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Isz Amerikos --
f Nauja Pirmininke
' American Legiono 
j Moterių Paszakinis
, Skyriaus

Mrs. Charles B. Gilbert, isz
Norwich, Conn., iszrinkta 
kaipo pirmininke American 
Legiono Moterių Skyriaus.

Buvusis Kareivis
Nuszove Žmogų

PITTSTON, PA. —, John 
Qrapski, veteranas kareivis, 32 
metu, isz West Wyoming, pasi 
davė in Wyoming palicija, sa
kydamas : ‘ ‘ Asz nuszoviau 
John Yashinsky isz Swoyers
ville.” Yashinsky (Jaszins- 
kas) randasi Pittston ligonbu- 
teje. Palicija daro tyrinėjimą.

Tėvas Nužudė Visa
Szeimyna

AUSTIN, NEV. — Isz neži
nomas priežasties John Horne 
neteko proto, ir nužudė paczia 
ir vaikus, paskui pats atėmė 
sau gyvastį.

Horne užklupo ant szeimy- 
nos kada visi miegojo naudo
damas revolveri. Po tam davė 
žinia in palicija, bet pakol pali- 
cija pribuvo Horne atėmė sau 
gyvastį.

Szimtai Be Pastogių
Per Iszsiliejima Upes

Alijentai Rengėsi Ant 
Paskutinio Užpuolimo

LONDON. — Eina gandai 
kad Rusijos, Anglijos ir Ame
rikos Karo Sztabai jau rengia-! 
si prie visiszko ir paskutinio 
užpuolimo ant Vokietijos isz 
visu pusiu. Rusu (Raudonoji)' 
Armija dabar ten rytuose kaž 
ka rengia. Yra spėjama kad 
Rusu Armija gal aplenks Ber
lyno miestą ir taip suardys vi-' 
sus Vokiecziu prisirengimus at-j 
simuszti.

Amerikos Karo Sztabas ge
rai padare kad tuos tiltus sker
sai Reino upe nesusprogdino.

Vokiecziai isz to strioko pasi
traukti, nespėjo visus suardy
ti, ir dabar mums jie labai su
sigadino. Musu inžinieriai ke
lis sugriautus atstatė, kitus 
naujus pastate taip greitai, 
kad Vokiecziai nespėjo nei 
pradėti atsimuszti. Reino 
(Rhine) upe buvo paskutine 
gamtos tvirtove, paskutinis 
Vokietijos rubežius. Dabar nie
ko nebelieka Vokiecziams be
daryti, kaip tik rankas nuleis
ti ir pasiduoti.

i Sako Mažoms Tautoms /k 1*1 11
! Nebus Vietos Prie |

Tautu Konferencijos 
—

BRUSSELS. — Belgijos gy
ventojai visai nepasitiki ir nie
ko gero nelaukia isz ateinan- 
czios visu tautu konferencijos j 
San Francisco mieste. Belgijos 
laikraszcziai sako kad szitai 
konferencija panaszi in tris 
vieszpaczius, kurie suszaukia 
savo vaikus ir jiems insako ir 
juos pamokina. Jie primina sa-! 
vo skaitytojams kad jie gali j 
tiek gauti, kiek Lenkija gavo.i 
Czia jau kyla mažu tautu bal
sas, ir tas balsas yra nepasiten
kinimo balsas. Mažoms tau
toms, tie laikraszcziai sako, vi
sai nebus vietos joje konferen
cijoje. Ka Rusija neprarys, ta 
Anglija pasiglemsz po savo _ 
sparnu ir taip visas Europos 
klausimas bus iszrisztas.

rie Mindanavos*

ISZ PACIFIKO ISZ VENGRIJOS
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■ ippinuose
Amerikonai Paėmė Iwo Jima 
Sala, 20,000 Japonu Užmusz
ta; Osakos Arsenalas Bombar-

duotas, Daug Užmuszta
ISZ. SZVEDIJOS

Pranesziauja Kad
Kare Pasibaigs'—J

JAPONISZKI
MIESTAI

BOMBARDUOTI

Tokyo,, Nagoja, Osaka

STUTGART, ARK. — Daug 
žmonių pražuvo, kada vanduo 
iszsiliejo isz lovio upes White 
River, kuris užliepo daug mies
teliu. Keli szimtai szeimynu'i 
neteko pastogių.. Daug bledes: 
padaryta.

POLICIJA SUGAVO
APGAVIKA

Vokiszkas Generolas
Praszalintas

In Trumpa Laika

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ameri
kos armija su tankais artinasi prie Frankfurt- 
Cologne kelio kur veda in Berlyno ir užėmė apie 
vienuolika myliu franto prie Rhine upe. 1-ma

Darė Falszyvus
Metrikus

GUAM. — Osaka, Japonijos 
antras didžiausias miestas, kur 
gyvena apie 3,500,000 Japonu, 
susilaukė svecziu isz padangių. 
Trys szimtai Amerikos didžių
jų bomberiu paleido daugiau 
negu du ‘ tukstanezius tonu 
bombų in pat viduri szito dide
lio miesto ir uždege ar sugriovė 
namus, tiltus ir fabrikus.

Tokyo, Nagoya ir Osaka. 
Viena po kito be jokio sustoji
mo, musu bomberiai pasirinko 
ir susprogdino. Musu bombe
riai taip žemai leke, kad kaip- 
kuriu sparnai apsvilo ir net j 
užsidegė nuo gaisro miestuose.

Czia tiktai pradžia, czia Ja
ponai gavo tik paragauti pa
mate tik szeszeli to kas jiems 
prirengta. Diena po dienos 
daugiau ir daugiau musu bom
beriu užeina pas Japonus in 
sveczius. Japonas neturi gana 
eroplanu apsiginti ar atsimusz
ti, jie žino kad vis daugiau ir 
tankiau Amerikos bomberiai 
sprogdins ir degins miestus ir 

i fabrikus. Ir jie nieko negali da- 
i ryti, tik laukti. Gal musu bom- 
i bėriai visiszkai nesumusz Ja
ponus, bet jie taip juos susilp
nins taip nukamuos, taip ap
daužys, kad musu armijoms ir 
laivynui bus lengviau tuos 
miestus užimti.

BUDAPEST. — Budapešto 
policija sugavo nepaprastus 
apgavikus kurie gera bizni va
re Budapeszte. Jie pradėjo da
ryti ir raszyti falszyvus, netik
rus metrikus Vokiecziams pa
rodydami kad tie Vokiecziai 
yra isz tikrųjų Žydai. Vokie
cziai— Naciai gražius pinigus 
mokėjo už tokius metrikus, nes 
taip jie tikisi savo kailius isz- 
siretavuoti ir isz Alijentu ran
ku iszsprukti.

Tai, isz tikrųjų naujiena. Tik Raszto nes tai Žydu darbas.

LONDON. — Žinios isz Vo
kietijos pranesza, kad Genero
las Brandenmegeras kuris val
de Vokiszka 7-ta Panzer Armi
ja likos pažemintas ir prasza- 
lintas per Hitlerio valdyba, už 
tai kad puse tosios 7-tos Pan
zer armija likos sunaikinta per 
Amerikos 3-czia armija prie 
Eifel muszio.

keli metai atgal visi Vokiecziai 
didžiavosi savo Vokietiszku- 
mu ir spiove ant Žydo, o dabar 
nori už Žydelio barzdos pasi- 
kavoti. Visai netikėtai iszsi- 
pildo Szvento Raszto žodžiai: 
‘ ‘ Atmestasis akmuo pasidarė 
kertinis akmuo.” Bet Vokie
cziai nepripažinsta Szvento

HAELSINGBORG. — Vo
kietijos oficieriai, Gestapo žu- 
likai, biznieriai ir Karo Sztabo 
karininkai, dabar jau vėl ima 
pranaszauti ir spėti kada ka
ras Europoje pasibaigs. Viso
kie augszti valdžioje žmones 
dabar duoda ilgiu ilgiausia du 
menesiu iki karo pabaigos. 
Darbo žmones, mažuose Vokie
tijos miesteliuose sako: Kad 
karas jokiu budu negali ilgiau 
tęstis kaip menesi. Taip sako ir 
aiszkina tie, kurie buvo paliuo- 
suoti ir surgyžo isz Vokiecziu 
nelaisvės. Szitokias putas pla
ka žmones Anglijoje, Turkijoje 
ir visuose krasztuose kur su- 
gryžo nelaisviai.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondm 

ir Markes.

Užpuolimas Ant Iwo Jima Sala Per Amerikos Mariniu

ST. PETERSBURG, FL. — 
Viena miesto kromo naszle 
Eliz. Hoifmaniene ana diena Mexico ir California turi 
apvaiksztinejo savo 100 metu didelius skaiezius Indijonu gy- 

! ventoj u.

Arizona, South Dakota,

gimimo dienos sukaktuves. Ji 
sako, kad nesi jau czia sena ir 
norėtu da iszteketis su jaunu 
vyro. 1 Skaitykite “Saule”

Paveikslas parodo Amerikos kariszki laivai ir daugyba motoriniu vaiteliu, su musu 
vyrukais, prisiartinasi prie Iwo Jima Sala, tik 750 myliu nuo Tokyos miestą, Japonijoje.

Szita sala beveik paimta nuo Japonus, bet kruvini musziai da vis tęsęsi.

armija nužengė areziau in kalnus, ir Vokiecziai 
pranesza kad Alijentu patrole randasi netoli 
Duisburg ir Leverkusen miestu. Amerikonai 
paėmė dideli Ludendcrffo tilta per Rhine upe, 
prie Remageno miesto. Vokiecziai su visokais 
budais bando sunaikinti Ludendorffa tilta, kad 
Amerikonai negalėtu pereit, nes szis kėlės veda 
teisok in Berlyno miestą. Apie 50,000 Ameri
kos vyruku su daugybe tanku ir kariszko mate- 
rijolo pereijo per ta tilta. Amerikos armija užė
mė Remageno miestą ir kas dien daug armijos 
pribuna ant didelio užpuolimo ant Berlyno.

LONDON, ANGLIJA. — Kariszka valdy
ba pranesza kad ju lakūnai naudoje nauja bom
ba ant Vokietijos miestus. Didumas tos bom
bos: 25 pėdos ilgio ir apie 4 pėdos ploczio ir svė
rė vienuolika tonu, kuri padaro daug Medes. 
Apie 5,000 Alijentu eroplaniu užpuolė ant gele
žinkeliu, fabriku ir daug namu miestuose: Fran- 
cijoj, Hanover, Misburg ir Niengagen, taipgi 
sunaikino Vlotho ir Bad Oeyenhanseno tiltus 
prie Osnabruecko. Rusai tik 25 mylias nuo 
Berlyno ir jau randasi arti Koenigsburgo. Mar- 
szalo Rodion Y. Malinovsko 2-tra Ukrainijos ar
mija pereijo per Karpatijos kalnus kurie paėmė 
Zvoleno geležinkelio centro prie Hron upe.

ISZ PACIFIKO. - Apie 20 tukstaneziu Ja
ponu likos užmuszta kruvinuose muszuose ant 
Iwo Jima Salos. Admirolas Nimitz pranesza, 
kad szita sala jau beveik paimta nuo Japonus. 
Osakos arsenolas Japonijoje likos baisiai bom
barduotas; daugybe gyventoju užmuszta. Ang
lijos flota jau randasi prie Phillipiniu Salų ir ren
gėsi ant didelio muszio ant Mindanavos Sala, j
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Kas Girdėt
Musu amžius, tai tarytum 

milžiniszlkas ‘ ‘ amžinas žaltys,’ ’ 
kuris nardo ir vyniojesi tarp 
•gausios svieto mynios. Dirste- ' 
Įėjus in ta ji “žalti” galima pa
sakyt, kad jis toli jau nuszliau- 
že pirmyn, ’bet jo “pasturga
lis” toli — toli atsilikęs toje! 
amžinoje szio svieto kelionėje.! 
“Pirma-galis” isz urvos iszlin- 
des, gėrisi mėlyna padangia, 
skaiseziais saulutes spindu
liais, kvepeneziu augalu kva-Į 
pu ir žiibanczia ryto rasa, o 
“pasturgalis,” pasilikęs nrvo- 
je, nemato ir nejauezia tu visu 
grožybių ir gerybių, tuno ap
siaustas tamsumu ir dulkėmis į 

‘kaipo koks supuvėlis.

Isocializmas, bet (pasėkėjai so- 
Icializmo pripažys už teisinga 
sekanti iszaiszkinima: “Socia
lizmas yra užmanymas tarp 
tautiszkos pramones, iko-ope- 
rativiszka social demokracija, 
kurios tikslas yra paimt in sa
vo ranka visiszka politikisz'ka 
g’aly'be, idant permainyt priva- 
tiszkus turtus ant visuomenisz- 
kos locnasties taip, idant tur
tas butu Ivgiai iszdalintas tarp 

j žinomu.” Vadai socializmo va
dina socializmą “draugiszka 

i reformacija” bet prieszingai, 
turi dideles kliūtis. Tūlas Fred i 
rikas Engle kalbėjo: “Trys di
deles 'klintys

i draugiszkos 
privatisz'ki turtai, tikėjimas ir 
tebyris 'būdas apsivedimo. Tai- 

įgi, kožno žmogaus turtas, ti'ke- 
(jimas ir apsivedimas stovi antį

ISZ ANGLIJOS

APIE SVEIKATA

KAS YRA DŽIOVA lengvo 'kietėja kol padaro tvir
ta siena apie perą ir neleidžia 

1 perams plėtotis.
i Džiova yra tai kova tarp pe
ru kurie insigauna in kuna ir 
celeliu. Jei tos celeles gerai 
maitinamos ir prižiūrimos, jos 
pergales, uždarydamos, ir ga
le užmuszdamos perus. Bet jei 
celeles apleidžiamos, ir nepri
žiūrimos gerai, perai iszpaleng
vo užmusz jas ir bus žmogaus 
mirties priežastimi. —U.

Sztai ka raszo musu 
skaitytojas apie “Saule:

Gerbiamieji 
jums keturis dolerius už laik-' 
raszti “Saule” už kuri szirdin-i 
gai jum clekavoju, nes jis ap- 
szvieczia musu namus snvir- 
szum trisdeszimts metu ir tu
riu vilti kad da per trisdeszimts 
mietu ji skaitysiu.”

Turime nemažai panaąziu 
senu skaitytoju o ir tokiu da 
yra tarp musu dideles szeimy- 
uos, kurie pradėjo skaityti 
“Saule” nuo pat pradžių, bet 
tokiu randasi jau vos keli.

Pirkfte Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Džiova yra liga, pasidaranti 
isz priežasties kokio nors au
gimo plauziuose, arba papras-

I tai, kokioje nous 'kitoje kūno 
'dalyje. Szis augalas yra mi
kroskopinis peras vadinamas 
“tubercle bacillus.” Tas peras 
gamina ir iszduoda nuodus, ku
rie užmusza gyvy’be aplink sa- 

j ve. Daugindamas jis pleeziasi 
į iszpalengvo ar greitai, per vi- 
' sus plauczius, < 
i žmogų, kuriame
, liausiu laiku, yra atrasta, kad |

.... 1 itas iperas dažniausiai insigau- *
» 
4 
I 
4 
4 
it 
4 
4 
t 
i

Du metai atgal karas siautė 
Pietų Afrikoje. Paskui Cicili- 
joje susikirto. Po tam Italijoje 
karas virte virė. Asztuoni me
nesiai atgal Francuzija pavirto < 
muszio lauku. Dabar paezioje1 
Vokietijoje upeliais kraujas te-į 

’ ka. Amerikos pirmoji Armija ” 
...... ........ ' I jau ana puse Reino (Rhine) j

■ . ’ upes,
stovi ant keliui ... , .,. .. > Žinios, kurios pasekia mus.reformacijos — . .Ki per szita baisiai reikszmmga ir, v '■ i "■

: tiek daug lemianti muszi yra 
skurdžios ir mažos ir visai ma
žai ka mums pasako. Ir aiszkus 

'dalykas. Karo Sztabas negali 
iszsiplepeti ir prieszui pasaky
ti kas ir kur daroma. Bet jau 
szitiek žinome; Puse po ketu-j 

i riu, Seredoj po pietų, Amerikos 
į Pirmoji Armija perženge Rei- 
i no upe. Nuo to laiko iki dabar 
' Amerikos ir Anglijos kareiviai, 
karabinai, tankos ir armotai 

į plaukte plauke skersai Reino 
. . upe ir užima vietas ana puse vyrai gali atvirai TT ....................................& |Upes. Vokiecziai visai mažai ir,

. silpnai pasiprieszino. Musu Ka
ro Sztabas paaiszkina kad toks. 
greitas ir neikieno nesitikėtas 
Anierikiecziu žingsnis taip nu-, 
stebino Vokieczius, kad jie ne
spėjo gintis. Matyti, Vokiecziu 

1>o Karo Sztabas nesuspėjo susior- o 4- I
c ganizuoti. O dabar jau per vėlu. 

Nuo ežia dar ne visur žeme
lygi in Berlyną. Dar bns baisus «01«smirszta szesziu sanvairaiu 
musziai, dar reikes su didėlė
mis Vokiecziu armijomis susi-1 
kirszti ir jas sumuszti. Bet jau 
nebus Siegfried Sienos, nei jo
kiu tvirtovių, kaip kad iki 
sziol buvo. Dabar susidurs ar
mija su armija, kareivis su ka
reiviu. Iki sziol Vokiecziai ka
riavo ir gynėsi isz tvirtuviu, už 
sienų isz insikasimu. Dabar jau 
to nebus ir Vokietis supranta 
kad jam jau riestai. Dabar jau 
visai kitaip muszis ir ginsis. 
Dabar pergale bus to generalo, 
kuris suspės daugiausia ir 
greieziausia susirinkti armijos 
ir kareiviu, kuris gales grei
eziausia keliauti ir daugiausia 
užimti. O Amerikos 
greieziausia keliauja, 
rika turi daugiausia 
ant szito f r unto.

! Vokiecziu radijo 
kad jau ir isz Rytu frunto Vo
kiecziai traukiasi, kad Raudo
noji Armija perženge per Oder 

. . upe ir dabar nei kalnu nei tvir-
Iszleisk isz žmogaus 'kranui, . . - ,. , , „° J ’ toviu nelieka tarp Sovietu ir 

o iszeis ir gyvastis isz jo; isz- gerjyno 
leisk isz tautos kalba, o dings 
. . ... m , J Dar daug tiltu reikes pasta-tautos gvvastis. Tauta tolei ° r

tyti per Reino ir Oder upe kad 
t.. Alijentu armijos galėtu visos 

t peržengti ir iszvien pultis ant 
Berlyno. Czia nebus lenktynių 

v in Berlyną, bet bus kruvina ke- 
nt";lione, nes Vokiecziai ginsis, 

, ,v. muszis ir nepasiduos. Bet Kovo meldžiame .„XI (Mar.)7, 1945 yra diena mes il- 
!gai atsiminsime, o Vokiecziai 
niekados neužmirsz. Szita die
na Vokiecziams turės daugiau 
negu vien tik kariszkos pras
mes. Nuo Napaleono laiku jo- 
kis prieszas niekados per szita 
upe neperženge. Reino upe bu
vo ir yra Vokiecziams szventa 
upe. Vokiecziai gieda apie Rei
no upe kaip mes Lietuviai apie 
Nemuną. Dabar jau pabaiga 
karo pradžios ir pradžia pabai
gos.

kelio priesz platinima savo 
mokslo, bet socialistai tvirtina, 
jeigu ju partija geistu prasi
platinimo ir pasisekimo, tai 

„ . . . pirmiausia turi praszalinti fai-— Prisiuncziu . . , ,Idant prasza- 
kliutis 

ir tai j u

senas,

lint tris taip svarbes 
yra. socialistu tikslas 
platforme (pamatas) ant ku 
rio rėmėsi visas ju mokslas.! 
Teisingai
matyti raudona vėliava auar-Į 
kijos plevėsuojanti isz visu sza-; 
liu socialiszkos platformos. ” i

Taigi vyrueziai, jeigu gei
džiate būti gerais socialistais, 

i tai pirmiause turite iszdalinti 
savo turtą del virszinin'ku, 
tam iszsižadet tikėjimo, o 
galo atiduoti savo paezia ant

■ .Amerike iszkerta gires bai- J v. ,. kozno pareikalavimo savo
šiai ir jeigu taip toliaus bus tai i 
neįižilgio bus stoka medžio.
Sziadien Amerikas sunaudoja 
i langiau medžio ne kaip kita 
kokia vieszpatysta ant svieto, 
bet ant iszkirstu medžiu neru- 
pinasi pasėti kitus. Ta darba 
palieka kitai gentkartiai, o 
sziadien rūpinasi kad tik dau
giausia turėti isz to pelną.

Kitados girios užėmė 822 
milijonus akeriu žemes ant ku
riu radosi penki bilijonai pėdu, 

<o sziadien yra tiktai 470 mili-j 
jonai akeriu žemes su girioms, i

per- 
detiniu, o tada busite gerais so
cialistais.

Jeigu kožnas vaikas hutu 
taip iszmintingu, kai)) jo moti
na ji giria, tai svietas susidėtu 
vien tik isz didvyriu. •

iSlkaitlis žvaigždžių yra ne
suskaitomas, pagal apskaity- 
ma profesoriaus Charles E. 
Roigers isz Trinity kolegijos, 

i bet kiek akis gali inmatyti 
I Žvaigždžiu, tai jau apskaityta. 
Jeigu suskaityti visas žvaigž
des ant kart kiek akis gali ma
tyti, tai ju butu tiktai apie 6,- 
000, bet paprastai žmogus ne
gali ju daugiau matyti kaip 

12,500. Saule kuria matome ir 
s manome kad yra milžiniszka, 

isztikruju yra tiktai mažulėlė 
prilyginant ja prie kitu planie-į 
tu ir Žvaigždžiu, nes nekurios 

"“W proiesvrio. u,s ,jvaig.Mes turi apie milij'011|J 
kad viszta paeina isz 'kiauszi- myliu iper vidurf 
nio, o ne kiauszinis isz visztos.' 
Jo nusprendimas rėmėsi ant 
padarytu tyrinėjimu. Sako,' 
nors viszta turi tokiu celių, ku
rios gamina kiapszinius, isz ku
riu paskui iszsivyšto naujos 
visztos, bet viskas _ susiveda 
prie pirmprades celes, kuria 
vadinama zygote ir kurios isz-j 
sivyste pirmiausia kiauszinis

Jeigu kas tai supranta, 
gali vesti toliaus ginezus.

Nuo daugelio metu ėjo tarp 
mokytu ir nemokytu žmonių 
klausymas: “įkas pirmiau atsi
rado, kiauszinis ar viszta?” 
Tas klausymas kuris tiek daug 
.vargindavo vaikus ir suaugu
sius, ant galo likos iszrisztas 
per Northwestern universiteto 
zoologijos profesorio. Jis sako

gyvena, kolei kalba josios 
vuoja; be tautiszkos 
įpra'žuna tauta ant visados!

tai

Kvailiai paprastai augsz- 
eziause kele galvas in virszu. į 
Tokius galima greitai pažinti. I

PUIKI ISTORIJA

gale užmusza ir . g . CELA‘
e randasi. Ve-, j

na in kuna kūdikystėje ir esti 
neveiklus tol, kol nepasitaiko, 

I jiems proga pradėti augti. Ir 
j tai yra, kada kūnas nusilpnė
ta. Visiszkai sveikas kūnas 
tiems perams nepageidauja
mas. Persidirbimas, neszvarios 

į gyvenimo ar darbo vietos, blo-l 
įgas valgis, girtybe, ir nekurios 
1 ligos, nusilpnina kuna duoda- 
Jma perams progos vystytis. 
’Jeigu kūnas taip nusilpnintas 
! nėra greitu laiku tvirtinamas 
! tinkamu gyvenimu, džiova isz- 
siples. Szis iszsipletojimas yra 
daroma iszpalengvo ir laips- 
niszikai, taip kad ligonis 1 gali 
dar iszgyventi nuo dvieju iki 
deszimts metu. Nekuriuose at
sitikimuose ligos žengimas 'pir
myn yra. taip greitas, kad li-

arba pradžia
SKAITYMO

I j
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Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 

j dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. I

Keli skaitytojai geidžia ži
noti 'kas tai yra socializmas. 
Ant tojo klausymo isztraukem 
straipsni apie tai isz “ Benzin
gers Magazine:”

“Socialistu platforme yra 
paduodama vien tik del to, 
idant gaudyt žmonių balsus; 
bet nepaduoda tikros nuomo
nes kokis tikrai yra socialistu 
tikslas ir kuom socializmas 
tikrai yra. Daug randasi ne- 
aisz'kumo tarp socialistu 'kurie 
^tengesi iszaiszkinti kas tai yra

Jeigu jusu prenumerata 
laikraszti jau pasibaigė ar 
užilgio pasibaigs 
ne vilkint su užmokescziu.

Ne laukite mylimi skaityto
jai, ipakol apie tai jums prane- 
szime, tik pažiūrėkite ant sa
vo kvitu. Tokiu budu mums su- 
czedinsite kelis tukstanczius 
doleriu ant meto. Acziu!

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

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

tarpe.
i Ant laimes džiovos peras 
nelengvai auga žmogaus kūne. 
Visi sutvėrimai turi mažiau ar 
daugiau pasiprieszinimo jėgos 
atsigynimui nuo to pero. Gy
vuliai tarpe kiaule beveik netu
ri jokios jėgos atsigynimui nuo 
tos ligos, o ožkos jokiu budu 
nebūtu galima užveisti tais pe
rais. Žmouyse, Indijonai ir Ne
grai labai silpni atsigynimui 
įpriesz juos, ir kaip apserga, 
dažniausiai greit mirszta. Bal
tosios rases žmogus, įprieszin- 
gai, turi nepaiprasta gale atsi
gynimui. Turi gyventi begalo 
vargingai ilga laika kad užsi
krėtus, iszimant kūdikystes 
laika, kada galima labai leng
vai ir greitai užsikrėsti.

j Pirmiausias to pero veiklu
mo ženklas kūne yra atsiradi
mas, dažnausiai plaucziuose 
mažo guzuko, vadinamo džio
vos spuogucziu. Egzaminuo
jant ta guzuką mikroskopu, ga
lima matyt kad tai krūva negy
vu pievelių kuriose perai jau 
gyvena. Aplink ta guzuką yra 
celeliu eile apsigynimui užka- 
riaujaneziui perui. Jei to pero 
nuodai yra užtektinai tvirti, 
arba jei celeles aplink perą per- 
silpnos jos bus sunaikintos ir 
iszpalengvo daugiau ir dau
giau \plaucziu pievelių bus su
naikinama. Ir taip .pleeziasi kol 
beveik visi plaucziai pagadinti. 
Kada negyva pievelių krūva 
pasiekia oro triubele, žmogus 
ja iszkosti lauk, ir josios vietoj 
pasilieka skyles. Kada ta skyle 
didėja, kiti perai insigauna isz- 
lauko ir gelbsti džiovos perams 
plėtotis, kurie gale priveda prie 
džiovos;

Bot, jeigu kūnas užlaikomas 
tinkamose aplinkybėse, gerai 
valgant, gaunant užtektinai ty
ro oro, jo celeles bus taip tvir
tos, kad pero nuodams užata- 
kavus jas, jie negales ju už- 
muszti, bet tiktai suerzins. Tas 
suerzinimas permaino celeles 

paskubinkite i i i 44uo aipvaliu in ilgas, kurios isz

armijos 
ir Ame- 
kareiviu

pranesza

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

BONDS NOW 
-VICTORY SOON 1

THIS TAKES GOOD MANAGEMENT

It’s a neat feat to navigate a windy corner with a pile of pack
ages and k'-^n skirts down to a modest level.

We’re facing a somewhat similar problem during these stormy 
war years —c^-rying bigger power loads, higher costs, heavier 
taxes—and still keeping prices at low pre war levels.

We’re rather proud that electricity hasn’t gone up, like so many 
household necessities. In fact, the average family actually gets 
about twice as much electricity for its money today as it did 

15 years ago.

I bis takes good esananement, too.

j PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

“THE ELECTRIC HOUR” ♦ STARRING with ROBERT ARMBRUSTER’S ORCHESIM



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Jezusas Ant Vakarienes

Apsaka Senu Žmonių.

nios akis raguotu sutvėrimu 
sustojo ant jo su prieteliszka 
iszvaizda, ilga asztrus liežu
viai laižė jo szaltas drėgnas 
rankas.

Linksmi! — murmėjo bernas 
dedamas junga ant szemiu 
sprandu — bet asz silpnas, tu
riu pats dirbti, nedaug paskui 
jus pastumsiu arkla.

Insijunge jauezius ir iszva- 
žiavo iii lauka.

Ta syk diena buvo giedri, 
bernas sustojo ant dirvos, nu
siėmė kepure, persižegnojo ir 
jo paskui arkla, bet kojos atsa
kydavo paklusnumo, vagas 
verte kreivai kaip girtas, no
rint sžiadien jau negere degti
nes su riebumais, nes tokio gar
dumyno gal sau pasiteikti tik 
ligonis, o juk Zdyba jau pas
veiko, jeigu paskui arkla vaik- 
szcziojo net igi pietų.

Prakaitas bego nuo kaktos, 
marszkiniai ant jo buvo szlapi, 
o užvaizdą didžiavosi:

— Berną reikia imti kersz- 
tu! kai]) iszgirdo, kad noriu ji 
iszvaryt, tuoj pasveiko jam 
baime tai geriausias gydytojas 
pasekmingiauses vaistas. Sau
le nusileido, szemi jaueziai ilsė
josi pas rinda tvarte ir atrajo
jo suėsta sziena. Abklei stovėjo 
pastogei tarp kitu arkliu, o 
drėgnam kampe bernu grin
czios ant suolo gulėjo mirusio 
Baltraus Zdybos kūnas. Mirtis 
nei jokio kerszto nebijojo.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų ‘kny
gele, misziu maldos sU paveikslais, 
paprastu apdaru 65c. Gydyklos nuo 
Baimes Mirties 50c; Istorija Seno ir 
Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio 
lietuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visolki kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksezionybes arba iszganymas 
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata 
ligoniams knygele apraszio, apie 350 
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 35c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Schmittas Pa- 
piove Savo Meiluže Ir In Hudson Upe 
Paskandino, padalines in 9 gabalus su 
meilužes paveikslu 15c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu be 
dainų, papuoštos su kvietkelems, 12 
už 40c, 3 tuzinai už $1, arba 10 tuzi
nu už $3; Taipgi turiu ir Lenkiszku 
po ta paezia preke. LENKU KAL
BOS KNYGOS: Dzielo zbiorowe 327 
pus. drūtais apdarais $1.75; SLOW- 
NIK, Angielsko-Polski i Polsko-An- 
gielski 444 pusi. $2.25; O Ziemi, slon- 
ce i gwiazdy 75c; Bukiet piesni swia- 
towych 75c; PERLY poezyi polskich 
320 pus., apdar. $1.25; RAMOTY i 
Ramotki 460 pus. $1.25; Zywoty 
'swientych panskich, tom V, apdaryta 
$1.25; Tysiac Nocy i Jedna Tom 3 i 4 
-ty 735 pusi. $3; Historija o Kolum
bus $1.25; Historija swienta 35e; 
ZARYS panstwa polskiego 422 pusd. 
75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papueziku ant burnos ir kitokiu 
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c;Ko- 
suiio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hejr-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS,
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,

Vąrguosites ir dejuosites,
Ir ant galo pasimesite, 
Visztgaidžiais ’busite!

* * *
Kad biznis, tai biznis, 

Kad ir netikras, bet vis, 
Ęo'bos susikuopina, 

Viena kita pas save vadina. 
Kada insitrauke kokia 

mergina,
In urvą insivadina,

In kur ir vyrai įpribuna.
Vyrai labai gėluoju, 
Ba guzute fundina, 
Jeigu vyi/n nebutu, 

Tai visu gerkles iszdžiutu. 
In viena vieta taip susirenka, 

Tai ir bizni daro ne menka. 
Ka daryt, reike visokius budus 

naudoti,
Kad nors koki bizni padaryti.

* * *
Kur tu Onute 'begi ?
Ir taip guma kramti.

Onute bego pas vaikina,
Ku ant apsiporavimo 

kalbino.
Taigi, szleiva ir szluba, 

Nori vestis ir gana.
Nes ir szlubuoti, 

Turi tikra meile truputi. 
Nepaiso, juk tas prie meiles 

nepriguli, 
Kad tiktai apsivesti, tai 

to žiuri,
O manote, kad del saves 

vyro neiszsirinks?
Nes, del tokios Dievas 

vyreli duos.

KAS KERSZTO
:: NESIBIJO ::

ĮJALTRUS Zdyba nebuvo po
nu kaip lengvai galima su

prasti isz jo pravardes skambė
jimo.

Bernavo sau prie jaueziu, 
kas jam vienok nekliudė jaus
ti taip-pat, kaip ponai, o kada 
liga parbloszke nelaimingaji, 
toji paežio j grinezioj, kurioj 
drauge su juo, jo žmona ir vai
kai gyveno dar du bernai szei- 
mynos gulėjo taip-pat kaipku- 
ningaiszcziai pecziais žemyn o 
auksztyn iszdžiuvusia ir in- 
dubusia krutinę, kuri pasikel- 
davo ir nusileisdavo, kaip kal- 
vo dumples, kada stipri ranka 
pakelia jas prie dūmimo. Tik 
Zdyba nestenejo ir nevartojo, 
nes turėjo tvirta prigimimą, 
nuo pirmos gyvavimo valan
dos pripratusi prie kentejirnu.

Gyvenimas nelepino jo, kaip 
buna su daugumu, ypatingai 
tu, kuriems neskirta ponais 
likti. Taigi ir dabar sirgo diena 
dvi, tris, o vis nebuvo, geriau, 
norints žmona virdavo gerti 
degtines su riebumais — to isz- 
kilnaus gardumyno, kurio jam 
užvydejo drauge gyvenantieji. 
Bet dabar nieks jam nebuvo 
gardu. Gere iszikreipdamas lu
pas ir vartydamas alkis, nes 
žmona liepe, o nuo seniai pa
prato jos klausyti.

Ir kaip-gi galėjo neklausyti 
moteriszkes kuri už 16 rubliu 
metines algos ir szeszis kar- 
czius prastai iszlaikydavo 
ji save ir keturis vaikus taip, 
kad retai būdavo alkani, nors 
dar recziaus jautėsi esą. paso
tinti. Bet tai menkiausias daik
tas.

Teisybe ir tas, kad nors po
nas atpildą duodavo menka, 
bet palikdavo nemaža proga 
vogimams, 'kaip tai yra po kai
mus priimta, bet tuo palengvi
nimu nemokėjo naudoties Zdy- 
biene.

Marszkinius skalbdavo nak
tyje isz Subatos in Nedelia, su
lopydavo juos taip, kad ant 
kupros sziaisp taip ’laikydavosi, 
rudine susiuvinedavo isz visu 
pusiu kad nuo vyro nenukris
tu. Kaip-gi tokios prietelkos 
neklausyti. Tik su czebatais 
nežiūrint jos gudrumo, mote- 
riszke nieko negalėjo padaryti, 
o jog tai buvo ruduo ir nuola- 
tai lijo, tai ant drėgnos žemes 
vyrui pripuvo kojos, nes persi
sunkdavo vandens in vidų per 
kiauru batu plyszius, o norint 
tuoj iszsiliedavo, bet jo ženklas 
pasiliko ant menko kūno.

O menkas, menkas buvo tas 
Zdybos kūnas. Nuo kurio laiko 
liga kalbinosi, prie jo ir laikėsi, 
kaip savojo. Užvaizdai rodėsi 
kad bernas apsimeta liga.

— Tinginys! reikes ji isz- 
varyt kur akys nesza! Dirbti 
nenori, bloga pavyzdi duoda 
kitiems; matydami, kad jam 
pasiseka, atsiguls ir kiti, o kas 
bus tada su seiiniu.

Tai]) kalbėjo užvaizdą, o li
ga laike berną ir nesibijojo 
kerszto, norint jo laibai 1)1 jo jo 

1 ligonis.
I v! Ant žiemos kur liti su vaiku- 
cziais, jeigu iszvarys, —■ ežia 
buvo nors drėgnas kampas in 
stogas ant galvos!

Tai-gi po dvieju sanvaieziu 
gulėjimo atsikėlė Baltrus ir nu
ėjo in tvaria, kur stovėjo jo du 
szemi jaueziai.

Pamate darbo dranga, lipš

szyt Jėzusa ant vakarienes 
idant isz to galėtu ka papelnyt.'

Nuėjo po kryžium ir pradė
jo:

— Mano Jezuleliau — gale-1 
jai, užeit pas toki varginga 
sziaucziu ant vakarienes o tai 
Tave ne apėjo — ateik ir pas 
mane, o asz tave da geriau pa-' 
vieszinsiu.

— Gerai, ateisiu! — atsake 
Kristusas.

Nudžiugęs maluninkas, jog 
Jezusas pas ji ateis, liepe pa- 
czei pagamyt vakariene.

Pasiklausius m a 1 u n i n k e 
priesz tai ka pati szaucziaus 
davė ant vakarienes Jezusui, 
o kad maluninke buvo skupi, 
per tai iszrinįo kanokudžiause 
žasi ir pradėjo kept. Nes nepri
žiūrėdama gerai ir ne palieda- 
ma aukaiš, davėsi jaust nepri- 
jeinnas kvapsnis po grinezia.

Tame inejo in grinezia uba
gėlis.

Per pykus gaspadine pradė
jo ant jo bartis isz augszto.

— O tu senas diede, ko czio
nais inkiszi savo uosi ? Prisi- 
žiurineji tik idant ko toki pa
vogt. Jonuk paleisk sz'uni no 
lenciūgo, tegu tasai nuobro- 
dus diedas tuojaus iszsinesza!

Ir užklupo biaurus szuo ant 
ubagėlio ir inkando in koja, 
pažeisdamas nemielaszirdin- 
gai.

Kada Jezusas neatėjo ant 
vakarienes, nuėjo pas ji malu
ninkas vela.

— Ne buvai Jėzau pas ma
ne! — tarė su užpykimu. — Vė
lini užsidėt su sziaucziais, ne, 
kaip su geru maliininku!

— Buvau pas tave. Nes žiū
rėk kaip mane priemiai — 
turiu ženklus ant kojos.

Czionais parode Jezusas 
kruvinta koja.

Dasimanstino dabar malu
ninkas jog tuom ubagėliu ne 
buvo kuom kitu kaip pats Je
zusas. Nubėgo namon užsisar- 
matines ir pastanavijo nuo to 
laiko, kožna, ubagėli priimti 
gausiai, idant vela kada Jezusa 
ne iszguit isz savo grinczios.

pradžios. Nes kad pamate jog 
isztikruju vyras imasi prie 
darbo ir kaip pradėjo szvaryt 
erinczia nuo vortinkliu ir dul- 
kiti, susirūpino motere, kaip 

’czionais priimt taip garbingo 
szveczio.

j Turėjo nebage dvi 'žąsis, no- 
truputi surinkt 

ramu ant' plunksnų idant žiemos laike 
galėtu padirbt szidki toki pa- 

I tala, ba grinczioje nakties lai
ke buvo labai szalta, o kurt ir 
ne buvo kuom.

Norints apsieidavo su žasia 
kanogreicziause ir sergėjo ju
ka ip savo akies, nes dabar nie
ko ne kalbėdama, paėmė peili 
užgalastino gerai ir nusidavė 
in tvarteli.

Trumpam laike žąsis jau ra
dosi pecziuje, o kvapsnis davė
si jaust aplinkinėje.

Sztai gaspadine jau ketino 
žasi iszimt isz pecziaus, kada 
sztai durys atsidaro ir inejo 
ubagas.

Drabužis jo buvo szlapes ir 
supliszias, drebėjo nuo szal- 
czio, o tuszti maiszai davė su
prast jog ne užtiko daug miela 
szirdingu žmonių.

Pamaczius ji gaspadine pa
sveikino grąžei:

— Eik szen, ubagėli! Sėski
tės sau prie ugneles ant suolo, 
aĮpsi džio vinki te ir suszillkite!

Ubagas noringai priėmė už- 
praszyma ir prisiartino prie 
ugnies ir inkvepinejo gardu 
kvepsni iszkeptos žąsies. Pate- 
minus tai gaspadine —- nuplo
vė szmota 'žąsies, padėjo ant 
baltos duonos, szviežei nupirk
to ir padavė jam da ir puodeli 
arbatos.

Ubagėlis pavalgė sau gard- 
žei susiszilde ir iszdžiovines 
drapanas padekavojo geriems 
žmonėms už puiku priėmimą ir 
atsitolino.

Gaspadorius tuom kart lan
kei dirstelėjo in langa laukda
mas ateinanczio Jėzaus.

Jezusas vienok ne pribuvo.
Kada pradėjo, szvinst, sziau

czius vela nubėgo po kryžium
— O Jėzau, Jezuleliau, taip 

laukiau, taip storavojausi 
idant Tau inteikt, nes panieki
nai manim, ne atėjai ant vaka
rienes !

— Juk buvau pas tave! Pri
sotinai mane, suszildei, o kad 
ne atsakei vargingam ubagui, 
ba asz tai juom buvau, paim
damas ant saves pavidala uba
gėlio, — ne lenks tave iszna- 
gradymas už tavo szirdingu- 
ma. Kamaroje po deszinei pu
sei, atpleszk lenta nuo sienos, 
rasi tenais pinigu, yra tai tavo 
locnastis, ne kentėsi daugiau 
vargo.

Sziauczius paklausė ir isz 
tikrųjų rado daugybe pinigu, i 
Nes pirmiause ne maustyda
mas apie save, liepe tuojaus 
pastatyt aplink kryžių koply- 
czele idant geras Jezausas ne 
kentėtu daugiau nuo szalczio ir 
lietaus.

pPIE ulyczios vedanczios in 
kaima, stovėjo didelis kry

žius, ant kurio kabojo muka 
Jezuso su nuliudusiu veidu.

Kas tik praeitine jo pro kry
žių, temino su gailescziu ant to
jo kenczianczio veido, — o kti-'rejo norints 
riam ne labai buvo i 
szirdies, tai klaupdavo priesz 
kryžių ii’ skundėsi Jezusui gai-l 
linlgai, praszydamas apie susi- 
mylejima ir palinksminimą 
szirdies.

Tankiausia galima buvo 
czionais sutikt varginga sziau
cziu. Ir nėr ko stebėtis? Gyve
nimas jo ne susidėjo isz žiedu 
nes tankiausia isz erszkecziu, o 
niekas ant jo nesusimyledavo, 
niekas ne suramino vargsza.

Eidavo per tai vargszas po 
kryžium jeszkot suraminimo, 
kur prispausdamas apsiverku
si veidą prie supuvusio medžio, 
skundėsi Jezusui, ir ne karta 
sugryždavo namon apsimalszi- 
nias.

Viena karta, vėlybam ru
dens laike, sugryžinejo szau- 
czius namon, nuneszdamas 
darba ir buvo linksmas isz at
laikyto užmokesczio, barszki- 
no jais linksmai kiszeniuje. Ne 
temino ant lietaus, kertantis 
jam in veidą, neapeitinejo ji 
lietus, skubino namon, idant su 
pacze ir vaikais pasidalyt už
dirbtais pinigais.

Ant kart puolė jo akys ant 
nuikryžiavoto, ir pajutę, dideli 
gailesti szirdyje, kada pamate 
kaip lietus byrėjo nuo veido 
Jezuso, o viesulą staugė aplin
kui, rodos norėdama kryžių 
nuverst.

Ir puolė kaip ilgas priesz 
kryžių, apėmė rankoms ir 
sznabždejo:

— O Jezuleliau! kaip tai pats 
apie save ne pamansti nes už 
griekus musu turi tiek ikentet, 
Stovi szaltije ir ant lietaus be 
jokio atsilsio. Visiems ant visu 
turi mielaszirdyste nes ant sa
ves ne turi! O geras Jėzau, at
silsėk, truputi, ateik pas mane 
ant vakarienes, suszilk mano 
grinczeleje, iszdžiovyk savo 
szventus sąnarius. — Duosiu 
tau ta, ka turiu geriausio — no
rints vargszas esmių, priimsiu, 
kaip galėsiu, kanageriausia!

— Ir ilgai taip stovėjo 
sziauczius po kryžium, meldėsi 
ir prasze Jėzaus jog ant galo 
iszgirdo baisa:

— Sžiadien atėjusiu.pas ta
ve ant vakarienes!

Nudžiugęs, da karta suspau
dė kryžių ir nubėgo namon 
kiek tik turėjo pajėgu, idant 
prisigatavot ant priėmimo taip 
svarbaus sveczio.

Pati ne norėjo jam tikėt isz

ISTORIJEapie Ea iS2 
------------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
taikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu,Vėrta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10( 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leiba’us 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

* * H*
Žine apie tai, jog Jezusas ’bu-

da

su

Ar žinai ka, mano kurna, 
Jeigu žmogus tvarte buna, 

Tai daug smagiau ir 
tykiau.

Kad ir s tūba puiki, 
Tai joje ramybes neturi, .

Pati turi baidytis, 
Su baime visur dairytis.

Ana Lietuvoje kaip dvare 
gyvenome, 

Gyvuliai šluboje stovėjo, 
Po lova Imi ves laikėme, 

Ir sveiki buvome.
Szluoti grinczios nereikejo, 

Niekad sveczias neatėjo, 
O Amerike tikra velniava, 

Negal būti nevala.
Czion mergaites reike sergėt, 
Niekur vakarais neiszleist, 

Ba visi pirsztais bado, 
Juk jiegu mergele septynioli

ka metu turi, 
Ant jaunikiu meilei žiuri, 

Argi tai negerai?
Reike isz to džiaugtis labai! 

U-gi laisve žeme czionai, 
Ar ne dailu kaip sukinasi 

žentai, 
Amerike niekas negali 

uždraust, 
Ne už jaunikius baust, 

Asz taip nedarysiu, 
Savo mergeles už tai 

ne bausiu.
Matote mano dobilėliai, 

Mylimi sakalėliai,
Jeigu rengėtės apsipaeziuot, 

Turite gerai apsižiuret.
Tosios ka priesz jus cziauposi, 

Kaip bezdžionkos szaiposi, 
Tai tokios už paezia neimkite, 

Apie tai neužmirszkite.
Su tokia ilgai negyvensite, 
Varga nuolatos kentesite,

Ant Gavėnios
Graudus verksmai arba pasi- 

budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus JOE Laisz'k.is 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. No
vena Ste’buklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini- 

. kelis knygute 75^.
SAULE PUBLISHING CO.,

Malianoy City, Pa.

Apie Kanczia
Vieszp. Jėzaus

KAIP VELYKŲ
ŽMONES LAUKIA Ak! mano Jėzau, kaip Tu klu

pai darželyj, su kruvintas, 
Tenai Aniuolas Tave linksmins 

isz kur svietas linksminas, 
Pribuk Jėzau, pribuk Jėzau, 

pribuk Jėzau prie manes, 
Myliu Tave isz szirdies.

Ak! Mano Jėzau, kaip tu skau
džiai jau prie stulpo pririsz- 

tas, 
Už taip sunkius griekus mano, 

labai smarkiai nuplaktas.
Jėzau,

pribuk Jėzau prie manes,
jMvliu Tave isz szirdies.

vo ant vakarienes pas vargiu- j Jojant

Velykų laukia žmonių dau
guma, tik ne visi jn laukia vie
nodai, ne su vienodais tikslais.

Vieni Velykų laukia, kad 
praleidus septynias savaites 
Gavėnios, smagiai atsigavėt su 
gardžiais valgiais.

Kiti laukia Velykų kaipo pa
vasario szventes, pasitikint, Į
kad netrukus gamta ipapuosz ■ Pribuk Jėzau, pribuk 
žeme invairiomis spalvomis ir 
orą pripildys maloniu kvaps
niu.

Kiti laukia Velykų, kad isz.• • i papratimo pasipuoszus naujais ’ 
drabužiais ir su jais pasiro
džius savo pažinstamiems.

Kiti Velykų laukia pasinau-j 
'-----t žmonių papratimu 
szventai ka nors pirkt, kad isz 
tu pasipelnius kiek norėsi.

Ant kryžiaus prikaltas Jėzau, 
glaudžiuos prie romi Tavo, 

Del biaurybiu grieku mano, 
neatolink loska Savo.

Pribuk Jėzau, pribuk . Jėzau, 
pribuk Jėzau prie manes, 

Myliu Tave isz szirdies.
Ak! mano Jėzau saldžiausias, 

jau ant kryžiaus numerei,
Duszia davei mums sutver- 

’ dams, grieszniems dangų at
darei.

Pribuk Jėzau, pribuk Jėzau, 
pribuk Jėzau prie manes,

Myliu Tave isz szirdies. u

ga sziaucziu, pasklido kaip 
žaibas po visa kaima.

Vieni jam užvydejo tai, nes 
kiti džiaugėsi su juom.

O buvo tada kaime
O* o 
dies, skupus ir apsukrus.

Pastanavijo iv jisai užpra- Pirkie U. S. Eonus Sžiadien!

I Ak! mano Jėzau, kaip Tu ^kau- Ak! mano Jėzau ateis laikas, 
kada jau reiks numirti.

tai]) suspausta Per taip sunkias kanezias Tavo, 
teikis dangų atverti.

Pribuk Jėzau, pribuk Jėzau, 
pribuk Jėzau prie manes,

Myliu Tave isz szirdies.

Ak! mano Jėzau kaip numir- 
sim, ant to sūdo stojeneziu,

Susimylėk ir ant musu, ilgai 
czycziuj esaneziu.

Amžina garbe,. amžina, garbe, 
tegul Tau bus visados,

O ne parstos niekados. Amen.

džiai kenti asztria karima,
Erszkecziuose

visa galva kruvina.
Pribuk Jėzau, pribuk Jėzau,

pribuk Jėzau prie manes, 
Myliu Tave isz szirdies.

Iszeini mano brangus Jėzau,
ant kalno Kalvarijos,

Saule” dabar $4.00 Tris kartus puolei ant veido,
turtin- metams in Suvienytose Valsti- j del sunkybes kryžiaus.

-•as inaluninkas žmogus be szir jose, $5 kitose Vieszpatystese 'Pribuk Jėzau, pribuk Jėzau 
pribuk Jėzau prie manes, 

Myliu Tave isz szirdies.
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Mahanoy City, Pa.— Buikos Dienos.
■ — Subatoje Airisziai a.p- 
vaiksztines savo patroną Szv. 
Patriką.

— Lietuviai apvailksztines 
savo patroną Panedelyje.

— Nedelioje pripuola Kan- 
czios Nedelia; Panedelyje Szv. 
Juozapo, ir Szvencz. Pan. Ma
rijos Sužieduotinis; Utarninke 
Szv. Vulfrijono; Seredoje Szv. 
Benedikto; Ketverge iSzv. Ka
tarinos Sz ved; Petnyczio je 
Marijos Skausmu; Subatoje 
Szv. Ga'brielio. Kita sanvaite; 
Nedelioje Verbų Nedelia; Pa
nedelyje Szv. Ludgero; Utar
ninke, iSzv. Jono, Damaslk.

t Musu senas gyventojas 
a. a. Simonas Szadžius nuo 907 
E. Pine Uly., mirė Utarninke 6 
valanda vakare, Locust Mt. li- 
goribute, sirgdamas du mene
sius. Gimęs Lietuvoje, atvyko 
in Amerika būdamas jaunas 
Vyrukas. Buvo anglekasium, 
dirbo Park Place kasyklose. 
Paliko paezia Antonina ir se- 
kanezius vaikus: M. Zubaniene, 
.Chester, Pa., vienuole Marijo
na Theodore,^ Los Angelos, 
(Calif., Petra, New York., J. Ur
boniene, mieste; Helena, Phila- 
Jdelphia; ir viena anuka. Taipgi 
broli Antana, Girardville ir se
suo Viktaria Paulauskiene, 
IShenandoro Heights. Veliono 
motina mire dvylika metu ad
gal. Laidotuves atsibus Stibato- 
jje, su apiegomis Szv. Juozapo 
Įbažnyczioje 9 valanda. Kūnas 
bus palaidotas parapijos ka
puose. L. Traskauskas laidos. 
Amžina Atsilsi.

— Utarninke 6:38 vai. va
kare pavasarinis susilygini- 
mas dienos su nakezia; yra tai 
pradžia pavasario.

— Ponstva J. Cziginskai 
nuo 630 W. Mahanoy Avė. ap- 
laike liūdna telegrama nuo 
Valdžios, kad ju sūnūs Alfon
sas, kuris tarnuaja ant Two Ji- 
ma Salos, priesz Japonus, likos 
(užmusztas.

t Sirgdamas tik dvi dienas, 
Jonas Dulinskas, saliuninkas, 
nuo 901 E. Pine uly., mirė Se- 
redos ryta 8 valanda, namie. 
Gimęs Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika 45 metai adgal. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Velionis paliko 4 sūnūs 
ir 7 dukteres: M. McElhennie- 
ne, mieste; Joną Gilbertone; O. 
Zegliene, J. Remusiene, mieste; 
K. Mooriene, Astoria L. I.; ka
reivi Vinca, Denver Colo., Sta
nislova, Manhattan, N. Y., He
len, slauge, prie Ashland ligon
bute; Angia, New York ir D. 
Gailuskiene mieste, taipgi 9 
anukus. L. Traskauskas laidos.

— Utarninko vakara atsi
buvo susirinkimas Lietuviu 
Moterių Draugiszko Kliu'bo 
Elk’s svetainėje, mieste. Drau
gija mano laikyti banketą Ba
landžio (April) 23 d., Necho 
Allen, Pottsvilleje, taipgi bus lauko Europoje i 
didelis Kart Parte Gegužio 
i(May) 10 d., Szv. Juozapo pa
rapijos svetainėje.

SZV. JUOZAPAS

— Szv. Juozapo Atlaidai 
prasidės N e d e 1 i o j Kovo 
(Mar.) 18-ta diena, 7 valanda 
vakare, su Isz'kiĮmintais Nisz- 
para is.

Pamokslą sakys, Kun. L. Pe- 
cziukevic-zius isz Frackville, 
Pa. Panedelyje, Kovo (Mar.) 
19-ta diena 5 valanda ryte !bus 
dalinta Szv. Komunija; 7 va
landa ryte pirmutines Szv. Mi- 
szios; Suma 9 valanda; Pa
mokslo nebus.

Iszlkilmingi Niszparai ir 
Processija Szv. Sakramento 7 
valanda vakare, Pamokslą sa
kys Kun. A. Degutis isz Maize- 
ville, Pa.

Velykine iszpažintis bus 
klausoma sveeziu — kunigu: 
Nedelioj, Kovo (Mar.) 18-ta 
diena po Niszparu ir Kovo 19- 
ta diena Panedelyje ryta. Szv. 
Juozapo Atlaidai bus szven- 
cziami iszkilmingai ir garbin
gai.

GENYS MARGAS
ANT aukszto kalno prie pati 

Viduržemiu mariu kranto 
stovi mažas meistelis, kuris 
diena nakti žiuri toli, toli in 
mares, ir kuri jurininkai, kaip 
kokia žvaigžde gali matyti isz 
tolo nuo laivu. In szita miestą 
isz visu pasaulio krasztu suva
žiuoja milijonieriai loszti isz 
pinigu ir savo giliuki pamė
ginti ar meiles ar laimužes pa- 
sijieszkoti. Tankiai tokie mili
jonieriai viską ežia praranda 
ir gala gauna. Savižudyste 
Monte Carlo miestelyje visai 
paprastas dalykas. Czia szim- 
tai tukstaneziu ir milijonai do
leriu pereina per rankas; czia 
ir turtelis ir gyvastis pigus da
lykas.

Jau daug metu atgal, bet ne 
taip seniai kad niekas neatsi
mintu, priplaukė in uosta prie 
to miestelio Francuzijos pui
kiausias ir didžiausias karisz- 
kas laivas, 
laivo buvo, 
Butkus, už 
isz tikrųjų 
nei Butkus.
Karo Sztabas ir policija visa 
szita atsitikima užslėpė. Monte

Admirolas szito 
sakysime, Jonas 

tai kad jo vardas 
nebuvo nei Jonas 

Mat Francuzijos

isz vyriausybes ir isz valdžios. 
Jam jau galas, jo tėveliams, jo 
žmonai amžina geda.

Jis užsirakė savo kambario 
duris, iszsitrauke revolveri ir 
atprovino ji. Jis dabar prisimi
nė kiek jis buvo skaitės apie 
milijonierius ir gražuoles, ku
rie ir kurios ežia szitoje vieto
je nusižudė. Jis niekados nega
lėdavo suprasti kaip žmogus 
gali save nusižudyti. Juk tai 
sziaudaduszio, bailio darbas. 
Dabar jis suprato. Jis padėjo 
revolveri ant stalo ir atsisėdo 
paraszyti trumpa laiszkeli sa
vo mylimai žmonelei, bet nega
lėjo, ar tai sarmatijos, ar tai 
jam aszaros neleido. Ilgai jis 
ant stalo kniupszczias rymojo.

Kaip Jonas Butkus, Francu
zijos Kariszko Laivyno Admi 
rolas pasikėlė nuo stalo, jo aky
se dege dvi žarijos, kaip kar
tais matyti žvėryse ar pamisze 
lio kaktoje. Jis pasiėmė savo 
revolveri ir ne tiek iszejo, kiek 
begte iszbego, riste iszsirito isz 
savo kambario.

Už pusvalandžio jis buvo vėl 
loszimo kambariuose, kur kau- 
lukai klabeno, kortos ir szilkas

dirže, ir jo nervuoti pirsztai 
cziupinejo ir gluoste ir diržą 
ir revolveri. Du kiti vyrai, sar
gai iszsitrauke revolverius ir 
atprovino juos. Butkus, pama
tęs tuos revolverius, beveik 
kvailiszkai nusijuokė. “Ar ma
note kad asz tu revolveriu bi
jaus? Asz ir savo czia turiu, bet 
nesibijnokite. Asz visai nema
nau ji pavartuoti. Asz dabar 
grįžtu in savo laiva, ir asz duo
du jums lygiai pusvalandi, kad 
man atnesztumete tris szimtus 
tukstaneziu doleriu. ’ ’

“O jeigu neatneszime?
siszypsodamas paklausė savi
ninkas.

“Jeigu asz nesulauksiu tavo 
pasiuntiniu su mano pinigais 
už pusvalandžio, asz duosiu 
savo jurininkams insakymus 
atsukti visas mano kariszko 
laivo armuotos staeziai in szita 
tavo miesteli ir palociu ir asz ji 
ir tave in padanges isznesziu.”

“Ptfu.” nusispjovė savinin- 
Kiba tu isz proto iszsi-

be-

kio pinigu loszimo. Visi tik 
szoks ir baliavuos.

Iki sziai dienai niekas negali

ninkus vaiszino.
Už keliu dienu laivas iszplau- 

ke isz Monte Carlo uosto. But
kus visiems jurininkams algas 
iszmokejo, brangu cigara užsi
rūkę ir atsisėdo savo žmonai

Gilberton, Pa. f Vincas Sa
dauskas, mirė . Utarnirikio va
kare 8:15 vai., pas savo anūke 
p. Edna Chappell, nuo Back 
[Uly. Velionis nevedes, gimė 
'Lietuvoj, atvyko in Amerika 
50 metu adgal. Per visa ta lai-

Motina: —Del ko tu duk
rele nori teketi už ūkininko?

Duktė: —Ba greieziausia
- gali iszvesti in laukus,

ika gyveno Gilbertone. Buvo 
anglekasis. Prigulėjo prie Šzv. 
Ludviko parapijos. Taipgi pa
liko antika Alberta Sadausku, 
isz Frackvilles. Laidotuves at
sibus įSubatos ryta su apeigo
mis Szv. Vincento bažnyczioje 
9 vai., Maizevillej ir bus palai
dotas Sz v. Jurgio parapijos ka
puose, Shenandorije.

SHENANDOAH, PA

— Sapuirion Kneht isz 
Brandonville, 88 metu senukas 
likos pataikintas per automo
biliu prigulinti prie Andrew 
Sudnick isz miesto. Senukas 
randasi Locust Mountain li- 
gonbute je.

f Sirgdamas per ilga laika, 
gerai žinomas gyventojas Ka- 
zimerias Antonaviczia, nuo 214 
E. Lloyd Uly., mirė Nedėlios 
ryta, Filadelfijos ligonbute. 
Velionis gimęs Lietuvoj, pri
buvo in czionais 35 metai adgal. 
Buvo konselmonum per du me
tu, taipgi policijantum. Paliko 
paezia Veronika, du sunu Ka- 
zimeria, kuris randasi kares 

ir Edvardą 
taipgi prie tarnystes isz Texas 
ir viena duktere Ona, slauge 
prie Graduate Ligonute, Fila
delfijoj.

— Edvardas UUbanaviczia, 
nuo 417 E. Mt. Vernon uly., su
grįžo isz Locust Mt. ligonbute; 
gydosi namie.

Frackville, Pa. — Ponia 
Ben. J. Svirskiene, nuo N. Bal- 
liet Uly., gydosi Geisingerio Ii- 
goributej, Danville, Pa.

— Juozas Želonis isz Frack
villes randasi Ashland ligon
bute je...

\

Carlo biznieriai ir piniguoeziai 0S2e įr szlamejo ir loszimo ratai 
visiszkai užsigina kad kas pa- sukosi ir tūkstantines brasz- 
naszaus ten atsitiko; jiems sar- ^ejo. Tie, kurie žinojo kiek jis 
mata.

Szitaip buvo. Jonas Butkus 
buvo labai jaunas admirolas, 
jam buvo pavesta viso laivo ka
rininkams iszmoketi algas, 
pinigus. Jis turėjo grynais pi
nigais apie tris szimtus tuk
staneziu doleriu. Kaip jo lai
vas apsistojo uoste prie pat 
Monte Carlo, jis kas vakaras 
žiūrėdavo in tuos puikius palo- 
cius, kur milijonieriai tūkstan
tinėmis loszdavo, kur viso svie
to gražuoles szypsojos ir vilio
jo. Jonas Butkus nebuvo bage
tas, jo tėveliai vos ne vos galė
jo ji iszleisti in mokslą, ir da
bai jis juos užlaikė isz savo al
gos.

Mažu-pamažu ji pagunda 
paėmė nueiti ir pažiūrėti, tik 
pažiūrėti kaip ten loszia ir ba- 
liavoja. Isz pradžių jis nustū
mė ta pagunda, bet jam vis 
kniso eiti pažiūrėti, tik pažiū
rėti. O apie loszima tai visai 
nebuvo nei kalbos.

Jis nuėjo pirma vakara ir 
tik žiurėjo ir žiopsojo. Jis ma
te kaip vienas Amerikietis mi 
lijonierius iszlosze net asztuo- 
nias deszimts tukstaneziu do
leriu. Jam delnas eme neszteti. 
Bet protas sugrįžo ir jis prisi
pažino kad ne jam toks spor
tas. Jis nuėjo antra, treczia ir 
ketvirta, vakara.

Paskui, viena vakara jis vie
na kita burniuke iszsimete ant 
drąsos ir jau prie loszimo sta-' 
lo prisislinko. Isz pradžių jam 
sekesi. Jis mete penkios de- 
szimtys doleriu ir iszgrajino, 
iszlosze penkis szimtus. Vėl 
mete, vėl iszlosze. Visaip buvo: 
ir pragrajino ir iszgrajino. Juo 
ilgiau losze, grajino, juo labiau 
jam galva kvaito. Jis nei neži
nojo kaip jis viską praszvilpe, 
ne tik savo pinigus bet visus 
visu jurininku algos pinigus. 
Pralosze daugiau negu tris 
szimtus tukstaneziu doleriu!

Apkvaiszes grižo in savo lai
va. Jis mažu-pamažu pradėjo 
suprasti ka jis padare. Jam da
bar jau galas. Jis kad ir penkis 
gyvenimus iszgyventu, jokiu 
budu tiek nesurinktu atlyginti. 
Jis gerai žinojo kas jo laukia

kas.
kraustei. Tu to negali, nedrįsti 
padaryti. Tave Karo Vyriau
sybe ant smert pasūdytu.’’

“Asz vistiek jau busiu vald
žios ir vyriausybes nuteistas. 
Man nei ateities nei vilties nė
ra. Asz jau žuvęs, bet asz su sa
vimi ir tave ir visus kitus nusi- 
nesziu. Tuo kart, sudiev. Lauk
siu pusvalandi, o po tam, gal 
pasimatysime.’’ Taip pasėkės 
Jonas Butkus iszejo.

Už keliu minueziu visi rūmai
sukruto sujudo, visi savininkai dyka, nes szi vakara nebus jo-

buvo praloszes pasitraukė pa
daryti jam vieta prie stalo, kiti 
su pasigailėjimu in ji žiurėjo. 
Bet Jonas Butkus, Laivyno 
Admirolas jau ne vietos prie 
stalo jieszkojo. Jis priėjo prie 
viepo isz darbininku ir grasi- 
naneziu balsu pareikalavo kad 
jis nori tucz-tuojaus pamatyti 
visu szitu namu ir palociu sa
vininkus.

Paprastai, in toki praszyma 
darbininkai nieko nesako, nes 
tai paprastas dalykas: koks 
žmogelis praloszia viską ir pas
kui nori ar daugiau pasižiezyti 
ar praszo jam atiduoti. Su to
kiais darbininkai patys žinojo 
kaip apsidirbti. Bet czia jau 
buvo kitas dalykas, czia karisz
ko laivyno admirolas. Ir tik 
syki pažiurėjus in jo akis ma
tyt kad czia jau ne baikos. Vie
nas darbininkas nuvede ji in 
savininku ofisą.

“Asz szi vakara pralosziau, 
tris szimtus tukstaneziu dole
riu,’’ be jokiu ceremonijų pasa
kė Butkus.

“A, tai gaila, bet žinote, 
tamsta, tai ant gilukio, szian- 
dien vienaip, rytoj kitaip,’’ 
lipszniai atsake vienas isz sa
vininku.

Jonas Butkus, ir visai negir
dėdamas ka jam sako, tese to
liau, “tie pinigai nebuvo mano, 
jie buvo mano jurininku. Asz 
turiu rytoj jiems iszmoketi.”

“Tai isz tikrųjų gaila. Bet 
tai ne musu kalte.’’

“Asz noriu kad man tie pini
gai butu sugražinti szi vaka
ra!’’

“Nu, tamsta, kam czia juo
kus kriesti. Jeigu kas tave ap-!ei 
suko ar prigavo, tai meldžiame 
mums parodyk ir mes tuojaus Var^’i^Skuputis.' 
atitaisysime. Bet jeigu tamsta: 
beloszdamas praloszei, tai jau 
visai nėra nei kalkos. ’ ’ j

“Asz sakau kad tie pinigai( 
nebuvo mano.”

“Tai ne musu biznis, 
niekados neklausiame kieno pi
nigais musu draugai grajina.”

Butkaus akys vėl žarijomis 
sublizgėjo. Jis trupti pasitrau
kė nuo stalo ir prisislinko prie 
duriu. Jo revolveris kyszojo

ir darbininkai susirupine kal
bėjosi, kas czia daryti. Vieni 
sake kad tai niekis, kad nieko 
panaszaus negali būti. Kiti sa-j suprasti kodėl taip netikėtai
ke kad Butkus sudurnavojo. j Monte Carlo savininkai tapo 
Vienas, matyt, biski mokytes-1 toki vaiszingi ir kodėl taip 
nis paaiszkino. “Matote vyrai J gražiai ir poniszkai tuos juri- • 
kaip tik už tai kad jis sudurna
vojo, jis gali kaip tik taip pa
daryti. Asz patareziau jam vis
ką sugrakinti.

Jurininkai nežinojo ir nesu
prato kodėl oficieriai insake
visas armuotos užprovyti ir in' paraszyti kad už dvieju sanvai- 
kalna pasukti. Oficieriai, nors ežiu jau bus namie. O Monte 
davė insakyma bet patys neži-1 Carlo savininkai prakaita nuo 
nojo kas czia darosi. Bet ju pa ■ kaktų nusiszluoste ir atsiduso, 
reiga buvo neklausti, bet klau
syti. Butkus, iszejo ant laivo, 
užsidegė cigareta ir pasižiurė
jo in laikrodi. Dar buvo de- 
szimts minueziu. Kaip jis su
rukę cigareta, vienas oficierius 
priėjo prie jo ir pranesze kad 
koks ten mažas laivelis artinasi 
prie j u Kariszko laivo. Butkus 
drebanezia ranka numėtė ciga
reta, bet su tvirtu, beveik užki
musiu balsu davė insakyma nu
leisti laiptus ir priimti sve- 
czius.

Trys vyrai greitai inlipo in 
laiva ir drebaneziais balsais pa
reikalavo tuojaus pamatyti 
admirolą. Jie atnesze visus 
Butkaus pralosztus pinigus ir 
davė pakvietimą Admirolui, 
oficieriams ir visiems jurinin
kams ateiti ta vakara in Monte 
Carlo in sveezius kur viskas 
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50<:

No. ^102 Prakeikta, meilingas kri- 
mlnaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

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

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

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

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal 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; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

puslapiu .................... ..15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
60 pus.. . 15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

„VISTO RIJĘ apie Gregorius, 
----------- Isz Numirusiu

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debeselūj.

:: 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 Anglb- 
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 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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’rilpikas; 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; 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. 25c

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
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 ..........................................25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczic Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Kelnta Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..........................................

Adresas ’>!

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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