
11 ■in. I

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

i An American Newspaper published in the Lithuanian Language,
Ji that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
I Founded in 18S8. Yearly Subscription: United States, $4.00;
Į To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA,

Prepumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams; 
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

(po8tT^^V8t.hcko^ ® 51¥t«b.) s MAHAiOY CITY, PA. KOVAS, DTARNINKAS 13, 1945 (MARCH, TUESDAY 13, 1945) R v- an<^k 56 METAS

Isz Amerikos
Pakvietė Lietuves 

I Kareiviu Motinas
In Baltaji

ELEANOR ROOSEVELT

WASHINGTON. — Pirma 
karta Lietuves moterys pa
kviesta in svieczius Baltajame 
Name, per p. Eleanor Roose- 
veltiene, Kovo (Mar.) 23-czia 
diena 1945m., sanryszyje su 
Lietuviu Kareiviu Motinu vy
kimu inteikti peticijas pra- 
szanczias Lietuvai užtarimo.

RINKIMAS AUKU

Del Raudono Kryžiaus 
Drauguves

WASHINGTON, D. C. —
Jau prasidėjo rinkimas au- 

ku del Amerikos Raudonei 
Kryžiaus Drauguves. Rinkė
jai auku jau likos paskirti ir 
atlankys visus gyventojus po 
visa Amerika idant suszelpti 
musu kareivius ir gyventojus, 
kurie reikalauja paszelpos, 
ypatingai kareivius kurie ran
dasi nelaisvėje, ligonbutese ir 
ant kares lauku, ir iszgelbet j u 
gyvastis. Aukaukite kiek ga
lite ir nesigailekite, nes pinigai 
eina ant gero tikslo ir gali pri- 
gelbet jusu sunui, tėvui ar bro
liui jo nelaimėje, nes kožnas ži
no pasidarbavima tosios miela- 
szįrdingos po visa svietą.

Galima Nusipirkti .
Guzutes Anglijoje

Vokiecziai Nelaisviai Vežami In Suv.Valst.

Sztai Vokiecziu kareiviu suimtu nelaisve isz vakaru 
fronte, suvaryti ant laivo ir vežami in Suvien. Vals., ir bus 
laikomi stovyklose iki karui pasibaigus. Jiems bus gali

ma sugryžti atgal in savo tėvynė.

KARE -

i

į Amerikonai Prie * 
Wesel; Vokiecziai 
Sunaikino 2 Tiltus
Amerikonai Padare Daug Ble- 
dės Japonijoj; Musziai AntMin- 
danavos; Rusai Prie Danzigo; 
Amerikonai Randasi Coblenz

ISZ FRANCUOS ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Vo-

Nužudė Paczia;
Pasikorė Pats

—-----
HAXTON, COL.— William 

Simons, ūkininkas baisiai su- 
musze galva savo paežiai, po 
tam pats pasikorė ir paleido 
szuvi in galva. Priežastis žu- 
dinstos buvo susibarimas su 
paczia.

NEW YORK. — Dabar jau 
galima nusipirkti sau guzutes 
Anglijoje, jeigu pinigu žmogus 
nesigaili. Už du szimtu dole
riu galima gauti tuziną bonku 
gero sznapso, nes viskas tvar
koj. Tik reikia tu dvieju szim- 
teliu ir galėsime baliavuotį.

Slauges Bus Paimtos
In Kariuomenia

Amerikos Lakūnai
Bombardavo Tokyo

Isznaikino 15 Myliu Miesto Namu Ir Fabriku

Konjakas Ir Perfumai
Isz Franciįos

NEW YORK. — Konjakas 
(degtine) ir kvejalai (Perfu
mai), jau vėl pradeda eiti 
mums isz Franczijos. Valdinin
kai Paryžiuje pranesza kad jau 
dabar per mares plaukia visas j

WASHINGTON.- Kongres- 
monai priėmė ir nubalsavo im
ti panevalia slauges — nurses 
in kariuomenia. Dabar tas 
nutarimas eina in Sena
tą, kur tikimasi kad jis bus pa- 
nasziai priimtas. Reiszkia, 
jeigu Senatas užtvirtins, tai 
slauges—nurses bus paimtos 
in kariuomenia. Dar kaip kas

GUAM, PHILIPPINUOSE. 
—Amerikos dideli bombinai 
eroplanai B-29’s ana vakar vėl 
bombardavo Japonu miestą 
Tokyo. Apie trys szimtai B-29 
’s nulėkė in Tokyo ir paleido 
tukstanezius bombų. Du Ame
rikos bomberiai buvo paszauti

ir nesugrįžo. Per dvi adynas
musu eroplanai nuleido daug
sprogstanezias ir deganezias 
bombas ant Tokyo miesto.
Yra sakoma, kad isznaikino 
penkiolika myliu to miesto na
mu ir fabriku.

Milijonai Del Paszelpos gražiai veikia ir dalina drabu- 
 žius ir maista. Tikimasi kad

laivas pilnas brangaus konja
ko ir moterims brangiu kvepa
lu. Tai bus pirmutinis laivas su 
ta voru isz Prancūzijos nuo ka
ro pradžios. Kiti laivai jau 
pirm szito sugryžo, bet visi 
tuszti. Szitas tai bus pirmuti
nis, kuris gryžta pilnas. Dabar 
musu ponai ir ponueziai vėl ga
les baliavuoti.

Nužudė Savo Kaimyną 
Už Apraganavimo

LEWISTOWN, MO. — Ant. 
Ringert, ūkininkas gyvenant 
arti czionais likos nužudytas 
per savo kaimyną Arthur 
Coombs. Kada jo palicija už
klausė del ko nužudė kaimyną? 
— tai atsake, kad Ringertas 
apraganavo j u gyvulius. 
Coombs randasi kalėjime.

neaiszku apie szita nutarimą, 
bet matyt kad jis bus priimtas 
ir užtvirtintas.

Apie 232 Žmonių
Užmuszta Kas Diena
NEW YORK. — Tyrinėji- /

mas parodo kad apie 232 žmo
nių buvo užmuszta kas dien pa
reita meta; nelaimingu atsiti
kimu 87,864 nekurie užsibaigė 
su mirtimi, isz tojo skaitliaus 
beveik 56 kožna diena mirė nuo 
visokiu automobilinu nelai
miu. Namuose buvo apie 47 
tukstaneziu nelaimingu atsiti- 

‘kimu. Daugiause žmonių pra- 
ižuna nuo automobiliniu nelai
miu.

RYMAS. — “UNRRA” pa- 
kyre 50 milijonu doleriu Itali
jai. Italija tiek pat milijonu 
lyrų dades del paszelpos. Tuo 
pat kartu buvo paskelbta kad 
Jugoslavijoje “UNRRA” jau

neužilgo panasziai bus ir Itali
joje. Dabar tik laukiama pro
gos gauti laivus kurie nuvežtu 
tuos drabužius ir maista in 
Italija.

COLOGNE. — Kur ten Vo
kietijoje Amerikos treczia Tan
ku Divizija per deszimts dienu 
kariavo, marsziavo ir naikino 
Vokiecziu armijas. Visi karei
viai ir karininkai didžiuojasi ir 
giriasi kad j u kompanija ir ar
mija turi drąsiausius ir geriau
sius vyrus, bet kaip jie prade
da szneketi apie savo tankas, 
tai jau visai kita daina dainuo
ja:

“Pasakyk jiems namie apie 
musu tankas,” sako S/Sgt. Ro
bert Earley, kurio tanka buvo 
pirmutine insiristi in Cologne 
miestą. “Pasakyk jiems kad 
musu tankos niekam nevertos. 
Pasakyk jiems namie kad 
mums reikia tanku su kurio
mis mes galėtume kariauti, o ne 
tik pasivažinėti.”

Amerikiecziu tankos insilau- 
že in Cologne miestą, bet dau
giau negu puse visu j u tanku 
buvo sudaužyta. Kareiviai sa- 

(Tasa Ant 2 puslapio)

Skaitykite “Saule”

Meksikoniski Lakūnai Pasirengia Ant Kara

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PARYŽIUS. — Alijentai 
pranesza kad Vokiecziai nete
ko daug generoliu; 18 genero- 
liu likos užmuszta, o 43 paimta 
in nelaisve.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Pirmutinis Meksikoniszkas orinis sąuadronas isz Meksiko, kurie baigė savo mokslą Su

vien. Valstijoje. Paveikslai parodo Meksikoniszki eroplanai ir lakūnai.

kiecziai pranesza kad Amerikonai padare 
nauja peržengimą per Reino (Rhine) upe, 
penkios mylios nuo Remageno miesto. Ame
rikos 1-ma armija ir Vokiecziai kuopina daugy
be kareiviu del muszio kur atsibus prie Luben- 
dorffo tilto, o Amerikos 3-eia armija artinasi 
prie Coblenz, ir supagelba Amerikos 1-ma ar
mija užpuls ant Vokieczius prie Eifel kalnu, 
ten randasi apie dvideszimts tukstaneziu Vo
kiecziu kalnuose. Isz sziauru puse Kanade- 
cziu 1-ma armija ir Amerikos 9-ta armija 

^suslėgė Vokieczius prie Wesel ploti, Vokiecziai 
ten dįnamitavo du Reino tiltus.

/ ISZ LONDON, ANGLIJA. — Vokiecziai 
pranesza kad Rusu armija laimėjo puse Kues- 
trino drutviete prie Oder upe ir Rusai jau perejo 
per Warthe upe ir gavosi in Kuestrino miesto. 
Rusai taipgi buvo Altdamune, netoli Stettion 
o kiti Rusu armijos jau randasi 6 mylios nuo
Danzigo, ir deszimts myliu nuo Gydnios. Ame
rikos kariszki eroplanai suteszkino Vokiecziu 
užpuolimą prie Remagen upes taipgi prie Ruhr.

ISZ ITALIJOS. — Amerikos 5-ta armija 
sunaikino Vokiecziu drutvieta prie Vergato, 
prie kelio Bologna miesto.

ISZ PACIFIKO. — Japonu prieszinimas 
ant Iwo Salos jau beveik ingaletas per Ameri
kos mariniu, in trumpa laika Amerikonai užka
riaus visa Iwos Sala. Isz Tokyos Japonai pra
nesza kad žiaurus muszis tęsęsi tarp Amerikos 
armija ir tankai priesz Japonus ant Mindanavos 
Sala Philippinuose. Amerikos lakūnai sako, 
Tokyos miestas randasi griuvesuose po bom
bardavimo, namai suardyti ir dega, daug Japo
nu užmuszta. Nagoya miestas bombarduotas.
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Kas Girdėt
’iki raudonumo geleži, nejatus-Į 
damas ne mažiausio sopėjimo.' 
Jis pakartojo ta bandymą su 

, liežuviu ir lupomis — ir gavo 
> toki pat pasekme.

lyg sziolei Stebėtini tie apsireiszkimaiNeiszaiszkytos 
geologiszkos permainos atsibu- aiszkinama silpnu minėtu mi
na viduryje musu žemes. sz-inu degimu, iszgaravimu ju

Geologai tyrinėtojai vidur- nuo prisilietimo prie ju karsz- 
žemio visaip mansto ir tyrinę- tos geležies arba ve|-dancziu 
ja, bet negali iszaiszkyt, kas riebalu. Pamates-gi to yra in- 
darosi sziadien viduryje musu statymas, kad kiekvienas kie- 
žemes, kurioje užėjo didelius tas kūnas, pereidamas in garo 
permainos. ; pavidala, sunaudojo dideliau-

Isz apylinkes- Grenados, Isz- šia karszczio kieki, 
panijos, ateina pavojingos ži-!
nios apie ingriuvinejima že-1 Gal ne visi žmonis žino kai]) 
mes. Tokio regėjimo žmonis Į musu prezidentas gyvena, kiek 
nepamena, o ir istorijoj nieko (aiplaiko algos ir 1.1. Nekurie 
tokio negalima surasti. Tokis j mano, kad būti prezidentu mu- 
atsitikimas tenais yra visai ne
žinomas.

Daugelios vietos isz virszu- 
nes žemes dingo szimtai namu. 
Kaimas Ola de Tarres, visisz- 
kai ingriuvo in žeme, nepasili
ko jokio ženklo nei kaminu. 
Ten, kur stovėjo puikus namai, 
pasiliko tik skyles, rodos ’kad 
granatai iszplesze žeme.

Apylinkėje Virgo, 
isz virszunes žemes upe, 
josios vietos pasiliko kalneliai 
turinti po szesziolika metru 
augszczio.

Permaina oro po visas dalis 
svieto taipgi žeriklyvai duoda
si jaust, kas parodo, jog vidur
žemi užeina nepaprastos per
mainos.

dingo 
o ant

JAUNAS VAIKASKomu Auginimo Czampionai

pergyvena 
” kad nors 

metu, 
jos ar- 
praejo. 
dvieji

su milžiniszkos republikos Suv.! 
Valst., tai lengvas dalykas ir 
tinginio darbas.

Prezidentas nuo pirmos die
nos įprisiegdinimo pradeda ap-

Paveikslas parodo trys visos szalies czampionai kornu 
auginime: Mrs. Bert. DenAdel, Leighton, Iowa, iszauginus 
145 buszelius kornu isz akero; Geo. L. Renner, Sioux Falls, 
So. Dak., 176 buszelius kornu isz akero ir jaunas vaikas Eu
gene Else, Elm Creek, Neb., iszaugino 150 buszeliu isz akero.

Amerike randasi daug žmo
nių kurie parduoda savo lovas 
idant pirkti radijo. — Kam po 

. nogiu jiems reikalingos lovos 
jeigu persėdi visa nakti klau
sydami radijo.

ISZ FRANCUOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

susivaldytu jeigu nori kad 
\ Anglija su ja derintųsi. Jis 
taipgi pareikalavo kad Lubli- 

! no valdžia liautųsi, nustotu 
persekiojus Lenkus kurie bu
vo Lenku valdžioje Londone. 
Kaip jis buvo užklaustas, del 
kokios priežasties Ponia Ar- 

5 ciszewska buvo suimta, jis pa-1 
aiszkino, kad geriau nieko ne-

I ko Vokiecziu tankos kur kas 
i geresnes už musu tankas ir jie 
aiszkina kad jiems pasisekė sakyti, nes gana kad dabar ja 

.Vokieczius sumuszti ne už tai paleido ar paleidžia.
kad j u tankos buvo geresnes už ---------------

l Vokiecziu, bet už tai kad j u IQ/ PACIFIKAl
daug daugiau buvo ir Vokie- 
ežiai nespėjo visas iszmuszti

ISZ ANGLIJOS

Nežiurint ,in visokias pastan
gas apsaugoti nuo ugnies, gais
rai su žmonių aukomis, apsi- 
reiszkimas ne retas. Tai sude
ga teatras vaidinimo metu, tai 
visas viesžbutis, dirbtuve, lai
vas, o su jais 'žūva žmonių gy
vybes. Szioms nelaimėms isz- 
venigti buvo daroma invairiu 
bandymu, bet niekas nepama
nė, kaip padaryti nesudelgama 
pati save.

Jau senei žinoma, kad inlei- 
dus pirszta in efira, galima po 
to be skausmo inkiszti in isz- 
tirpinta szvina arba verdanti 
vandeni ir nejausti skausmo, 
bet atbulai, — jaucziama szal- 
tis. Tas pat buna inkiszus ran
ka in sieros rugszties ir nasza- 
tyriaus druskos maiszini. Gali
ma po to be jokios bandymo 
prisiliesti prie inkaitiuto meta
lo.

1819 m., tūlas žmogus, vardu į 
Lionetto, placziai pragarsėjo 

j . . ■!savo ne jausmingumu prie ug
nies. Jis darydavo visokius 
szposus su inkai t in ta iki rau
donumo geležies laidele, kuria 
tarp kitko padėdavo net sau 
ant plauku ne trupuezio nenu
degdamas. Bet publika vis tik 
pastebėdavo, kad ties Lionetto 
pasi'keldavo kamuoliai durnu.

Nežiūrint in tokius pasiūly
mus Lionetto jokiu bildu nesu
tikdavo kam nors patikėti sa
vo paslapties. Bet jo pavyzdys 
ne vienatinis. Profesorius Se
mentini Neapolyje padare su 
tokiu pat pasisekimu pana- 
szius bandymus. Jis patyrė, 
kad miszinys vandens su sie
ros rugszczia daro oda nejaus
minga prie irikaitinto metalo. 
Po to Sementini iszrado, kad 
investa iii nejausminguma ug
niai kūno dalis, darosi dar la
biau szmotu kieto muilo.

Po to sementini galėjo ved
žioti per savo kuuu įnkaitįųta

laikinet po 75,000 doleriu meti-Į ~ 
nes algos, 25,000 doleriu ant 
keliones iszaidu, bet isz tuju 
paskutiniu pinigu negali su- 
czedyt nieko, nes ka neiszduo- 
da, tai pasilieka kasoje, prieki 
tam paskirta jam- 60,000 aut' 
užlaikymo Baltnamio, prie to 
priskirta $6,000 ant kurio, $8,- 
600 užlaikymo žemes aplinkui 
namo, $3,000 pataisymo ir tiek 
ant užlaikymo tarnu ir kitu 
darbininku.
. Aplanko del savo ir paezios 
naudos penkis puikiausius au
tomobilius, laiva, privatiszlka 
truki jeigu geidžia kur keliauti, 
apie 50 detektyvu ir palicijau
tu ji sergsti diena ir nakti, dak
tarą, sekretorius, kariszka ka-
pelije ir kitus dalykus tinka-' LONDON. — Sir Archibald 
mus prezidentui. Sinclair, Anglijos Oro Sekre-

Kitados $25,000 algos buvo torius pranesza, kad Alijentai 
manoma kad tai didele alga, taip baisiai iszbombardavo Vo- 
bet su laiku tai neužteko prezi- kietijos aliejaus ir gazolino 
deniams kurie turi iszduoti fabrikus ir szulinius, kad da- 
daug pinigo ant visokiu pri- bar Vokiecziai visai neturi nei 
ėmimu, balių, palinksminimu ir vieno aliejaus ar gazolino san- juos užpuls. 
1.1., ir tai mokėti isz savo kisze- delio.
niaus. Kada prezidentas Jack- Už tai dabar daug Vokietijos 
sonas iszbuvo savo metus, tai eroplanu, tanku ir dideliu ar-1 
turėjo tik tiek, kad iszpirkti ti- motu ir karabinu stovi ant vie-' 
kieta namo. Ant galo 1873 me- tos ir rudyja. Vokiecziai taipgi

MANILA. — Amerikos sub- 
marinai paskandino dvylika 
marinai paskandino 12 Japonu 
laivu. Japonams dabar gresia 
pavojus ne tik isz padangių kur 
musu eroplanai vieszpatauja, 
bet taipgi ir ant mariu ir po 
vandeniu. Japonams dabar 
sunku ir pavojinga vežti ta vo
ra ar kareivius vandeniu, nes 
nežino isz kur Amerikiecziai

ISZ ANGLIJOS

Kuomet kūdikis 
savo “antra vasara, 
dar nesulaukęs antru 
motina jauezias kad 
sziauses darbas jau 

Į Kuomet jam sukanka
į metai motina tiki pasilsėti, jau 
(kūdikystes audros perejo ir jis 
dabar augs. Ir todėl laikas nuo 
2 iki 6 metu — priesz lankant 
mokykla amžius, pavadintas 
apleistas amžius. Bet dabarti
nėms dienoms tas amžius nėr 
taip laibai apleistas kaip kadais 
buvo.

Teisybe, kad vaikas auga 
bet vien sau beaugant jis ingija 
visokiu negeistinu sveikatų ir 
protiszku ypatybių, teip, kad 
kuomet jis pirma syki vyksta 
mokyklon ir kuniszkai isztyri- 
liejimas ^minuotas tėvai nenor 
tikėti kuomet mato sveikatos 
raportą. Nuo 2 iki 6 motu yra 
labai greito iszsivystijimo lai
kas ir in labai trumpa laika 
vaikas gali ingyti kokius nors 
kuniszkus trukumus.

Del labai greitu 
kurios invyksta nuo kūdikys
tes iki mokyklos dienu, svarbu, 
kad szie 
ypatingai atsargiai

prižiūrėti, ir puvimai turi būti' Siuncziant pinigus per ban- 
greitai pataisyti. Geras dantis- kini czeki arba ekspresini mo
tas neisztrauks tuos mažus ney orderi in iszdavysta “Sau- 
dantukus, tik jeigu būtinai rei- les,” pridekite deszimts centu 

i dalinga, jis žino, kad vaikas prie paskirtos sumos nes musu 
į turi gerai sukramtyti maistu, bankos reikalauja deszimts 
ir kad antrieji dantys nu'ken- centu už iszmokejima czekiu ir 
tęs jeigu pirmieji per greitai ekspresiniu kvitu. Busime jums 
pamesti. Dantistai mums pra- dėkingi už tai ir neužmirszkite 
nesza, kad žandas tinkamai ne- ateityje, kada sinusite'czekius 
gali veikti jeigu laikinus dan- arba ekspresinius money orde- 
tulkaį pamesti, ir kartais nuo- rius, pridėti deszimtuka. Bet 
bitiniai dantys neiszauga tin- jeigu sinusite 
kainoj vietoj. Kreivi dantys ne 
tik neduoda vaikui tinkamai 
sukramtyti maista bet isztem- 
pia veidą.

Labai daug mažu vaiku ne
moka tinkamai stovėti, ir ka-’ 
daugi szis trukumas atsiliepe 
vėliaus, motinoms labai svarbu 
ta pataisinti. Motina netur ti
kėti, kad jos brangiausio petu
kai pasitaisys beaugant. Nuo-’ 
latinis barimas “stovėk tie 
šiai” irgi daug.nepagelbes. Da- '* 
kartės žinovai mokina vaikus J 
kaip tinkamai miklintis ir mo- ¥ 
tinos su tuom turi apsipažinti. i* 

Netinkamas maitinimas irgi * 
užpuola mažus vaikus, ir dau- ¥ 
geli sykiu motinos apie ta visai Įf 
nežino. Maitinimas mažiuko *

money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems. ,

‘ ‘Saules ’ ’ Redyste.

“Saule” dabar $4.00

metams m Suvienytose Valsti- 
jose. $5 kitose Vieszpatysteae, 
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

I ¥' SIENINIAI $
KALENDORIAI |

1945 M. J

¥

Dabar kitos žinios ateina 
te, Kongresas paskyrė $50,000 negali parsitraukti nei alie- Daktaras Orzechowski yra 
algos, in trumpa laiko po tam jaus nei gazolino nes Anglijos- • . suimtas ir isztremtas. Tokios

— - . - — <_» u 1 - ... ,.

padidino ant $75,000, Preziden- laivynas ant mariu vieszpatau- zinios Anglams naujienos ir ai
tas Taftas buvo pirmutiniu 
prezidentu kuris aplaike taja 
alga. Driek tam prezidentas tu
ri mokėti ineigos taksu (in
come tax) 25 tukstanezius do
leriu, 
skyle kisZe.niuje.

ja * , deli dyvai. Mes -Lietuviai žino-
Vokietija dabar yra bombar- me PaPrasfas dalykas 

duojama, toliau aiszkina Sir su Stalinu.
Archibald Sinclair, penkios de-! 
szimtys sykiu labiau ir baisiau

kas padaro gana didele negu 1941 metais. Anglu ir :: Graži Lietuva :: 
Amerikiecziu bomberiai szim-
tus tukstaneziu tonu bombų pa- --------

Suv. Valstijosia ant kožno leido ant Vokietijos. Vokie- Graži mums ta szalis buvo, 
500 žmonių, vienas būna uždą- ežiai dar kartas nuo karto pa- Kurioje mes gimėm — 
rytas kalėjime. Puiki ateitis siunezia keletą bomberiu ar pa- Josios vardas yra — Lietuva, 
Ameriko, ar ne? leidžia keletą bombų ant Ang- Ja mes visada minim.

Amerike turime kalejimuo- Hj°s> bet tai tiktai kerszto ženk- 
sia apie 150 tukstanezius prasi 
žengėliu, pagal valdžios rapar- 
ta. .Czionais turime 75 milijo
nus žmonių kurie turi suvir- 
szum penkiolika metu. Isz kož- planu, neturi aliejaus, neturi 
nu 140 szeimynu, a. .. ... 
vienas, 'kuris yra uždarytas ka 
lejime, bet tas neparodo,

Laukus, miszkai ir kalneliai, 
las Anglams ir pasirodymas visu tofa .!?1.ažumas> 
savo žmonėms kad Vokiecziai Kj(jk ten ,/.(U Mvneli 
dar nepasiduoda. kvapu skanumas,

Vokiecziai dabar neturi ero-
Kiek biteliu — darbininkių,

atsiranda gazolino ir neturi jiegos atsi- Kaip gražiai dūzgena;
muszti. Jiems tik liko kersztas paukszteliu — giesminin- 

jog ir pagieža.
isz tuju szeimynu kila vienas —----
prasižengėlis, nekuriosia ran
dasi daugiau kaip vienas.

kiu,
> Pa'krumiais cziauszkena.

LONDON. — Anthony Eden O kiek upiu ir upeliu, 
Anglijos Užieniu Ministeris Kaip gražiai jos teka,

Paežiam Najorke isz szeszio- pranesza kad Ponia Arciszew- Gurguluodamos tarp kalnu, . 
likos žmonių vienas gaunasi ska, pati Lenkijos Premiero, Kaip maloniai kalba, 
ant palieijos už koki nors pra- kuri buvo Sovietu suimta, da- 
sižengima. |Kiek nendrelių — siuboneliu 

' Kaip gražiai siūbuoja,
Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

15 coliu ploczio x 23 % col. * 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * 
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nuo 2 iki 6 metu turi būti labai
atsargiai prižiuromas. Reikia’ A-B-CELA^8
prižiūrėti, kad jis užtektinai « $
valgo krakmoluoto maisto, rie
bumu, vitaminu ir mineralu.

i Pienas, sviestas, vaisiai ir dar- 
permainu, žoves, ypatingai žalios, sukiau- 

sziniais ir trupueziu mėsos, žu
vys ir visztos priguli prie szio 

mažieji vaikai butu laiko valgio. Nepratink vaika 
giai prižiuromi. apsieiti be pusrycziu. Jis turi 

Mokyklos vaiku sveikatos isz- turėti tris valgius in diena, 
tyrinėjimai parodo, kad dau-Į Nuovargis, netinkami svei- 
giausia kuniszku trukumu pa- katos papraeziai, ir kuniszki 
sirodo pas labai jaunus vaikus.1 trukumai gali visi prisidėti 
Suv. \ alstiju Sveikatos Biuro prie netinkamo maitinimo. Ne- 
aficieriu surinktos statistikos užmirsžk kad mažam vaikui 
parodo, kad padidinti tonsilai,' įeikalinga poilsio netik iszsi- 
ir padidintos giles daugiausia miklinimo. Tegul kasdien po 
pasirodo pas vaikus tarpe 6 ir piet pamiega ir anksti vaka- 
7 metu amžiaus. Nuo szesziu rais turi gulti. Duok saulekai- 
iki asztuoniu metu vaikai dau- toje ir szviežiame ore pagelbe- 
giausi asirgo padidintais adė- t i vaikui. ’ 
noidais. Vaikai tarpe 6 ir 7 me
tu turėjo labai daug kalbos tik vaikus, ir tos ligos yra ypa- 
trukumu, ir daugumas 7 metu tingai pavojingos labai jau- 
vaiku buvo bedaneziai. į niems. Daugelis tėvu tiki kad

Kiti tyrinėtojai darode, kad visi vaikai turi tymais ir krio- 
vai'kai tarpe 2 ir 6 metti netin- kuliu apsirgti, bet kartais tos
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karnai stovi ii- daug vaiku nuo ligos kūdikystėj yra pražūt in- i 
4 iki 7 metu turėjo prastas alkis, ' gos. Dvieju arba szesziu metui ; 
Motina negali tikėti, kad jos vaikui tymai ar kriokulis gali 
vaikutis turi tuos visus truku-' but labai pavojingos ligos. Ana | 
mus, dauguma isz kuriu buvo meta suvirsz 500 vaiku tarpe 2 | 
galima nukreipk

Toks ankstyvas pasirody
mas kunisžku trukumu ; ’ 
kiai parodo, kad reikia jaunu eme 800 auku ir difterija 3,000. 
vaiku sveikata tankiai peržiu- Tėvai ir motinos turi suprasti, 
reti. Vaikas netur pradėti lan- kad kiekvienas vaikas gali bu- 
kyti mokykla turėdamas koki t i iszgelbetas nuo difterijos, 
nors kuniszka trukumą. Tėvu- vartojant toxin-antitoxin arba 
Mokytoju draugystes ir pana- toxoid, taip kaip rauples nu-Į 
szios draugystes deda pastan- kreipiama ineziepijimu. 
gas invairiuose miestuose, su- Reikia apsaugoti veiklus vai- 
žinoti visus vaikus, kurie pra- kuczius ir mergaites nuo 2 iki 6 
dės pirma syki lankyti mokyk- metu nuo nelaimingu atsitiki- 
]a ir tos draugijos sutvarko ju niu. Mažos kojeles labai greitai 

j sveikatos peržiurejima, kad nubėga in visokias pavojingas 
i butu galima isz anksto surasti vietas, ir mažos rankutes labai 
ir pertaisyti ju trukumus. Bet greitai apeziupineja viską. Pa- 
jeigu tėvai pažintu svarba pri- įeita meta suvirsz 1,600 vaiku 
žiūrėti mažus vaikus per ju vi- tarpe 2 ir 5 metu senumo mirė 
sa augimo laika tai tokiu pa- nuo kokio nors apdeginimo ir 
stangu nereiktu dėti.

Vaikas nuo dvieju iki sze-1 
sziu metu turi būti tankiai ku
niszkai peržiuretas. Kas szeszis 
menesius, ir turi būti vestas 
pas dantistą tankiai. Kūdikys
tes dantukai turi būti gerai

buvo meta suvirsz 500 vaiku tarpe 2 
■ ir 5 metu tymais mirė Suv. Val
stijose, ir beveik tūkstantis mi- 

aisz- re nuo kriokulio. Skarletina pa-

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

Į 250 užsinuodijo.
Mokytojai pagelbsti tėvams 

pamokinti senesnius vaikus sa
ve prižiūrėti ir užsilaikyti, bet 
yra motinos užduotis apsaugo- 

mažuczius.

i bar bus neužilgo paleista. Kaip gražiai siūbuoja,
| Už keliu adynu po saito pa- Skaist|1 veidnži upeliu> 
skelbimo, atėjo kita žinia, kad Cziucziuoja _ bueziuoja. 
Kunigaiksztis Janusz Radzi-
will buvo suimtas ir isztrem- *sur V’ilKg' ^žu, malonu, 
+as ! Puiku iszkilminga,

Anthony Eden, Anglijos ūž-!Kad galeeziau ten gyventi, 
- - -..........................Jauscziaus laiminga!

ir drąsiai parodo kad jam Lub-' 
lino valdžia nepatinka, pasiun
tė asztru laiszka ir staeziai pa-

Istorija apie “AMŽINA ŽY- sieniu Ministeris, kuris vieszai
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

, 20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. reikalavo kad Lublino valdžia

Giesmių Knyga Arba
Pirkite Apgynima ■ Kanticzkos, $2.00
Czedinimo Bondus SAULE PUBLISHING CO., 

ir Markes. • Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

t i

Baltrus — Na, Irszkau, 
pasakyk kada bus geriau ant 
svieto gyvent?

Irszkus. —lUi, Baltruti, ta
da bus geriau, kaip jam svie
to nebus visam.

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.
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sargas inejo in vidų ir ątsi- isz miszko. 
sėdo ant suolo.

— Lietus liaujasi, 
jis truputi patylėjęs, 
nas liepsi, r

I kosiu už medi. j Staiga sodietis iszsitiese.
i Vilkas tyloms pagriebė arkli | Akys jo doge ir veidas buvo 
'už kareziu kaire ranka, deszi-l užkaitės.

paklausiau ueja jis laike vagi už diržo.

AKTA, vasaros vakare, 
gryžau asz isz medžiokles 

važiuotas. Bevažiuojant per 
mįszka, užėjo lietus su perkū
nija. Dangus apsiniaukė, paki
lo smarkus vejas, eme baisiai 
žaibuoti ir griaudžioti, neilgai 
trukus pradėjo lyti. Asz turėjo 
sustoti važiavęs: paliko visai 
tamsu; arklys eme klupti ir 
kliinti. Sziaip taip palindau po j 
kuplu krumu. Susirietęs ir ap
sisupęs veidą kantriai laukiau 
vėtros galo, tik sztai, staiga 
sužaibavo, ir man pasirodė, 
kad prieszais ant kelio stovi 
augsztas žmogus. Ėmiau insi- 
spyres žiūrėti in ta szali, tas 
pats žmogaus pavydalas tar
tum iszaugo isz žemes pagal 
mano ratus.

— Kas tu? — palklause aisz- 
kiai skambąs balsas.

— O tu pats kas? — paklau
siau ir asz.

JUOKAI

LIETUVISZKAM KAIME
LYJE

— Peczulaiti ar tu nežinai 
jog kompanija uždraudžia 
laikyti gyvulius tam paežiam 
kambaryje su žmonimis. Ži
nai, jog tai nesveika!

— Ka tu kumuti kalbi, 
kur tau nesveika, da man ne 
vienas gyvulėlis lyg sziam 
laikui nepastipo nei apsirgo.

ANT JOMARKO

Žmogelis: — Tas arklys 
turbut serga kad turi nulei- 
dias galva ir ausis.

Žydas: — Ui! jam smutnas 
nes taip mažai už jam siūle.

— atsiliepe balsas.
Asz pasisakiau savo pavar

de.

TEISYBE

— A, žinau! tamsta namo 
važiuoji?

— Namo. Bet regi, kas per 
oras.

— Taigi, biauriis oras, at
sake balsas.

Baltas, kaip sniegas, žaibas 
nuszviete miszko saiga nuo 
galvos iki kojų; akies mirks
nyje smarkiai trenke perkū
nas. Lietus paplūdo daug di
desnis.

— Ne greitai pereis, — tarė 
sargas.

— Ka daryti!
— Asz galeeziau tamsta iii 

savo triobele nusivesti, — kal
bėjo žodi po žodžio sargas.

— Padaryk ta malone.
— Sėskis tamsta iii ratus.
Sargas priėjo prie arklio 

snukio, paėmė už apinasrio ir 
timtelejo isz vietos. Pradėjo 
važiuoti. Asz laikiausi insiki- 
bes in ratu sėdynė, kuri suposi 
lyg laivas jurose. Vargszas 
arklys sunkiai vilko kojas, 
tėszkindamas per dumblyną, 
slydo, klupo; sargas lingavosi 
priesz jienas in deszine ir kai
re, lyg kokia szmekla. Mudu 
važiavom gana ilgai; ant galo 
mano vadovas sustojo.

— Sztai mes ir namie, po
nuli, — pratarė jis rimtu balsu.

Vartai sugirgždėjo, keletas 
szunycziu eme sykiu loti. Asz 
pakėliau galva ir prie žaibo 
szviesos pamaeziau nedidele 
triobele viduryje plataus ap
tverto kiemo. Pro viena lange
li szviete silpnas žiburys. Sar
gas privedė arkli iki priean
giui ir pabeldė in duris.

— Tuoj, tuoj, — suskambė
jo laibas balselis, sutrepsėjo 
basos kojos, užkaisztis sugirgž-

— Juozai, Juozai! Musu 
vaikas nupuolė nuo triapu ir 
koja nusilaužė.

— O ko ji velnes nesze!
Ant rytojaus,
— Juozai, Juozai, arklys 

in krikia inpuole ir sprandą 
nusisuko!

— O Jėzau, tai rots nelai
me!

gusiu placziu antakiu narsiai 
žiurėjo nedideles rudos akys. 
Jis truputi insireme rankomis 
iii szonus ir atsistojo prieszais 
mane.

I Asz pade'kavojau jam ir pa- 
i klausiau, kaip jis vadinasi?
| — Vardas mano’ Jurgis, I
įsake jis, — bet žmones praminė 
I mane Vilku.
1 — A, tai tu Vilkas?
j Asz dar akyliaus pažiurėjau 
•in ji. Asz buvau jau girdėjos 
pasakojimus apie miszko sarga 
Vil ka, - kurio visi aplinkiniai j 
sodiecziai bijojo lyg ugnies. 
Jie kalbėjo, kad dar nebuvę,' 
ant svieto tokio biauraus sargo, 
Glėbelio žabu neduos pasivog
ti; visuomet, nors pats vidur
naktis butu, ne nepasijusi, kaip 
ant tavos užpuls, ir tuokart ne 
nemėgink prieszintis, — stip
rus, girdi ir guvus, kaip vel
nias. Ir nieko prie jo neprisi- 
meilisi: nei arielka, nei pini
gais; niekaip jo nepriviliosi. 
Jau ne karta geri žmones ren
gėsi jam gala padaryti, bet ne, 
— negali.o

— Mat, kaip kalbėjo aplin
kiniai sodiecziai apie Vilka.

Į Asz atsistojau. Vilkas paėmė
— tarė szaudykle ir apžiurėjo ja.

— jei po-Į — Kam ji?
, asz iszvesiu tamsta asz. j — Na, judinkis, yerszi!

— Miszke siauezia. Pas Ku-1 suniurzgėjo jis ruseziai.
— Kirvuką sztai paimk, 

melde sodietis.
—- Jis neprapuls!

TARADAIKA

melkalni kerta medi, — pridu- 
, pažiūrėjęs in mane.
Ar-gi isz ežia girdėti?
Nuo kiemo girdėti.

Mudu iszejom dviese. Nusto
jo lyje. Netoliese dar besistum- 
de juodos krūvos debesų, ret-

— Na, te, ėsk, te, užsiryk,
— te! — riktelėjo jis, primerkęs 

akis ir perkreipe lupas, — te,
— galvažudyj prakeiktas, gerk 

Krikszezionio krauja, gerk!
tare

1STORIJEapie Ila i3Z ma 
-----------------  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 bob» 
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. 15tf.
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dėjo ir mergyte dvylikos metu, 
perjuosta mėlynė juosta, su 
lempute rankytėje, pasirodo 
ant slengsczio.

— Paszvies'k ponui, — tarė 
in ja sargas: — o asz tamstos 
arikli nuvesiu po pastoge.

Mergyte dirstelėjo in mane 
ir nuvejo in trioba. Asz nuse
kiau paskui ja.

Sargo triobeleje buvo vienas 
kambarys, pajuodavęs nuo du
rnu, žemas ir dykas. Nuplysze 
kailiniai kabojo ant sienos. 
Ant suolo gulėjo vięnvamzde 
szaudykle, kerteje krūva sku
duru; du didoku puodu stovėjo 
szale pecziaus. Szalkalys deg’e 
ant stalo, liūdnai pagaudams 
liepsnoti ir užgesdams. Paczia- 
me kambario viduryje 'kabėjo 
lopszys, pririsztas prie linges 
galo.

Mergyte užgesino lempute, 
atsisėdo ant mažutes kedeles ir 
eme deszine rankyte supti lop- 
szeli, kaireja, sza'kali taisyti. 
Asz apsidairiau aplinkui szir- 
di man suspaudė: nelinksma 
ineiti nakezia in prastuolio 
trioba. Vaikelis lopszelyje kvė
pavo sunkiai ir greitai.

— Argi tu ežia viena? — 
paklausiau asz mergytes.

— Viena, pratarė ji vos per
manomai.

— Tu sargo duktė?
— Sargo, — prasznabždejo 

ji-
.Durys sugirgždėjo ir sargas, 

palenkės galva, inženge per 
slengsti. Jis pakele lempute 
nuo aslos, priėjo prie stalo ir 
užžibino ja.

— Gal tamsta nepripratę 
prie szakalio ? — prakalbėjo 
jis ir papurtė galva.

Asz pasižiurėjau in ji. Retai 
teko man matyti tokiu 
Jis buvo augszto ūgio, placziu' dindamos. 
peeziu, liemeningas, kaip ažuo- — Kuo tu 
las. Isz po szlapiu marszkiniu 'siau asz. 
puolė in akis jo galingi rau
mens

kartojau asz, — girdėjau, vy
ruti, apie tave. Sako, tu niekam 
nenuleidi.

— Priederme savo atlieku, 
— atsake jis rimtai, — nepri
dera pono duona dykai valgy
ti.

Jis iszsitrauke isz pajuostes 
kirvi, atsitūpė ant aslos ir eme 
skaldyti szakalius.

— Ar-gi tu be paezios ? — 
paklausiau asz jo.

— Taip, — atsake jis, — ir 
smarkiai kirto su kirviu.

— Ar tai ji mirė?
— Ne, taip mirė, — pridūrė

jis ir nusigręžę.
Asz nutylau, jis pakele akis 

ir žvilgterėjo in mane.
— Czia buvo atsisukęs vie

nas miesezionis, tai su juos isz-j 
sivil'ko, — skaudžiai nusijuok-Į 
damas, tarė jis. Mergyte akis 
nuleido; vaikelis pabudo ir su
riko, mergyte priėjo.

— Szia, duok jam, prakal
bėjo Vilkas, kiszdamas jai in 
ranka sutepta rageli — sztai,' 
ir ji pamote, trauke jis tolinus 
pusbalsiai, rodydams ant vai- 
kuczio.

Jis nuėjo iki durti, sustojo ir 
atsigręžę.

— Gal tamsta, pradėjo jis, 
—musu duonos nepratęs val
gyti, o asz tik duonos turiu.

— Asz nealkanas.
— Tai kaip tamstai patin

ka. Asz už'kaicziau vandens, i 
bet neturiu arbatos. Eisiu, pa-j 
žiūrėt, ka veikia tamstos ark-, 
lys.

Jis iszejo, trinktelejes duri
mis, 
riau 
man 
ma.
dumti ede man gerkle. Mergytei 
nesijudino isz vietos ir nekele| 
akiu augsztyn; tik laiks nuo 
laiko stumdė lopszeli ir bailiai! 
truksziojo ant peties nusilei- 
džiancziits marszkinelius; jos 

nesiju-

Asz antra kartą apsidai-, 
po vidų. Trioba pasirodė Į 
dar liūdnesne, nekaip pir-j 
Kartus kvapas atvėsusiu

vyrn!! nuogos 'kojeles kabėjo

vardu ? ipaklau-

— Vierute, pratarė
. Juodi ūsai dabino jo rim- labiaus nuleisdama 

ta ir drąsu veidą; isz po suau- vo liūdna veikeli.

ji, dar
žemyn sa-

Daugelis isz musu žmonių 
mėgsta tiesotis 

Pas palicija valkic N-s, 
Tankiausia jiraloszia tiesina, 
Užmoka kasztus ir gal vejasi, 
Pats skundžia nereikalingai, 
Ir taip dingsta ju pinigai!

sfc
Tai buvo Pennsylvanijoje, 

Ne dideliam pleise, 
Tai buna ne žmonis,

Nes gyvuliszkai apsiėjo, 
Ant nieko nežiūrėjo,

Girti po ulyczius strapalojo, 
•Biaurius žodžius plovoje.
Ir moterėlės negeresnes, 

Nekurios už vyrus biauresnes, 
Kaip tiktai kur užuodžia alų, 

Tai geria lie galo.
Ir visaip pliovoja, 

Ka nuo bjauriausia loja, 
O ypatingai isz ju viena, 

Ant svieto gal kitos tokios 
nėra.

O viena mergele szezyra, 
Toje pleise yra, 

Susitarė su vienu in pora 
sueiti,

O ta moterėle pradėjo peikti, 
Priesz mergina, taji vaikina, 

O priesz vaikina, aplojo 
mergina.

Vyrus kvicczia pas mergina, 
Ypatingai 'katras fundina, 

Bet mergina ne eina, 
Del josios kiti neapeina, 

Ba pamylėjo gera vaikina, 
Ir už jo teketi ketina.

() jeigu toji 'boba nepasiliaus, 
Tai daugiau velnius gaus!

% ifc JjC

Ne'kurie kaip paima pėda, 
Tai persėda visa naktį 

karezemoje, 
Su drapanom suodinom, 

Užsiima sukazyrom.
Per nakti kazyruoja,

Suvis nemiegoję, 
Namo par vėžio ja, 

Apie bažnyczia nereikia 
priiminti, 

Ba turi per visa diena miegoti, 
Tai mat, norints kiauliszkai!

* * *

Geriause sau “Saule” 
užsiraszyt, 

Ir malsziai namie skaityt, 
Ne kaip nuo kaimyno skolyt, 

Ir dykai skaityt.
Viena moterėle nuėjo in 

bažnyczia, 
Vyra paliko namie kaip 

tyczia, 
Nubodo vyrui namie sėdėti, 

Pas kaimyną nusidavė, 
Nuo stalo “Saule” pasiėmė.

j Tuom laik vagis in jo narna 
. insigavo,

Keliolika doleriu paėmė,
Taigi, jeigu “Saule” 

nieks tate, 
Ir užsiraszyti galite,

Namie nebus nuobodu sėdėti, 
In kur kitur iszeitinet,

Manes paklausykite, 
Laikraszti “Saule” 

užsiraszykite, 
Nuo vagiu apsisaugosite!

iAįes pasijudinome isz vietos. 
Asz ėjau užpakalyje. Lietelis 
eme vėl dulkti ir netrukus pra- 

srovemis. Vargiai 
mes atsiekėme sargo trioba 
Vilkas paliko suimtąją kume
lėle viduryje kiemo, 
sodieti in trioba, 
truputi diržą ir pasodino ji 
kerteje. Mergyte, kuri buvo už
migus szalia pakuros, paszoko 
ir nusigandus, netardama nei 
žodžio, eme ant mus žiūrėti. 
Asz atsisėdau ant suolo.

— Bet-gi ir lyti eme, — ta
re sargas, — teks tamstai luk
terėti. Ar nenori prigulti?

— Dėkui.
— Asz ji del tamstos in ka

maraite uždarycziau, — tese' 
sargas, rodydams in sodieti, — 
tik, mat, užkamsztis.

— Palik ji czia, tegul jis sė
di, — pertraukiau asz Vilka.

Sodietis dirstelėjo in mane 
skersomis. Asz ryžausi, kad ten 

pastūmė arkli atgal, mudu ji ir kas-žin kas butu, iszvaduoti 
paskui var'gsza. Jis sėdėjo nesijudin- 

dams ant suolo. Prie lemputes 
Vilkas szviesos asz galėjau matyti jo 

ėjo pirma, asz paskui ji. Dievai į liesa, rukszleta veidą, nudribu- 
ji žino, kaip jis kelia pažinojo, j sias rudas blakstienas, neri- 

I bet jis sustodavo - tiik retkar- mastingas akis, sudžiuvusias 
ežiais ir tai tik paklausyti, isz- 
kur eina kirvio balsas.

I — Mat, murmėjo jis sau po 
nosim: — ar girdit ? ar girdit ?

— Bet kur ? — klausiau asz. 
Vilkas trukeziojo peeziu.-,

Mudu nusileidome in iszdžiu- 
vusi upeli, vejas nutilo ant va
landėlės. Reti kirvio kireziai 
pasiekė ir mano ausi. Vilkas 
žvilgterėjo in mane ir linkterė
jo galva. Mudu ejome toliaus 

I per paparezius ir dilgynes. Pa
sigirdo duslus ir ilgas brasz- 
kejimas.

— Pargriovė, — suniurnėjo 
Vilkas.

Tuo tarpu dangus vis ėjo 
giedryn, miszke vos-vos eme 
sžvisti. Mudu ant galo iszsiri- 
tome isz upelio.

— Palauk tamsta czia, tarė 
pasnabždoms sargas, susilenke 
ir, pakele augsztyn szaudykle, 
pranyko taip kūlynu.

Asz ėmiau klausytis isztem- 
pes ausis. (Per nenustojanti vė
jo užima buvo lyg girdėti ne- 

atsar-

kareziais szvystels ilgi žaibai; dėjo pulti 
liet staeziai ant musu gaivu bu
vo matyti kur-ne-kur tamsiai 
mėlynas dangus; žvaigždeles 
žibėjo pro skystus, greitai le- 
kianezius debesėlius. Medžiu 
pvaidalai, lietaus aptaszkyti ir 
vėjo sujudinti, skyrėsi isz tam
sos. Mudu emem klausytis. 
Sargas nusiėmė kepure ir pa- 
kreije ausi.

— Zio, žio kur, — pratarė 
jis greitai ir isztiese ranka, — 
mat, kokia naktele iszsirinko.

Asz nieko negirdėjau, kaip 
tik szlamsejima lapu. Vilkas 
iszvede arki i isz padangtes.

— Bet taip gali nusiduoti, 
— pasakė jis balsiai, — asz ji 
pražiopsosiu.

— Asz su tavim drauge ei
siu, ar nori?

— Gerai, atsake Vilkas ir

bežiūrint sugausiva
asz tamsta palydėsiu. Eiem!

— Mudu iszejome.

staiga

toli silpni balsai, kirvis 
giai kapojo szakas, ratai 
dėjo, arklys prun'kszte.

— Kur ? — sustok! —
lyig griaut® sugrove geležinis 
Vilo balsas.

— Kitas balsas suriko 
vergsmingai, kaip kiszkis. Pra
sidėjo imtynes.

— Ku-ur, iku-ur! — reke 
Vilkas uždusdamas, — neiszsi- 
suksi.

Asz szokau bėgti in ta szali, 
ir bežiūrint atsidūriau 
juos. Pas nukirsta medi,

— Tau sakau, tau, judo- 
sziau, kraugeryj, tau!

— Ar tu girtas, ar ka, kad 
užsimanei keikti? — isztare 
saigas, nusistebejes. — Ar isz 

. j galvos iszejei, ar ka ?
— 'Girtas! — bene už tavo 

insivede pinigus, velnią prakeiktas, žve- 
atleido jam'rie, žverie!

— O tu! Asz tau!
— O man kas? Vis vien pra

žūti, ka asz veiksiu be arklio? 
Nu tvatyk, vienas galas, ar ba
du ar taip, — vis tiek. Težūna 
viskas, pati, vaikai, — tedve- 
sia visi. O tave, palauk atsiek
sime !

Vilkas atsistojo.
— Muszk, muszk, — suriko 

sodietis inirszusiu balsu, 
muszk, sztai, sztai, muszk!
- Mergyte skubiai paszoko 
nuo grindų ir iszverte akis ant 
jo.

— Ticz! lyg griauto sugrio
vė Vilkas ir ženge du žingsniu.

— Liaukis, liaukis, Jurgi!
— neisztveriau asz tylėjęs, — 
Tegul jis sau!

— Netylėsiu, — reke toliaus 
nelaimingas žmogus, — vis 
tiek, kaip nudvėsti, Kraugeryj 
tu, žverie! Ar nenujos tavęs 
giltine ? Palauk, neilgai tu czia

rankas. Mergyte atsigulė ant(pilvą pusi. Pasmaugs tave, vel- 
grindu pas paezias tėvo kojas 
ir vėl užmigo. Vilkas sėdėjo 
prie stalo, pasirėmęs galva ant 
ranku. Svirplys svirpe per lan
gus, mes visi tylėjome.

— Jurguti, — prakalbėjo 
staiga sodietis dusliu dreban- 
cziu ir balsu, — ar girdi? Jur
guti.

— Ko tau reik?
— Paleisk.
— Vilkas tylėjo.
— Paleisk, mat, badas, pa

leisk !
— Pažystu asz jus, — rus- 

cziai atsake sargas, — jusu vi
sas sodžius toks, vieni vagys.

— Paleisk, — melde sodie
tis, — urėdas, suede žio-kaip, 
paleisk!

— Suede. Vogti niekam ne 
valia.

— Paleisk, Jurguti! — ne
pražudyk. Jusu ponas, pats ži
nai, sues žio-kaip.

Vilkas nusigręžę. Sodietis 
drebėjo, tartum ji drugys kra
tė. Jis lingavo galva ir dūsavo.

— Paleisk, — atkartojo jis, 
neiszpasakytai nusiminęs, — 
paleisk, susimildamas, paleisk! 
asz užmokėsiu žio-kaip. Badas 
verte, vaikucziai cypia, pats 
žinai. Sunku, žio-kaip einasi.

— Bet vis tik ne eik vogti.
— Kumele, tese sodietis,

— kumelele bent, nors ja bent, Į Pa'krasztyje.
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•nia, palauk!
Vilkas pagavo ji už peties. 

Asz szokau vargszui pagelbon.
— Nesikiszk tamsta! — su

riko ant manes sargas.
— Asz nebueziau nusigan

dęs jo grasinimo, ir jau buvau 
kėlės ranka, bet turėjau begalo 
nusistebėti. Vilkas vienu truk
telėjimu nutraukė nuo sodie- 
czio ranku diržą sueziupo ji už 
apikaikles, užsmaugė jam ke
pure ant akiu, atidarė duris ir 
isz t ūme ji laukan.

— Eik velniop su savo ark
liu! suriko sargas jam 'paskui 
bet žiūrėk, pakliūsi tu man ki
ta karta!

Vilkas sugryžo triobon ir 
eme grioztis kerteje.

— Na, Vilkai, — isztariau 
asz ant galo, —asz stebiuosi isz 
tavęs, tu, matau, puikus vyras.

— E, ka ežia tamsta, — per
trauke jis mane, apmaudams, 

;— tik nepasakok, meldžiamas. 
Asz jau tamsta palydėsiu, — 
pridūrė jis, matyt, tamsta ne
sulauksi giedros.

Ant kiemo subeldė sodieczio 
ratai.

— Mat, iszsibarsz'kino! — 
sumurmėjo jis, — parodysiu 
asz jiems!

Po puses valandos Vilkas at
sisveikino su manim miszko

GALAS
vienintelis gyvulėlis ir tėra, 
paleisk!

— Sakau, negaliu. Tai da- 
pas rau ne isz savo valios, nuo ma- 
ant nes reikalaus. Jums valios duo- 

žemes, krutėjo sargas, jis laike ti ir netinka.
— 'Paleisk! Vargas, Jurgu

ti, vien vargas, paleisk!
— Žinau asz jus!
— Bet paleisk!
— E, bet ka su tavim ežia 

ir tylėk, o kad

t31' Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

*. laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I ! I

užgulės vagi ir suko jam diržu 
rankas ant nugaros. Asz prisi
artinau. Vilkas pasikėlė ir pa
state vagi- ant kojų. Asz pama- 
eziau szlapia sodieti, apsidenl
gusi skudurais. Menka kūme- kalbeli, sėdėk 
lele pusiau pridengt akertuotu ne, tai žinai mane! Nematai, ar 
plausziniu apdangalu stovėjo 
czia-pat su ratais. Sargas ne
kalbėjo nei žodžio, sodietis taip 
pat tylėjo ir tik galva kratė.

— Paleisk ji, sznipsztelejau
asz iii ausi Vilkui, — asz užmo- kas bus.

ka, pono?
Vargszas nuleido galva ‘že

myn. Vilkas nusižiovavo ir pa
sidėjo galva ant stalo. Lietus 
dar vis nesiliove. Asz laukiau,
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ZiniosVietinesĮ GENYs MARGAS Generolo Eisenhowero 
Szoferis

— Nepamirszkite kad Lie
tuviu 'Susivienijimas Amerikoj 
211 Kuopa, laikys Dideli Kart 
Parte Balandžio (Apr.) 8-ta d. 
1945m., Szv. Juozapo po-baž- 
nytineje svetainėje. Ta vaka- 
ra taipgi bus traukimas $25 
Amerikos Kares Bonas. Todėl 
tikietai parsiduoda, pirkite ke
lis, ant suszelpimo tosios kuo
pos. Acziu!

...STALINAS IR JAPONAS...

Nesimusz Muszis

O mes netikėtai vagi pagavo
me.

Malkos buvo kieme sukrau
tos. Ir pradėjo tos bendros mal
kos prapuldinet. Kiekviena

Žmones baisiausiai persigan
do — ano, velnias žino kas ežia 
pasidarė, o asz tai žinau ir 'gi
minaitis Mikas irgi žino, kame 

, ežia kabliukas. O kabliukas, — 
diena trūksta trijų,4— keturiu'szovinys sprogo ketvirtam nu- 
pliausku.

O isz ketvirto numerio Sta-j 
sys 
niauja.

— Reikalinga, — sako,1 — Stalinas neapkenezia 
Kinijos Generolo, Prezidento 
ir buvusio Premiero, Chiang 
Kai-Shek. Pirma negu jis atei
tu Kinijai in pagelta, jis Japo-

Panedelyje Kovo - Mar. nams padėtu Chiang Kai-Shek 
sumuszti ir užmuszti. Nes Ko
munistai padėjo Chiang Kai -rios dabar Japonu rankose, bet 
Shek paimti Kinijos valdžia,; kurios taipgi Sovietams bai- 
paskui Chiang Kai-Shek atsi- šiai reikalingos, 
suko ant savo geradariu ir isz- 
gujo visus Komunistus. Sovie
tai skaito Chiang Kai-Shek isz- j Rusams pražūtinga 1904-05 ka- 
daviku. į ra, kada jie Tsara taip baisiai

2 — Isz kitos puses, Chiang ir negarbingai sumusze ir isz 
Kai-Shek niekados Stalino ar Sakhalin ir Korea iszvijo ir 
jo armijos neinsileis in Kinija, Manchurija paėmė. Kad ir yra 
nes jis žino kad kur Stalinas taikos sutartis tarp Sovietu ir 
ineina, jis ten ir pasilieka.! Japonu, bet kartas nuo karto ir 
Manchurija tik vienas isz dau-J dabar Siberijoje susikerta Ja- 
gelio pavyzdžiu. Ir mes galime ponai su Sovietais. Japonai ta j

Įnujauczia ir už tai, nežiūrint TASAI visas nuotikis priesz ' 
Kalėdas invyko. Laikrasz

cziai smulkiu szriftu skyriuje 
atsitikimu pažymėjo, kad esą 
tokioj tai vietoj ir tokia tai die
na ir valanda tas ir tas invyko.

O asz žmogus nervingas ir 
žingeidaujantis. Asz nepasiten
kinau sausu laikraszczio pra- 
neszimu. Asz sulyg antraszo nu
bėgau, radau atsitikimo kalti
ninką, ingijau jo pasitikėjimą 
ir paprasziau visa ta istorija 
smulkiau nus^viest.

Toji istorija prie alaus bute
lio 'buvo aiszkiai nuszviesta.

Skaitytojas, —• nepatikinti 
esybe. Pamanysiąs: kaip sklan
džiai žmogus meluoja.

O asz, brangus skaitytojau, 
nemeluoju. Asz ir da'bar galiu, 
skaitytojau, pažiūrėt in tavo 
aiszkias akis ir pasakyt: “ne
meluoju.” Ir, abelnai imant, 
asz niekuomet nemeluoju ir 
stcnlgiuos be prasimanymu ra- 
szyt. Asz indomai nepasižy
miu. Ir del to nemėgstu naikint 
brangius savo gyvenimo jiego 
kokioms nors neinvykdomoms 
svajonėms. Asz, Ibrangus skai
tytojau žinau, kad gyvenimas 

Į esąs kur-kas svarbiau už rasz- 
liava. Gyvenimas, tai svarbus 
dalykas.

Ir taip, malonėkite iszklau- 
syt beveik Kalėdini pasakoji- 
ma.

— Malkos, tarė mano ben
dradarbis, — brangus dalykas. 
Ypacz, kuomet pasniegti ir 
szaltis suspaudžia, tai nieko 
geresnio už malkas neberasi.

Malkas net galima vardu
vėms dovanot.

Asz savo brolienei dienoje 
jos varduvių padovanojau mal- 
ku’glebuka. O Petras, jos vyras 
žmogus karsztas ir greit užsi
rūstinantis, baigiantis vakarie
nei -sudavė man, szunsnukis, 
pagaliau per galva.

Tatai, — sako, ne devynio- 
lyktieji metai, idant malkas 
siųst, kaipo dovana varduvėms.

Bet in tai nepaisant, asz savo 
nuomones kas link malku nepa- 
keieziau. Malkos — tai bran
gus ir szventas daiktas.

Ir net kuomet pereini uly- 
czia, sakysim, .pro tvora, o szal
tis gny'bia, tai nenoroms suduo
di kuo nors in medine tvora.

O ant malku eina tikras 
vagis. Kiszenvagis priesz ji — 
smulki draugiszkine 'žuvyte.

Malkinis vagis — žmogus 
ant visko pasiryžęs. Ir isz kar
to ji niekuomet nenutversi.

19ta d., pripuola Szv. Juozapo, 
patrono musu Lietuviszkos pa
rapijos. Atlaidai prasidės 
Nedelioj, Kovo 18 ta d., o pasi
baigs Utarninike.

— 'Ana diena ponia Aug. 
Roliene, nuo 532 W. Pine uly., 
sugryžio isz Pottsvilles ligon- 
butes, būdama ten per koki lai
ka; gydosi namie.

— Szimet Velykos bus 1-ma 
diena Balandžio—April.

— Laike darbo Mahanoy 
City kasykloje, gerai žinomas 
visiems Jonas Valentą, nuo 606 
įW. Pine Uly., likos skaudžiai 
sužeistas in klubi pareita Ket- 
verga. Ponas Valentą randasi 
Jjocust Mt., ligonbuteje.

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

1 — Nors Rusia turi 
sutarti su Japonais, jie Japonui 
neapkenezia, bet taipgi ir Ame- 
rikiecziais neužsitiki. Kaip: 
Amerikiecziai Japonus sumusz,! 
jie labai greitai gali sau pasi-j 
savinti kaip kurias salas, ku-

taikos

2 — Sovietai tik laukia pro
gos Japonams atkerszyti už

Corp. Pearl Hargrave, 
(WAC), isz Pillager, Minn., 
kuri tarnauja del Gen. Eisen
hower© szoferiu. Pana Pearl 
nesenai isztekejo už vie*'a 
kareivio Generolo Eisenhow- 

ero orinio skyriaus 
Francijoje.

| meryj, Stasio Petriko krosnyj.
Nieko asz iii tai Stasiui Pet- 

Petrikas labiausia neri- pikui nepasakiau, tiktai liūd
nai pažiurėjau in jo niekszisz- 

— ka veidą ir in sugriauta kam-

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adrosa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo-

broleliai, budėt ir sugaut. Ki- bari, ir in krūvas plytų vietoj da kur gyveno ir in kur iszva- 
taip, sako jokiu budu vagi ne- krosnies, ir in sulaužytas duris,1 žiavo. Tokiu laiszku sziadien 

aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne- 

> galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau-

prie Manchurijos pridėti Lie
tuva, Latvija ir Finlandija. 
.Kur Stalinas ineina, ten jis pa
silieka. Szita baisia tiesa mes _ 
turime visados atsiminti, kaip j neužsitiki. 
kalbame apie ar derinamies su 
Stalinu. Chiang Kai-Shek ta 
žino ir už tai jis neinsileis Sta
lino. Stalinas žino kad Chiang

nei taikos nei sutarties laiko 
daug kariuoinenio prie Siberi- 
jos rubežiaus, nes viens kitu

3— Japonijos atstovas Ru
sijoje, Matsuoka vis pakenczia- 
mas. Jis nebuvo nei syki pak
viestas su Stalinu pasikalbėti

Girardville, Pa. — Isabella 
Stoczkalis gydosi locust Mt. 
ligonbute. i

Hazleton, Pa. — Subatoje 
Kovo-Mar. 17-ta diena, atsibus 
gailos pamaldos už duszia a. a. 
Jono Zabrauskio, 790 McNair 
uly., kuris mirė 17-ta d., Kovo 
1925 mete. Pamaldos atsibus 
8 vai., ryta, SS. Petro ir Povilo 
bažnyczioje, ant kuriu užsipra- 
szo visus, kurie atjauczia gai
lesti nuliudusios szeimynios, 
netekia savo mylimo sūnelio.

Nanticoke, Pa. — Subatoje 
3-czia diena Kovo, apvaikszti- 
nejo savo gimimo dienos, ponia 
V. Marcirikavicziene, 616 Kos- 
ciuszko uly., “Parte” iszkele 
jai josios sūnūs Vincas ir žen
tas Petras Grigas, Jr., su ska
nia vakariene, kuriame dalya- 
vavo: Ponstva V. Marcinka- 
vieziai, Jr., P. Grigai, Jr., A. 
Marcinkavicziai, J. Bonkai, 
A. Lalakai, J. Begdeckai ir po
nia Stella Berchakiene. Ir 
mes linkime del ponios Marcin- 
kaviezienei susilaukti laimin
gai senatvės.

Camden, N. J. f Gerai žino
mas czionais lietuviams Anta
nas Matuseviczius, mirė namie 
23 diena Vasario ir palaidotas 
su bažnytinėms apiegomis,kū
nas palaidotas parapijos ka
puose. Velionis paliko savo 
paczia Ona, 4 veduses dukterys 
taipgi viena broli Joną nuo 915 
Chelton avė.

Raudono Kryžiaus
Vajus Prasidėjo

Raudono Kryžiaus ■ Draugavęs 
Vajus prasidėjo po visa Ame
rika. Aukaukite kiek galite ir 
nesigailekite, nes pinigai eina 
ant gero tikslo.

— Jeigu melai butu Loty- 
niszka kalba, tai daug butu 
mokytu žmonių.

Miailxiao ZjIILU ACLU.

Kai-Shek žino: už tai Stalinas’nuo karo pradžios. Sovietu 
už jokius pinigu:
priesz Japonus jeigu tai padės 
Kinijai ir Chiang Kai-Shek.

3 — Kiniecziai dabar putas 
plaka ir sako kad Stalinas Vai
tos Konferencijoje pareikala
vo kad Chiang Kai-Shek butu 
praszalintas, pirm negu Sovie
tai stos in talka priesz Japo
nus.

4— Nors Sovietai neapken
ezia Japono, bet tuo pat kartu 
dar labiau bijosi. Kiek kartu laikrasztis raszo, ka laik- 
Rusija susikirto su Japonus,! rasztis raszo ta jau valdžia se-

neis in kara1 laikraszcziai ima drąsiai ir vie- 
szai Japonus kritikuoti ir rei
kalauti kad Sovietams butu su
gražintos kaip kurios salos ir 
žemes. Laikraszcziai Rusijoje 
tai ne Aanerikoje. Czia Ameri
koje musu laikraszcziai gali net 
ir paczia valdžia kritikuoti. Ne 
taip jau Rusijoje. Ten laikrasz
cziai turi ne tiktai skaitytis su 
valdžia, bet yra ir po valdžios 
priežiūra: Ka valdžia sako, ta

tiek kartu Japonas Rusus su- 
musze. Rusijai pigiau ir sau
giau taikos sutarties laikytis 
su Japonais ir laukti kad kiti 
ja sumusztu.

5— Kaip Hitleris bus su- 
musztas, ir Anglijos ir Ameri
kos armijos bus užimtos su Ja
ponu, Stalinas turės laisva 
ranka ir bus sau ponas Vokie
tijoje ir beveik visoje Europo
je. Stalinas kaip tik to ir nori.

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

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.
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niai pasakė.
4 — Rooseveltas ir Churchil- 

lis Sovietams prižadėjo kad 
kaip Japonas bus sumusztas, 
visos salos ir visos žemes bus 
Sovietams sugražintos. Bet 
kaip Sovietai savo garbes žod
žio nepaiso, taip ir kitu žo
džiais nepasitiki. Jie tik tiek 
žino, kad kaip jie patys paims 
tai bus j u. Kur Stalinas ineis, 
ten jis pasiliks.

5 — Sovietams rupi Kinija 
daug labiau negu Lenkija rū
pėjo. Ir kaip ji Lenkus isznau- 
dojo, taip ji nori ir Kinieczius 
isznaudoti. Bet to ji negali pa
daryti, nepaskelbus kara priesz 
Japonus.

JUOKAI

PASIKALBĖJO TAI TAU

— Kodėl teveli taip nulu- 
dias. Asz visados linksmas.

— Mano vaikeli, tarp 
mudviejų yra didelis skirtu
mas.

— Na, koks?
— Tu meiluk, ne turi to

kio didelio sūnelio, kaip asz.

verki Juozuti?— Ko
— Verkiu, kad teta taip 

ilgai sėdi!
— O ar tai man ne duosi 

sėdėti?
— Juk galėtum sėdėt, tik

tai atsisedai ant mano duo
neles !

NE SUPRAS SUDE

— Tete, mane daraktoris 
nori mokint Francuziszkai!

— Asz tau parodysiu 
Francuziszkai mokintis! Da 
kol tai tavęs nei karves nei 
arkliai ne supras.

— Likos padirbta maža ku- 
lema maszina del grudu kuria 

j galima pastatyti ant stalo.

Sudžia — Tai tu prisipaži
nai, jog paczia musziai?

Vyras — Ne musziau, tik
tai kaili iszdirbau, o už isz- 
drbiima kailo nieko ne buna 
baustas.

•— Ant Japoniszku geležin
keliu nuolatos dirba suvir- 
szum 4,000 moterų.

nutversi. | — ir tyliai iszejau.
Žmones sutiko. Pradėjo bu- Buvo viena auka. Stasio bu-' y 1dėt. Saugojam isz eiles, o mal-^ to nuomininkas, — ligonis Ža- reikalingas sukimas 

kos prapuola.
Ir pereina menesis. Ir at

vyksta in mane mano giminai
tis, Mikas Blesius.

— Asz, sako, dede kaip jums^ girų vešiuose tebegyvena. Ir vi- 
žinoma, priklausau prie chemi- sa szeimyna nuo nauju metu 
ku sąjungos. Ir galiu jums, stosianti priesz teismą už mal-.site laikraszti. Kitaip ant mus 
kaipo giminaitis, už menka ku vogimą ir ju prapuolimą, 
kaina perleist dinamito szuvi’ Ir tiktai užgaulinga ir pikta, 
(patroną). O jus, sako, uždeki-įkad dabar Mikas Blesius, szun- 
te szuvi in malku plauska ir Į snukis, 
laukite. Mes, saiko, fabriku1 skaito, 
darbininkai, visuomet savo na-

I muose taip darome ir vagys bi- koki-gi
josi ir saugojas vogt. Priemo- jeigu asz plauskoj ir skyle isz- 
ne, sako, labai tinkama.

— Neszk, — sakau, mano 
mielas. Sziadien uždėsim.

Atnesze.
Iszkaliau asz plauskoj skyle, 

uždėjau szovini. Užmurinau. Ir 
nieko nepaisant mecziau užtai
syta plauska ant malku. Ir lau
kiau : kas bus.

Vakare invyko namuose
sprogimas.

sinas —- numirė isz baimes.
Jam plyta in smilkinį pataikė.

• O pats Stasys Petrikas ir jo 
gerbiamoji mamyte ir dabar

nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. ‘ ‘ Saules Redyste.

visus laurus sau pri-

Bet asz teisme pasakysiu, 
pasuksiu, jo laurai,

kaliau ir szuvini indejau?
Tegul laurus teismas pa

skirsto. —GALAS

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge 1 ‘ Saule ’ ’ tai tu- 
res’didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

i ir Markes.
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Laidoja knnns numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 1 
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50'

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: 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 apie 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.

No.
45 puslapiu.................... 15c

126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

SKAITYKIT
“ŠAULE”

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

:: 25£ ::

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
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

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 į, 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 .................................................. 15°

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis, 
60 puslapiu ................................. I®0

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. 25c

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
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. 25o

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

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

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

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. 15c

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