiekvienais metais. Eg’- 
lute, kuri buvo jau nebemaža 
paaugus, net drebėdavo, maty
dama kitus medžius virstant 
žemen. Juos taip gražiai nuge
nėdavo ir nukapodavo jog ne
begalima buvo ne pažinti. Nu
genėtus rišdavo in ratus ir vež
davo isz girios.

Kur juos veža? Ka jiems da
rys ?

Pavasari, parskridus kregž
dėms ir gandrams, eglute eme 
karta klausinėti: “Ar nežinot, 
kur tuos medžius iszveže? Ar 
nebuvot kame ju patikę?”

Kregždes nieko nežinojo, bet 
gandras pagalvojęs Ii ūktelėjo 
galva ir tarė: — Žinau, kaip ne 
žinojęs! Gryszdamas isz Egip
to žemes, sutikau daug laivu 
gražiu gražiausias stiebais. Tai 
'bus, manau, dabar, tavo drau
ges, nes jos eglėmis kvepėjo. 
Taip, galiu tau ir labu dienu 
nuo ju duoti. Ir tu susilauk-gi 
joms tokios sau garbes.

Ai, kada-gi asz pati tokia už
augsiu ir galėsiu jura plaukyti!

jo gražiu eglucziu, bet tiesiai eje, kad tai butu paprastas ku- 
iszkirstas dėjo in roges, ir ark-lbilas: jis buvo aptrauktas žaliu 
liai veže su szakomis isz misz-1 audeklu ir pastatytas ant dido
ko.

Kam j u dabar prireikė ?
klausinėjo eglute
didesnes už mane, o viena net mergeles eme ja puoszti,

s vieni težinom, mes teži- pytais isz visokios spalvos po- 
czirszkejo žvirbliai, pieru, visokiu saldumynu gar-1,

Mes buvom žiema mieste ir vis-
Mes ge-

žinom, kur jas nuveže!

1 durnynu pridėtais. Auksuoti 
j obuoliai ir rieszutai kabėjo že
myn nusvirę, tartum butu tame 

garbe,1 pat medyje užaugę. Tarp tu 
anie dideji tiek laimes, jog ir apsakyti sun-1 gardžiu ju daigiu vsur ant sza- szau- 

| ke vieni. — Apie gulbe! — reke 

nelinksmino matėm jas stovint, — sziltuos 1 szimta raudonu, mėlynu ir bal-į 
nei pauksz-

[ku. Mes žiūrėjom pro langus irkeliu prisagste’daugiau, gal ne.^jį

Baisus pakilo klegesys. Tik-
vidų- tu žvakucziu. Lėlės, visai kaip L • • . , , °.“,'. .i ,. ’v. , 1 | tai viena eglute stovėjo tyleda-i gra- gyvos,— tokiu gražiu eglute' •° I . . . . . įma ir galvojo; “Kodėl jie ma-s. sal- niekuomet nebuvo macziusij ... . . '’ . , . , v gilinu nesirūpina ir neklausia

szimtu pasipūtusios spoksojo taip Ža- 1t,„nn nnnrn ones?” Jai varvszai

kambariuos, paežiuos 
riuos, papuosztas gražiu 
žiausiais aukso obuoliais, 
danieliais, žaislais ir i 
szimtais žvakelycziu.

O paskui? — klausė eglute,' szuneje pririszo aukso 
drebėdama visomis savo szake-'de. Buvo gražu puiku, 
lemis, pavydu nebesitverdama.' 
O paskui-? Ka joms paskui da
re?

Daugiau mes nieko nebeina- szi vakara eglute bus neapsako- 
tem. Bet ir tai buvo puiku gra-' mai graži!
žu, ai, kaip puiku! f ‘ ' ' - -

Ar-gi ir man tektų tokia lai- greieziau ateitu tas vakaras!

’kurie juodvarniais lakstė.
Ir visa nakti eglute iszstove- 

jo tylėdama ir svajoma.
Ryto meta in kambarį atėjo'tiks dar didesne laime. Kas ži- palike anam tamsiam kampe 

tarnas ir tarnaite.
Tuojau vėl ims mane kaiszy- laiczio. Gal ir 

ti! — tarė sau eglute.
Bet jie iszvilko eglute isz sa

les, užbruzdino laiptais in pa
stoge ir pabloszke tamsiame 
kampe, kur jokis szviesos spin
dulėlis negalėjo ineiti. “Kas 
dabar bus?” — lyg ka klauso 
eglute. “Ka asz czia veiksiu?— 
ka iszgirsiu?” Ir prisiglaudusi i peles, ir eglute pasakė joms vi- 
prie sienos, eme ji galvoti irisą pasaka.

'mastyti. O laiko mastyti ji tu- T’ — 
rejo gana, nes slinko diena po 
dienos, naktis po nakties, ir 
niekas jos nebelanke. Pagaliau 
kasžin kas užlipo in pastoge, 
teeziau ne eglutes pažiūrėti, 
bet padėti kampe keliu dideliu 
dėžių. Ten parioglintos tos dė
žės visai užstojo eglute; ja visi 
senai jau buvo pamirsze.

Dabar žiema, — galvojo eg
lute:— žeme suszalusi ir ap
snigta, todėl žmones negali ma
nes pasodinti: czia mane, ma
tyti, iki pavasario laikys. Kaip 
iszmintingi ir geri tie žmones! 
Nesunku czia butu laukti ir pa
vasario, kad tik nebūta taip 
baisiai tamsu ir nejauku! Net 
mažu kiszikeliu nematyti! Kai]) 
gera buvo tuomet stovėti ap
snigtai miszke ir žiūrėti, kaip 
apie tave szokineja pilki kisz- 
keliai! Tiesa, tada asz ju nemė
gau. Bet kaip czia baisiai nuo
bodu ir ilgu!

Čilei! ei! — suezype maža pe
lele ir iszlindo isz urvo; paskui 
iszlindo kita. Peliukes apuosto'ja lankiusios, 
egliute ir prisiglaudė tarp jos ‘ 
sza’keliu.

Koks baisus szaltis! 
pelytes. — Czia butu visai gera, 
kad nebutu taip szalta! Ar nejinlk mane, klausė mano pasakų.

. tiesa, sene egle?
Asz visai ne sena! — atkirto 

egliute. Yra daug senesniu už 
mane.

Isz kur tu? — ir ka tu žinai? 
—eme klausinėti peles, kurios 
visuomet yra labai smalsios. —■

. Ar tau teko būti puikiausioje

maste: “Taip, tai tikrai laimiu-' Eglute pažiurėjo in puikiai 
. gas buvo tas laikas. Bet jis dar pasipuoszusi soda, pažvelgė in 
sugrisz. Gal paskui mane pa- save ir eme gailėtis, kad jos ne

no, gal ir asz isztdksiu už kara- ant augszto. Ji atsiminė savo 
man tai]) bus,'jaunas miszko dienas, linksma 

kaip tai gulbei, karaliaus pa-■ kucziu vakara ir mažasias pe- 
cziai?” Ir sakydama tuos žod- linkės, kurios taip mėgo klau- 
žius, ji atsiminė viena gražu1 syti jos pasakų, 
berželi, kuris augo girioje. Jai j 
rodėsi, kad tas berželis esąs 
puikus karalaitis.

Kas yra toji gulbe, 
vyra gavo? —

žuvo! — tarė 
nusiminusi eglute. Kad bueziau 
mokėjusi bent savo laime nau- 

kur toki dotis, kol galėjau! O dabar viš
čine klausyneti kas žuvo, žuvo amžinai!

Į Netrukus atėjo darbininkas 
j ir sukapojo eglute in mažus 

Ji gražiausiai atsiminė kiek-'szakalelius, o paskui, suemes in 
viena žodeli, ir pelytėms taip' glebi, nunesze ir sukrovė po di

ls zdžiu ve s žak a-patiko, jog isz džiaugsmo jos dėlių katilu.
eme net szokti aplink eglute.' liai beregint supleszkejo. Eg- 
Kita nakti atėjo dar daugidu lute sunkiai dūsavo ir vaitojo, 
pelių, o nedeldieni atseko net szakeles pukszejo. Pamėtė žai- 
dvi žvyni; pasaka iszpeike. Isz.de, atbėgo vaikai, sustojo ap

link ugni ir pritardami . sza'ke- 
lems kartojo: “pikszt pukszt! 
pikszt pukszt!” Girdėdama 
spragant savo szakeles, eglute 
jaute toki sopuli, tartum butu 
kas szirdi jai raižęs. Tuomet at
siminė gražius vasaros rytus 
girioje, szaltasias žiemos nak
tis, skaiseziasias dangaus 
žvaigždes, atsiminė laimingąjį 
kucziu vakara ir gulbes pasaka 
vienintele pasaka, kuria buvo 
iszmokusi savo amžyje ir mokė
jo kitiems sakyti. Ir paskui su
degė eglute.

O vaikai tebežaide sode. Visu 
mažasis lakstė pasikabinės ant 
krutinės aukso žvaigžde, kuri 
puosze eglute laimingiausioje 
jos gyvenimo valandoje. Tas 
vakaras jau praėjės, eglutes ne
bėr, todėl ir pasaka baigiame.

Visikas praeina pasaulyje, 
viskas nyksta baigiasi, net pa
ti gražioji, pati indomioji paša-

girdusios žvyniu nuomone, pe
les nulindo, ir joms eme rody
tis, kad gulbes pasaka tikrai 
nesanti tokia indomi.

Ar tamista ta viena temoki 
pasaka ? — klausė žvynes.

Taip, tiik ta viena! — atsako 
eglute. Asz ja girdėjau laimin- 
giausiame mano gyveninio va
kare; bet tuomet ne pati neisz- 
maiiiau, kikia didele buvo ma
no laime.

Bet ta pasaka visai negraži! 
Ar negalėtum pasakyti mums 
kokias isztorijas apie kiaules 
taukus, žvaktaukius, tankine 
arba kitus gardžius daigtus ?

Ne, — atsake eglute.
Tai lik sau sveika!— tarė 

žvynes ir nuėjo savais keliais.
Netrukus* ir peliukes nustojo

Eglutei vienai ir vėl buvo la
bai ilgu. “Kaip gera buvo, — 

— tarė dūsavo ji, — kaip mažos vik
rios peliukes, sulupusios ap-

Dabar ir neber! Bet palauk, te
gu tik mane isznesza isz czia, 
asz ir vėl busiu laiminga, ir vėl 
geresiuos peliutemis ar bent gė
rėdamosi jas minėsiu!”

Ar sulaukė, ko norėjo, eglu- 
jte? Taip! Viena ryta atėjo ka- 
ižin koki žmones daryti tvarkos 

pasaulio vietoje. Ar esi buvusiįanį augszto. Atstume dėžės, ir 
ten? Ar esi buvusi toje viraline- ’ 
je, kur ant lentynų guli gardus 
sūriai, kur palubėje kabo kum
piai, kur galima prilipus ant la • 
sziniu szokti, kur ineini liesa, o 
iszeini soti, riebi?

Ne, tokios vietos asz nežinau!
— atsake eglute: — bet asz ži-Į liūte. Ji pajuto tyru orą, 
nau miszka, kur szvieczia sauleles szviesa ir, bematant atsidu- 
ir gieda paukszcziai.

Ir eme joms pasakoti apie sa-

neklausia 
mano nuomones?” Jai vargszai 

hu sza’keliu1. Paczioje jos , vir- ate> ,le in galva> kad
zvaigz-ijau padariusi ji savo darba, 
be galo jį daugiau niekam neberei-

I kalinga.
Ir tas drūtasis žmogus pasa

kė pasaka apie viena gulbe, ku- 
.ripo ilgu vargu karaliaus pa- 
jezia tapo. Vaikai plojo delnais 

Oj, galvojo eglute: —kad tik ir szauke: <<Dar! sakyk dar!”
• Jie labai troszko iszgirsti pasa- 

me!— džiaugdamos galvojo Kad tik greieziau imtu žibinti kos ir dvylikos broliu, juodvar- 
eglute. iSzitaiip man dar labiau' žvakutes! Kas paskupi bus? Ar ,liais iakscziusįu> bet tas stora- 
patiktu, nekai]) juios kelione, ateis miszko medžiai, ar atkris pįĮvįs nebenorejo daugiau sa- 
Bet kaip ilgu laukti! Kad tik J žvirbliai pažiūrėti manes pro kyti. gusimaseziusi eglute sto- 
greicziau ateitu tos Kalėdos! Įauga ? G ai asz taip pasipuoszu-' vejo ir tyle j0. misz,ko paukszte- 
Juk asz dabar tokia pat didu- si, žiema vasara stovėsiu? , paį niekuomet jai nesakydavo vo jaunas dienas. O pelytes, ku- kiu daigtu paregėjo aplink sa- 

tokiu gražiu pasakų. ’’ ' 11 ‘L”"1 "
j nuostabiu daugtu esame tameljusios, 
;pasaulyje!” — galvojo viena 
eglute ir, girdėdama

galvos skaudėj!- janį į{)kį rjmįa žmogų, tikėjo, 
kad tai tikra tesą esanti. “O 

žvakeles. kas jabar o-ali žinoti! Gal ir asz 
kas puiku-jkaja karaliene tapsiu!” Ir eg- 

vel džiaugėsi, tikėjosi,

Juk asz dabar tokia pat didu
mo, kaip tos eglutes, kurias 
pernai iszveže! C), kada asz gu-

gražu.
Szi vakaro, linksmai 

josi žmones, kurie
szneke - 

ja kaiše, —

ir 
isztrau'ke eglute isz kampo. Ma
ža to: isztrauke labai nemanda
giai sviede in žeme, paskui vilk
te iszvilko ant laiptu, kur buvo 
visai szviesu.

Dabar tai jau nauja gyveni
mą pradėsiu! — pagalvojo eg- 

sau-

re žemai, kieme. Viskas taip 
greit atsitiko, tiek daug viso-

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

t'0’ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 I

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

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

Taip daug, gal ir perdaug, 
geide eglute! Isz to nekantru- 

lesiu rogese! Kada asz busiu to- mo jai eme žieve skaudėti, o tas I 
kia laiminga: stovėsiu sziltame1 sopulys medžiams taip pat ne-' 
kambaryje, papuoszta viso-'malonus, kaip i, ' 
kiais gražumynais! Bet kas bus mas žmonėms, 
toliau? O, paskui bus dar ge 
riau ir gražiu, sziaip kam-g 
mane taip puosztu? Taip žino
ma, toliau bus dar geriau. Bet 
kas-gi tikrai bus? O, kaip mane 
vargina nekantrybe, kaip 
ku laukti! Pati nežinau, 
man darosi!

Džiaugkis mumis! — 
oras ir saules szviesa: 
džiaugkis jauna esanti, džiaug
kis laisvėje auganti!

Bet eglute nemokėjo džiaug
tis. Ji vis augo ir augo. Vasara 
ir žiema ji stovėjo pasipuoszu- 1 
si tamsiai žaliais rubais. -------- u u ” i*
nes, kuriems teko ji matyti, sa-' ir vyresnieji. Vaikai sustojo ★ 
ke: “O, koks gražus medelis!” prie eglutes ir, — nustebę nuty- $ 
Ir, atėjus Kalėdoms, nukirto ja lo; teeziau toji tyla viena minu- ★ 
pirma. Giliai, in paezia szirdi, ta tesitrauke. Paskui pakilo ne- 
insmelgo kirvis, ir eglute tik apsakomas trukszmas: jie pra- 

■ trekszt, sudejavo ir žemen par- dėjo szokineti ir lakstyti aplink 
' virto. Ji dideli jaute sopuli ir, eglute ir už kitas kito traukyti

Kokiu yios to niekuomet nebuvo girde- ve eglute, jog visai pamirszo in 
Prie pat kiemoklausė

ISTORIJEapie na isz ma* 
-----------------  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.

iszsižiojusios; save pažvelgti. Prie pat kiemo
Ipaskui tarė: “Kaip-tavo daug'žaliavo didelis sodas kuris bu- 

pasako-’matyta! Kokia tu laiminga esi'vo visas sužydės. Dideli radas-
I tu kerai augo prie tvoros ir žy- 
* dedami gardžiai kvepėjo. Sodo 
pakrasztyje žydėjo liepos, o 
kregždes, skrajodamos ties j u 
virszunemis, czirszkejo: “Czia 

į vyt, czia vyt!” Bet tie žodžiai 
buvo sakomi ne eglutei.

Dabar tai bus man dienos!, — 
džiaugėsi eglute ir eme placziai 
skėsti szakeles. Bet jos buvo 
pati gulėjo dilgynėse. Aukso 
iszdžiuvusios, nugeltusioš, ir ji 
žvaigžde tebekabejo virszuneje 

: ir žibėjo saules szviesoje.
Kieme žaidė keli isz tu vaiku, 

kurie kucziu vakara szoko ap
link eglute ir gėrėjosi jos gra
žumu. Magiausiasis pribėgo 
prie jos ir nutraukė jai aukso 
žvaigžde nuo virszunes.

Žiūrėkit, kas beliko nuo 
eglutes, kokia ji dabar negraži, 
sena! — suszuko jis ir taip ja 
primynė, jog net szakeles. su-

biivusi. ’ ’
Ar asz? — vėl nustebo eglu-Į 

te. Juk tikrai yra buvo geru 
mano amžyje dienu.

Ir paskui eme ji pasakoti 
apie ta kucziu vakara, kada jai 

smagu-

-į Pagaliau sužiebė
i, Kas ju žibėjimas, J

mas! Eglute taip visa sudiebe, vėl džiaug'esi, i" 
prisilietusi diena ja taip pat kai- _

žvakelėmis ir kaiszia žvakutėmis ir 
riais.

O! — suriko pelytes: kokia 
(tu buvusi laiminga, seno ji tu 
i eglele! .

net viena szakele, ] 
prie žvakutes užsidegė.

— Oj, oj! — suriko niergai- 
ites ir szoko gesinti ugnies.
j Dabar eglute nebedrįso ne 
krustelėti. Tai buvo baisi kan- 
czia! Ji taip bijojo, kad tik ne
nukristu koks jos papuoszalc- 
lis. Tas visas gražumas varg- 
szai visai apsuko galva.

Tuo tarpu atsidarė duris, ir 
'būrys vaiku subėgo in svetaine- 

Žmo- je. Paskui juos isz 'lengvo suėjo

s liu
kas

sake

szysia, puoszia
žaislais, auksu ir vaisiais.

Rytoj jau nebedrebesiu! —j 
! galvojo eglute. — Rytoj tik sa- 
jvo gražumu grožesiuos. Rytoj 
i vėl iszgirsiu pasaka apie ta gul-

? apie tuos brolius, eglute
žiema iszvežta isz girios. Asz

■ paezioj gerumoj, nors tokia di-
I ASTENINIAIS , J. dele atrodau.
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Asz visai ne sena!— vėl at- 
‘ ‘ Asz tik szia

¥:įj ; Kaip gražiai tu moki pasako - 
$ ti, tarė peles ir kita naktį atsi- 
¥ j vede su sa vimi dar keturias 
J klausytojas.
J i
£ i Eglute pradėjo vėl pasakotis 

apie save ir apie savo gyveni-
j ma miszke. Ir juo daugiau ji 
¥ pasakojo, juo aiszkesne ir gra-
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Žinios Vietines j
* — Keturesdeszimts valan
čiu atlaidos, užsibaigė iszikil- 
mingai Szv. Juozapo bažny-

GENYS MARGAS
Metams Prabėgus. . .

nėra kelio atgal. Musu tasĮbancziu(balsu: 
priesz karinis gyvenimas, kaip 
tas Nemunas, jau nebegrisz.
Mes ko geresnio norime, ko to
bulesnio laukiame. Naujas gy
venimas musu laukia, ir mes, 
sziandien kariaudami, aukoda-

“Asz noriu pamatyti savo 
sūneli.”

Saigas pažines moteriszke, 
tarė:

“Ka, tu dar nori matyti ta 
paleistuvi? Tu užmirszai kaip

Nes armotu byla inspejo szir
dis :

Jos kcle sau puota ir rinko au
kas,

Kur žuvo jos mielas bernelis — 
viltis.

—A. J.
ežioje, isz kuriu daugelis para
pijom! pasinaudojo dvasiszkai. 
Daugelis kunigu pribuvo in pa
galba Gerb. Kun. P. C. Czesniui.

KAIP szis nelemtas karas 
prasidėjo, visi mes jautėmės, 
it rodos paskutine gyvenimo 
valanda jau mums likimo laik-

kumo, bet dar “ko kito.” O tas 
“kas kitas” tai buvo pavergtų
jų tautu prisidėjimas, talka. In 
ta talka pavergtosios tautos ne

ini ir besimelsdami, keliame 
savo szirdis ir vilti in gražesni, 
skaistesni rytoju; kuris mums 
baisiai brangia atseina ir at-

' jis tave muszdavo?”
“Asz, asz visa žinau,” tarė 

verkdama senute,” asz žinau, 
bet jis mano sūnūs.”

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
— Utarninke atsibuvo mė

nesinis susirinkimas drauge su 
Vakariene
Drau'giszko Kliubo Elk’s sve
tainėje, E. Centre Uly., kuria
me dalyvavo beveik visos na
res isz viso pavieto. Po atliki
mui svarbiu reikalu, atsibuvo 
Vakariene su palinksminimais. 
Panele Teresa Stankevicziute 
isz Mahanojaus palinskmino 
visus su savo monologija.

— Readingo Kompanijos, 
generaliszkas Manageris Geo- 
Roos, ip-ranesza kad Knicker
bocker kasyklos vėla pradės 
dirbti Panedeli, Gruodžio 18-ta 
'diena. Apie 400 anglekasai su- 
griž prie darbo.

' — Szia Nedelia, Gruodžio 
’(Dec.) 17-ta diena vaikai isz 
Szv. Juozapo parapijos Mo
kyklos losz savo Kalėdini Pro
grama parapijos svetainėje. 
įKo'žnas yra malonei kveiezia- 
mas atsilankyti ir pažiūrėti to
jo puikaus programo. —

Kalėdinis Programas
Susidedantis isz se'kancziu:

1. —Star Spangled Banner, —
- Carolers

2. — Military Taps, — 3 ir 4
Skyrius

3. — Dedes Sarno Tėvas, — 3 ir
4 Skyrius

4. — Kalėdų Traszkimai, — 1
Skyrius

5. — “Dėdės Ūsai,” Komedija
— 8 skyrius

6. — “KometKalėdos Artėja,”
operete — Visi Mokiniai

7. — Szvencziu Giesmes — Ca
rolers.

Lietuviu Moterių i prasidėję. Bet

stojo. Tos tautos, karo nualin
tos, prieszo suspaustos ir badu

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

kalbamas. 1
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.
Ministram turas. i
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seis. Bet visa kas gera visados 
daug kainoj a, brangiai kasz- 

Tik per aszaras in 
kiek galėjo' džiaugsma, tik'per skausmus in 

garbe. Net ir pats dangus be 
aszaru pakalnes neatsiekiamas.

mirsztanczios prisidėjo prieįtuoia- 
Alijentu, stojo, 1 
mums in talka. Be j u pagelbosl 
ir mums nebutu pasisekė taip 
greitai paimti karo vadeles. 
Bet isz tos talkos kilo ir kita 
pareiga. Beveik visa Europa 
sziandien badauja, badu mirsz- 
ta. Musu szventa pareiga tiems 
musu talkininkams ateiti in 
pagelba. Už tai mes sziandien 
szio to pritrukstame, už tai mes 
sziandien negalime pirktis kiek 
tik ir ko tik norime, bet tik tiek 
kiek mums reikia. Mes szian
dien mažiau gardumynu valgo
me, kad musu broliai badu ne
numirtu.

rodis butu iszmuszes. Muszty- 
nes, susikirtimai dar nebuvo 

visiems buvo 
aiszku, kad už dienos kitos kau
tynes, skerdynes prasidės. 
Prancūzu ir Anglu kiszkos dre
bėjo.

Antras karo metas buvo dar 
juodesnis, dar baisesnis: Pran
cūzija ne tik suklupo, bet Pran
cūzai, pateke in nelaisve, turė
jo stoti in prieszu eiles. Angli
ja, it ruinius inmigus, pasipur
tė, isz miego prisikėlė, ir rado 
žiauru priesza prie pat savo du
riu. Nors Anglija atsilaikė, 
nors staugianti vilką nuo savo 
namu, vos-ne-vos atmusze, nu
vijo, bet su baime ir drėbė j imu 
lauke, kada tas pleszrasis vil
kas sugrisz. Beveik visi tikėjo
si, ir beveik žinote žinojo, kad 
Naziai isz tikrųjų in Anglija 
insibriaus. Visi žinojo, visi ti
kėjosi, lauke ir laukdami dre
bėjo.

O treczias karo metas viską 
sumaisze, kaip bulves su kuo- 
pustais. Anglija jau sustiprėjo. 
Bet Prancūzija, suskaldyta, 
sumindžiota ir suvedžiota, bu
vo pasirengus in prieszo eiles 
stoti. Rusija Alijentams’in tal
ka stojo. Ko tikėtis ar ko lauk
ti isz tokio draugu ir prieszu 
susimaiszymo buvo per anksti 
pasakyti. Amerika jau buvo 
Japonu intraukta in ta skerdy
nių pragara. Kaip Japonas da
vė mums per žanda, mes taipgi 
buvome inmige. Japonas mus 
inpykino, bet taipgi ir pažemi
no, susarmatino ir parode vi 
sam pasauliui jog mes esame 
bejėgiai.

Kitas metas mums buvo dar 
skaudesnis; ateitis dar tamses
ne. Amerikai buvo visai riestai. Į
Mums, amerikieežiams buvo tos rubežiuose. Amerikos biz- 
sarmata, pikta ir skaudu. Sin-' n*s sieke ir siekia visus pasau- 
gaporas, Burma ir Indijos sa- krasztus, o Amerikos poli-
los buvo mums, kaip per žanda. mariu ribomis apribota. 
Bet neilgai eme mums atbusti, ^eiszkia musu biznieriai, pra- 
susikaupti ir susitvarkyti. Ne
užilgo iszgirdome apie Midway
Coral Sea ir Solomon Salas. Ir, ’ namie, kaip pas Dieva už pe- 
kiek vėliaus, pasirodė ir Sta-1 cz^aus sau betupėjo. Imkime 
lingradas ir Anglijos lakūnai, ir Lietuva: Lietuva pirko 

isz Lenkijos, Vokietijos ir isz 
kitu Susiedu; ji taipgi ir siuntė 
savo tavora m kitas szalis. O 
tuo paežiu kartu, Lietuvos val-

j džia turėjo intekmes tik Lietu- 
__ , . ivoj. Reiszkia, ir Lietuvoj, biz-Nuo karo pradžios iki sziu . . , . „ , ,. . . . .menus, ar tai žydelis ar tai ki

ltas kokis Joszkis vare tarptau
tine biznio politika, kuri buvo 
(svarbesne ir intakingesne už pa 
ties prezidento žodi.

Pergale jau nepertoliausia; 
nors dar baisiai daug kraujo 
bus pralieta, bet visgi, karo pa
baiga, kaip auszra nakties gū
dumoj jau netoli. O po perga
les bus taika. Ta taika bus to
kia, prie kokios mes dabar, ka
ro laiku prisirengsime. Ameri
kai teks baisiai reikszmingas 
žodis tarti toji taikos taryboje. 
Musu pareiga bus busianeziu 
amžių likimą nulemti. Tokia 
baisiai pareigai mes turime jau 
dabar rengtis, ruosztis ir mo
kintis.

Suprasdami, ar bent susipa
žindami su klausymu kodėl ir 
isz kur karai, vainos kyla, pa
matysime jog ir mes patys es
ame kalti. Galima tikėtis jog 
atsiras žmogus, kurs neužilgo 
iszaiszkins mums kiek musu 
paežiu biznis ir pramone prie 
szio karo prisidėjo. Visu tautu 
biznis, pramone, augo, bujojo 
ir plėtėsi ne tik po visa tauta, 
bet skersai, iszilgai visa pasau
li; O tautu politika likosi tau-

MOTINOS MEILE

❖

Viena naszle turėjo sunu ku
ri labai mylėjo. Nuo mažens, 
dora motina iszauklejo sunu 
gražiai, iszmokino mylėti Die
va, dare viską, kad jos sūnūs 
butu doras žmogus pasaulyje.

Vienok sūnūs užaugės nebe- 
klause savo motinos, susidrau
gavęs su nedorais draugais lei
do laika vėjais. Jo szirdis kas
diena darėsi blogesne, ir visa, 
kas 'buvo jame gera, rodėsi isz- 
nyko. Motinos, kuri ji taiip my
lėjo, kuri tiek del jo vargo, jis 
netik ka neguodojo, neklause, 
bet kartais nesigėdijo inuszti 
varge-senute.

Taip slinko diena po dienos, 
sanvaite po sanvaites, taip ne
doras sūnūs vis brido gilyn ir 
gilyn nedorybei!; nekarta jis 
apvogė krautuves, nekarta pri- 
musze silpnus, bet atėjo diena, 
sztai jis sėdi tamsiame kalėji
me. .

Viena diena, atėjo kalėjimai! 
sena, suvargus moteriszke. Pa- 
maezius saiga, tarė silpnu dre-

“Simus!” tarė sargas, “ne
vertas jis to vardo!” Jis atome 
nuo tave paskutini skatiką. ’ ’

“Taip,” ji atsake, “bet jis 
vistiek mano sūnūs.”

“Jis tave musze, paniekino, 
apleido; toks suims nevertas 
motinos meiles.”

“Žinau, 'bet vistie'k jis yra 
mano suims, o asz jo motina.”

Ir kada sargas pradare duris 
motina puolė prie sūnaus, ap
kabino ir prispaudė prie kruti
nės parodydama kad motina 
visuomet myli savo vaikus.

Armotu Trenksmai

Jau dunksi ten armotos ore 
dusliai,

Beszviesdanios ugni iii prieszo 
akis:

Svirpo žemeles krutino bailiai,
Kad jauezia, kaip szelsta kersz- 

tinga mirtis.
Ne dobilas vasaros ryta anksti
Ant szono pavirto papjautas 

dalgiu;
Ne ąžuolą senąjį vėtra baisi
Iszrovus ant žemes pargrume 

trenksmu.
Nei bite, parlėkus in spiecziu 

namo,
Raudojo netekus žiedelio skais

taus;
Ne miszkas dejavo ir gailei vai

to.
Prie kapo ir vado ir tėvo gar

saus.
Tai verke mergele užlaužus 

rankas,

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

ir

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip-;' 
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius ■ 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. ' 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.I
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TIKTAI,. ? . 50c
SAULE PUBLISHING CO., 
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Szv. 
prie 
pris 
Szv.

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

L TRASKAUSKAS

Scranton, Pa. f Gerai žino
mas gyventojas Berautu, Adol
fas Aliszauskas, nuo 1621 
Church Ave., mire Lapkriczio 
('Nov.) 23 diena 1944 m. Sirg
damas szeszis menesius. Velio
nis gimęs Lietuvoje, pribuvo in 
Ameriką 40 metu adgal. Buvo
anglekasium. Paliko savo pa-' 0 sziaurines Afrikos užėmimas 
ežia Juanna, du sunu: Zignion-’ Jau P&vede karo vadeles ir mu
itą ir Adolfą abudu Laivynes su rankas. Anų metu pabaigo- 
tarnysta, ir duktere Adelia Ma- U prasidėjo karo pabaigos 
liszauskiene ir 6 anūkus. La ii- pradžia, 
kriezio 27 diena isz Szv. Myko
lo bažnyczios laidotuves buvo metu pradžios, didžiausias mu- 
iszlkilmingos, prie didžio alto- su darbas buvo prisirengti. Da
riaus atnaszavo Szv. Miszias bar jau prisirengė ir visas viso 
Kun. Baltuszeviczius, prie szo- savo kraszto jėgas esame pa
niniu altorių aukavo miszias kinkė vienam tikslui: priesza 
giminaitis Kun. Petras Ali- sumuszti, kara laimėti ir taika 
szauskas ir Kun. Norkūnas. Už sugražinti, 
ą. a. -mirus vele tariame amžino
je atsilsi duok jam vieszpatie.

— P. M.

mones vadai, valde pasaulio 
bizni, o musu szalies vadai tik

ILGAI MIEGOT

— Bijok tu Dievo! kaip 
gali taip ilgai miegot? Ana, 
saule senei pasikėlė, jau bus 
tris adynos.

— Tai-gi Saule nuėjo gult 
vos truputi suteme, o asz nu
ėjau gult gerom isz vakar om.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Kaip musu vadai szi pramo- 
j nes ir politikos klausima isz- 
'risz, sziandien dar neaiszku. 
i Bet iszriszti, jie turės iszriszti 
1 jeigu mes nenorime kito dar ir 
baisesnio karo susilaukti. Anas 
karas szio klausimo neiszriszo 

I ir ano karo taika mums szita' 
’’ kara iszperejo.

Dabar jau Hitlerio draugai 
•' neszasi kiek tik gali, jo padup-j 
• czikai seilinasi prie musu ir 

puola savo anų dienu dranga.
Jau sziandien galime beveik 

staeziai sakyti, jog, nėr žiūrėta,1 
koks baisus ir stiprus yra tas 
prieszas, jo dienos jau suskai
tytos. Hitlerio kariszka politi- rie mums aiszkina, kad mes szi- 
ka jau sziandien veikia priesz 
paežius Vokieczius. Vokiecziu 
kariszkos politikos svajones 
szuo ant uodegos nusinesze. 
Hitleris apsiriko, jis pamirszo 
jog jo tai “Naujajai Tvarkai” 
reikalinga ne vien tik žverisz-

Klysta ir labai klysta tie, ku-

ta kara vedame, kariaujame, 
galva guldome už tai kad mes 
norime gryzti in savo paprasta, 
kasdienini gyvenimą, kad mes 
norime gyventi, kaip gyveno
me. Ne! Ir dar syki ne! Mesto 
nenorime. Mums isz szito karo

IT TAKES PLENTY OF WAR
TO BUILD B-29s

THE WAR in the Pacific is the 
most costly war America has 
ever engaged in. It’s simple arith

metic. A mountain of special, 
costly equipment is needed. A 
B-29 Superfortress used in the 
bombing of Japan costs $600,000 in 
War Bonds. And this is just one 

the many extra costly imple-

BUY AT LEAST ONE EXTRA $100 BOND

BONDS

LOAN

ments of war needed to achieve 
final victory in the Pacific.

That’s why the 6th War Loan 
Drive is so important. That’s why 
you must back it as generously as 
you have every other war loan 
drive. Invest in the next raid on 
Japan....

LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
620 W. Centra St., Mahanoy City

“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.


