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Rusai Paėmė Klaipė
--- *

Isz Amerikos Suseke Vokieczius
Sznipus

. 11

Rūkymas Papirosu 
Pasididino

WASHINGTON. — Ameri- 
koniszkos moterėles ir mergi
nos labai priprato prie rūkymo! 
papirosu, todėl ju praeita meta 
daugiau surūkyta ne kaip pra
eituose metuose. Praeita me
ta Suvien. Valstijuose surūky
ta net 75 bilijonus papirosu.

100 Metu Senukas Ant 
Svodbos Savo Sunaus

SAN FRANCISCO, CAL. — 
H. Biener, 100 metu amžiaus isz 
artymo miestelio, radosi ant' 
svodbos savo sunaus Williamio 
kuris vede su Helena Brighton. 
Senukas yra sveikas ir drūtas.

I

f

ISZ VOKIETIJOS ANT VOKIETIJOS 
RUBEŽIAUS

Vokiecziu laikraszcziai ir ra
dijo kalbėtojai spiegte spiegia,; 
kad baisus ir pražūtingas pavo-| 
jus gresia visai Vokietijai isz su armija jau ant Vokietijos ru- 
Rytu. Jie prižada savo žmo- į bežiaus ir ant kelio, kuris eina 
nems, kad už dienos, kitos, jie į staeziai in Berlyną. Isz Berly- 
sustabdys ir atsimusz priesz no eina gandas kad Rusu armi- 
Sovietus. Bet Vokiecziai bai-1 jos jau tik kokia devinyios-de- 
siai iszsigando. Iszrodo kad jie szimtys-devynios mylios nuo 
atsidūrė in ožio raga. Vokieti-'Berlyno, bet isz Moskvos dar 
jos didvyriai pavirto in kisz-! nieko apie tai negirdime. Mos- 
kiaszirdžius bailius. Jie nežino ^a sako, kad Rusijos armijos 
kur bėgti, kur dingti, ar kur pa-į dar szimta trisdeszimts ketu- 
sikavoti, nes jie jau žino, kad ju ri°3 mylios nuo Berlyno, 
teismo sudna diena jau arti.
Prieszai juos isz visu pusiu ap- giau negu du szimtu myliu nu- 
supo, o Amerikos bomberiai isz marsziavo, Vokieczius nustu-

in me. Jie iszlaisvino isz Vokie
cziu suvirszum keturios de- 
szimtys tukstaneziu myliu že
mes, skersai, iszilgai pere j o per 
Lenkija ir suskaldė Ryt Prusi j 
ja. Tik penki metai ir penki 
menesiai kaip Hitleris pradėjo 
ineiti in Rytus ir prižadėjo sa-į

i vo žmonėms žemes, turtu, tai- kietijos kariszku fabriku ir pa- 
kos ir visu svarbiausia ant vi- bulklu centro. Didis, derlin- 
sos Europos pergale. ;
Hitleris atsidūrė in ta pacziaįpdna 
vieta isz kurios jis 
kariauti.

LONDON, ANGLIJA. —Ru

in dvi nedelias, Rusai dau-

Gerai Padare Sako
Sudžia

MOULTRIE, G. —Pagal ap
linkybes, vyras tuk’i tiesa pa
imti savo neapmalszoma pa 
cziule ant keliu ir užduoti kelis 
blynus, kaip tai daro tėvai su 
vaikais. Taip pasakė sude su- 
džia. Sudžia paliuosavo nuo 
bausmes John Bainer, kuris 
buvo teismas už sumuszima sa
vo pacziules. Laike teismo pa
sirodė, kad jauna pacziule ne 
tik ka buvo karszto budo mo
terėle, bet apdaužydavo veidą 
savo vyro. To buvo už daug 
Bainerui, kuris pasiėmė pa
cziule ant keliu užduodamas 
per sedynia keliolika blynu.,

Harvard Hodkins, 17 metu 
studentas, patemijo Vokie
czius sznipus: Gimbelir Cole- 
pangh, ir pasėkės j u pėdom 
atgal ir patyrė kad jie atėjo 
nuo mariu. Jisai pranesze sa
vo teviu, o jisai davė žinia 
del valdžios palicija (FBI) 
ir Vokiecziu sznipai likos su
imti.

Barsiukas Pranaszas

Rado Dvi Moteriszkas
• Kojas

9KANSAS. K. — J. Waiding, 
vaikszcziodamas parke, rado 
koki tai pundą kuri iszvinojas 
paregėjo jame dvi moteriszkas 
kojas, kurios buvo nupjautos 
nuo stuobrio. Kaip palicija 
mane tai tosios kojos priguli 
prie moteriszkes lavono kurios 
stuobri be kojų surado ne 
nei prie prūdą.

še

Turėjo Milijonus;
Mirė Vargszu

DEARY, ID. — Po mircziai 
Kon. Lynch, vargingo žmoge
lio, likos surasta dokumentai, 
kurie parode, buk tasai senu
kas buvo vertas kelis milijonus 
doleriu, kada buvo jaunesniu. 
Mirė varge ir kitados turėjo 
maža bizneli.

Sulyg senu žmonių pasaka, 
jeigu barsiukas iszlys isz sa
vo urvo Vasario (Feb.) 2-ra 
diena ir pamatys savo szesze- 
li, tai dar bus szeszios nedė
lios szaltos žiemužes. O jeigu 
ta diena bus apsiniaukus ir 
nebus saulutes, tai pavasaris 
jau arti. Nes, nuo barsiuko 
priguli ar mes tuoj aus maty
sime kaip medžiai ims sprag- 
ti ar dar klausysimės kaip 
tvoros nuo szalczio braszka 
ir ledas puoksztelia. Barsiu
kas mums pasakys ar jau da
ryt darželyj lyseles ar dar už 
pecziaus patupet.

Pirkite Apgyniu?:)
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Amerikonai Ati 
dare Nauja Už
puolimą Ant

V okiecziu

padangių trenkia perkūnais 
pat Berlyną.

ISZ VENGRIJOS

Vengrija visiszkai pasidavė 
ir dabar sykiu su Alijentais ka
riauja priesz Hitlerį. Ji turi . 
per szeszis metus sumokėti du 
szimtu milijonu doleriu Rusijai 
ir szimta milijonu doleriu Cze- 
koslovakijai ir Jugoslavijai, iri 
dar kiek kitems Alijentams. Ji' 
taipgi sutiko grįžti prie savo 
senu rubežiu. O josios armijos 
dabar stojo mums in talka.

Vengrai buvo paskutinieji 
Hitlerio draugai. Dabar Vokie- 
cziai liko vienui vieni; dabar 
Hitleris priesz visa pasauli.

Rusai Paėmė 400 Miestu Nuo 
Vokiecziu Lenkijoj; 2,000 Ali
jentu Eroplanu Bombardavo 
Geležinkeliu Centra Vokietijoj; 
Japonijos Miestas Tokyo Bom

barduotas Per Amerikonius
LONDON, ANGLIJA. - Rusijos 1-mos Bal- 

Dabarjgas, ir visokiu kariszku tavoru tikos 31011 jos ISZVaikc VoltieCZlUS ISZ LietUVOS, 
, paezia Pilnas ir bagotas Rhur slėnys . .
pradėjo kokia penkios deszimtys pHCHlC KJčlipCdOS UOSt3S“pOrtčlS. KlžlipCdOS 

myliu nuo musu armijos, jei- /yo^įszkai Meisiel), yra tai vienas kur Lietuviai 
t • -i • j gn musu armijos ta slėni paim- x
ei i i a Berlynas ir visi Vokiecziai; Prusnose geriausiai užsilaikė. Sodžiaus gyven-

jie jau dabar į patjs nes J“08! tojai czionai dar beveik vieni Lietuviai. Klaipė-
- - -- J Vokietijos szirdis. Kiek pa- J .... . .
- - ’ -Jnaszu butu jeigu Vokietis pa-J da guli jisai ant Baltijos jurios kranto, turi labai

imtu Philadelphia, Detroit,' • i s t • • • ___
Pittsburgha ir kelis kitus ka- gera piieplauk3 laivams, ir vienas isz žymesniu 
riszku fabriku miestus nuo mu-| Įįetuvos uiiestu;buvo smarkiai susivokiecziavos 

,su. Taip ir bus jeigu musu ar-į . . x « i i •• • i
mijos tik dar penkios deszim-1 Rusai paėmė įmesta Dabtowa Lenkijoj kur ran- 
tys myliu gaies pasistumti. jįdžiausi angliniai kasyklai taipgi fabrikai.

i»n ■ r 'v-1;"-— -Me 400 miestu ir miesteliu fcz vakaru Lenkijosjancziu partijų Graikijoje. Vi-, turi savo armijas vėl susiorga-mus koks pavojus jam ten gre- r j
sas tas nelemtas ir pražūtingas' nizuoti," susirinkti. Ir dabar į šia. Už tai tas penkios deszim-į paimta. Didelis fflieStOS POZUOMS Lenkijoj da- 
Graikijos klausimas dabar vir-į jiems kur kas sunkiau savo ar- Vs myliu kelias bus ir prieszo . . _ . . . .
to in politikos pesztynes. Betįmijoms pristatyti karabinus, įir brolio krauju nulietas, ir la- bar HpSiaUtaS per RUSUS IF ten HHlSZiai tCSCSl 
ežia sunku bus susitaikinti tol,1 amunicija ir maisto. Turime vonais nuklotas, pirm Vokietis 
kol komunistai turės nors vie-į atsiminti kad jie daugiau negu pasiduos!

i na karabina savo rankose, ir tol du szimtai myliu nuo namu,1 -----
kol Anglijos armijos pasiliks nuo savo kariszku sandeliu ' 
ant Graiku žemes, i 
res savo namus susitvarkyti be sustoti ant Vakaru frunto ir 
komunistu insikiszimo ir be laukti iki kariszkas sztabas ir! 
Anglijos pagelbos. į kariszkas Sandelis juos pasi

vys. Bet tai nereiszkia kad Ana petnyczia Constantinas

Didžiausias sodas citrinų 
(lemons) randasi Santa Paula, 
Kalifornijoj.

Giliause vieta Pacifiko ma-

ISZ GRAIKIJOS

i ežiai tikėjosi Rusus sumuszti ar 
nors atsimuszti,
žino ir. prisipažinsta, kad jiems 
tebeliko tik viena viltis: apsi
ginti.

Gal Rusai (Sovietai) jau da-' 
bar taip greitai nemarszuos, 
taip greitai nekeliaus, tiekį 
daug ir taip staiga nepuls, nes 
visiems suprantamas dalykas.Prasidėjo mitingai, pasiszne-

kejimai ir derybos tarp kariam'Jie dabar turi biski pasilsėti

i. ... .... .. ..Oumansky, RusijosGraikai tu- AmeriKiecziai taip pat turėjo . J J
v. . . . i Ambasadorius Žuvo

MEXICO CITY, MEX. —

ežia jau pabaiga. Visai ne! oumansky, Rusijos Ambasado- 
Jeigu Rusai dabar sustos, tai rįus Meksikai žuvo, kaip jo ero- 

Amerikos kariszkas radijas ,tik pasilseti-tik SUsMnkti SaV0 Planas susprogo ore. Dar neši- 
Europoje ragina Vokieczius karemuS’ sav0 arm'1as “'Pelnoma kaip ar kodėl eroplanas 

., . . , . .. ■ . kui jau surengti dar didesni!pasiduoti, aiszkina jiems kad 
jie jau pralaimėjo kara, kad 
jiems jau visai nebeliko vilties. 
“Pasiduokite, nes tuoj aus jau 
bus per vėlu! ’ ’ Bet kol kas tos 
radijo programos nieko nepe- ras tuoj aus baigsis.
sza. Amerikos kalbėtojai aisz-į Kaip Churchill’as keli metai Naciu agentus. Bet nieko tikro 
kiną ir prižada, kad nei Ameri-’ atgal pasakė, kad jeigu ir visa' dar nežinoma.
ka nei Anglija visai neketina Anglija butu suklupus, Brita- 
kerszyti ar nekaltus bausti. į n^Ja dar nepasiduos, taip ir Hit-

_ _ _  _  jleris sziadien sako, kad jeigu
Jau treczia nedelia kaip So- Berlynas ir pultu, Naciai-Vo-

ISZ ANGLIJOS

i -

PARYŽIUS, FRANCIJA. - Amerikos Imos 
armija atidarė nauja užpuolimą ant Vokiecziu 
vakaru fronto arti Reich prie Belgijos kelio. 
Apie 2,000 Alijentu eroplanu užpuolė ant gele
žinkeliu centro ir tiltus prie Ruhu ir Rhinlando 
Vokietijoj. Musziai eina prie Luxembourgo.

ISZ PHILIPPINUOSE. - Amerikonsi ant
. ■ taip del beveik jokios priezines Į uzon saĮa įau randasi Ulie Pamp3ng3 Upe, 34 

puolimą kuris sykiu su Amen- kaip tik pasikele nuo žemes su-j ‘ ’
sprogo ir beveik visi kurie va
žiavo jame pražuvo. Rusija ima’

myliu nuo miesto Manilos, ir pagal žinios tai ma
no paimti in trumpa laika. Tokyo miestas Japo-

kiecziu ir Anglu puolimu nesu
stos iki Berlyno nebus! |

Bet tai nereiszkia kad jau ka- intarineti buk ežia kas nors ty-į
Visai ne! ežia taip padare, ir intarineja nijoj likos bombarduotas per Amerikonus.
t . . Trr x -r» x • 1 x • 1 ’

Ambasadorius Oumansky 
buvo beveik gabiausias ir mo- 
kycziausias ir intakingiausias 
ambasadorius. Jam pasisekė

jo daug intakos ir Amerikoje, , ka. Oumansky nors buvo, Mek- 
Oumansky buvo jaunas bet be sikoje, bet jo darbas buvo be
galo apsukrus ir mokytas žmo- veik visas atkreiptas in Ameri- 
gus. Jis gerai mokėjos daug

į kalbu, buvo visu gerbiamas ir
ka ir jis Rusijos buvo pasiunti
nys, nors slaptas, del Amerikos.

riuose randasi prie Japoniszko vietai vejasi Vokieczius. Ir kiecziai nepasiduos. suriszti draugiszkus santykius prie visu jis mokėjo prieiti ir Gal vien tik Litvinov galėtu jo>
pakraszczio, kuri turi 32,644, vargiai Vokietis juos sustab-j Amerikos, Anglijos ir Fran- su beveik visomis Pietų Ameri- jiems patikti. Vargiai Rusija vieta užimti, bet dar nėra tikru 

į bet ir tai nesurado dugno. dys. , cijos armijos daug arcziau Vo- kos valdžiomis. Jis taipgi ture- kita toki ras pasiusti in Meksi-' žinių, ka Sovietai paskirs.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
l Daugiau kaip bilijoną dole-- 
Iriu aplaiko valdžia padotko 
nuo tuju dalyku. Dvasia Szulinyje

lyventojai Suv. Valst., kas 
iszduoda ant minksztu' 

gėrimu 115 milijonu doleriu. | arbininkui tenka pile. Asz ilgiau neiszken

giminiu, mes ir taip isztuszty- 
sim jo skryne ir pradėjo abudu 
juoktis, nes taip baisiai kad net 
Jonukui plaukai ant galvos su
stojo, kada iszgirdo tai]) kal- 
banczius.

Pažino jis gerai ta Dankevi- 
eziu, kuri turėjo mieri apvogt, 
buvo tai labai geras žmogelis ir 
visi aplinkines gyventoje! ji 
mylėjo,

dekavojo, jog apsaugojo nuo 
užpuoliu, paklausė 'kuom jam 
užsimoket už ta persergima?

Jonukas pasikasęs in galva 
atsake ne drąsiai:

— Mano tėtulis numirė 
su’ priesz menesi, o moezeka mane 

iszvare isz manu, idant sau pa- 
]irieglaudos, 
pono, idant 
in dvara, o 

idant do va- 
kada ‘ uaį (]Uonos ne valgyt.

. t

le j Žinoma Dankeviczia prime ir 
turėjo didele pamaczi visame, 
o kada pagyveno su ponu apie 
^deszimts metu, gavo 60 margu 
.geros dirvos o apsiženijas gy-

Ir tai pasakęs iszfraukc isz ki- 
szeniaus gala virves, ka pama
tęs Jonukas, pradėjo drėbėt 
kaip lapelis. Vienok nuduoda
mas, jog nesibijo, nulipo žemyn 
nuo medžio ir taip meilei pra-j 
szesi. tu piktadariu 
minksztino ir pastanavijo jam 
gyvastį dovanot, tiktai turėjo jieszkotau sviete 
jirisiegt, jog ne vienam .gyvam BZįtaį asz praszau.

ba ka tik pats turėjo,' sutvėrimui ne pasakys ka 
irgszais dalinosi ir tik jo girdėjo.

In pora adynu po tam, 
sėdėjo ponas Dankevicze 
stalo, o szale jo senas Vaitie-1 
kus ir kalbėjo apie senovės lai-' 
kus, tame inpuole Jonukas in' 

kumszte'
{tora kartu paszauke garsei: j veiia dabar mylėtas nuo Die- 

— Klausykie manes szepa! v o ir žmonių.

ues :pa- 
barszkinau in paipa ir paszau- 
iiiaii: “ iszdžiuve^, nėra dau
giau vandenio” ir daugiau ne
girdėjau vandenio traukiant.

Skaitytoje! gali suprastie, 
kas atsitiko su ta ypata (moto
re), kuri netikėtai iszgirdo bel
dėsi ir kalba szulinyje, o szuli-

pamatytie ir patirtie darbuose 
visokius atsitikimus. Asz kaipo 
angle'kasis daugel metu dirbda
mas augliu'kasyklose po žeme 
isz to pelniau pragyvenimą su 

. savo senais tėveliais ir sesute- 
1 mis, visi buvome užganėdinti.

Vrbuzas paeina isz Afriko iriAT- * , ui ->1 I V iena karta man pa bodo dide-
_ i _____  i _ ir- i ____n. . { 1

■'liose giliose kasyklose dirbtie. nys buvo gerai aptaisytas isz 
Sumaniau eitie jieszkotie darbo virszaus jog niekas in ji nega- 
prie mažesniu kasyklų. Viena Įėjo insilgautie. Motere mano, 
diena, gavės darba ir pradėjau]kad jos szuliny piktos dvasios 
dii'btie man parodytoj vietoj,] užvieszpatavo, atbėgus pas kai- 
kuri maniakai patiko, nes buvo mynus szauke: 
labai daug tyro oro kvepuotie, szulinyje užvieszpatavo, 
o ežia visai netoli iszeitie gali
ma laukan; nereikejo jokios 
s p roks t anezio s me d žego s 
totie pal i uogavimui anglies 'b a 
buvo anglis minkszta, kokiu] 
trijų pėdu 'ketiniu coliu storio. 
Karukai ka angli in juos pila, 
buvo visai maži ir lengvi varto- 
tie. Viražus akmuo po kuriuo 
dirbau, labai buvo blogas bet 
turėdamas in vales lentų ir 
ramseziu galėdavau sulaikytie 
nuo užgriuvimo. Dirbau tam 
laimingam darbe keletą mene
siu ir buvau užganėdintas. Vie
na ryta asz nuėjau in savo dir
bama vieta, kaip ir kiekviena 
ryta, o kasyklų locnininikas 
man pranesze kad jam labai 
sziadien yra reikalinga anglis, 
melde manes kad kieki galima' moezekos ne žiūrėdama 
daugiau anglies iszleiscziau 
laukan, nes anglies iszvažioto- 
jei lauks.

Asz prižadėjau jo praszyma 
iszpildytie, ba nuo karuku ga
vau moketie, kuo daugiau isz- 
leisiu, tuo daugiau pelnysiu su 
dienos uždarbiu.

Norėdamas iszpildytie pra- 
szyma savo darbdavio, pasi- 
spjaudžiau in delnus ir pradė
jau ardytie angli. Man beker
tant siena truko ir insiverte 
vanduo. Asz i'szsigandes szokau 
beigtie in saugesniu vieta. Atbė
gtas uždusęs in vieta 'kur jau 
pavojus nėra ir žiurau nusiste
bėjas kas ežia bus. Klausau kad 
atūžė vanduo neszdamas visus 
mano pagalius ir 
Stoviu ir žiurau kaip vanduo 
bėga ir pats sau dekavoju kad 

' iszsigeibejau nuo nelaimes.
Vanduo tuo apsistojo bėgės. 

Asz nusiėmęs lempa nuo ka)k- 
1 tos ir einu povalei žiuretie kas 

ežia atsitiko. Nuėjės in dii'ba- 
i ma veta, radau skyle iszpleszta 

angliję o vandenio jau nebuvo. 
Galva inkiszes in minėta skyle 
žiurau kad dailei aplinkui ak
menimis isztaisvta, o in viražu

Arbūzas, arba, angliszkai va- 
! dinamas “Watermelon” vra

Norints 106 vaikai girna ant'metas 
kožno 100 mergaieziu Amerike, 
bet daugiau vaiku mirszta pir
mutiniuose metuose ne kaip 
mergaieziu.

Jeigu nebutu ateivystes, tai'labai mylėtu per Amerikonus, 
tarp suaugusiu butu tas, kad. bet kokiu 'budu jisai czionais 
pnt kožno 1,000 vyru pripultu' atsirado, tai ne visi žino.
1013 moterių. O kad tarp pri- 2IĮmvusiu ateiviu daugiau pribu- paeina da nuo laiku Kolumbo.į 
na vyru, tai s’kaitlis persimai-1 Badai Afrikoniszki nevalnin- 
no, kad ant kožno tukstanezio kai pasiėmė su savim sėklas i\r- 
moteriu pripuola po 1,040 vy-^ bužo ir kada iszlipo ant Aineri- 
iu. - Į koriiszkos žemes, pasėjo sėklas

Arsziausias padėjimas yra ir nuo tojo laiko arbūzai ezio- 
Anglijoj, kur ant kožno tuks-'nais prasiplatino. Sziadien uki- 
tanezio moterių pripuola vos ninin'kai daro puiku bizni su ar- 
934 vyrai. Kituose sklypuose (bužais, o ypatingai sziltesniuo- 
nioteres pervirszina vyrus kai]) 
Kinuose pripuola 1,255 moteres 
ant tukstanezio vyru.

Ugiause isz visu Angliszku 
valdytoju ilgiausia valde kara
liene Viktorija, kuri buvo cie- 
sorieniąpcr 64 metus; nuo 1837 
ly'g 1901 meto.

se valstijose.

“ kažin kas mus 
bala

dojęs! szneka, o vandenio norą, 
gal kokia dvasia ten pakutavo-

var- je,” — liet motore nežinojo 
priežasties. — J. M.

g'ii‘0-; mane priimtumet
! dirbsiu teisingai,

Ugnys Suvienytose Valstijo
se praeita meta iszdegino giriu 
ant penkių szirntu milijonu do
leriu.

Galvos skaudėjimas yra žen
klas jog koks nors kūno dalis li
gotas.

Jeigu skaudėjimas vienszo- 
ninis, tik vienoj vietoj, asztrus, 
greitas ir smarkus, tai neural- 

sokiu pauderiu ir kitokiu kva-’gija. Ir tas gali prigulėti nuo 
ra'bu kvarbuodamos savo vei-Į suirimo pilvo arba kepenų, vi- 
delius 'kas < 
jonus doleriu, 
kone du bilijonus doleriu. Taip'gio nuo karszczio, neapsisau’go- 
vadinami “beauty parlors’

AVashingtono valdžia apskai
tė, buk Amerlkoniszkos mote
rėles 'kas diena iszduoda ant vi-

~ , ----- v ~ — L-------------?

diena po penkis mili-l duriu uždrutijimo, nervu sui-
ar'ba per meta rimo, akiu intempimo, nuovar-

jimo nuo szalczio, arba inkstu 
locnininkai pastoja milijonie- uždegimo.

Kuomet ypata serga maliari-riais, bet merginos kurios juose
dirba aplaiko tiktai po 18 ir 40 ja, karszlige, influenza ir szlap- 
doleriu ant sanvaites.

Ne karta amerikonišziki slid
žios iszstato save ant juoko pa
imdami tiesas in savo rankas. 
Sztai vienam sude Missouri 
valstyje, iszpere 'gerai sėdynės 
keturiems vaikams kurie pa
sielgė sude nepridcrencziai. Ne
norėdamas pailsyt rankos, im
sit rauke czeveryka nuo kojos ir 
pradėjo dalyt blynus kaltinin
kams.

Argi tokis pasielgimas “jo- 
magistrato ’ ’ ne buvo daug dau
gi a u nužemintas ne kaip 
m ingi beibokai!

re'ks-

lige, galva skauda, bet smegenų 
įpleviu uždegime skaudėjimas 
kankinantis.

Daugelis kūdikystes ligų 
prasideda su galvos skaudėj i-' 
mu.

Pirmiausia reikia surasti ka
me dalykas. Jeigu galvos skau
dėjimas asztrus, imk 10 grain 
aspirin ir jeigu nenustoja, vėl 
imk tiek pat už trijų valandų. 
Kuomet imi tas piliules tuoj po 
ėmimo gerk karsztos arbatos 
ir valgyk szmoteli pakepintos 
duonos kas sulaikys-koktumą.

Jeigu tankiai galva skauda 
patartina kreiptis pas gydyto
ja, vietoj kad kęsti.

New Yorke daktaras
Grosse perstatė klinikoj žmogų 
darbininką, Vokieti, kuris pa- 
rodineja anatominius szpose- 
lius tokio pavidalo, jog ne ge
riausi daktarai ne sztant su
prasti. Tasai žmogus turi apie 
35 metus, gali kožna dali savo 
kūno pajudint.

Sulaikineja jisai plakimą sa
vo szirdies. Pilvia savo žarnas 
taip pakele augsztyn prie kru
tinės, jog vietoje pilvo, pasida
ro duobe. Gali jisai kožna dali 
kūno pajudinti ant kaklo ir pe- 
cziu, ant 'katros vietos nori ku
na pajudinti tai gali padaryti. 
Ir tai jam lengva padaryti. Pa
gal daktara Gross, tai tas da
lykas del medecinos yra neisz- 
tvrinetas.

J. M.
savo

Jonukas

tiek sau pasilikdavo, kad tik 
iszmito; o turėjo prie saves se
na tarna, kuris drauge su juom 
vaiske sluzyjo ir ne ant vienos 
musztyues radosi; Dankeviczia
kaipo afi'cieras, o Vaitiekus pakaju ir sudavęs su 
kaipo seržentas.

Daug turto Dankevicze ne 
geide ir pasiliovė ant menko 
ko. Ne tiktai po numidimu toli
mos tetos, likos isz vieno 
turtingu, apie ka dąžinojo žmo- 
nys o ir du piktadarei, kurie ta- ] 
resi ant užpuolimo, apie ka Jo-. 
nas sėdėdamas ant medžio apie 
viską girdėjo. Pasikalbėja, jau 
ketino eiti, tame szakos su- 
braszkejo iszgirdo garsu cziau- 
dejima, jog balsas kaip nuo szu- 
vio atsimusze giroje. Piktada- nai, ka ketina pasakytie, tai pa
rai kaip perkūnu inmuszti su- sakiau szepai, ba ji medine, tai 
stojo, o rudis tuo jaus supratęs negyva, o asz sziadien 
pakele galva ir paregėjo tupin
ti medyje vaikina, eme piszta- šaky tie, ka maeziau ir girdėjau, 
lieta atkiszo

asz tau sakau, jog szia nakti,
; apie vienuolikta adyna, pikta- 

sy.į dariai ketina užpult ant namo
pono Dankevicziaus, ir paimtieį

I pinigus su skrynute, ka stovi] 
’ 1 miegstubeje po lova.

Paszoko nuo stalo abudu se
nelei, ir pradėjo vaikino kvost 
nes jis' tylėjo kaip žeme ir tik
tai tiek kalbėjo:

— Ne klausykite manos po-]

an'ksti
prižadėjau niekam gyvam ne

— GALAS —

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

PUIKI ISTORIJA

TIKTAI, . . . 50c
SAULE PUBLISHING CO 

Mahanoy City, Pa-
ir norėjo szaut, 

nes jo draugas pasaka “Ne 
szaukie brolau ba ant to balso 
galės kas atbegt ir mus pate- 
myt, szitai bus geriau kai}) szu- 
ni pakart, kad mus ne iszduos.

Tada Dankevicze prisijuokęs 
isz Jonuko, ne klausinėjo dau
ginus ir isz laik pasiruosze vy
rus kurie nakti piktadarius su
ėmė. Ant rytojaus paszaukes 
Dankevicze pas save Jonuką

Suvien. Valstijai turi 
rankose visokiu žemiszku tur
tu prigulincziu prie Vokiecziu 
užgriebtu laike kares ant 500 
milijonu doleriu, taipgi visokiu 
laivu verties ant 200 milijonu 
doleriu. *

Pagal 'Suvienytųjų Valstijų 
surasza, tai daugiausia savžu- 
dinscziu atsibuna tarp. 9 ir 12 
valandos priesz piet.

Amerike ūkininkai augina 
170 bilijonu bicziu, kurias kas1 
metas padirba 50 milijonu sva
ru medaus.

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

Algere randasi upe kuri su- J 
sideda isz atramento, nes isz * 
priežasties susijungimo dvieju1 J 
upiu in viena, kurios turi savy-!5 
je novienuokius kemikalus, su- * 
simaiszo ir stojesi vanduo juo- $ 
du kaip atramentas.

KALENDORIAI
1945 M.

15 coliu ploczio x 23 % col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.,

# MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

* 
*• 
* 
* 
* 
* 
¥ 
* 
t 
¥ 
*

* 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥

Valdžios padotkinis biuras 
apskaitė, buk Suvienytoju Val
stija gyventojai iszduoda kas 
metas ant visokiu pasilinksmi
nimu, teatru, perfumu ir kito
kiu nereikalingu daiktu tnly- 
ka bilijonu doleriu.

Skaitykite “Saule”

C3T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti ‘‘Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczia. PASKUBINKITE I I 1

() rakai! stovi? Imk szita 
kamputi duonos ir eik po 

velniu isz grinezios, dabar pa
vasaris, tai sau gausi kur kaime 
vieta už piemeni.

Tai)) kalbėjo naszle po Mo
tiejui Balczunui in savo posū
ni Jonu'ka, kuris ant riksmo 

dra-
šei dairėsi po grinezia.

— Tai ka daryt! Kad jau 
iszvarote, tai eisiu, kur mane 
kojos ir akys nesz, norint grin- 
cze mano tėvelio ir ne turėtu 
niekas vales mane iszvarinet.

— Ne lotum kaip szuo, — 
suniurnėjo moezeka, ka tavo tė
vas turėjo, tai jau senei viskas 
nuėjo, ba be Ilgindama viskas 
nuėjo, o kas randasi, tai mano 
užprocevota ir nežinau kaip 
iszmaitysiu likusiu sieratukus, 
ii- parode ant bėgiojeneziu po 
asla linksmu kūdikiu jos locnu.

— Na tai motinėlė lik svei
ka, keliausiu pas dede ir Spar
vinius, gal ne iszvarys manes, 
tai pasakęs Jonukas, atsisvei-

lentgaliusJ kino su savo pus broliais ir at-
siduses iszejo isz savo gimtos 
vietos.

— Ir ko man taip labai rū
pintis, kalbėjo in save vaikinas, 

I turiu jau 14 metu, o taipos-gi 
esmių sveikas, o jeigu mane gy
rė musu kaime visi tada ir vi
sur bus gerai o Dievas ne apleis 
rasiu duonos szmoteli ant svie
to.

Taip maustydamas ėjo sau 
kas kartas toliaus ir toliau, net

negalima buvo nieko maty tie J kada radosi viduryje gires, se- 
tK viduryje triuba (paipa) ka-,do P° niec^žiu idant pasilsėt ir 
bojo, kuri jau vandenio nęsie- I paklausytie eziulbaneziu pauk- 
ko. Dažinojes visa dalyka ka feZK‘liu. Kada pradėjo dairytis 
asz ežia netikėtai radau, atsise- l30 meclziu> pmegejo ant vieno 
dau, (pypke užsidegiau, traukia. niedžio lizdą, o kad buvo mit- 
dumus ir teminu in an’gli ir tos jIas vovere, t nejaus paszo- 
skyles, mintis mano apibėgo ir insikabino ir jau bu
koki gera darba turėjau per ke-1 x ° P' szitai dirste-

jlis menesius. Staigai iszg------
kad kas ežia v 
ke bleszine suskambėjo, ir pra
dėjo paprastai vandeni trauik- 
tie isz virszaus. Asz nusistebe- 
jes priėjau prie skyles, inkiszau 
lempa ir galva in skyle, žiūra u 
in viražu bet nieko nesimato 
apart tamsos. O ežia paipa orą 
trauke nenustodama, (manau 
sau trauk, bet vandenio negau- . i 
si ba iszdžiuves). Apsistojo 
traukt vandeni, manau ar ežia 
jau bus viskas, bet vela klausau 
vaikszczioje ir pila vandeni in 
pampa. Pradėjus vela trauktie 
vandeni, vanduo iszbego ka in-

- • • >-irdau ^eJ° zemy]b susilaikė ir parege-
raikszczioje°ir ko- -1’0 du žmonis, vienas

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplankysite knygas per paczta.

Mahanoy City, Pa. 1
No. 160 Keturiolika istorijų api*> 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta Vergija; Pusiaugave- 
nis; VieszData 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. 25e

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

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 *pie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganczio 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 Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkte 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrac 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiirieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 

Kepta Juoku ir Paveikslo* 
.IR

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

! su ruda 
barzda taip prakalbėjo in ant-į 
ra:

— Tai vaikine, esi sztant. 
mano Jurguti! jog tu rakta tu-, 
ri kiszenyje! brace 'bus laimas 
nes bus ir darbo su tuom Dan- 
kevieziu, 'ba tai senovės Žalnie
rius, o su fokais tai vaikine ne 
szposas.

-— Ne bijok duosime rodą,

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

No. 102 
tninaliszka

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

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

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

|<o. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 1 27 Trvs istorijos apie Dūk
to nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 nūs...15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

asz žinau, jog jis važiuos in Su- ISTORIJE apie Gregorius 
valkus ir ketina per laikrasz-, 
ežius jeiszkoti giminiu, ba jam 
teta labai daug pinigu numir-' 
dama paliko. Tegul ne jieszko

Jsz Numirusia 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

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

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

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

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................   20c

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
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 akmenoriauu; Klara; Nuspręsta
sis; A’zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

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

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

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

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

rtai;
Preke

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Grafas Bernu Pas Muzika
/ ■

(Tasa) kvapsnis pripildė orą; tyku- Kopūstas, kada sėdo po pave-

— Asz manstyju, tikrai ne
žinau ka manstyt; asz tiktai ži
nau, jog neesi isz kaimo, ir jau 
senei sakiau motinėlei, kad tau 
geresni duotu valgi.

— C) ka motinėlė pasakė?
— Motinėlė nuėjo pas teve

li ir ta pati pasakė, ka asz sa-1 
kiau.

Kopūstas pamerkė in Antana 
rodydamas akimis ant berno ir 
slūgines. Marijona apkaito. 
Bernas ir slūgine iszsižiojo. An
tanas susigriebė, jog per augsz- 
ta 'kalba užėmė, dadave:

atsit'aiko; gal . --------- ------------------

siu pietus valgyt, ar neketini 
mus kainui apleist, kur tau vi
sokį nuopuolei
jau nori keliant toliu ?

— Ar jau mane gaspador 
nori pa varyt už tai, jog tiek per 
ta laika duonos sudarkiau? Asz 
tau trumpam laike už viską at-

Tai in mane vienas po- nori. Palaukite tuojaus tėvai 
ji apie tai žinos; ne ant tuszczio 

o jis žmones kalbėjo, jog su tokiais 
aky- valkatais, ka jokio darbo nemo- 
kad ka, gerai negali būtie, ir jis dar 

kokia piktybia ant kaimo už-

— O ka ant to pasakė tavo' 
tėtulis?

— Ilgai nieko nepasake, 
tiktai aszaros akyse pasirodė, 
net mamyte nusigando ir liepe1 
davinetie del tavęs geresni val
gi, koki tik turime namie, ir 
kad mes nieko in tave nekalbė
tume, jog negali būtie piktas 
žmogus, ba turi doras akis; tik
tai kalbėjo, jog jeigu kada no
rėtai tavo pinigu ir drabužiu, 
ka randasi kletija, tai kad tuo
jaus atiduot, norint tėtulio ne
būtu namie, ir niekam tavęs ne- 1 
surūpini.

— Ar senei, Mariuk, kaip 
tėtulis liepe davinetie geresni 
valgi ?

— Jau bus kone nedelia.
— Ir paskui apie mane ne

kalbėjo ?
— Negirdėjau nieko dau- 

giaus, tiktai szitai vakariksz- 
czia naktį, kaip nomiesninkas 
ragino in baudžiava, tai tėtulis . 
liepe mamai, idant nubėgtu ta- 
ve pabudint, nes kada nuo no- 
miesninko dažinojo, jog tiktai 
dvieju in baudžiava reikia, tai 
ne liepe tave budint, nes Jurgis 
ir slūgine su pjautuvais eis in 
baudžiava.

— Tavo tėvas labai yra ge
ras žmogus, gal pataikiusiu 
jam kuom nors kada atsimoket; 
nes pasakykie, Mariuk, kad tu 
būtumei ant vietos ailos mergi
nos, apie kuria tas persiredias 
ponaitis suka, ar tu ji mylėtai, 
jeigu jis pasakytu, jog'be tavęs 
negali gyvent?

— Pirmiause pasakytai! 
jam tai, jog neesu patoga, o ve
la : jog jeigu ir myletau, tai kas 
jam isz to ? — juk asz tiktai kai
mo mergaite.

— O kad norėtu su tavim ap
sivesi ir tavo tėvu praszytu pa
velijimo ?

— O ar-gi tėvai mane leistu 
už tokio, ka jokio darbo nemo
ka?

— Juk tu nereikalautum 
dirbt, lm tas ponaitis yra labai 
turtingas.

— Mano tėtulis nereika- 
lauje turtingo žento.

— O jeigu jis bus biednu ir 
iszsimokins visokio darbo, ar 
tada mylėsi ji?

— Del Dievo! Antanai, ka 
tu kalbi, ka toki asz turiu my
lėt?

— Mane, Mariuk, kuris ta
ve geriaus pamylėjo už visus 
svietiszkus ant žemes turtus!

— Kas tai girdėjo tokia kal
ba! Jeigu mane mylėtum, tai 
praszytum kokio pirszlio, o ant 
galo kam man apie tai kalbėt. 
Jeigu tu Antanai esi tuom tur
tingu ponu, tai meldžiu tavęs 
idant isz manes neszposautum 
ir eitum isz kur atėjai.

— Mariuk, asz pajeiszkosiu 
pirszli, asz praszysiu tavo tėvu, 
tu turi būtie mano iki smert!

Marijona apkaito kaip rože, 
uždengė akis su žiursteliu ir 
nubėgo in grinezia, o Antanas, 
apimtas meile manstejo, kas su 
juom nusides.

mas aplinkui vieszejo ir tiktai 
oszimas vandenio malunia pei> 
traukinėjo tykumą. Antanas, 
už pusberni laikomas, jau nuo 
adynos ant kryžkelių stovėjo ir 
per menuli apszviesto kryžiaus 
žiurėjo in mu’ka, ir atėjo jam 
ant mislies raszto szvento žod
žiai: “Mylėkie artyma savo, lyginsiu, o Dievas yra liudinto- 
kaipo patsai save,” ir primine jum, jog labai dideli turetau ra
šau, kiek tai milijonu žmonių pešti, jeigu mane nuo saves at
kas diena tuos žodžius atkarto-! stumtumet, ypatingai sziadien, 
ja ir, jog ne visi ta prisakyma' kada noriu melst nuo jus did- 
pildo, o ne tik lupomis, bet ir žiausios malones.
darbais turi myletie artyma sa-j — Asz tavęs Antanėli ne- 
vo kaipo patsai save ir, jog, varau, ne nuo saves atstumiu, 

tiktai taip maustau, jog gal tau 
pas mus nepatinka; nes ir kita 
yra priežastis, o ne kad tau 
duonos pavydetau; iszsidali- 

nes kad

nas taip Kalbėjo, kada a 
per Vista perkelinejau, 
manes klausė, ar asz esu , I
vas, o asz jam atsakiau 
taip.

Antanas meiliai pažiurėjo in Į trauks; — o ar tai nepiktybe, 
Kopūstą, slūgine in berną, o pa-1 jeigu priesz jauna mergina vi- 
toga Marijona augsztin ant de- <Iui lauku klupo ja, kaip velnes 

drebulis perbėgo per prjesz duszia.
— Tylėk kvaila boba, ba ne-

kur musu skaitytojas . rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site lai'kraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Naktis buvo szilta,

besiu ir 
jos szirdi ir duszia.

Xr gaspador turiu būtie žinai ka kalbi.
ly'g vakaro malunia? 
klausė Antanas.

— Juk tenais Valentiene 
prižiurineja, tu galėsi g 
kaip saule leisis.

* * *
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo—— ----- -— iszo iszlins, Al

yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
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

Jeigu džraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

Antanas ėjo per giria, o Ma
rijona ežiom tieesiog ant kai
mo.

— Dieve! o Dieve! kas tai 
isz to Antano per žmogus, kad 
mano szirdele tuojaus ji pamy
lėjo! gal apie tai tėtulis žinojo, 
kad liepe, idant eiezia greicziau 
namon ir su motina apsiszva ri
tau.

Ir visokios mįsles po jos gal
va painiojosi, kad szitai ant 
kryžkeles pasitinka Antana ir 
tuojaus jis priszokes prie jos, 
nutvėrė jei už rankos.

— Ar tai pro ežia in maluna 
takas? — paklausė Marijona. 
_— Mariuk, pasakykie tu 
man, kur takas in tavo szirdi! 
Mariuk, sziadien mano priete
lei praszys tavo tėvu, idant leis
tu tave už mane, juk tu neatsa
kysi ?

g TARADAIKA g
menkiausias vargszas yra ly
gus turtingiausiai.

Tame iszgirdo dundėjimą be- 
ganezio arklio, o kada apsižval
gė, pamate Stanislova. Nuszo-1 na, teisybe, pusėtinai, 
ko nuo arklio ir abudu prietelei į tau turetau ne isztektie sziriote- 
szirdingai pasisveikino. Įlio, tai to nemislijau;

— O ka, mano brangus An- but pas mane taip ilgai, kiek tik 
tu nori.

— Dėkui tau, gaspador, net 
dabar man ant szirdies leng
viau pasidarė.

— Ir ka tu del manes keti
nai pasakyt? Mariuk! eikie su 
Jurgiu ir Jadvigu ir verskite 
szeina, ba kaip iszrodo, užsi- 
nesza lietaus.

Mariuką supratus teviszka 
norą, paszauke Jurgi ir Jadvi- 
ga ir visi nusidavė prie darbo.

— Na, mielas žmogau, ne
žinau kaip tave vadint, ko rei
kalauji nuo manės ?

— Asz pats to negaliu pa
sakyt, atsake Antanas, palau
kim vakaro, tada gal kas kitas 
už mane pasakys.

— Hum, asz tai jau nuo se
nei supratau; nes juk tn del to 
in kaima ne atėjai, o ant galo 
esi pakeleivingu ir negali geist, 
kad asz nežinodamas tavęs, ga
lėtai! ant tavo praszymo prisi
lenk t.

— O jeigu apie mane gerai 
žinotumėt ?

— Isz szirdies, bet ir to dar 
ne gana, reikia būtie to kaimo 
gyventoju.

— Gaspador, apie viską va
kare pasakysiu.

— Na tai pasakysi, o mes 
paklausysime, ka toki? Asz esu 
senas Žalnierius, ne isz vieno 
pecziaus duona valgiau, tai asz 
gana gerai suprasiu. Mariuk! 
Mariuk! kaip rodos nebus lie
taus, eikite pabaigt valgyt, o 
po piet visi suszokia sugriebsi
me.

Gryžo prie piet, bernas su 
sluginia kirto kukulius net žan
dai braszkejo, tiktai Mariuką 
ne szaukszto nepajudino, žiurė
jo tai ant tėvo tai ant Antano, 
rodos norėjo atmintie, ka jiedu 
kalbėjo.

— Kodėl tu Mariuk neval
gai? tarė tėvas — ar bijai, kad 
tavo burna nesusirauktu?

— C) kam turi rauktis, ar 
tai asz iszlepinta ir kukuliu ne 
mėgstu, sziadien nenoriu val
gyt-

— Tu taip temiji, jog rodos 
nori ka toki dažinot, o ar nepa
meni ka kunigėlis per pamoks
lą sake, jog Jie va už savo aky- 

’ kurna likos isz rojaus iszgnita?
— O katra moteriszke ne 

,’yra akyva? — tarė bernas.
— Ar ir tu apie tai žinai?

— nusijuokė slūgine — ve kibą 
senis.

— Akyvumas geram daly-' 
ke ne yra klaida, tarė Antanas,! 
kam ne tenka akyvumo, yra ne- • 
iszmanus ir niekad nieko neisz- 

0 ka, Antanai, — klausė moks.

tanai, kaip tau einasi? — ar lai- 
žybas laimėjai?

— Abudu laime jo va — tu 
100 raudonųjų ant biednuju, o 
asz geros ir patogios merginos 
szirdi.

— Kokios merginos ?
— Juozo Kopūsto dūk ta

ries.
Stanislovas staiga! savo ran

ka isztrauke isz ranku Anta
no ir liūdnai tarė:

— Nesitikėjau, idant galė
tumėt iszvest isz kelio dora ir 
jauna mergaite!

— Ar jeigu asz ta dora mer
gaite paimu už paezia, tai tu 
vadini isz kelio iszvedimu?

— Antanai, tu sapnuoji!
— Ne sapnuoju, tiktai 

mano szirdies gerai nepažino- 
jai.

— Ar galėjai taip greitai 
persimainy t ?

— Jau persimainiau — žmo 
nis darbininkus myliu isz szir- 
dies ir mylėsiu kožna artyma, 
kaipo patsai save ir ta viską 
patvirtinu su Marijona apsipa- 
czia vinių.

— Antanai!
Ta žodi isztares, puolė Sta

nislovas ant kaklo ir pradėjo 
verkt.

— Nes asz tavęs praszau už 
pirszli.

— Su duszia ir kunu pasi
rengiąs ant tavo praszymo.

— Nes tuojaus rytoj, ba 
szaltysziaus sūnūs, turtingu tė
vu sūnelis, ketino rytoj atsiuns- 
tie pirszlius.

— Ar ji myli Mariuką?
— Ne ji, ne jos tėvas, o tai 

už tai, jog slapstėsi nuo vaisko, 
tai pasakė, jog už tokio szeszko 
neeis, kuris bijosi vaisko.

— Tai neprivalai bijotis.
— Kad neprivalai bijotis.
—Kad norecziau, mano prie- 

teliau, ka greieziausei ja gaut, 
o ve, nenoriu, idant szaltysziu- 
kas pirma manes ne užbėgtu.

— Tai ryto ryto tikrai pri
busiu.

— Asz to Stasiuli niekad 
neužinirsziu.

tu

graži ir 
laukuose 
maži vaikai

szilta;
dirbo, 

na-

Diena buvo 
visi žmones 
tiktai seni ir 
mie sėdėjo, o su jais ir musu 
Antanas, ba da nebuvo sugijus 
ranka, per ka negalėjo in lau
kus eitie. Pietų laike iszsipra- 
sze Kopūstienes, kad jam pave
lytu nesztie in laukus pietus, 
kur ir Mariuką su tėvu sziena 
griebe.

žiedu]

Tokis darbas, tai ne kas, 
Tu viena vieta pribuvau, 
Tai apie viena anglekasi 

dažinojau, 
Mat kaipo darbszus vyras, 

Tai geras daigias.
Nedegiomis ir neapsileido, 

In mainuose eidavo, 
Dinerkes pasiimdavo, 

In mainuose skubindavo.
Sake kad propus eina statyt, 

Ba namie ne nori skaityt.
Ir ar taip dare mainuosia kaip 

kalbėjo ?
Ne, mat jis ka kita galvoje 

turėjo.
Nuejas in mainuose slankiojo, 
Po knistus parako jieszkojo, 
Isz savo kege iszpiklinejo.

Vienas žmogelis ji nuvaktavo, 
Ir ta parakini ant karszto 

darbo pagavo, 
Del unijos pasakė,

Ir priesz komite pastate. 
Unija už tai ji puikei nubaudė

Ir nusprendė, 
Ant keliu doleriu bausmes, 

Kuriuos neatbūtinai užmokėti 
turės.

Tai matote, ka godumas daro,
Per godumą geda gavo, 

Dabar visi parakiniu vadina, 
Ir tuom savo vardu pagadina.

* * *
Vienas žmogelis apsipaeziavo, 

Airiszia už moteria gavo, 
Tiktai tris menesius susavim 

gyveno, 
Pati nuo vyro iszvažiavo,

O gal pekszczia iszejo, 
Nes pinigu neturėjo.

Ir toji žaliableke pareikaliavo, 
Kad maista davinėtu *nuo vyro 

savo,
Ir in teismą pasidavė, 

Argi toji misiuke yra padavė, 
Jau antras metas kaip trankosi 

O pane su kitu vyru laikosi, 
Ir sako, jog polanderio ne nori,

Su tokiu gyvent negali. 
Dabar lietuvis teismą užvede, 

Ir in suda pasidavė.
Tai matote, jog tokia 

žaliableke, 
Tai ne lietuve;

Isz to pamokinimą ne vienas 
turės, 

Ir airiszes už boba ne uores!
* * *

Ant galo nupiszkejau in 
Kanada, 

Ka iszgirdau, tai jau gana, 
Bobeles viena pas kita 

slankioja, 
Apie namus visai nedboja. 
O labiause mieste Toronto,

Ant viena stryto, 
: Subėga in kuopa,
Į Iszgere pirmiause guzutes, 

Gere per diena, 
i Ne eina namo ne viena,

B a baisiai nusilaka, 
Ir susmunka.

Vyrai namo pareina, 
Bobų jieszkot iszeina, 
Randa kur stubon,

Na ir tempe kaip kiaules

— O kas tau Antanėli paro
jo in galva, praszyt manes už 
paezia?

— Ba asz tave myliu la
biause už viską ant svieto ir 
mylėt nepaliausiu iki smert!

— O kas tu per vienas, ka i 
mane myletie?

— Tavo Antanas. Tavo iki 
smert Antanas.

— Ar mano tėvelis žino, 
kas jus esate?

— Dažinos sziadien vakare 
ir pavelis tikrai ant musu susi- 
vinezevojimo; nuo tavęs tiktai 
prigulės, kad mane padaryti 
laimingu.

— Asz jums dabar negaliu 
nieką pasakyt, o jeigu mano’te
veli s žinos, kas jus esate ir pa
velis ant to, tai ir asz.

Marijona nutilo, o Antanas, 
klaupdamas priesz ja ant keliu 
paszauke:

— Baigkie, o baigkie Ma
rinka !

Toje valandoje iszlindo isz 
krumu sena boba su glėbeliu 
sausu ant pe-eziu szaku. Buvo 
tai Andriuviene — kampinin
ke, didžiausia ant visos apielin- 
kes liežuvninke, jau jeigu pare
gėdavo kalbanczia mergina su 
vaikinu arba su vyru, tada bū
kle sveikas.

— Szvencziausia Motina 
Dievo! o ežia ka asz matau! Ar 
tai tokia Juozu duktė, jog net 
prieszai ja kokis tai valkata, ka 
kvaraba žin isz kur atsivilko, 

Į žiūrėkite,
kaip priesz koki 
abroza,

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 

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

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

Per Procesija. # 
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
klupo je priesz ja J 

stebuklinga 
o ji vėl tyli ir negeud

Szv. 
prie 
pris 
Szv.

ir

Szv. Sakramente 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausio*. 
Bernardo prie Szv.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Dangus 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Pralotas darbai ir nuopelnas su mei
lužes paveikiu 35c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
terejas Vyrams ir moterims apie ly
ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papiove 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 
kokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c, 
Paparczio Žiedas. Kas szi žiedą ture- 
sis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 
ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal
nus nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime bei apsivedime laimes 75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25; 

Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegimu ir 
vėžio $1.25.

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyrisžku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
35c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
ies, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

Siuncziant pinigus per ban
kini ezeiki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 

i-iame gyvenot ir apsistojo!, nes CCTltu už išmokėjimą ezekin ir 
be to, negalime jum sinntineti(eksPre9iniu,kvitu'Busime j"™3 

. . | laikraszczio in nauja vie.ta.!dekin®i už tai ir nenžmh-szMte 
Daugelis praszo idant permai-'ateityje, kada sinusite czdkius 
nyt adresa, prisiunezia savo arba ekspresinius monby orde- 
varda ir .pravarde ketnepaduo-l™3’ Prldeti deszimtulka. Bet 
da kur gyveno ir in kur iszva-' ^8” slunsite mon«y orderia 

žiavo. Tokiu laiszku i_
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos
jieszkoti po visas knygas isz 8KAITYkh “saule” platinki^

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
i,/-k i*- • 4.- nate iii kita miestą aut apsigy-nuo saves! O, džiaugsis motme-, . . v . .

T • • 4 • i j i- v . veninio ir geidžete permainytile, jeigu tokia dukrelia užaugi- , ... .■ , • n v J laikraszti, prisiunskite savo seno, jog kaip ana Magde su zal- ?
...................n i i • z na ir nauja adresa ir miestą kalnėnais iszsivilko, arba kaip ta d

Matiene; o mergei, ar tu neturi
' akyse gėdos, kad da in mane
Įžiurai! O tu, valkijozai,
mane žiopsaisi, rodos praryt

mamon.
O-gi varga vyrai turi, 

Kaip girtuokle boba ir nieko 
neprižiūri.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

sziadien ^er Pacz^a» tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems. s 

‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste.
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— Pas mus tikra žiema.
— Sniego pilna, kelei už

pustyti; automobiliams suriku 
važiuoti; (kasyklos negalėjo 
dirbti.

— Utarninike pripuola Szv. 
Martyno, V. M., Seredoje, Szv. 
Jono Bosko, N., Ketverge, Szv. 
Ignaco, Vyk., taipgi pirma die
na Vasario (Feb.), trumpiau- 
sės menesis. Tasai menesis yra 
paszveistas ant garbes Slap
tingo gyvenimo Kristaus. P’et- 
nyczio je, Grabnyczis; Sribato- 
je, Szv. Blaziejaus Vy.

—■ įSubatos ryta, apie-3 va
landa kilo ugnis szantyje prie 
Readingo kelio ant 7-tos uly- 
czios, kur gy veno Leo Witchey, 
bet greitai likos užgesinta.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
ke savo metini vakariene ir szo - 
ki Panedelio vak., Necho Alien 
sveitaineje Pottsville, kuriame 
dalyvavo daugelis publikos isz 
visu daliu pavieto.

— Ponstva St. Matulaivi- 
cziai nuo 1101 E. Pine Uly., ap- 
laike žinia nuo valdžios kad ju 
sūnūs kareivis Pfc. Leonardas, 
27 metu amžiaus, dingo laike 
muszio Sausio (Jan.) 3-czia 
diena Belgijoj. Leonardas pri
gulėjo prie paratrooperiu.

yTENA vakara žmogus su sa- musze ant kaktos. Kaip dakta- 
vo žmona važiavo automo- ras priėjo prie pavojingiausios 

Liliu per farmas, kur labai ma- dalies tos operacijos, kaip jis 
žai žmonių gyveno ir kelias bu- cme pjauti visai prie 
vo apleistas ir tamsus. Tik sy-'r megenu, kas nors'lauke prade- 
kiu žmona pradėjo skunstis jo garsiai klabenti, rapuati iri 
kad jai galva baisiai skauda, duris. Vyras kaip tik isztrukoj 
Pažiūrėjęs in savo žmona, vy- kaip tik galėjo atsitrauktrnuo 
ras mate ir suprato kad jai isz daktaro ir savo žmonos, priėjo 
tikrųjų prastai. Jis atsiminė, prie duriu ir atidarė duris. Ten 
kad kokia deszimts myliu atgal lauke prie duriu stovėjo du vy-j 
jis pravažiavo maža nameli, rai. Vienas isz ju laike karabi-' 
kur buvo daktaro iszkaba. Tai į na po pažasezia.
jis tuoj aus apsuko savo kara ir
visu greitumu dūme atgal. Jis spruko,
davažiavo ta nameli ir greitai ju. Mes ji dažniausia randam 
sustabdė savo kara ir prilaiky
damas savo žmona priėjo prie 
namelio duriu ir paskambino 
zvaneli.

113 
žmonos

Musu daktarėlis vėl isz- 
paaiszkino vienas isz 

n
ežia.

Generolas H. H. Arnoldas, Suvien. Valstijų oro jiegu 
komanderius, priėmė Majora- Richard Bong, isz Pacifiko 

, Salų sugryžusi lakuna, kuris atsižymėjusi numuszimu dau
giaaše Japonu eroplanu.

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

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 V/est Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Žilaplaukis senelis, baltai 
apsirengęs atidarė duris ir in- 
sileido juos. Jis pažiurėjo in jo 
žmona ir trumpai pasakė: “In- 
neszk ja in mano ofisą. ’ ’

Vyras rupesties graužiamas 
nekantriai lauke iki daktaras 
pabaigs savo egzaminą ant jo 
žmonos. Neužilgo iszejo dakta
ras isz savo ofiso ir pasakė vy
rui kad jo žmonai labai prastai. 
“Kas ten spaudžia ar guli ant 
jos smegenų,’’ paaiszkino dak
taras, “Ir abejoju ar ji gyvens 
ilgiau negu pusvalandi ar va
landa.’’

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento parapijos metinis 
barikietas szimet buvo ypatin
gai didelis ir puosznus. Jau de
szimts metu kaip Kunigas My
kolas Duamantas klebonauja 
toje parapijoje. Kunigas Dau
mantas yra visu parapijiecziu 
gerbiamas ir mylimas, ir skaito 
savo draugais ne tiktai parapi- 
jieczius bet ir daug garbingu ir 
intakingu svetimtaucziu savo 
miestelyje. Ant bankieto buvo 
daug ir svetimtaucziu, kurie 
atėjo pagerbti parapijos klebo
ną.

iSziu metu bankieto proga, 
taipgi apvaikszcziojo ir pami
nėjo jauno vikaro, Kunigo Al
bino Neveraus’ko penkių metu 
vikaravima Szvento Vincento 
parapijoje. Kunigas Albinas 
Neverauskas jau penki metai 
kaip darbuojasi toje parapijo
je. Jis gerai suorganizavo jau
nimą ir patraukė dauguma jau
nimo in sportus. Jis pats yra 
vienas isz geriausiu “ibowle- 
riu ’ ’ szioje apylinkėje.

Dar ir kita sukaktis buvo ap- 
vaikszcziota per ta barikieta. 
Jau suėjo penkios deszimtys 

• metu kaip Profesorius V. Sau- 
rys, Szvento Vincento parapi
jos vargonininkas, veda chorus 
ir dirba muzikos darba. Profe
sorius Saurys pradėjo vargo- 
ninkaut i penkios deszimtys me
tą! ratgal Amsterdam, X. Y. 
mieste. Isz ten atvyko in Maha- 
noju ir paskui vargoninkavo 
keliose vietose iki apsistojo 
Szv. Vincento parapijoje, kur 
ir sziandien randasi, o

įSvecziu buvo daug. Tarp ku
riu buvo: Kunigas Juozas Szu- 
keviczius isz Tamaqua, Kuni
gas Petras Laumakis isz St. 
Clair, Kunigas Jurgis Degutis 
isz Tamaqua, Kunigas Leonas 
Pecziukeviczius isz Frackville, t

‘ ‘ Tai szaukime ambulansa, 
ligonini vežimą ir gabenkime 
ja in ligonine, szpitole,” iszsi- 
gandes vyras sake.

Daktaras pakratė galva, 
“Asz bijau kad jau pervelu, ji 
numirs pirm negu ambulansas 
atvažiuos. “Asz galeeziau ope
racija padaryti ant jos galvos, 
bet neturiu nurses, slauges, kad 
man padėtu;’’ toliau aiszkino 
daktaras.

“Ar asz galiu padėti?’’ dre- 
baneziu balsu klausė vyras.

“Gal ir galėtai; bet matai to
kia operacija baisiai pavojin
ga. Kad ir prie geriausiu dakta
ru ir nursiu, tik koks vienas isz 
tukstanezio lieka gyvas, pa
sveiksta. Asz tokios operacijos 
labai nenoriu daryti, bet jeigu 
tu sutinki ir nori kad asz dary- 
cziau, tai darysiu, bet isz kalno 
atsisakau už jos gyvastį atsa
kyti. Nes visai mažai vilties 
yra, kad mes ja iszgelbesime.“

“Daktaras sakote, kad ji vis- 
tiek už pusvalandžio 
skubotai suriko vyras, 
rykite ta operacija.’’

Daktaras pradėjo
operacija, o vyras drebanezio- 
mis rankomis mazgojo, szluos- 
te ir padavinėjo peliukus ir 
tulszis daktarui, kuriam pra
kaitas dideliais laszais iszsi-'

mirs,” 
tai da-

daryti

“Kas judu per vieni?” pik
tai paklausė vyras.

‘ ‘ Kur tas daktarėlis ? ” vėl 
užklausė vienas, visai neatsa
kydamas in vyro klausima. 
‘ ‘Mes norime ji surasti pirm ne
gu jis vėl ims durnavot.”

‘ ‘ Vai, tu Vieszpatie! ’ ’ suriko 
vyras. “Jis daro operacija ant 
mano žmonos galvos. Paszauki- 
te ambulansa kuo greieziausia, 
del Dievo meiles paszaukite 
ambulansa. ’ ’

o
Už kokiu deszimts minueziu 

daktaras iszejo isz savo ofiso ir 
ramiai pasakė kad jis jau pada
re operacija. Ambulansas jau 
stovėjo prie duriu. Vienas isz 
tu vyru paėmė už rankos dakta
rą ir iszsivede. O daktaras, vi
sai it niekam ko ramiai sau 
sznekucziuodamas ėjo sykiu. 
Kitas vyras padėjo inneszti 
žmona in ambulansa. Žmona 
buvo be žado ir, kiek buvo ga
lima matyti, be kvapo.

Ambulansas staeziai dūme in 
New York, kur žmonos vyras 
žinojo gera daktara, specialistą 
ant galvos ligų. Ambulansas 
kelis sykius kone apsivertė, ko
ne susimusze: taip greitai va
žiavo. Jie sustojo priemiestyje 
ir jos vyras patelefonavo spe
cialistui kad jis savo žmona at
veža jau beveik negyva ir kad 
jis, daktaras jau lauktu. Atva
žiavę pas specialistą, jie inne- 
sze žmona in ofisą ir lauke.

Specialistas tik už pusvalan
džio iszejo isz savo ofiso, ir gal
va sau kasydamas, isz lėto, ir 
rodos pats sau netikėdamas, 
pasakė: “Man visai nesupran
tama, ’’jis sake. ‘ ‘ Tavo žmona 
gyvens. Tiktai staeziai stebuk
linga opericija galėjo ja iszgel- 
beti. Asz už jokius pinigus ne- 
bueziau dryses tokios operaci
jos daryti. Asz žinau tik viena 
daktara ant szio svieto, kuris
butu galejes ar mokejes tokia' tęs, jeigu ta vieta nebutu taip 
operacija padaryti. Bet tas (baisiai svarbi ir staeziai pavo- 
daktaras jau penktas metas;jinga. Ne tukstaneziai, ne mili- 
kaip dumiu, beproeziu name.”| jonai, bet bilijonai doleriu eina 

------------- j per Vaizbds Sekretoriaus ran-;
> . i kas. Ir tie pinigai yra Ameri

kos piliėcziu pinigai, reiszkia 
musu pinigai. Tokiam darbui,

Szvonto Vincento parapijos!“)“ reiįia tinimo ir atea- 
choras gražiai padainavo ir pa
sveikino kleboną ir vikara. Gi- 
rardvilles choras- dar gana di- 

of Girardville, Mr. Me-! delis ir gražus. Sztai tik keli 
choro nariai: Blanche Chaleda, 
Isabel Burkevage, Anna Za'ka- 
ravage, Jessie Salokas, 
Simons, Irene Drulis 
Cutsavage, 
Violet Pužas, 
Helen Matalavage, 
Grish, Auna AVvsockie, Regina 
Siminonis, Irene Shucavage, 
Anna Nagg, Valeria Mažeikas, 
Belle Yodis, William Grish, Al
bert Willinsky, Edward Bene-

KONGRESAS

HENRY WALLACE

jau isz praeities žinome kad ge
resnio, mokytesnio ir apsukres
nio žmogaus už Jesse Jones 
sunku jau kur surasti. Jis, kaip 
paparezio žiedas, retenybe. Jis 
visa savo gyvenimą buvo dide
lis biznierius, vienas isz did- 
žiauriu tarptautiniu banku 
bankierius. iUž tai jis supranta 
ir moka ir gerai dirba szita toki 
atsakominga darba.

Ne pro szali pasakyti, kad 
jeigu Wallace butu gavės ar

Nuo Sausio (Jan.) 14 iki 
31 diena vėl renkama dole
riai ir deszimtukai visoje 
szalyje kovai su paralyžium. 
Mikolas Sullivan 2 metu am
žiaus randasi St. Louis ligon- 
buteje kur jo gyvastis iszgel- 
betas nuo paralyžiaus.

Lenku Karo
Naszlaicziai

pasiprie- tu punktu reikalauja, kad vald
žia paskirtu dali tu pinigu mu
su vaiku mokslui. Tai labai

WASHINGTON, D. C. —
Kaip Prezidentas Roosevel- 

tas privertė Jesse Jones atsisa
kyti nuo Vaizbos Sekretorys- 
tes ir paskyrė buvusi Vice-Pre- 
zidenta, Henry Wallace jo vie
ton, Prezidentas šukele tikrai 
senoviszkas esztynes Vaszing-
tone. Tik septynis sykius per! jeigu dar ir dabar tikisi gauti 
visa Amerikos gyvavimą, kas(szita vieta, jis jau isz kalno pa- 
panaszaus atsitiko. O paskuti-įsižadėjo iszpildyti asztuoniu 
nė tokia pesztyne, kur Senatas' punktu nusistatymą. Vienas isz 
Prezidentui staeziai
szino buvo jau kokia septynios 
deszimtys penki metai atgal.

Kelies dienos atgal Kongre- gražiai skamba. Bet sztai ka 
sas nepatvirtino ir staeziai at
metė Henry Wallace, kuri Pre
zidentas Rooseveltas buvo pa
skyręs. Kiek sziandien galima
žinoti, tai Senatas panasziai jis ten mokysis, 
pasielgs ir Prezidentui pasi- 
prieszins.

O, už ka taip peszasi? Sztai 
už ka. Ponas Henry Wallace 
padėjo Prezidentui per rinki
mus nes jis turėjo po savo ran
ka beveik visas darbininku uni
jas ir beveik visus Amerikos 
kairiuosius, komunistus. Jie, 
kaip atsimenate, visi, kaip pa
pirkti, stojo Prezidentui in tal
ka. Prezidentas Rooseveltas 
laimėjo. Na, dabar laikas paro
dyti savo dėkingumą. Szita sa
vo dėkingumą Prezidentas 
Rooseveltas pareiszke, paskir
damas Henry Wallace kaipo 
Vaizbos Sekretorių. Bet taip 
padaryti, jis turėjo paszalinti 

‘ baisiai gabu, mokyta ir inta- 
kinga žmogų, Jesse Jones.

Niekas nieko nebutu sakes, 
jeigu Wallace butu tinkamas 
tokiam darbui, jeigu Jėsse 

i Jones butu kaip nors prasikal-

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.

RASZYMO i
s

Jeronimas Bagdonas! Malarkey ir daug kitu, kurie 
vardus nespėjo suraszyti.

Kunigas 
isz Mahanoy City, Liuteronu 
Ministeris E. P. Xander, Dr. J. 
T. Dougherty, Mr. ir Mrs. Cle
tus Kilker, Mr. Cyril Kilker, 
Mr. Earl Purcell, Chief Bur
gess
Laughlin, Chief of Police, Ma
hanoy City, Mr. E. Nahaws, 
Mr. J. Kazakaitis, Mr. Charles 
Damson, prezidentas Kairer 
Brewery, Mr. G. Lavonis, Mr. 
H. Rausch, (Supervising Princi
pal of Girardville High School, 
Mr. ir Mr. Wm. O’Donnell, Mr. 
ir Mrs. Vincent Carey, Mr. 
Thomas Crane, Mrs. M. Con- 
ville, Mrs. A. Sharkey, Miss V. 
Haley, Miss C. Hehn, Mr. C.

komingo žmogaus.
Negalima isz kalno sakyti, 

'kaip Wallace tokia vieta tokia 
! atsakomybe atliktu. Gal ir ge
rai. Bet mes nežinome. O mes

Isabel shunas, ir dar daugiau.
Helen

Eva Crikanavich, ežiai turi kuomi pasidžiaugti ir
Mary Raceries, pasididžiuoti turėdami toki

Mamie j kle'bona, vikara, vargonininką

Szvento Vincento parapijie-

ir chorą. >
Klebonas Kun. M. Dauman

tas iszreiszkia savo padėka vi
siems kurie atlankė taji vaka
rėli.

toks nusistatymas reiszkia. Ta
da valdžia insakytu ant ko tavo 
vaikas vokysis, in kokia mo
kykla ar kolegija jis eis ir ka 

Tai tik mažas 
to nusistatymo punktas, bet vi
sus mus palieczia.

Wallace taipgi nori tuos pi
nigus'žiezyti, skolinti visiems' 
kurie tik pareikalaus. Jis taip 
pasivadina savo kaipo mažu 
biznierių draugas ir darbo žmo
gaus užtarėjas. Jesse Jones vi
sai kitaip in tai žiuri. Jis nori 
vien tik dideliems biznieriams 
skolinti, isz kuriu yra priemo-1 SESUTĖMS :: ::
niu gauti atgal paskolas. Jis i TCTIIV ATTT7MQ 
taip ir dare per savo tarnavi-1 " LilL 1 C ¥ Al 1 T/ 
ma. Jesse Jones sako, kad jeigu 
dideli biznieriai gales varyti 
gera bizni, tai visiems bus ge- ( 
rai.
žlugs, tai mažieji nieko negales 
padaryti.

Toks Jesse Jones nusistaty
mas mums iszrodo kaip panie - 

! kinimas darbo žmogaus ir pa
taikavimas bagoeziams. Bet vi- ( 
sai ne. Jesse Jones aiszkina kad 
darbo žmogus ant tiek geriau 
gyvens ir geresni darba gaus, 
ant kiek visa Amerika geriau , 
stoves ir bus bagotesne.

Dabar Sidney Hillman, tas j 
lietuviszkas žydelis, kuris tiek 
musu darbininku už nosies ved- 
žiuoja, iszleido insakymus vi
siems savo padupezikams, kad 
jie raszytu laiszkus-gromatas ’ 
in savo Senatorius ir juos pri
verstu balsuoti už Henry Wal
lace.

Senatoriai ramiai iszklause 
ka Wallace turėjo pasakyti ir, 
ka Jesse Jones turėjo paaisz-| 
kinti, ir iki szio raszymo, jie 
staeziai ir neatszaukiamai nu
sistatė-priesz Wallace ir Prezi-j 
dento sauvaliavima. Bet dar' 
visko gali būti. Pagyvensim, 
pamatysim.

164 pus., Did. 5x7col. Į,
I Tiktai, 10c. S

“SAULE ”
I MAHANOY CITY, PA. ?
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L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78
520 W. Centre St., Mahanoy Cit,

i. O jeigu dideli biznieriai
• V... -.* 1

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondas 

ir Markes.

Sztai Lenku karo naszlai- 
cziu kurie iszlipa isz laivo at
gabenti in Bombay, Indija.

Jus, sesutes lietuvaites,
Gražus žiedai Lietuvos, 

paukszty- 
tes,

Visos meilios kai

Jus laimingos visados.
Ar jus mylite tėvynė, 

| Gimta szali Lietuvos ?
Ar iszpuoszet jos krutinę,
Gėlėms dorybes szventos?' 

’ Ar dainuojat jus liuosybe, 
; Savo tėvu praeities?

Ar paremet ta narsybe,
Brolius kaunant dabarties, 

i Ar jaunoji jus szirdele, 
Į Plevėsuoja atvira ?
j Kad tėvynei vis darbuotis, 

■Nenustotu — ir tikra.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondas ir Markes.
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra- » d
linksmins jiems gy- ! 
venima, 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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Rusai Prie Frankfurto
Isz Amerikos Reikalauja Daugiau 

Slaugiu-Nursiu Vokiecziai Sako
Washingtonas Uždrau- 

: de Tavora Vežti

WASHINGTON, D. C. —
Ana nedelia, kaip sniegas ir 

pūgos sutrukdė visoki susisie
kimą ir sustabdė truckus ir 
traukinius, Vaszingtono vald
žia vienu mostu, uždraudė vež-1 
ti tavora traukiniais ar truc- 
kais. Buvo valia vien tik ka- 
riszka tavora ir pabūklus vežti.

Toks insakymas buvo kaip 
kur reikalingas, bet toli gražu, 
ne visur. Jegu Vaszingtono val
džia leistu miestams ar bent 
^valstijoms iszleisti panaszius 
insakymas sulyg reikalo, butu 
kur kas geriau. O dabar viską 
sumaisze.

WASHINGTON, D. C. —
Armija ir laivynas dar vis 

reikalauja daugiau ir daugiau 
slaugiu, nursiu. Dar vis eina 
gandai, kad valdžia panevalia 
ims slauges, jeigu, jos savano
riai nestos in vaiska.

Septynios deszimtys penki 
tukstaneziai slaugiu pareiszke 
kad jos nori stoti in vaiska. Isz 
tu, net szesziolika tukstaneziu 
buvo atmesta, kaipo netinka
mos. Deszimts tukstaneziu bu- I 
vo garbingai, ar kaip sako su 
garbe paleistos isz vaisko.

Hitleris Spiegia “Mu 
szis Iki Gala Gaus”

Prisipažinsta Kad Likimas Koja Pakiszo, 
Bet Dar Prižada “Mes Atsimuszime, 

Mes Laimėsime!”

Rusai Artinasi
P rie Berlyno

Miestai neturi anglių nes 
traukiniai negali vežti anglis. 
Mainieriai neturi darbo, nes 
traukiniai negali paimti iszkas- 
tas anglis. O isz mainu in mies
tus mažai, labai mažai kariszku 
pabūklu siuneziama ar gauna
ma. Bet ka tu žmogau padarysi, 
taip jau gal ir turi būti. Gal 
czia ne Vaszingtonas kaltas, 
bet tas biesas sniegas kaltas.

Paszelo Nuo Guzutes

WHEELING, W. VA. — Ar
timam miestelyje J. Cisso taip 
Jpamego gerti guzute jog nuo jo
sios paszelo. Cisso likos užda
rytas in kalėjimą, vos ingalejo 
keturi palicij antai kada sodino 
ji in automobiliu.

LONDON, ANGLIJA. — į kiecziu badu merdėjo, milijonai' 
Hitleris visam svietui paskel-j Vokiecziu skaitė savo i

i be kad Vokietija kariaus iki ju lavonus, milijonai Vokiecziu 
pat paskutinio žmogaus, kad: jau gerai žinojo kas atsitiko 
Naciai “kariaus nežiūrint kur Silezijoje, Rytu Brandenburge, 

Reiszkia kad beveik tik vie-'įr nepaisant kokios aplinkybes Pomeranijoje ir Rytu Prūsijoje 
na isz penkių slaugiu nepasida- Į ar koks likimas laukia visos 
ve, nepareiszke kad ji pasiren- Vokietijos, iki visi prieszai bus 
gus stoti in vaiska. Tai negali- ■ sumuszti ir pergales vainikas 
me per daug kaltinti jas, jeigu tus Vokiecziu.” 
sziandien armijai ir laivynui

"į taip trumpa slaugiu.
Jeigu slauge yra gana gera ir nems kad Vokietija niekados 

gana mokyta dirbti czia ligoni- nepasiduos. Jau dvylika metu 
nese, szpitolese, tai sunku su- kaip tas protiszkai szuketas 
prasti kodėl ji jau taip netinka 
armijai. O szesziolika tukstan
eziu buvo atstumta, iszbraukta.

Daug musu kareiviu yra ma
žo mokslo, ne perdaugiausia j u 

j pabaigė High School. Tai kam 
jau reikalauti kad slauge, nur
se butu taip mokyta. Bile ji sa
vo darba žino ir moka, ko dau
giau reikia?

Mergaite, ar mergina, kuri 
instoja in WAVES ar WACS, 
jeigu ji turi bent kiek mokslo, 
ji gali gauti szilta vieta vaiske. 
Slauge instos ir liksis Lieute- 
nantu.

Hitleris, kalbėdamas in Vo- 
kieczius prižadėjo savo žmo-

žmogelis valdo Vokietija. Szi- 
ta jo kalba buvo jo dvylikos 
metu valdyno sukaktis. Jis kal
bėjo kokia dvideszimts minu- 
cziu. Jo kalba buvo be ugnies, 
be jokiu prižadėjimu, be atei-

Į Tėvo Papeiktas 
Pasikorė

’ CHICAGO, ILL. — Ray 
JBrown, 15 metu amžiaus, nu- 
ejas namu auksztau pasikorė, 
lietai kad tėvas papeikė ji, jog 
nemokėjas kaip automobilio 
gurno pataisyti.

In Kalėjimą Už 
Nuszovima Paczios

Tad nėra ežia reikalo kaltin
ti musu mergaites ir moteris, 
slauges, kad jos nepatrijotin- 
gos. Czia galime jieszkoti kalto 
kur ten augszcziau.

♦

Vietoje Automobiliaus 
Naudoja Eroplana

NEW YORK, — Hen. Stan
ley likos nubaustas ant penkių 
metu kalėjimo už nuszovima 
savo paczios, bet iszsikalbinejo, 
buk nežinojo ka dare, nes ta 
diena guzute sumaisze jam pro
tą. Stanley ta diena pirko re
volveri, nuėjo namo ir lauke 
pakol jo pati iszeis laukan, po 
tam szove in ja. Jie buvo persi
skyrus nuo kokio tai laiko, o 
kada vyras dažinojo buk jo 
motere jieszko divorso, nutarė 
ja nužudyt.

NEW ORLEANS, L. — Ka
da Marie McCall geidžia atlan
kyti savo drauges, tai vietoje 
važiuoti automobiliuje, naudo
ja eroplana.

Ji sako, kad varymas eropla- 
o yra lengvesnis ne kaip auto- 
mobiliaus ir daug saugiau.

Neužilgio ketina atlanky 
ti Kaliforniju miestu su savo 
eroplanu.

Sude
— Sudžia — Ar tu pats 

vogei, ar turėjai drauga?
Vagis — Pats ponas sūd

žiau. Szioj gadynei sunku 
gauti teisinga drauga.

Pirkite A pgyniu? o 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

''i

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

Saule Publishing Co.,

Amerikonai Paėmė Subic In- 
lankio; RusuTankaiP rie Frank
furto; Vokiecziai Prisipažinsta 
Kad Berlynas Pavirto In Mu-j u ii jxytu iriu.oijujo,

Vokiecziu Hitleriui • F Jszio Lauko; 500 Amerikos Ka-

mylimu-j

ir milijonai' 
neintikejo.

Hitleris jau žino ar nujauezia 
.kad už keliu dienu Vokiecziu 
Karo Sztabas dar karta, jau 
paskutinaji, bandys sustabdyti 
Sovietus. Kur taip bus nežinia, 
bet greieziausia bus isz Pome
ranijos. Jeigu jiems nepasiseks, 
Karo Sztabas jau paskelbs ka- 
ko gala, ir praszysis taikos ar 
paliaubų. Hitleris negali pra- 
szyti taikos, negali tikėtis pasi
gailėjimo nei isz savo prieszu 
nei isz savo žmonių. Jis pa-ĮK]

reiviai Iszgelbeti Nuo Japonus
Prusai patys griauna Kara- 

liauczius, ardo tiltus, griauna 
namus, daužo fabrikus, nes jau pranesza kad Rusai tik 45 myliu nuo Ber- 
patys prisipažinsta, kad neat
silaikys.

LONDON, ANGLIJA. Vokiecziai

lyno, prie Oder kloni, netoli nuo miesto < 
Frankfurto, o isz Maskvos praneszta kad

ADOLPH HITLER 

ties ir be vilties. Visai kitaip 
tas didvyris tik keli metai at
gal kalbėjo. Dabar jis szaukia 
visus, ir vaikus ir senius, ir li
gonius ir sukolieczintus eiti 
musztis, gintis ir savo gyvastį 
aukoti užsavo kraszta.

Hitleris prisipažino kad
“baisus likimas gresia visiems lyno, 
isz Rytu, kur tukstaneziai žmo- — — —
niu isznaikinta,” bet jis sako, j- - - - -
ir pats norėtu tikėti kad “liki- szajį pastumta. Ten kokia du • •• • n • v • • j '

Vokiecziai nei ant vieno 
frunto naetsilaiko, visur trau- Rusai paėmė Beyersdorf miestą, 63 myliu

Vlh . t Vlht. ; Ber|yno. Musziai tęsęsi ant 40 myliu
skelbs, ir turės paskelbti, kad siauoaa- isz Kur UK jie pasi . . .
----- - - - - • traukia, jie palieka žeme lavo- frunto sziaurrrycziu Zielenzigos iki Lands-

- ’ -■ - ' •• ; nais nuklota. Tai isz tikrųjų pa-
siutiszkas užsispyrimas.

Vokietis nepasiduoda, jis tu
rės dar kariauti, dar musztis, 
dar giliau Vokietija nugramz
dinti in ta jo paties sukurta 
pragara. Jis ta atjauezia, ir at- 
j ausdamas dreba. Tai koks li
kimas laukia viso svieto didvy
rio! — dabar jis bijosi ne tiktai 
prieszo isz Rytu ir isz Vakaru, 
bet isz baimes dreba ir baisiai 
bijosi savo žmonių. Jo kalba 
buvo iszsigandusio kūdikio 
riksmas ir verksmas tamsu
moj.

Vieszkeliai ir geležinkeliai 
užsigrude ir užsikimsze žmonė
mis, kurie neszasi keki tik gali 
isz Berlyno miesto, isz tos did
vyriu tvirtoves.

bergo miestu, prie Soldines. Berlyno mieste 
tikras pragaras veda. Motinos ir vaikucziai ne
žino kur dėtis. Valdžia paskyrė dvideszimts 

pergales; jau viena diena !penj<js (rai|kinius iszvežti isz Berlyno motinas, ii Invilr+i i Iri -miian traiVoi * 17
LV&JJ. VV W A V* v J į

sugrysz. Bet dar ne galas, dar ligonius ir vaikus. Prie Berlyno, eroplanu sto- 
tik pradžia pabaigos.

Alijentams visur sekasi. Mes v, 
sziandien jau viena diena ar-Z11 
cziau j 
mažiau laukti iki musu vaikai'-

Naciai szaukiasi pagelbos isz 
namu frunto žmonių. Dabar nė
ra nei kalbos apie pergale. Da
bar visi tik spiegte spiegia 
kad reikia gintis. ‘ ‘ Ginkimės ar 
žūsime” Naciu obalsis Berlyne.

Miestas Pozan apsuptas ir 
bejiegis. Tai paskutinis didelis 
miestas tarp rubežiaus ir Ber-1

Ryt Prūsija suskaldyta ir m

tyje stovi keli didžiausi, geriausi ir greieziausi 
eroplanai, pilni gazolino ir prie ju diena nakti 
stovi lakūnai, pasirenge iszvežti Vokiecziu tuzus 
didžiūnas, jei tik prieszas kiek areziau insilausz. 
Patys Vokiecziai prisipažinsta kad dabar pats 
Berlynas pavirto in muszio lauka, in karo frantą.

PARYŽIUS, FRANCU A, — Amerikos
Berlynas suparalyžuotas.

Anglijos ir Amerikos eroplanai 
neduoda Berlyniecziams paka- 
jaus. Amerikos didžiausi tom- 1-Hia ir 3-czia armija gavosi prie Reich isz 
bėriai vakar nakti iszleke su 
vieno žodžio insakymu “Ber
lynan.”

mui jie nepasiduos, ir nežiūrint Szimtai tukstaneziu Vokiecziu 
visu tu skerdynių ir pralaimeji kareiviu apsupta. Dar ir to ne-' 
mu, Vokietis galu gale visus gana. Tos armijos tai geriau-
nugalės ir vėl bus vieszpats.

Jis szventvagiszkai szaukesi sios, ka Naciai-Vokiecziai turi. 
Dievo pagelbos ir griežtai paša- — — —
ke visiems Vokiecziams 'kad:

Kiekvienas Vokietis turi ligi Vakaru Fruntas. Jeigu Rhur 
paskutinio kraujo laszo kariau- sjenis papultu in Amerikiecziu 
ti ir pasiaukoti. Kiekvienas vy- rankas, butu jiems niekai. Vo
ras turi laikyti savo pareiga kiecziu radijai jau dabar ima 
savo gyvybe paaukoti. Ligo-Isakytį kad Amerikiecziai jau 
niai ir senieji turi dirbti isz pat marszuoja per rubežiu. Ameri- 
paskutinuju.” Į kiecziai jau prie pat Siegfried

Milijonai Vokiecziu klausėsi tvirtoves sienų.
Hitlerio kalbos, milijonai Vo-J — — —

t

Priverstina Meile
CHICAGO, ILL. — Policija 

isz czia iszsivijo in New Yorka 
paskui R. Daniels, 35 metu, ku
ris prikalbinimu iszsiveže An
na Martin, 17 metu. Juos veže 

automobiliu J. Smith. ____
„ , . . , . . . . . pasakoja, kad Daniels kuris'
Vokiecziams baisiai rupi ir Tx v-yra Itahjonas grasinės su re-j 

į vol veriu ir liepes vežti. Smith 
aresztuotas ir sėdi kalėjime iki 

Į bus pagautas Daniels.

sios, sztarkiausios ir drucziau-

keturiu pusiu ant Vokiecziu frunto. o Francuzu, 
Britu ir Kanadecziu armijos iszvaike Vokieczius 
ant Mense prie Tilburg, Hollandijoj.

ISZ LENKIJOS. — Czekoslavakijos val
džia pripažinsta Lublino valdžia kaipo Pro- 
visionaliszka valdžia Lenkijoj.

Smith

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

ISZ BURMA - KINIJOS. — Japonai
Į -į’

įpranesza kad ju armija paėmė Kukong 
kurie perkirto Canton-Hankow geležinkeli.

ISZ PACIFIKO. — Ameri
kos 8-ta armija, kur nesenei ga
vosi ant Luzon užpuolė ant 
Grande Sala prie Subic inlan- 
kio isz sziaurvakaru Manilos 
miesto ir paėmė Olongajo.

Apie 500 Amerikoniszki ka
reiviai kurie buvo nelaisvje, 
likos iszgelbeti nuo Japonus.

Apie 700 Japonu likos už- 
muszti.



‘'SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Neseno i Londone mirė moto

re W. Johnson, kuri per savo 
nepaprasta praleidimą 'pinigu 
atkreije atyda ant visu. Turėjo 
ji keliolika szinitu szlebip, ke-

Itai yra niekesne ir arszesne už 
'vyra ir greitesne ant papildy- 
Į mo blogo. Patogi motere kada 
liekasi biauri yra, 'laba 'biauri. 
Visiszkai, moteres yra daug ge-| 
resnos už vyrus arba daug ar- 
szesnes už vyrus kada pradeda 
siunsti.

n

KAIP MOTIEJUS PO PEKLA KELIAVO

Pacifiko mariosia, arti Japo- 
lis szimtus skrybėlių, daugeli nijos krantu, randasi giliausia 
žemeziugu, perlu ir 1.1. Tankiai duobe mariosia. Toji duobe yra 
pirkdavo szlebe, tik del to, kad septynių myliu gilumo arba su- 
ja turėti o ne neszioti. Ja pra- daro tris treczdalius žemes pa
minė Aladino karalaitia arba virszaus. Todėl Japonams gra- 
auksinia ponia. Bet josios vy- sina didelis pavojus tankus 
ras, tai buvo tikras lepsze. Ka- drebėjimas žemes Pacifiko P'a-i 
da ji ėjo ulyczia pasirėdžius kraszcziuose. 
kaip karaliene, jisai ėjo 
josios, apsiredias kaip ubagas. 
Namie taipgi su juom pasielg
davo kaip su asilu. Tankiai, 
per visa diena, nedavinėjo jam 
nieeko daugiau kaip duona ir 
vandeni, visi ji laike ant juoko 
ir bade pirsztais.

Bet sutruko jame kantrybe, 
dingo kaip akmuo vandenyje. 
Dažinota vėliaus, kad jisai ap
sigyveno ant vienos salos Indi
jos mariose ir jo>kiu 'budu nega
lima buvo ji pri'kalbyt, idant 
su'gryžtu namo. Sake jisai, 'buk 
jam geriau gyventi su tauki
nais ne kaip su paczia.

Giluikis dabar persimainė ir 
ponas Johnson su mielu noru 
sugryžo namo, kada dažinojo, 
buk jo miela prisiegele daugiau 
ne yra taip iszlaidi, nes mirė, 
palikdama jam visa turtą.

szaleĮ Žiaunai tvirtina, buk laikui

gi LIST! Bilst!...
O kas ten ?

— Tai asz, Džimas.
— Kas per Džimas ?
— Taigi, atidarykite, 

pamatysite.
Atsidarė rojaus vartai

Motiejaus su savo patronu.
Prie vaytu dangiszku iszei- 

nant vėl turėjo susirokuoti su 1 
Szv. Petru, kad isz dangaus no- klausia Liucipieris.
i ėjo pabėgti. Szv. Petras gal-] — O, isz t___ ___ ,______

i vojo, kad tai neszlove dangui, tie jus, ’bet nenorėjo prisipažin-j Pittsbui 
jeigu žmones pradės 'bėgti isz fi, kad isz dangaus pabėgo, nes 
dangaus, ir da toki žmones/gal czia butu jo neprieme.

žąsieną jam'

Ar valgyt nori?
— O taigi da ko!
— Sėsk. O isz kur tai?

ir 
sargas Szv. Petras atsistojo ant 
prieangio. Greta jo sparnuotas 
aniuolas su ugniniu kardu.

— Tai tekis tu Džimas? 
nesi vadini stacziai Mo

tiejus ?

bėgant Pacifiko pakraszcziuo- 
se Japonijai priklausanczios 
salos galinczios nuslinkti in 
mares. Drebėjimas žemes gali 
sunaikinti siena, kuri laikosi 
septynių myliu auksztume ir 
tokiu budu pavojus neapsisau- 
gojamas.

O kad žeme sukasi tūkstanti 
myliu in valanda, vandens 
spaudimas yra didelis, po ku
riuo randasi daug vulkanu, tai 
visada galima tikėtis prisiarti
na n c žiu pavoju. t

Gali kilti toks smalkus dre-, 
be j imas žemes, nuo kurio visa 
Japonija inkristu in mares ir 
butu po viskam.

Amerikas yra sklypu kurio 
gyventojai suvalgo daugiausia 
mėsos. Kas diena žmonis su
naudoja 60 milijonu s varu mė
sos, kas reiszke, buk ant kožnos 
■burnos pripuola po puse svaro 
ant dienos. Daugiaujse suvalgo 
.■jautienos, ba po 2% nucijes, 4 
uncijos kiaulienos, 2 1/5 ver- 
szienos. Jeigu valgytumem 
daugiau daržovių ir vaisiu, tai 
mums iszeitu geriau ant sveika
tos. , z

Motiejus iszkarto susiglumi- 
jo pamatęs tokia pekla. Pasa- 

— kodavo tuo laik, kad jis dirbo 
| kalvose, kokius puikius rūmus 

toli — sako Mo-įturi kumpanistai, tie didieji isz 
rgo milijonieriai. Tas, 

ka czia. pamate, pervirszejo sa
lvo puikumu viską ka buvo ant 
Į žemes girdėjos.
| Eina. Motiejus, eina, o isz nu
sistebėjimo negali iszeiti. Su
stojo ant galo — ir žiuri.

I Tris žmones rita dideli auk- 
?so gabala. Ant gabalo vis prisi- 
velia daugiau auksiniu piesku,

O bežiūrint in 
net seiles varvėjo

— Ar nesurascziau ežia ko-

žeisti.
Pažino Motiejus savo patro

ną pagal paveikslėli, kuri buvo
1 pasikabinės virsz lovos.' kaip Motiejus.

tai Nepaisė ant to, kad ji in Dži-' Ant galo sako Szv. Petras.
' ma buvo amerikonai perkriksz- — O ant galo, kaip sau no-
tije, bet meldėsi in savo Szv. ri. Jei tau geriau pekloj, tai pa-Jkio nors darbo, norint už viena
Motiejų. mėgink, 1

— Sveiki bukite, mano pa- prie manės nesikreipk.
tronai!

bet antru kartu jau valgi ?
Jei nori dirbti, gali sau

I Ir nuėjo sau Motiejus. Vėl ei- pasijieszkoti darba, jeigu esi
— O sveiks, mano Motiejuk na, eina didele lyguma, ir atsi- toks mulkis, o valgyt gali kiek jis auga ir dauginasi, 

isz Lietuvos! dure prie puikiu vartų. tik nori.
— Asz dabar isz Amerikos, Visi isz tikrojo aukso, ak;į —

— Nu-gi tie szunsnu'kiai mano brangus patronai. mens szviete juose, tartum nias.
amerikonai, atsipraszant, per-( — Isz Amerikos — žiūrėki- žvaigždes, o kaip puikiai vis-] Užkando sau pusėtinai 
kriksztyjo mane ant Džimo — te. Sėskis, Motiejuk, ir papasa- kas buvo padirbta! Galvoja sau tiejus_  ir kaip tikras Motie-.
atsake Motiejus. - kok— ka sako patronas žuvę- Motiejus, kad czia velniai ne- jus jau įJucipieriaus nesiklaus-į

— Tik nesikokio'k, nes ži- les begaudydamas. Motiejus tinginiauja— gal ir asz czia ciama.s, ar leis jam ineiti in pek-
nai, kad czia dangus. Nereikejo dairosi laižydamasis ir kalba: koki darba surasiu. o-rudosi pirmyn,
duotis ’persikriksztyti, ir dabar. — Valgyt noriu, Szv. pat- Priesz vartus ant auksinio' ' ' ' 1 ‘ ■

Ine kersztauk. Koksai isz tavęs rone. 1 sosto, tartum Rusijos caras, se-J
Džimas? Užtenka tau ant veido— Užmirszk apie valgi ant dėjo patsai Liucipieris.
pažiūrėt, nors nuskustas. Kiek- visados, brangus Motiejuk.1 
vienas pažis, kad Motiejus esi. Nuo valgymo pareina visi nu- 

i — O! kaip czia jus viską ži- sidejimai ir ligos.
note, gi ir pats gailėjausi gero’ — Maniau, kad tas žuvytes 

, vardo, bet ka daryt— atsake, gaudote ant maisto, pasninko.
Motiejus.

O Szv. Petras ant to;

Žmones tarp saves visiszkai 
Acziu jums, tamista vėl- nesikalba, tik rita, ir rita. Pra

kaitas varva nuo ju veidu, var- 
ąį0_ va in ju akis, burna, o jie rita ir

rita.
Akys jiems gatavos iszszok-

(Tasa ant 4-to Puslapio)

Dideli daigtai szio svieto yra 
padaromi daugiausia per žmo
nis, kurie nepriguli prie taip 
vadinamos klasos “inteligen
tu.”

s/s'sthXZ“t’jan;i PUIKI ISTORIJA 
galva apsisuko. | H S ■ g

Saule linksmai szviete vir-| |£ ft BĮ | | O M Q © 
žalingai, ° g\OU I I Ui I U U 

ju puikiausi vaisiai auga, viso-; g
keriopu paukszcziu eziulbeji- 
mas užslėgė žmonių balsus — 
gal ir ne žmonių. Puikus van
dens szaltiniai krito nuo kalnu 

( ---------- ---- „ Jszsitaszkydami in putas, o
įueinlystu kokia ruska duszia. viena in kuna žemiszka inside-'taip blogai ne yra, kad velniai'vandens lauželiuose kybojo ora- 
Ju czia grūdasi tiek ir tiek su da — aiszkino Szv. Motiejus. j žąsieną valgo. Ir del žmogaus ■ ryksztes nuo vieno kranto ant 

Vieni dy vai, vieni ste- atsij as kokia deszra, arba kar-j kito.
j Medžiai ir gėlės kvepojo, 

Sveiki bukite, ponas vėl- szviesa nuo brangiu akmenų, o 
’kokia stebuklinga muzika grie- 

Sveiks druts, Motiejau! že ore ir visur.

Buvo gražiai pasirodęs, tar-
turn koksai karalius ir rankoje szuj kalnu, 
laike žąsies kulszi, o taukai 
varvėjo jam per srnakra. Butu 
Motiejus jam isz ranku isztrau-

— Tai yra geros duszytes. kės kulszi, kad tai nebūtu bu-
Isztraukiu jas isz vandens, kad Vus jo velniszka didenybe. Bet

Lysk, tik skubink, kad ant saulutes susiszildytu, o ne susilaikė ir galvojo, kad visgi
Velnias

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa
Ir del žmogaus Į ryksztes nuo vieno kranto ant

netikrais nuo popiežiaus pra
leidimais. O kaip gi tu ežia pa
tekai?

j — Atvedė mane czionai 
szits sztai žmogus ar aniuolas. 
O buvo sztai/kaip: Dirbau prie 
boileriu.
bas, Szv

. žmones 
sunkiai.

buklai.
— Ar senei jau kaip esi ro-

juj?

kute.
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
neli! 

sako— Nelabai senei , t
Motiejus.

— Ar norėtum matvti, kas*/ zBaisiai sunkus dar-
Petreli. Jusli laikuose1 dabar ant žemes darosi — klau- 
nenusidirbdavo taip šia patronas szventas.
Turėdavau užkurti' — L j„_

Kataiikisaki >riri>ieriai isz' szeszeta pecziu. Dirbau metus,j vakariene boba verda vaikams 
Afriko pranesza apm-nepapras- kitus ir tieczius, net j
tus paproezius kurie vieszpa-,^^6 temdavo- Na ir ^adieu| Motiejum ir pravėrė dangaus 
tauje tarp juodo sztamo o ypa
tingai tikinezius in visokius 
burtus.

“Karema,” arba dvasia ra
ganiaus, persekioja per visa 
gyvastį szeimyna, kuri priesz- 
tarautu mažiausiu budu priesz 
jo valdžia. Jeigu kūdikis, ipare- 
gejas pirma karta dienos szvie
sa, dasilipstetu su kairia ranka 

arba nebūtu paprasto

Jeigu tavo sūnūs turi lėta j 
būda, tai nežine kas isz jo gali v 
būti ar sudžia ar plumberis.

Apie stebuklą kuris atsitiko 
Czenstakave, pranesza laik- 
raszcziai sekanieziai: Kokis tai 
22 metu jaunas vyrukas, girdė
damas, jog ubagams lenais yra 1 /j .111 V-‘ J j 
didele rugepjute, sumanė ir ji-Į sudejimo kaip visi kūdikiai, o 
sai nuvažiuoti in Czenstakava arsziaUsia, jeigu ne verktu 
rinkti skatikėlius ir nudavineti L..;.'UI LL/Jii Lili illllh Lcll
kolieka.

Atsisedias prie bažnyczios 
melde praeigiu almužnos saky
damas, jog nuo užgimimo nega
li valdyti rankas ne kojas. 
Žmonis davinėjo apszcziai. Bet 
ana diena, atlankė bažnyczia 
palicijantas. 
davima ubago, j 
jam akyvai ir perimtas 
szirdyste, pradėjo artintis prie 
jo tiksle davinio jam keliolika 
centu.

Sztai atsitiko negirdetinas 
daigtas: Kolieka matydamas 
prisiartinanti palicijauta ma
ne, kad ateina ji peržiūrėt iiy-i turi 827,300 keturkampiniu 
aresztavot, pakilęs dūme isz myliu. Paskui ja seka keturios 
vietos. Palicijantas, matyda- kitos: Nauja Gviana kuri turi 
mas toki stebuklą, suprato, kad 330,000 keturkampiniu myliu; 
tai apgavikas, pradėjo vytis iri Borneo su 280,000; Baffin Bay 
suėmė su pagelba keliu žmonių.! 286,000 ir Madagaskara su 
Staigai pasveikias kolieka, at- 228,000 ketuikampinems my- 
silses keliolika menesiu kaleji- lioms.
me. --------:.---------

Da ir kaip. Turbut jau

Szv. Motiejus paėjo netoli su

I plyszo peczius, mane sudraskė 
ir mane ežia atvede, ar atnesze 
— atsake Motiejus.

— Užsipelnei dangų. Pasi- 
vieszek ežia ir susijiesz'kok sa-

I vo patroną Motiejų — atsake 
Szv. Petras.

I — O kaipigi bus ežia su 
bardu, su apskal'bimu, nes sė
dėt tai ežia vietos yra daug? —- 
klausia Motiejus.

— Tu da vis apie žemiszkus] stuba, net tamsu. 
Czia,

langeli.
Ir ka Motiejus pamate?
Boba nemanstoja apie gailes-

po vyro užniuszimui. Isz

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '

“Karema” 
butu labai užpykias ant tosios 
szeimynos, jeigu nepaaukautu 
tokio kūdikio dievaieziams. Gi
lukis tojo kūdikio jeigu tėvai ji 
tuojaus užsmaugia, — bet tan
kiausia “Karema” per lupas 
raganiaus pareikalauje kūdiki 

. Girdėdamas mal-ikuri nunesza in giria ir ten pa- 
_ , prisižiurinejo. lieka ant sudraskymo per lau-

> miela- kines žvėrys.

ti
draugystes atsiėmė posmerti- 
nius, pasidalino ir užmokėjo už 
pa laidoj ima.

j Du jaunikiai neszioja alaus 
! pante po pantei. Degtines bon- 
ika stovi ant stalo. Deszra verda 
' puode, ir dūmai sklaidosi po 

Motiejus tik 
dalykus svajoji. Czia, rojuj/seįie ry<ja. tai likimas! 
niekas nevalgo — sako Petras.

Motiejus pasikasė galva i"

404 
50c 
kri- 
35c

182 
isz-

Misijonieriai nuo senei kovo
je prieszais taji baisu paprotį 
kuris su kožna diena mažta.

Ar žinote, jog didžiausia sala 
ant svieto yra Grenlandija ku-

Atsitraukė liūdnas nuo lan-
Alotiejus pasikasė galva ir gelio ir jau nepraszo daugiau 

truputi nulindęs — kaip-gi tai SZVento patrono, kad ka-nors 
be valgio— nuėjo jieszkoti Szv.1 parodytu.
Motiejaus, savo patrono.
Vaiksztineja Motiejus vaiksz-j visur vienodai, 

tineja, žiūrinėja, bet patrono nekur 
nesimato. Pasiklaust neisz- taip liūdnai, 
drysta, nes czia turbut lietu- smuikuoja kur ant atlaidų, ar- 
viszkai nekalba. Viskas czia ba bites sode saulutei kaiti- 
taip keista. Žiuri in Motiejų iszuiant. Jokio gyvumo ne ‘giedo- 
paniuru, truputi juokiasi isz jo jime, ne visam danguje. O vai- 
kudlotos galvos, pajuodusio'gyt, kaip nebuvo, taip ir nėra, 
veido ir isz dideliu nusidirbu- Vargas; galvoja Motiejus.

‘ Vaiksziczioja, vaikszczioja 
žvalgosi, kad kur 
viasiu surasti, bet 

viskas gražu, dailu/

| Vaiksztineja po dangų, bet 
Tyku, tik kur- 

aniuoleliai gieda, bet 
tartum neregys

-------- ::-------- Druskos szuliniai Szeshvane,
Vienuolika milijonu szeimy- Kinuosia, kuriu ten randasi su

nu Suv. Valstijose isz skait-Į virszum tūkstantis, yra nuo 1,- 
liaus 24,350,000 szeimynu, turi 000 lyg 3,000 pėdu gylio. Drus- 
savo lomius namus, arba vos ka Kinuosia labai brangi.
45.6 procentas. Amerikas turi
turto ant 320'bilijonu doleriu
arba ant kožnos galvos pripuo- kentėtu. Kada jau yra per senu 
la po tris tukstanczius doleriu, mylėti, tada gauna rumatizma.

Žmogus yra sutvertas, idant

Kada mot ere būna niekai —* skaitykit “SAULE” PLATINKIT

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
ius prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Vaienczijos; Kožnas daigtas 
sūri savo vieta; Ka pasakė ka tras 
□acziuolas. 76 puslapiu................20c

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

I 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 akmenoriaut.; Klara; Nuspręsta
sis; A’it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15c

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

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

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

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

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

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

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

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. 25o

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias pTŽSK- 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25o

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

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

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

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

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

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

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

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

1 No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

siu ranku. Truputi nesmagu 
pasidarė Motiejui, ir galvojo Motiejus, 
pats sau: Visur vienodai. Dirbk nors 'koki 
ant visu, paskui tave iszjuokia.1 kur tau, 
Bet nieko, tik eina, eina toliau bet valgymui netinka.
— gal 'kur ir sutiks savo patro
ną, szventa. Jau jam ir koktu.

Saulute pakilo augsztai 
apie piet, jau ir vidurius 
suka. Užkastu ka nors, 
prie rojaus tvarkos nebuvo pri ] 
pratęs — o czia, 
szvento, nieko nėra užkąst. Du- Jokio darbo judėjimo, o man 
sauja ir jieszko Motiejaus. (taip neramu.

Vaikszczioja, vaikszczioja ir, — O kaip tau atrodo —• 
dairosi, kur czia ji galima bu- klausia Szv Motiejus kur-gi tu 
tu atrast. i eitum ? .

Surado ant galo. Ant kranto' — O gal pekloj geriau (bu- 
ežerelio su auksinėmis žuvy- tu? ISTORIJE apie Gregorius,
tems sėdėjo sau Szv. Motiejus — Kaip sau nori, man-gi----------------- Isz Numirusiv
ir gaude duszeles žuvytes in czia geriau — sako Szv. Motie- Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
szil'kini tinklą. Ne su meszkere, jus. 
kad žuvy ežiu suukuęziu nesu-

Grįžta prie savo Szv. Patro
no ir sako:

jam — Motiejeli Szventas, asz 
jam czia nedalaikysiii.

nes da! — O kodėl tai?
Et, be apmaudos paša- gj

del Dievo kius, viskas czia. taip keista.

SKAITYKIT 
“SAULE”

Kekta Juoku ir Paveikslo.
..................lie

Adresas ,3

! me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Tuo tai ir pasibaigė pažintis :: 25<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.




