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Isz Amerikos
Geltonplaukes Lietu
vaites, Pasiskaitykite
PHILADELPHIA, PA. — 

Eina garsas isz pat Philadel- 
phijos kad geltonplaukes gali 
Amerikai in talka stoti ir padė
ti kara laimėti. Bendix Avia
tion Corporation praszo ir rei
kalauja kad dabar jiems reikia 
geltonplaukiu kasu ir plauku. 
Plaukai yra vartojami in ma- 
szinas kurios taiko musu kara
binus priesz Japonus. Ameri
kos valdžia siulina nuo szesziu 
doleriu ligi keturios deszimtys 
doleriu už švara plauku.

Prezidentas Sako
Vokiecziai Pasiduos

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas prane- 
sza kad, kai Vokiecziai galuti
nai ir visiszkai pasiduos, jis ir 
vien tik jis mums apie tai pra- 
nesz. Už tai mes dabar galime 
sau ramiai tupėti ir nepaisyti 
ka mums musu laikfaszcziai ir 

PREZIDENTAS HARRY TRUMAN

radijo kalbėtojai pyszkina. 
Mes tik tada tikrai žinosime, 
kada musu Prezidentas mums 
pranesz. Dabar bobos buczer- 
neje ir mokslincziai prie baro 
gali savo liežuvius lazginti, 
kiek tik jie nori. Mes lauksime 
žodžio isz savo Prezidento.

$19,000 Del Hitlerio

NEW YORK. — Viena re- 
dakcija, Houghton, Mifflin 
Company, pranesza kad ji turi 
$19,000 kurie priguli Hitlerui 
už jo knyga “Mein Kampf,” ir 
sako kad ji laukia kada Hitle
ris užeis pasiimti savo pinigus. 
Mes -manome, kad ne vien tik 
ta redakcija laukia Hitlerio. 
Mes visi ji sziltai ir tinkamai 
priimtume ir jam atlygintume.

Amerikos Generolai

Lt. Generolas Smith Pat
ton, Jr., komanderius 3-czios 
armija ir Lt. Gen. Courtney 
Hicks Hodges komanderius
1-mos armija, likos paaugsz- 
tinti kaip Generolai, per Se

nato Komiteto.

Žuvęs Leitenantas Su
grįžo- Jo Žmona Su

Kitu Apsiženijo
LONG BEACH, CALIF. — 

Szeszi menesiai atgal Karo 
Sztabas pranesze jaunai Leite
nanto Harold W. Goad žmonai, 
kad jos vyras žuvo Pacifike, 
kai jo eroplana Japonai nuszo- 
ve. Jauna žmonele gavo visus 
jo garbes ir atsižymejimo me- 
dalikus, insurance, apdraudos Į 
kompanijos pinigus ir paskui 
su jurininku apsiženijo. Dabar 
valdžia pranesza kad jos pir
mas vyras gyvas ir sveikas.
Apdraudos kompanija reika
lauja kad žmonele sugražintu 
iszmoketus pinigus. Dar neži
nome ar Leitenantas reikalau
ja savo pacziutes.

Amerikos 7-ta Armija 
Eina Per Brenner Pass

LONDON, ANGLIJA — 
Anglijos Karo Sztabas prane
sza kad Amerikos Septinta Ar
mija keliauja per Brenner Pass 
in Italija, kur ji susieis su kito
mis musu armijomis, kurios 
taipgi marszuoja Septinta Ar
mija pasitikti. Kitos Amerikos 
armijos kerta per Austrija ir 
Czekoslovakija pasitikti Rau
donąja armija. Szimtai tuks- 
tancziu nelaisviu ne tik pasi
duoda, bet praszosi kad Ameri- 
kiecziai juos paimtu in nelais
ve.

- KARE -
Kruvinas Karas 

Baigiasi
ISZ PARYŽIAUS. — Vokie

cziai visiszkai sumuszti ir kru
vinas karas Europoje baigiasi. 
Ne tiktai kareiviai ir karinin
kai, bet ir divizijos, net ir vi
sos armijos pasiduoda be jokio 
pasiprieszinimo. Danija, Hol- 
landija ir visa sziaurine Vokie
tijos dalis pasidavė. Ateina ži
nios kad Norvegija jau pasi
duos pirm negu szita skaitysi
te.

Kari Doenitz, kuris užėmė 
Hitlerio vieta, dabar ragina 
Vokieczius gintis Austrijoje, 
Jugoslavijoje ir Czekoslovaki- 
joje. Jis sako kad Vokiecziai 
turi gintis nuo Bolszevizmo. 
Bet matyti kad pats Doenitz 
jau tariasi ir ketina atsisakyti 
Norvegijos ir užleisti Alijen- 
tams.

Vokiecziai Sumuszti

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Generolas Dwight D. Eisenho
wer dabar stacziai sako kad: 
“Vokiecziai yra sumuszti ant 
mariu, padangėse ir savo 
kraszte. Jiems dabar nieko ne
lieka, kaip tik pasiduoti.” Jis 
toliau aiszkina kad Vokiecziai 
“žino kad jiems galas,” ir da
bar “pasiprieszinimas ar n'epa- 
sidavimas yra beprotiszkas ir 
pražūtingas.

Hitlerio Lavona
Niekur Neranda

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietai Berlyne jieszko Hit-
lerio lavono, bet niekur neran
da. Rodos, pati žeme ji prarijo. 
Ir greicziausia jie to lavono ir 
neras, nes Vokiecziai jokiu bu- 
du negalėtu prisipažinti kad j u 
didžiausias pranaszas ir die
vaitis suklupo. Jie dabar inam- 
žins Hitlerį in savo Historijas 
ir savo pasakas, kaipo Vokieti
jos Didvyri ir muczelninka, ku
ris krito karo lauke gindamas 
visa pasauli nuo bolszevizmo. 
Gal, laikui bėgant, Hitlerio 
vardas ir in Vokiecziu litanijas 
atsiras: “Hitlerį, isz Bolszeviz
mo Iszganytojau ir viso svieto 
muczelninke, melskis už mus ir 
padek mums treczia kara su
rengti. ’ ’

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Sovietai Laiko 16
Lenku Atstovu

Jau daugiau negu menesis 
atgal “Saulėje” buvo pranesz- 
ta kad visi Lenkai atstovai, ku
rie buvo pakviestai in Moskva 
pasitarti apie Lenkija dingo. 
Jie iszvažiavo ir viskas, rodos 
pati žeme butu juos prarijus. 
“Saule” tada spėjo kad grei
cziausia jie visi buvo Sovietu 
suimti. Taip ir buvo.

Gegužio, (May) 5 diena, mu
su Sekretorius Stettinius pra
nesze kad Molotovas jam ir 
Anglijai pranesze kad visi tie 
Lenkai dabar Sovietu kalėjime 
už tai kad jie buvo kenksmingi 
Raudonajai Armijai.

Amerikos Sekretorius parei
kalavo pilno pasiaiszkinimo 
isz Rusijos ir isz Molotovo.

Maskvos radijas pranesza 
kad tie Lenkai buvo suimti už 
tai kad jie:

1— Stengėsi papirkti Sovie
tus karininkus.

2— Kibino kareivius ir kliu
dė Sovietams už karo frunto.

3— Turėjo slaptus radijas, 
kurie yra Rusijoje uždrausti.

4— Generolas Abulicki visa 
tai dare su Anglijos žinia ir pa
tarimu.

Už tokius prasikaltimus, So
vietu radijas aiszki.no, kai ku
rie isz tu suimtu lenku bus in 
teismą patraukti ir tinkamai 
nubausti.

Szitos žinios San Francisco 
Konferencijoje buvo kaip ko-l 
kia sprogstanti bomba. Tenai 
dabar viskas kojomis augsz- 
tyn. Amerikos ir Anglijos at
stovai reikalauja pasiaiszkini
mo, o Molotovas sau szysosi ir 
tyli.

Amerikonai Hamburge
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos armija inmarsziavo in 
Hamburgo miestą ir be jokio 
karo, be szuvio užėmė. Ham
burgas tai paskutine Vokiecziu 
tvirtove sziaureje.

Gal Anglai ras ir sucziups 
ta Anglą iszdavika ir iszgama, 
Lord Haw, Haw, kurio tikras 
vardas yra William Joyce. Jis 
buvo Anglijos laikrascziu ra- 
szytojas ir korespondentas Pa
ryžiuje ir Berlyne po ano pir
mojo karo. Kiti raszytojai gri
žo in Amerika ir in Anglija, bet 
Lord Haw Haw pasiliko Euro
poje. Jis ligi ausu insiskolino ir 
vargingai gyveno. Kiti Ameri- 
kiecziai korespondentai jo pa
sigailėdavo ir jam užpundyda- 
vo ir viena kita bumaszka isz-

Karas Jau Baigtas
Europoje!I!

Vokiecziai Austrijoje Ir Bava
rijoje Pasiduoda; Norvegijoje 
Karas Baigiasi; Praga Paimta; 
Du Milijonai Kareiviu Parva

žiuos Namo Isz Europos
mesdavo ir kai galėdavo jam ir 
darbo duodavo.

Paskui tik sykiu Lord Haw 
Haw tapo bagotas. Rodos jam 
koks aitvaras pradėjo pinigus 
nereti. Jis visur szvaistesi ir 
pinigus kaip girtuoklis mete. 
Neilgai eme kitiems korespon
dentams suprasti isz kur tie pi
nigai plaukia. Anglas William: 
Joyce parsidavė Vokiecziams. 
Tik užvakar dar jis isz Ham
burgo per radi j a ragino Vokie
czius gintis, nepasiduoti. Da
bar gal tas ponas Lord Haw 
Haw, kita daina dainuos kai 
Anglai ji sucziups ir Alijen- 
tams pristatys. O Londone sud- 
no teismas jo laukia.

HAMBURG, VOKIETIJA.
— Daugiau negu visas milijo
nas Vokiecziu pasidavė Gegu
žio, (May) ketvirta diena. Ka- 
nadiecziu ir Anglu armijos da
bar visiszkai apsidirbo su Vo
kiecziais. Marshall Montgome
ry, Dvideszimts Pirmosios Ar- 

L”|mijos vadas priėmė Vokieti - —»
Admirolą von Friedeberg ir 
padavė jam Alijentu reikalavi-
mus del pasidavimo ir nusi
ginklavimo, kuriuos Vokie
cziai priėmė ir Admirolas von 
Friedeberg pasirasze.

Marshall Montgomery dabar 
klausia: “Kur dabar tie visi 
didvyriai?” Jie norėjo visa 
svietą užkariauti, o dabar 
jieszko prieglaudos, praszo su- 
simylejimo.

WASHINGTON, D. C. —
Admirolas Doenitz davė insa- 
kyma visiems Vokiecziu lai
vams ir.submarinams grižti in 
uostus ir DAUGIAU NEKA
RIAUTI! Isz to atrodo, kad 
Vokiecziai jau isz tikro pasi
duoda JJ!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

._ ir Markes.

WASHINGTON, D. C. — Anglai ir Ame- 
rikiecziai laukia karo pabaigos! Karo sztabas 
pranesza kad in trumpa laika viskas bus baigta'l 
Vokiecziai dabar tik derinasi kaip ir kiek reikia 
Sovietams pasiduoti. Generolas Eisenhower 

[yra ingaliotas priimti Vokiecziu pasidavima var
du visu Alijentu. Jis ir tiktai jis žinos ir vi
siems paskelbs kai karas isz tikro pasibaigs, ir 
jis insakys Vokiecziams kaip ir kur jie turi ga
lutinai pasiduoti. Vokiecziai da nepasiduoda 
nes keli Vokiecziai generolai da turi vilties, kad 
Amerika ir Anglija susipesz su Rusija ir tada jie 
manstoja kad jie gales pasirinkti, viena ar kita 
puse ir tada visi iszsigelbes. Bet, ta viltis jau 
gesta ir nyksta, nes Alijentai isz vien kulia ir 
musza Vokieczius be jokio pasigailėjimo. Kai 
szita skaitysite, karas greicziausia jau bus baig
tas Europoje!!!

WASHINGTON, D. C. —
Karo Sztabas jau paaiszki- 

no, kad, kai tik apsidirbs su 
Vokiecziais, paleis du milijonu 
Amerikiecziu isz vaisko. Ame
rika dabar turi vaiske 8,300,- 
000 kareiviu. Szeszi milijonai 
eis priesz Japonus, koki trys 
szimtai tukstancziu dar pasi
liks Vokietijoje tvarka suda
ryti ir palaikyti.

Ar tavo vaikas parvažiuos? 
Sztai kurie kareiviai pirmiau
sia bus paleisti: 1—Ženoti su J 
vaikais; 2—Kurie daugiausia 
muszesi ir ant karo lauko buvo.
3—Kurie ilgiausia iszbuvo už 
juriu mariu; 4—Kurie anksz- 
cziausia instojo in vaiska; 5— 
Kurie ankszcziausia buvo pa
imti in vaiska.

Kareiviai bus paleisti sulyg 
szitokio nusistatymo. Žinoma, 
szitokis nusistatymas yra ben

dras ir platus. Daug bus tokiu: 
kareiviu, kurie ir ženoti ir turi 
vaiku, ir ilgai ant karo lauko 
buvo ir dar ilgiau vaiske tar
nauja, o nebus paleisti, nes jie 
bus reikalingi priesz Japonus. 
Tokie greicziausia bus lakūnai, 
visi kurie lekia ar prižiūri 
bomberius, mechanikai, inži
nieriai ir maszinu ir eroplanu 
ekspertai, žinovai. Tokie yra 
baisiai reikalingi del karo 
priesz Japonus. Karo Sztabas 
toliau pataria, kad neimtume 
per greitai džiaugtis ir jau su- 
lauktuves kelti Jonukui ar 
Juozukui. Ims visus metus tuos 
du milijonus parvežti in Ame
rika ir paleisti namo, nes be
veik visi laivai yra siuncziami 
in Pacifika priesz Japonus.

Skaitykite “Saule”
* —*----- j
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Kas Girdėt
šolio svajonių po ano, pirmojo MENESIS Žmogeli
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Teve, motin, nepražiopsok,

pasaulinio karo.
Prezidentas Wilsonas norė

jo tokios Konferencijos, sapna
vo apie visu 'kraštu ir tautu su
sirinkimą, bet mes Amerikie- 

svajotojaleisk savo vaika ant advokatocz^ T už durnių ir
f turtinga la&eme ir j° neklauseme. Jis ir

s atsikėlęs isz ryto,'Anglija Japonui atsake, taip klausimas eitu ant balsavimo, 
akmenuotoms;kaip ir Vokietijai: “Negali bu-'

balsu ir galime kada tik norime 
lai-skubina, bėga akmenuotoms; kaip ir Vokietijai: “Negali bu-. Molotovas prasze kad pa- per balsavimus iszgra j y t, Ux- 

. ' ulycznoms in fabriką ar kasyk-(ti jokio susitarimo, jokiu pa- lauktu, kad pasiszneketu ir su-' met ir pareikalaut, Europos
las. Czia nekvepia kvapas nuo liaubu. Karas eis ir tesis pakol siszneketu ir susitartu, Belgi- krasztai nekels jokio klausimo, 
žydineziu medeliu, tik vejas Japonas visiszkai pasiduos ar jos delegatas Spaak taipgi pa- kuris lieczia juos ar ju reika- 
neszioja durnus isz kaminu, slo- bus isznaikintas. 
gia darbininko krutinę, ežia

^ORINTS jau daug metu ap
leidau Lietuvos szalele, bet 

vaizdai to puikaus Gegužes 
menesio -nuolatos stovi man 
mintyje. Nekarta dvasioje 
skrendu per platu ir gilu okea
ną, aplankau gimtini nameli su 
sziaudiniu stogu ir tuos take
lius, kuriais, maža vaikszczio-

tarė nesiskubinti su balsavi-1 lūs. Jeigu Europos tautos bi- 
Amerikos laivynas pats vie- mais. Columbia, Mexico, Peru josi kelti Europos klausimus, 

neskamba paukszteliu daineles nas, be jokios pagelbos sumu- ir Suvienytu Valstijų delegatai tai ta San Francisco Konferen-
t ik girdisi maszinu barszkeji- sze ir sudaužė Japonijos laivy- ragino leisti ant balsavimo. | ei j a vėjais nueis, nieko gero isz
mas. Vakare eidamas namo, na. Kas dabar bus kai Anglijos Toks nesusipratimas ir toks1 jos nebus.
nedainuoja, bet braukia pra- didingas ir gaingas laivynas ginezas jau aiszkiai rode kad
kaita nuo suodinos burnos, pa- ateina in talka? 
rėjas namo, pavalgęs vakarie- bomberiai miestus

' busi ir laiminga ir
Philadelfijos advokatai susi
rinko ir viens kitam pasiskun
dė, kad jie ubagauja ir badau
ja. Jie savo susirinkime nutarė 
savo gyvenimą i_______ ____
nors kiek pagerinti. JJž. tai jie. 
nutarė szitaip savo kostume- 
rius, savo draugus, szitaip pa- 
gelbėti, lupti ir skusti: Už ipa- 
tarnavima jie ims nuo deszimts sau vieni, kaip pas Dieva už pe- 
ligi $250.00 doleriu. Mažu ma- cziaus tupėti. Szitas baisus ir 

kruvinas karas mus pamokino roliai, 
kad musu likimas surisztas su Obelis baltuoja lyg 
Europos likimu. ! vestuvių dienoje. Vysznes, gni-

Dabar Prezidentas Wilsonas szes, slyvos, agrastu, poszese
galėtu isz savo kapo prisikelti gražus žiedeliai, rodos noreda-'savo tėvynė, turėdami net pui- Europos Frunto stos, petis in stojo 
ir pirsztu prikiszamai in mus mos viena kita pralenkti savo kius gyveninius, i —----- 1—1---~ -- — 1 -
rodyti ir sakyti: “Ar asz tau,' gražumu, laukuose atklonesia' darni in Amerika jieszkoti auk-! gals priesz Japonus?
drauge, nesakiau.” | žydi visokios gėlėlės, mergai-

Jeigu kas gero iszeis isz tos tęs taiso darželius, <
San Francisco Konferencijos, mos, supa nitas, lelijas ir me
mes galime ir turime pasakyti tas; gegute kukuoja, karveliai 
“aeziu” a. a. Prezidentui AVil-i Taukuoja, laksztingala gieda 
šonui, kuri įneš už durniu lai- prie upelio, pempe sveikina vi- 
keme.

savo gyvastį paaukojo, .savo 
galva paguldė beaiszkindamas 
mums tokios konferencijos rei
kalingumą. Bet musu diplio- 

savo nuir savo likimą mataj l»lit?kieriai 
sis užsikimszo ir nenorėjo klau- 

(syti.
Mes dabar matome ir 

prantame kad mes

'žiausia. advokatas lajeris da
bar ims deszimts doleriu, jeigu 
jis tau nors mažiausia popie
riuke paraszys ar nors vienu 
žodžiu patars.

Jeigu su žmonele nesutinki 
ir jieszkai divorso, persiskyri
mo. Prascziausias ir pigiausias 
divorsas tau, žmogeli atseis 
$150. O jeigu, in beda papuls!, 
tau kasztuos visa szimtine ta 
advokatu tiktai pasikviesti ir 
pasilaikyti. Paskui jie ten kal
bėjo apie nuoszimczius ir viso
kius kitokius pinigus.

Jeigu taip yra ar taip bus tai 
jau turėsime savo vaikams 
jieszkoti paszaukimu in advo
katus,

L Matyti, kad musu sekreto- 
Amerikos ežia yra pavojus skubintis. Ma- rius, Stettinius nekoks diplio- 
iszdauže,! tote: vien tik Suvienytos VaK matas. Czia vėl reikes kitos 

! jau. Pamenu gerai, kaip Gegti- ne iszgeres kelis stiklelius na- Amerikos eroplanai pesztukai stijos ir Pietų Amerikos krasz- Trijų Tuzu Konferencijos isz- 
žes saulele rytmetį maloniai te- mines, eina greitai gulti, o ryte Japono eroplanus isz padangių tai reikalavo balsavimo. Nei lyginti ir sulopinti ta musu San 

su- ka ant giedro dangaus, savo vėl bėga in dirbtuve o daugiau isxgainiojo. Kas dabar bus kai viena isz Europos tautu nerei- Francisco Konferencija, nes 
negalime sziltais spindulėliais, lyg auk- nieko neuždirba kaip tik dno- ir Amerikos ir Anglijos bom- kaląvo ir nenorėjo. ] dabar ir Stalinas ir Molotovas

so juostoms dabina medžiu vir- uos kąsneli ir tai]) žmogus ko- bėriai ir pesztukai isz Europos 
bzu'nes, rasele lyg sidabro ka- vodamas*už ta duonos'szmoteli, ateiną in talka?

puoszia jauna, žolele.] smirdaneziam ore sunaikina1 Tik saujele marinu, kareiviu nutarta priimti. Balsavimai ja., visiems butu in sveikata, 
jaunavede savo sveikata, sutrumpina am- ir jurininku tiek salų paemej Amerikai virszenybe ant jeigu Stalinas ir Prezidentas

■ ži ir belaiko žengia in kapus. I tiek Japonu iszmusze. Kas bus vįsu Europos krasztu, nes Ang- Trumanas pasikalbėtu ir viens
Daug, daug apsigavo, kurie kai Amerikiecziai ir Anglai isz lijaMr visos Anglijos valstijos kitam pasiaiszkintu. Jeigu ne,

tp----------------...Jj už Amerika, ir Pietd tai musu tie balsavimai bus tik
apleido, beg-Į peti su savo broliais ir drau-j Amerikos Krasztai kitaip ir] tyruose: Niekas neklausys ir

- - ' ] negalėjo balsuoti kaip tik už, nepaisys.
o kalnu. Ne vienas gal sveti-] Gal dar per anksti kalbėti

( Kai iszejo ant balsavimo ar žino isz kur vejas puczia.
Į priimti Argentina ar ne, buvo' Kai Molotovas grisz in Rusi- 

Balsavimai ja, visiems butu in sveikata,

visu Europos krasztu, nes Ang- Trumanas pasikalbėtu ir viens

dainuoda-■ moję szalelej be laiko baigda^apie pergale ir taika Pacifike, 
įjas ir me- mas savo gyveninio dieneles bet Japonams jau kiszkos dre-

sus po orą skrajodama. Vytu
rėlis linksmin artojėli žagre že-

Daug musu kaimuose yra se- me ariant. Vėjelis puczia, ne- sakis szirdies jausmai, 
neliu, kurie pasakoja, girdėja sziodamas saldu kvapa nuo žy- 
nuo savo tėvu ar sziaip senes- dineziu sodnu giriose, skamba 
niu, kad daug metu atgal būda- paukszteliu balseliai, ir biteles 
vo kraujo, akmenų net ir žuviu skubina in darba, szokineda-Į 
su varlėmis lietus, kurie savo mos nuo vienos gėlėlės ant ki- 
nepaprastumu labai bauginda-(tos rinkdamos saldumyna, ga
vo žmones; po tokiu lietu jie vi- mina medų savo szeimininkui,

• - .. • ’ * _. ____ i *ii_ ....y.

karto ja poeto Franciszkaus ba, Japonams jau dienos su-
Vaiczaiczio žodžius; “O Lietu-'skaitytos.
va, kaip mielas krasztas, kurio
netekau taip staigai, to neisz-
reiksz ne vienas rasztas tik pa

— M. D.

AMERIKIECZIAI
BE TAKTO

'Septynios sekundos laiko, 
žmogaus gyvenime yra taip 
truippos, rodos nereikėtų visai 
apie tai rūpintis, bet daugeli 
kartu josios reiszkia labai daug 
žmogaus gy venime. Septynios 
sekundos laiko, tai septyni 
krutėjimai mažos rankutes ant 
laikrodėlio., rodos tai nieko ir 
neprivalo rūpintis taip trumpu 
laiku, o bet tosios septynios se
kundos yra labai svarbios. Pa
skutinis apskaitymas automo
biliniu nelaimiu ant kryžkelių 
geležinkeliu, parodo buk pra
eita meta, likos užmuszta su- 
virszum 7,000 automobilistu 
kurie norėjo taisės septynes se
kundas sPczedyt, arba pasku
bint sepytnes sekundas. Pa
gal geležinkelio žinunus tai pa- 
sažierinis trūkis užima tiktai 
septynes sekundas 
piokelia arba kone tiek, kieki ^es ij)UV0 pakeltos Sacharos tais rubais su rūtų vainikėliais

O DABAR
JAPONAMS

saip pranaszaudave net ir svie- ir kur tik pažvelgsi, visur 
to pabaiga. Nors tokie lietus linksma gamtos atgimimą ma- 
pas mus daugiau nesikartoja ir tai-
jie yra vien tik žmonių pasako-' O kokia garbe teikiama Szv. 
se, bet svietui’, kur jie tankiai Marijai!
kartojasi, ten jie seniai atsklei- Seklyczioje papuosze puiku Juoda diena nupiesze: ims ilgai 
de žmonėms savo paslaptį. ....................................
Toks lietus buvo pabaigoj va
sario menesio 190.1 metais Sici
lijoj ir Rymoj, dangus buvo ap
siniaukęs tirsztais raudonais 
debesias, isz kuriu krito gelto
ni milteliai, tai buvo paprastas 
lietus su didele priemaisza Jcaž 
kokiu raudonu milteliu. Frail- 
euzu geologas isztyres isz de
besiu iszikritusius miltelius,

altorėli, padeda Szv. Marijosbaisiai ilgai, ir reikes daug 
paveiksią, apipina vainikais, kraujo pralieti pirm negu mes 
apde.da kvepanezioms gėlė
lėms. Paskirtoje valandoje su
sirenka. visa szeimyna, suklau
pia prie altorėlio, uždega žva
kes, užgieda “Sveika Marija, 
Motina Dievo, kaip saule szvie- 
si, kaip dvase grina, atmink 

i ant musu savo szirdyje, mels
kis už mumis, Sveika Marija.” 

persitikrino, kad tai buvę pa- Sulaukus Nedėlios, kiek tai du- 
prasto molio smulkios dulkes, szioje ramumo yra, kada eina 
Sprendžiant sulig ju sudėties,1 procesija aplink bažnyczia.

prabegti| ga]įmas esą daiktas, kad dul- Mergaites pasipuoszusios bal-

žmogus žengtu penkis ar 
szeszis žingsnius. Bet sziąn- 
dien žnionys visur skubina, 
ypatingai

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Musu Sekretorius, Stetti- 
nius, rodos prasiszoko ir per 
greitai parode visas savo ka- 
zyras ana sanvaite, kai jis pa-, kretorius, 
reikalavo kad

musu delegatu inneszima.
Mes balsavimus laimėjome, 

bet Europos delegatu-gera no
rą ir pasitikėjimą patrotinome, 
praradome. Isz tu Penkių Di
džiųjų Krasztu, kurie valdo ir 
valdys ne tik konferencija bet 
ir visa svietą, vien tik Anglija 
stojo mums in talka per tuos, 
balsavimus. Francija ir Kinija; 
pasiprieszino, Sovietai pasi- 
prieszino.

Toks suskilimas mums ne in 
sveikata. Dabar, kai musu se- 

Stettinius parode
Argentinos ] kad mes valdome daugiausia

ISZ PIRMU DIENU
MOTERYSTES

Kukara in nuoteka: — Ar 
poni teisingai myli savo vy
ra ir rūpiniesi apie jo sveika
ta?

Poni su piktumu: — Kas 
tai do klausymas?! Žinomas 
dalykas.

Kukara: — Na tai geriau 
poni eikit in pakaju, o mane 
viena palikit kuknioj.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

$1.00 Vertes Knygų Už 50c-Kai Japonai mus užpuolė,
Karo sztabas mums baisiai Jszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
innHa hipdq nnniAsw ims iirra.i ° * “ 1 *

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

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Pei- ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25a

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

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

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

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

sumuszime Japonus. Kai kurie 
musu pranaszai mums Lozorių . 7 
giedojo ir tikrino kad ima ma- puslapiu, 
žiausia penkis ar deszimts me- Ny- 102 
tu Japonus sumuszti. į No 103

Dabar, kai karas priesz Hit-' pirmutines

leri pasibaigė ar baigiasi, i 

kai Karo Sztabas ima savo 
apyskaita, mes matome, 
musu jiegos yra beveik be No. 106 Pentio, btorijoB, ,pie 
kraszto, be galo. Jau dabar Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Anglijos didžiausi ir galin- į DofTybe, 7,edao “ !aime; Szaįtiszaitb 

, . ... ° I No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai-
ginusi kariszki laivai paliko pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
Europos vandenynu ir iszplau-j^zo iszlins;

ke staeziai in Pacifika. Musu savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
gabiausi lakūnai jau paskirti Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
važiuoti in Pacifika.
riai ir eroplanai pesztukai, ku- puslapiu, 
rie su žeme sulygino didžiau-] Uo
sius ir garbingiausius Vokieti- 
. * . ijos miestus, dabar traukia Sta- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 118 Istorija £.pie ‘Sierata, 

puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

nes jau jiems nėra 62 puslapiu ......... 15c
Į No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
.1 kas isz gurios ir Ant nemano. 58 

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

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

45 puslapiu... 15c
126 Penkios istorijos apie 

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Varerutis ir Skunutis. 60 pus...15c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
įkus apraszymas, didele knyga, 404 

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

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

įr imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 
^“ikslaiš, 177 dideliu puslapiu. 35ę 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 
kad valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
No.

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
mus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 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 pasako jimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ..........  20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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; Kaš-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................15c

į«M,v Apie boba ka negalėjo
(Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt;

pustyneje, paskiau ėjo placzia ant galvelių, vienos bere gele- 
pernesztos per Viduržemio ju- les po kojų Iszganytojaus užsi- 

Sakramente.
R i keras buvęs Kitos nesza altorėli Szven- 

Paneles, varpai 
dymus jis nuėmė nuo tam tikro skamba saldžiai, žnionys gieda 
žemos ploto dulkes ir pasvėręs “Sveika Marija, dangaus leli-

dien žnionys visur skubina, o ra Įszkrito Sicilijoj ir Italijoj, slėpusiam Szv, 
_ ‘ „ i automobilistai, kada Mokslininkas
privažiuoja prie savo gyvastį,fuo metu Sicilijoj padare ban- cziausios
o tankiai ir gyvastis savo myli
mųjų ypatų. Taigi septyni

Bombe- 809 bobos. , Teip-gi juokai, Rodos, 
i trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

, .......15c
112 Trys apisakos apie pini- 

. .. 1 gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
,bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;

tukstaneziai žmonių užmuszti, kiek 22 miligramu ant kvadra- ja tie visi balsai susilieja in J ežiai in Tokyo. Ateina praszy- 
kad neiiO'iejo pasivelyt septy- f jmo metro, 'kas sudaro 2200 iena armonija kyla mylimųjų mas isz musu Karo Sztabo Pa- pUiKU> 
nes sekundas, o kiek tai sužeis- kilogramu ant kiek vien kilo- ardviu prie sosto 'Szv, Marijos cifike, kad daugiau tokiu dide- No.

metro. Žmones gyvenantieji ir kloja jai garbes vainikus po Įįu bomberiu isz Europos dar 
Italijoj ir Tunise tokius lietus ’kojoms. Kai]) lelija yra gra-' nesiustu, r— ’— — ———
tankiai mato ir in juos atydos žiausia isz visu gėlėliu, taip vietos kur nusileisti.

Žmony.s į nekreipia. Matyt isz musu se- Marija yra gražiause ir skais-j jy[es jau mtaome ir Japonai puslapiu 
ISZįneliu pasakų, kad labai senai cziause isz visu szventuju, se- jauezia tas kariszka's jiegas,' VT‘ 1

ta, kad nekurie pasiliko Ikolie- 
koms ant viso gyveninio! Gali
ma tvirtai sakyti kad tris ar 
keturis kartus tiek.
sziandien skubinasi visur.
tosios priežasties netenka gy
vasties ne tik ant geležinkeliu 
kryžkelių, bet ant ulycziu, fa
brikuose, kasyklose ir kitur. 
Prie darbo skubinimas ne‘yra 
taip pavojingu, kaip ant gele- 
žinkeliniu kryžkelių del auto
mobilistu. Visados reike prie 
tokios vietos turėti atmintyje, 
kad netekimas septynių sekun
dų laiko, gali suezedint auto
mobilistui ir kitiems keliolika 
metu gyvasties. Patrotintos 
gyvasties niekas negali sugra
žinti.

tokiu lietu ir pas mus butą. dedama ant sosto szale savo paleistas isz Europos ant tu 
Sūnaus brangiausio, teikdama rudskuriu Japonu.

visiems kurioj jau dabar Japonai su baime gonus-

Delegatas isz Afrikos, kalbė
damas San Francisco Konfe
rencijoje primine kad szita 
konferencija yra balsas ar nors 
atgarsis visu Prezidento Wil-,

Kinuose randasi arti du mili- guuses malones ------------ -----
jonai beproeziu apie /kuriuos' Pr^G j°s szankesi josios malo- mato Aiijentu kerszto ranka 
valdžia visai nesirūpina, lies ne lies- į isz Azijos, isz kur tukstaneziai
turi valdiszku prieglaudų dek Norints Lietuvoje nėra tokio Amerikos bomberiu diena nak
tų ju nelaimingu, o privatiszku patogumo kaip czion Amerike, ti kulia ir naikina Japonus už- 
randasi tiktai penkios prie-'nėra tiek pinigo, bet žnionys imtas salas. Amerikos ir Angli- 
glaudos. Beprocziai Kinuose jauezesi daug linksmesni. Du-1 jos kariszki laivai vieszpatau- 
neaplaiko jokios mielaszirdys-!sze ir kanas visados 'buna ja Pacifiko vandenyse ir pra-1 
tęs ii’ buna baudžiami mirezia linksmi, dainuoja ryte eidami szyte praszo kad Japonas nosi- 
už mažiausia prasikaltima. Ke-j 
liosia dalysią Kinu, beprocziai 
buna nuvesti in laukus, pagul
dyti ir prisliegti su dideliu ak
meniu. Jeigu tasai 'būdas ne- 
iszgydo beproti, tai ji palieka 
ir auka tamsumo mirszta nuo ¥ 
bado.

dirva arti. Dainuoja daiba už-(iszkisztu. 
baigia eidami namo tamsioje 
naktelėje, saldžiai

No.

SKAITYKIT
“SAULE” ”Ir visa tai ne vien tik mes ži-' 

naktelėje, saldžiai ilsisi tyria-1 nome, bet Japonas žino, ir jis' 
me ore, laksztute lyg moeziute ! žino kad mes žinome. Už tai 
kūdikėli migdydama gieda sal-1 jau eina gandai kad Japonas' 
džiu balseliu. ' per Chungking jau keletą kar- *

Czion Amerike pinigu dau- tu stengėsi su Washingtonu ir 
giau, bet tos pageidaujamos Londonu pasikalbėti apie ko-^ 
ramybes czion nėra, ežia dau-1 kia ten garbes sutarti ir taikos' Pirkite Apgynimo Czedinimc 

, Bet Amerika ir Bondus ir Markes.SKAITYKIT “SAULE” platinkit giausia žmonis in doleri intike-, paliaubas.

i lSTORIJE apie Grt«orlH&
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

Kelcta Juoku ir Paveikslo.
................................... lf«
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kiauszyhe baltame ] 
nuėjo in spinta, 'kuri prie duru 
sienoje numuszta, talpino sa- laike skėti ir smarkiai bade su 
vyje naminius saldainius, me- juo in grindis.
du, sūri, cukrų ir svecziu indus, Raguti pamatęs, atsikvepės 

galėjo būti kada1 iszimamus vien kunigui kale-: suszuko: kodėl langines neuž- . . I . . y . . i(lojant arba per ko'kius szeimy- daryto, szviesa neleidžia mie- 
niszkus pokilius giminei šuva- goti, da tik szeszta valanda!— 
žiavus. j nieko negaliu priszaukti.
' State viską, dėjo ant stalo,1 — Nėra pas mus langiny- 
tuo tarpu Katre alkeriuj braz- eziu, — tarė Rugutis, —sena- 
dėjo taisydama ponams lovas.! sis ponas iki auszros po pusry- 

Ragutienes kakta prakaitas'ežio būdavo, diena pas ji prasi-Į 
nupylė besidarbuojant po tu dėjo tai ir darbas buvo! 
poniszku žvilgsniu 
d'žiau ja degino ne 

s spinduliai,
___ , _____ spardosi ir gyvu-'laike, rugiu renkant, 

drumste jo poilsio ramybe. Tuo' iszvirti! — na, na regėsimo! —( Įys, >bimbalai apninka!
tarpu roges slkrydo per soda pridėjo imdama nuo gembes! 
lyg žaibas, lydimos szunu loji-1 sandelio raktus.

Tuo tarpu in seklyczia inejas placziau 
Ragutis su lempa, jau rado sa
vo sveczius nusirengusiais, 
prie stalo sėdėjo pone szilkii. 
rūbu raibuodama, ant pliko 
kaklo, blikcziojo aukso tieziu- 
lis ant plonuczio retežėlio, ant 
ranku pliku iki alkūnes žibėjo 
bransoletas, galva augsztai su- 

j purenta ir sugarbiniuota, isz
rode. lyg dideli avikailio kepu
re, prie jos smulkaus vedo. 
Rankoje laike czerkute ir 
sriubeziojo vyną, kuri mato
mai su savimi atsivožė, užkan- 
džiodama su kasžin kuo isz di
deles popierines dėžės stoviu-i 
ežios ant stalo, szalip bonkos 
su mielinu, atpleszta skarda 
ant kakliuko.

Ponas buvo gana diktas, pa- 
Į gyvenęs 'žmogus, dideliais juo
dais ūsais, kurie susukti sieke 
akiu, kmppa uosi apžabojęs no
siniais akiniais, kakta sutrau
kęs, lupas iszputes, atsivertė, 
sulendes rankas in keliniu ki- 
szenes, vaikszcziojo iszilgu 
kambario. Buvo tai būdas ypa
tingas kvailiu, kurie savo isz- 
vaizda, gestais, stengiasi ‘pri
dengti abejotina verte savo as
mens, piniginio aristokrato pa- 
žystanezio verte savo kiszenes. 
Ponas, da pora sykiu per kam
barį perejes staiga sustojo 
priesz Raguti ir protefccijona- 
liszlkai taksznodamas ji per pe
tį tarė:

— Mano Raguti, sziandien 
jau vėlu, bet rytoj isz ryto apie 
pirma valanda ateisi pas mane 
su knygomis, supranti iszlaidu 
knygos noriu matyti, ir inplau- 
ku, taipogi 
trata, tikiuosi, 
man sutvarkyti 
nuo to prigulės musu 
blogi santikiai tolimesniam lai
kui.

Ragutis tylėjo knibinėdamas 
liktarnos ranktūri po valandos 
prabilo:

— Kokias knygas ponas no
ri matyti? Jokiu knygų pas 
mus nėra in nebuvo, dagi ne asz 
ne žmona ne raszyti ne skaityti 
nemokame.

Ponas augsztyn paszoko: 
Kaip-gi jus gyvenate be kny
gų, be sanskaitu? — ir tokie 
imasi ūkininkauti! — pridėjo 
atsigryždamas in žmona ir su 
ranka rodydamas jai in Ra-

NEAPZIOJO
JJUVO vėlyba žiemos naktis, 

Vilkiszkiu sodžius ir dva
ras seniai jau ilsėjosi, kada 
staiga pragarsėjo skambutis ir 
pasztos porines roges insisuko 
in soda.

Ant to atabalsio sujudo so
džiaus szunes, nei vienos trio- 
bos durys atsidarė ir tarpdu- 
ryj kaliniais apsisiautęs szei- 
minin'kas atsistojo, domiai žiū
rėdamas kas sziame laike su-

— Naujieji ponai! — aiszlki- 
no szeimininke.

— Juk jie mieste?
— Taigi isz miesto atsibal

dė, ne su gerumu, ne, czia kas 
nors yra!

— Ka-gi taisysime? — 
klausė Katre raižydamos 
žiovaudama.

— Kuik ugni, o ka, kiauszi-

uz- 
ir

j keno jeigu ne jo triūsu mokyįk- 
! la sodžiuje tapo, mano du val
iklis iii gimnazija siuntė, ir ku
rioj dienoj amžina atilsi pasa
kys ir kokios czia knygos ar 
kontraktai
lygu vienu szeimvna gyvena- 
me?

— Bet toliau taip ne bus, 
mielas Ragutis! — pertrauke 
ponas szypsodamas su paty- 
czia, dede mėgo laikyti už ragu 
karve, o visi milžo, o asz turė
damas 'karve 'žiūrėsiu isz jos ir 
pelno!

Ragutis szyptelejo, tai]), tai’
nes pi apiaksiu ko kito, ii })eį įr pamilžti reikia mo-jros saules
kia drumuli, užvirinti arbatos' “I ’ i KCli, kaileli

soda

mu ir pasisuko ant dvaro.
Czia po gon'komis sustojo ir 

isz rogių iszszoko ilgose mesz- 
kenose vyras, paskui jo, mote- 
riszke. Bliktelejo dvaro lange 
žiburys ir su liktarna rankoje 
iszejo priesz Ragutis szeimi- 
ninkas.

Iszejo ir nepaprastai nuste
bo: buvo tai ponai, nauji dva
ro savininkai.

— Do'bry wieczor! — tare 
ponas, — o ka mielas Ragutis 
nesitikėjai musu ?

— Isztikruju, — atsake Ra
gutis, sziokiam szaltyj, — pate
mijo peczius traukydamas — 
isztikruju! —'bet praszau in vi
dų.

Vežikas tuo tarpu susisuko 
kieme ir nuskambėjo per soda, 
svecziai suėjo in seklyczia.

Ragutis pastate liiktarna antį, 
stalo ir iszbego pro duris, per
bėgės per priemene inbrazdejo 
in antra kambario gala ir dre- 
baneziu 'balsu susznibždejo 
trumpai: žiburį duok, motina.

— Kas nutiko? — iszszokus 
isz lovos ir užsimesdama sijo
ną, teiravosi žmona, — kas?

— Ponus, biesas atnesze, to 
kas! — prisikiszes paaiszkino 
žmonai — Ragutis, degk lempa 
ir ka nors — ant greitai taisyk 
jiems valgi. Katre pažadink! 
lai ugni sukria!

— Na szia tau! — tarė žmo
na — ko-gi vilkosi? — arenda 
juk visa nuveža! ?

— Visa, bet kai]) asz primi
niau apie nauja sutarti, tai tuo
jau numaniau kasžin ka, jis 
mikt, mikt, nei atsake, nei pri
sakė, duok motin lempa! Žmo
na kaip tik uždegė lempa ir pa- 

, davė vyrui, kuris ja sugriebė ir 
skubiai iszejo.

Ji stovėjo kaip stovėjusi, 
pirszta prie burnos pridėjus 
užsimaseziusi, nusiminusi: — 
ne su gerumu atsiplove! — nu
tarė, kamaros duris pravėrus 
suszuko: — Katrele, kelk Kat
rele, svecziai nebuvėliai invir- 
to, reikia ka nors pataisyti val
gyti ir lovos pakloti!
, — Svecziai? ar giltine atne
sze? — murmėjo mergaite 
sznabždedama lovoje, nesusi
griebdama drabužiu, — kas to
kie gaslpadinele ’?

— Nesibijok Raguti, na da
bar sudiev, ryt pasikalbėsime 

ai i dabar eiti!
Ta isztares nusisuko ir nuėjo 

prie stalo.
— Kame buvę gudrocziai?

— maustė Ragutis iszeidamas 
isz kambario, atsibaldė nepra- 
szonii mokytojai*!

Czia susitiko priminėje su 
žmona, kuri nesze garuojanczia 
kiauszinc, o paskui jos ėjo Kat
re su verdancziu drumuliu.

— Na, ka sake? — užklausė 
ji tykiai vyro.

-— Ka ten sakys! — atsake 
Ragutis ir su žymiu paniekini
mu pamojo su ranka — neszk, 
neszk, kaip atliksi pakalbėsi
mo! — palauk duris atidary
siu! Atdarė seklyczios duris ir 
suleido moteriszkes, kurioms ir 
kojos užmirė inejus.

Ragutiene 'kokiu tai ne savo 
balsu prabilo lenkdama galva:
— praszau isz keliones pasiso
tinti, nieko gero neturiu, nors 
kiauszineles, tuoj arbatėlės 
pripilsiu!

Czia pastaczius ant stalo

pus'bliudyj, užiiszfį kurie dare ji pauaszu Į)yjeju SzaliU Vyrukai 
i prie duru, in szuiii su kagancziu, rankoje J

kurie di-j -—■ A,a,a! tarė ponas kniaus-' 
kai}) gied- damasi in lova ir atsukęs p>as-( 

vasaros* turgali nusisuko ant sienos.
I — Raguti, mano mielas Ra-

— Tai tu turbūt Ragutiene? guti! — sucypė pone, — per vi-
— užklausė pone saldžiu szyp-'sa nakti-Kogutas kroke, asz vi- 
telejimu lupu, pone Ragutene! sai be miego! — iszneszk, isz- 
ir susijuokė merkdam avyrui.

— Ta pati, atsake moterisz- 
ke raudonuodama ir nežinoda
ma kur dėtis prisglaude prie 
szilto pecziaus.

— Na, netrukdysime tams
tos, dabar ne busi mums reika
linga, tarė pone — dedama 
kiausyne in torielka, ir mes pa-i biesas! 
tys arbata 
tamsta eiti.

Ragutiene 
pasinaudojo 
ros nakties iszejo isz seklyczios 
isneszdama isz ten koki tai 
keista inspudi kurio nemokėjo 
pavadinti, vien jaute lygu ak
meni ant szįrdies.y

* * *
Auszo jau, kada Ragutis pa

valgęs pusryti ėjo per primine 
ir iszgirdo smalku beldyma! 
lyg su lazda in grindis.

Atidarė iszlengvo seklyczios 
duris ir iszsigando: ponas Į 
manksztydamosi stovėjo vidų-Į 
ryj seklyczios, po vien kepuria! 
ant galvos, ūsai taipo-gi buvo,

neszk!
Ragutis juokdamasi uždare’ 

seklyczios duris ir ingyžes in i 
trioba papasakojo apie ponui 
nelaimes: — Kogutas kriokė 
kartojo susiimdama pilvą Kat
re, Ragutiene ir piemenys, Ko
gutas ir da kriokė, o kad jus

1—Amerikos lakūnas Maj. 
Carroll C. Smith kariauja 
priesz Vokieczius; 2—Naziu 
kariautojas pateko Ameri- 

kiecziams in nelaisve.

insipilsime, gali

su pasigėrėjimu 
ir linkėdama ge-

atneszi man kon- 
kad pagelbesi 
reikalus, nes 

geri ar

te pasilenke in ausi szeiminin
ke pasakojo ir abi juokėsi. Ne
sijuokus Ragutiene tarė:

— Nedyvai, juk rr inkirme- 
tu berugstant nevidonams, ir 
sarmatos neturėjimas, fui! Juk 
ir tas pat buvo? — užklausė 
mergaites.

— Bus Daugiau — t
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Ji uosi suraukė ir ipeczįus su
traukė cziupdama koki tai sal
dumyną. Ragiiczio szirdis 
smarkiai sudungsnojo, smar
kiu kutuliu ant veido apsireisz- 
ke piktumas.

— Nauji laikai, nauji girioj 
kirtėjai, — tarė iszlengvo, su 
senu ponu nerei'kejo mums jo
kiu rasztu, jokiu knygų, kas j 
buvo sutarta atidavėme, ir 

Iszaip be sutarties žiūrėjome, I 
kad jam nieko netruktu, nes ne1 
ponas, bet tėvas mums 'buvo, ’

Kas piningeliu turės, 
Tas gerai sau pavažines, 
Gera darbeli sau gaus, 

Va i go i iepara gau s.
Prote isznoks, 

Apsiejimu geru iszmoks, 
Paleistu vai 11 a t p ras, 

Be geru žmonių visur suras. 
Tiejei labai save apsigauna, 
Ba ar pastoje dideliu ponu, 
Ar niekam nevertu balvonu. 

Taip vyrucziai, kur daug lietu
viu yra susikimszia, ten di
džiausia biaurybe insiszakni- 
nus. Ir dabar, jeigu katrie nu- 
sibeldžia in tolimesnius mies
tus isz Skulkino, tai visi lenkė
si nuo tokio kaip nuo pavietres. 

Tokis turi kanecz truputi 
pavažinėti, 

Puiku žmonių pamatyti,
Pasimokyti dorybes, 

Ir iszminties.
* * *

Vienas vyrukas paeziuotis 
užsimanė, 

Ir jau ant užsako davė, 
O kad ‘boselis to nenorėjo, 

Tai pas kunigą nuėjo.
Visaip ant jo pamelavo, 

Bet nieko negavo.
Kad jaunavedžiai gimines 

pasakė, 
Bet jaunikis svietkus pastate, 

Kurie prisipažino.

Jog jaunavedžius gerai žino, 
Pažinsta isz lietuvos,

Jog ne yra gimines jokios, 
Na ir susivineziavojo, 
Ant Veselkos linksmai 

uliavojo.
Kam bosui uosi kiszti 
Jeigu kas nori in pora 

susiriszti? z
Boseli, ne kiszJk uosi, 
Juk tu su jaunavede 

negyvensi!
* * * 

*
Gerai tiejei padarytu,

Kad nuo gėrimo susilaikytu, 
Ba katrie maža protą turi, 
Kad ir blaivus ant kvailio 

iszžiuri.
Kaip tiktai kada užsigėrė, 

T u o jau s užc z i u p r i n i u 
susitvėrė.

įSusipleszo drabužius, 
Užsidau'žo ragus,

Pas vaita apsiskundžia, 
Lobina tuom sudžia, 
Bausnia užsimoka,

Arba in kožna patenka.
Tada gailesi savo kvailumo, 
O bet ne pameta gudrumo,

Ba kada iszsiliuosuoja, 
Vėl sztopa gere uliavoja, 

Argi tai nežiopliai,
Jau tik kaip gyvuliai!

O kad laikraszti užsiraszytu, 
Kitokais vyrais butu.

* * * .
Du seni jaunikiai,

Nuo visu atlikę — plikai, 
Vienas mergina parsigabeno, 

Antras jam atkalbino.
Ir užtiko pirmutinis, kaip 

jodu 'kalbėjo,
Isz to vaidas prasidėjo.
Del saves tai pasiliksiu, 

Traukt mergina isz 
kitur neverta, .

Ba afsitaiko ne viena karta, 
Mergele ne jam tenka,

Del kito vyro pauten'ka.

— Reikia jiems arbata nesz- 
ti! — tarė Ragutiene jau dru- 
mulys iki puses nuvirę!

— Ar bludiji?! — jiedu ne
mano kelti, langinyczias pra- 
sze uždaryti, kada • pasakiau, 
kad nėra, sustenėjo, užsidengė 
galva su apklote ir nusikniau- 
sze ant sienos, pats miegas pas 
juos dabar, — patemijo Ragu
tis, — klausykite, kada ims ve] 
baldyti tada pradek it rūpintis 
apie ėdėsi, pridėjo juokdamasi 
ir paemes kirvi iszejo pro du
ris.

Apie dvylikta pasigirdo vėl 
isz seklyczios baidymas, Katre 
prirengta bliuda vandens nu- 
nesze praustis.

Nemažai nustebo pamaezius 
pone, kuri visai kitaip dabar 
iszrode kaip vakar:

Didžiausis kūgis plauku su
raitytu ir su garbiniuotu gulė
jo ant stalo, szalip dantys su 
smegenimis syk, buvo inmerk- 
to iii stiklą vandens, apvali 
skrynute su miltais ir ploksz- 
czpi pindreliu, žiksznine lyg 
knygele prikiszta visokiu in- 
rankiu: replikiu, žirklaicziu, 
kabneliu, ylų ir 1.1. Pone sėdė
jo priesz veidroli, kuri mato
mai atsivožė, sėdėjo baltuose 
marszkiniuose aptais iszdabin- 
tuose, ir su juodu dažu tepe 
blakstienas ir antakius, nelem
tai raipydaraasi ir markstyda- 
mosi lygu pindrelelis su dažais 
paliete akis.

Katrei vandeni inneszus in- 
domu buvo kuo ilgiau užsilikti 
kambaryje, prisižiūrėti ' tiems

nepaprastiems darbams, bet 
pone patemijus ja stovinčia 
tarė imdama nuo stalo lyg si
dabro rindeleli: — czia pieno 
indek, supranti, czia pieno! — 
aiszkino rodydama su pirsztu 

i in blizganti rindeliuka.
— Suprantu, suprantu — 

kartojo mergaite led sulaiky
dama juoką pažvelgus in po
nia, kuri su pajuodintomis aki
mis, 'be plauku iszrode lyg nu-

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

Skaitykite “Saule”

Del Musu Skaitytoju I

ir vi-

juok-

Inpuolus in trio'ba, kol szei- 
minin'ke pieno inpyle ji 
kojo apie matytus dyvus 
si iszsijuoke iki aszaru.

— Te neszk, neszk! —
damosi kalbėjo szeimininke, 
Išduodama Katrei pripilta 
rindeliuka. Mergaite sutaisius 
rimta veidą iszejo atgal.

Ponas state ant stalo kažin 
koki sakybalda, pamatęs in- 
neszta pieną, paemes isz Kat-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7col 
t Tiktai, 10c.
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baldo ir prikiszo deganti deg
tuką. Mėlyna ugnis bluktelejo 
augsztyn ir apėmus rindeliuka 
cypdama bl ukeziojo.

Czia nemažai buvo dyvai, 
bet atsisukus da didesnius pa
mate, nuraudonavo ir nežino
dama ka daryti apsisuko ap
link nuduodama buk neinate 
nieko.

Pone tuę tarpu, nieko nepai- 
sedama,atsiliepė isz kampo: — 
pietus bus v czetyre godzina, 
dabar tas Ra, Ra. — kaip jis? 
užmirszau!

— Ragutis lai antroj pas 
mane ateina, — pertrauke po
nas, domiai žiūrėdamas in ver
dama pusryti, plakdamas stik
linėje koki tai tamsiai ruda 
miszini.

Siuncziant pinigus per bau- 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centą 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir ncužmirszikit® 
ateityje, kada siunsite czekiua 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa.

— Pasakyk lai ateina, at
kartojo o dabar man vandens 
atneszk — pridėjo trumpai.

Mergaite vienok stovėjo ne- 
drysdama atsisukti kur pone 
prausėsi, iszgirdus ja vailksz- 
cziojant, paėmė bliuda ir isz- 
ejus už duru nusispjovė su 
si'biaurejimu.

Iszpylus vandeni inejo 
trio'ba. ir juokdamasi tarė 
szeimininke:

— iUžtrefnijo mums bliuda 
ta “Kogutiene” netikėsi gas- 
padincle! — czia ka tai mergai-

pa-

in 
in

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI’!

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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I genys margas
Žinios Vietines
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— Kasyklos nedirba.
— Ketverge In Daugu žen

gimo A7”. Jėzaus Kristaus.

KAS BUS KAI JIE 
PARVAŽIUOS?

jfyĮUSU politikieriai ir diplio- 
matai dabar kelia klausimus

skaudus klausimas kuris isz-' 
kils kai karas pasibaigs. į

Mariute dar jauna mergiuke.
Ji dar tik High School, augsz- 
tesne mokykla eina. Bet •/

Byrnes, Kuris Pasisiūlė Su Patarimais
Del Naujam Prezidentui Harry Truman

mingu mergaieziu. Atsargiai| Susimildami, jeigu iszkeliau- 
mergaites su tokiais berneliais, nate in kita miestą ant apsigy-

— Ateinanczia Nedelia pri
puola “Motinos Diena.“

— Gegužio 6, Szv. Juozapo 
mokyklos mokiniai ir mokines 
iszpilde puiku programa pri
taikinta Jubilejaus progai. 
Skaitlinga minia parapijom! 
savo atsilankymu davė ūpo lo- 
szejams atlikti savo roles Ikuo- 
gražiausiai. Programas atsida
rė su Amerikos Imnu toliau se
te Jubilejaus szokis ir rožių 
piramidas. Mažycziai pirmo 
Skyriaus prajuokino visus savo 
prakalbelemis. Virtuves ibenas 
savo dali išzpilde ritmiszkai, o 
lietuviszki szokiai visus žavė
jo. Paskutinis numeris 'buvo 
operete “Sunny of Sunny
side.” Toje opereteje gražiai 
paszoko antro ir septinto sky
riaus mergaites. Tėvams garbe 
kad taip puikiai vaikuczius ap
rengė ir leido dalyvauti toje 
pramogoje.

—• Ponias A. Marczin’kievi- 
czia isz Shenandorio ana diena 
lankėsi mieste pas gimines ir 
pažystamus ir prie tos progos 
atsilankė in redakcija “Sau
les“ nes ponas Marczinkievi- 
czia yra musu senas skaityto
jas. Acziu Už atsilankyma.

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

Ruskiai Szvente 
Velvkas •f

NEW YORK. — Szimet Rus- 
kiu Velykos pripuolė visu me
nesiu po musu Velykų. Ruskiai 
Rumenai ir Graikai apvaiksz- 
czioja savo Velykas daug gra
žiau ir iszkilmingiau negu mes. 
Jiems Velykos yra žinomos 
kaipo “Pasaka.“ Pamaldos ar 
apeigos prasideda vidurnakty
je, kada kunigas, apsirengęs 
baltais rubais veda procesija 
tris sykius apie Bažnyczia. Pa
lydovai ir tie kurie eina in pro
cesija nesza Rusiszkus kryžius, 
Evangelijos knygas, žvakes ir 
mažas stovylas. Kol szita pro
cesija eina apie bažnyczia, alto
riai nurėdyti.

kas bus kai szitas karas užsi
baigs? San Francisco Konfe
rencijoje jau dabar viso svieto 
didžiūnai ir politikieriai gal
vas laužo ir nori sudaryti pla
nus del taikos po szito karo.

O mes, ežia namie turime ir 
turėsime savo klausimus, savo 
keblumus sau iszsiaiszkinti ir 
iszsiriszti.

Sztai, musu miestelyje Onu
tei bus karszta kai karas užsi
baigs. Onute susižiedavo su Jo
nu pirm negu jis stojo in vais- 
ka. Jie viens kitam amžina mei 
le pasižadėjo. Jonas iszvažia- 
vo, iszkeliavo, o Onute jo lau
ke, jam kiekviena diena laiszka 
rasze. Paskui už kokiu trijų 
menesiu ji susitiko su Albinu. 
Ji jam ir jis jai patiko. Laisz- 
kai Jonui dabar recziau plau
kia, bet Jonas nežino kodėl. 
Gal Onute laiko neturi, o Albi
nas su Onute jau ženytis keti
na. Karas užsibaigs ir Jonas 
parvažiuos, ir Onutei reikes sa
vo pokarini klausima iszriszti.

Kai Mikas Barszczius buvo 
in vaiska pasmauktas, jis visus 
savo reikalus ir dalykus kuo 
gražiausiai sutvarkė. Namas 
buvo jau iszmoketas ir gražiai 
isztaisytas. Jis aprasze ir na
mus ir automobiliu ant savo 
žmonos vardo, pinigai banko j e 
buvo ant abieju j u vardu, tai 
ežia nebuvo vargo, nes nežinia 
kas gali atsitikti kai žmogus ei
na in kara. Mikas visados buvo 
tvarkingas žmogus, tvarkingai 
gyveno ir norėjo viską tvarkin
gai sutvarkyti priesž iszva- 
žiuojant.

Jo žmona, Magdalena, likus 
viena, neilgai liūdėjo, neilgai 
vienumoj dienas skaitė ar nak
tis praleido. Susinesze su kokiu 
ten Italijonuku ir dabar ji su 
po josios vyro stogu gyvena. 
Mikas savo žmonai kas menesis 
prisiunezia dali savo algos, ra- 
szo laiszkus ir skaito dienas 
kada jis sugrisz namo. Žmones 
piktinasi, bobos putas plaka, 
bet Mikas nieko nežino. Jis lau
kia karo pabaigos ir savo Mag
dalenos. Czia kitas klausimas 
kuris turės būti iszrisztas kai 
karas pasibaigs.

ji susiraszo su trimis karei
viais, dviem jurinkinkais ir 
vienu marinu. Ir ji visiems sze- 
sziems savo meile pasižadėjo, 
nuo trijų net ir sužieduotuvi-j 
nius žiedus priėmė. Dabar Ma-' 
rintei blusos mirszta, Kas bus 
kai karas pasibaigs ir visi sze-; 
szi pas savo mylimąją ateis. Ir j 
czia nemažas pokarinis klausi
mas.

Alfonsas yra augsztas karin
inkas, Kapitonas. Jis nerūko 
negeria ir nekazyruoja ir su' 
merginomis neužsideda, bet vi
sus savo pinigus taupina, czie- 
dina. Jis perka karo bonus, 
juos užraszo ant savo brolio 
Viktoro vardo ir prisiunezia 
savo broliui, kad jis juos jam 
palaikytu pakol karas užsi
baigs ir jis parvažiuos.

Viktoras iszsisuko isz vais- 
ko, nes jis dirbo kariszkame 
fabrike, ir gerai uždirbo ir 
sziandien uždirba. Ir Viktoras 
taipgi buvo darbsztus ir tau
pus vyrukas. Bet kai jis gavo 
gera darba ir uždirbo daugiau 
negu jam reikėjo, jam galva 
pakvaiszo. Ir kas dar prisidė
jo: vyru stoka, o merginu, mo
terių ir bobų net ir per daug. 
Vat tai proga! Viktoras pradė
jo baliavuoti, su viena kita pa
nele, mergina, moterele ir bo
bele susineszti.

Jam patiko žmona, kito vy
ro žmona. Susinesze, insimyle- 
jo ir inklimpo. Žmonos vyras ji 
apskundė, in sudno teismą pa
traukė ir gražiai apszlave. 
Taip nabaga Viktorą apskuto, 
aplupo kad jis ne tik visa savo 
turteli ant meiles aukuro padė
jo, bet ir visus savo brolio Al
fonso bonus ir pipigus pra- 
szvilpe. Viską jam szuo ant 
uodegos nunesze ir paliko ji li
gi ausu skolose.

Dabar Viktoras nežino, kas 
bus kai jo brolis parvažiuos ir. 
savo bonus ir pinigus norės pa-' 
siimti. Ir Viktorui yra pokari
nis klausimas.

Ir tokiu klausimu kiekvienas 
miestas miestelis gali visa li
tanija iszgiedoti. Kai karas pa-; 
sibaigs, kitu bėdos tiktai prasi-! 
dės.

(Kaireje) Fred. M. Vinson, buvęs Federalis Paskolų Ad
ministratorius, paskirtas Kar0 Mobilizacijos Direktorium 
in vieta James F. Byrnes. Byrnes buvo artimas Prezidento 
Franklin D. Roosevelto patarėjas, nesutikdamas su jo poli
tika; pasitraukė. Jis tuojas vėl pasisiūlė savo visa pagel- 
ba ir patarimais del naujam Prezidentui Harry Truman, 
nes Byrnes žino daug Roosevelto paslapcziu, su juo buvo 

nuvykęs net in Vaitos Konferencija, Rusijoje.

NUSKRIAUSTA
:: MERGAITE ::

yis aukso 'žiedelis purvyne 
rūdiję, mane vargdiene ne

dori -žmones apkalbėjo.
Taip vebke mergaite, prara

dusi rutu vainikėli, kaip lelija 
savo gražumu dabina gėlėliu 
darželi, taip jauna skaisti mer
gaite puosze svietą dora mer
gaite. Visi ja myli, visi gerbia, 
kaip szalna nekarta jos kve- 
panti žiedeliai krinta in žeme 
ir nyksta amžinai. Taip ir mer
gaitei atsitinka nekarta toji 
szalna, — tai palaidūnas 'berne
lis, kuris' prisidengęs veidmai- 
niszka meile, ateina pas mer
gaite ir vilioja nuo moeziutes 
sziltos pastoges, prižadėdamas 
visokes laimes. Mocziute ja 
persergsti kad nedraugautu su 
vaikinais lyg vėlumos. Dukre

pasižiūrėkite su kuom drau- venimo ir geidžete permainyti 
gan jote. Doras jaunikaitis pats ■ laikraszti, prisiunskite savo se- 
ateis, dorai apsieis, neprižadi-1 na ir nauja adresa ir miestą ku- 
nes jums tokiu gerybių kokiu riame gyvenot ir apsistojot, nes 
pats neturi, neiszeis isz namu be to, negalime jum siuntinėti 
nepasiklausos teveliu nevadina! laikraszczio in nauja vieta, 
naktimis važinėtis, automobi-Daugelis praszo idant permai- 
liais važinėti ant geru laiku J nyt adresa, prisiunezia savo 

i Doras vaikinelis su tėvu pave-1 varda ir pravarde bet nepaduo- 
linimu iszais su mergaite, in da kur gyveno ir in kur iszva- 
laika parais ir jokiu nedorybes žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
ženklu neparodyk. Su tokiais aplaikome daug, nes svietas la-

le užpylksta, asztriais žodžiais 
mamytei atsako: “Tu mamyte 
man laisves pavydi, nori laiky
ti mane kaip kalėjime.“ Ir pa
mindžiojus po kojų mamytes 
persergejima, bėga paskui ta 
berniuką, kaip avele paskui 
vilką, o tasai ‘kada atima josios 
skaistybes1 vainikėli, supurvi
na garbes ruba ir paniekinės 
jos nekaltybių palieka, o pats 
'bėga kitu auku jieszkot. Duk
rele gi-yžta pas mocziute, asza- 
rose papludusi. Kenczia varga 
ir nuo žmonių geda, visi pirsz- 
tais bado, .ant juoko laiko, o 
motyneliai kokia szirdis yra 
kur augino savo dukrele kaip 
daržclije galeliu, dabar pasilie
ka kaip dilge ant kelio visu 
mindžiodama, lieje aszaras am
žinai. Perlaužta rūtele, dau
giau nežaliuos, o skaisti merge
le varguose pražuVusi.

Daug maeziau tokiu neįei

tokis bus jums.bai maiszosi, o del mus yra ne
galvos 

ra galva, o nuo sald-liežuviu,1 jieszkoti po visas knygas isz 
tai szalinkites kaip nuo baisios Į kur musu skaitytojas rasze 
kirmėlės, nes jis tik tykoja kad laiszka ir kur seniau gyveno, 
nekalta avele tik iiikasti, po Jeigu prisiunsite sena ir nau-
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geras vyras, bus szeimynos ge-j reikalingas sukimas

tam pabėgti, o tokis kad ir ap
sivedė, tai vis tiek isz jo nieko 
gero nėra, vien tik aszaros ir 
skurdas, nes girtuoklis, palai
dūnas ar kazirninkas niekados 
geru szeimininku ne bus.

Klausykite mergaites savo 
teveliu, nes tai jusu geriausi 
prieteliai, saugokitės nedoru 
berneliu, kad po laiku nereikė
tų gailėtis ir sakyti: “asz pas 
motinelia kaip lange gelele, o 
pas tavo bernužėli kaip szluota 
kampelyje, asz pas savo moty- 
nelia prausiausi vandenėliu, o 
pas tave bernuželi prausiuosiu 
kas diena graudžioms aszare- 
lems.“ —M. D.

________________________________ I

Buczieris Norėjo
Nusižudyti

CAMDEN, N. J.— William 
Rosen, Žydelis taip susirūpino 
apie visokius tuos “pointus“ 
del mėsos, kad net isz proto isz- 
ejo. Jis užsidarė mažame kam
baryje užpakalyje savo buezer- 
nes ir paleido gaza. Jo žmona 
ji rado ant rytojaus ir paszau- 
ke policijautus, kurie vos at
gaivino Žydeli.

SKAITYKI! “SAULE” PLATINKI!

ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “ Saules Redyste.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu', taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele :: ___ I

American Prisoners say:.
WE WANT TO GET

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.

Kai Procesija sugrįžta in 
Bažnyczia visi žmones, visi pa- 
r.apijiecziai gieda giesmes. Po 
tam kunigas paszventina Vely
kinius valgius ir taip praside
da Ruskiu Velykos.

Jau seniai buvo ir yra taria
masi kaip nors sderinti, sutai
kinti Ruskiu Velykas su musu 
Velykomis, bet kol kas dar nie
kas nenuveikta. Czia net ir val
džia nori savo žodi tarti. Val
džia jau keletą kartu patarė ir 
pasiulino, kad visi pasirinktu 
kuria nedelia ir tada kas metai 
ta paezia nedelia szvestu Vely
kas, ne kaip dabar ir vieni ir 
kiti pasitikime ant menulio. 
Toks nusistatymas nieko netu
ri priesz tikėjimą. Ir visiems 
butu geriau žinoti kad Vely
kos, kaip ir Kalėdos pripuls 
ant tos ar tos dienos ne tik szi
met ar kita meta, bet visados.

Skaitykite “Saule”

Elenute su Jurgucziu apsi- 
ženijo kai Jurgutis parvažiavo 
ant trijų dienu priesz iszva
žiuojant in Pacifika. Jau antri 
metai kai Jurgutis dirba, varg
sta ir kariauja Pacifike ir savo 
Elenutei yisa vežimą popieros 
suvartojo karsztos.meiles laisz- 
kuczius beraszydamas. Jis ra- 
szo, ir dabar savo jaunai žmo
nelei ir mylimajai ir savo alga 
siunezia, pinigu ir dovanu kai 
tik ir kur tik jis nusistveria, 
savo Elenutei prisiunezia.

O ta jo mylimoji, bet vargiai 
mylinti Elenute likusi viena 
jautėsi nei lupta nei skusta, nei 
žmona nei mergina. Elenutei 
tuojaus nusibodo namie tupėti. 
Ji pradėjo sau iszeiti, ir savaip 
gyventi. Ji vėjus gaude ir gar
nio susilaukė. Elenute dabar 
rankas laužo ir Dievo praszo 
kad karas niekados neužsibaig
tu. O Jurgutis dienas skaito 
kada gales parvažiuoti pas sa
vo Elenute. Ir czia baisiai

Kas Tai Reiszkia?

Naujai iszperetas antukas 
randasi ant striuszio kiau- 
szinio, Bronx Zoo, New Yor-. 
ke.. Taip ir pasilieka neisz- 

prestas klausimas: “Kas 
pirmiau atsirado, antis ar 

1 kiauszinis?

Skaitykite “Saule”

MmnmiR$mirin theMffiiTY
* WAR LOAN DRIVE

«
VES, despite their long months and 
J- years of privation and suffering, those 
gallant men, just released from filthy Jap 
Prison Camps, still have their good old 
fighting spirit. They’re itching to get back 
into the fight and give the Nips a taste of 
their own medicine.

Let’s show them that we’re not quitting 
either! Let’s match their spirit with our 
dollars! Let’s make this MIGHTY 7th 
War Loan the mightiest of them all!

But to come even close to matching their 
sacrifices, everyone here at home must 
buy War Bonds until it hurts. Buy 
double or treble the extra War Bonds 
you’ve bought in any previous drive. Re
member, this is really two drives in one. 
In the same period last year, you were 
asked to subscribe to two War Loans.

So let’s go, Americans. Our hard-fight
ing Soldiers, Sailors and Marines are 
giving their ALL. The least we can do is 
to lend our dollars.

EVERYBODY-WYMORE ndBI66Elt WAR BONDS

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

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

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
Malda prio Panos Szvencziausio*.
Malda Szv. Bernardo prie Szv. 

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
1 Litanija prie Szv. Panos Marijos. 

Litanija prie Szv. Antano isz 
Padvos.

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.

Saule Pub. Co., Malianoy Citj




