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Isz Amerikos
■'■■i. ■» —

2 Traukiniai Susimusze

Moterys Laukia Piedes

■ KOLLOCK, S. C. — Du dide- 
Ii traukiniai, treinai susimusze 
netoli Kollock South Carolina, 
kai vienas inžinierius nepama
tė ar nepatemijo kad jam rau-| 
dona szviesa liepe sustoti. Abu
du traukiniai veže daugiau ne
gu po keturis szimtus žmonių. 
Vienas traukinys važiavo isz 
New York in St. Petersburgh,, 
Florida, kitas isz Floridos in 
New York.

Nelaimėje ant smert buvo už- 
muszti 7 žmones ir apie 60 su
žeista. Traukiniu vardai buvo 
“Silver Meteor” ir “Sun 
Queen.” Sužeistieji buvo tuo
jau nuvežti in ligonbutes in 
Wadesboro miestą.

Kaip ten ta nelaime atsitiko 
da nežinia, bet geležinkelio in
spektoriai greitai ten nuvažia
vo viską isztirti. Abudu trauki
niai yra labai gražus ir baisiai 
greitai važiuoja tarp New 
York ir Florida. Daug žmonių 
kasdien jais važiuoja in szil- 
tus krasztus ant vakacijos.

< Darbo Žmogelis 
u Vėl Svajoja

NEW YORK. — Per ana pir
mąją kara ir po karo, visi žmo
nes rado gera aitvara kuris 
jiems bumaszkas pere j o kaip 
viszta kiauszinius. Visi pirko 
visokius bonus, visokias stoc- 
kas ir be prakaito sau turteli 
krovė. Ta turteli krovė, savo, 
pinigus ant popieros skaitė pa
kol visas dugnas isz to Stock 
Market iszpuole.

Žmogus už deszimts tukstan- 
cziu doleriu pirko stocku, padė
jo ant rankos viena tūkstantine 
kuria jis buvo susicziedines, ir 
kitus devynis tukstanczius isz 
bankos pasiskolino. Jis bankai 
szeszta nuoszimti mokėjo ir isz 
savo stocku ar bonu dvylikta 
ar dvideszimta nuoszimti gavo. 
Tai isz tikro buvo geras geszef- i 
tas. Tada tiktai durniai dirbo. 
Bet tas rojus per greitai užsi-' 
baigė, tos svajones per greitai 
iszgaravo.

Kai visas Stock . Manketas 
sugriuvo, kai tie bonai ir tos 
stockos pasiliko nieko nevertos, 
tai darbo žmogelis net ir keli
niu neteko. Viską jam nuszlave 
ir paliko ji ligi ausu skoloje. 
Tada in viena diena poneliai 
tapo ubagais. Žmogelis pasi
mokino, bet tas mokslas jam 
baisiai brangiai kasztavo.

Dabar tas pats atsikartuoja. 
Visi nori vėl tapti ponais, per
ka stocks ir bonds ir deda savo 
paskutine bumaszka in Wall 
Streeto birža kad tas doleris 
kitus kelis atnesztu. Valdžia 
perspėja ir net gazdina, kad 
toks pirkliavimas tai ne darbo

tik del paleistuvystes. Tai ežia' 
buvo tik 1,900.

Visa tai parodo kad dabar 
yra nepastovus laikai ir jaunie
ji patys nežino ko jie nori, ir 
taipgi parodo kad doros ir ti
kėjimo musu jauniems stoka ir

AMERIKA SUN
trumpa. Kita priežastis tai ga
li būti kad visi turi per daug pi
nigu ir jaueziasi ponais, da ki
ta priežastis tai kad moterėles 
dabar gerus darbus turi ir jau-j 
cziasi laisvos ir liuosos, ir sako 
kad namu darbas tai ne joms.

Gimimai Rusijoje
Didėja

MOSKVA, KUSIJA. — 
Dabar daug daugiau gimsta 
kūdikiu Rusijoje negu pirma.Į 
Sovietai tikro skaieziaus neisz- 
duoda, bet žinome kad sziais 
metais gimimu skaiezius gero
kai pakilo Rusijoje. Karo laiku 
tai paprastas ir suprantamas

P AGELBA
KINIECZIAMSL

Du Treinai Susimusze Arti 
Miesto Kollock, South Carolina 
7 Užmuszti 60 Sužeisti; Ne 
Visi Kareiviai Nori Važiuoti 
Namo; Armijos Laikrasztis 
“Yank” Uždirbo $1,000,000

Kaip moterys visur po visa svietą laukia savo vyru par- 
neszant piede, taip ir szitos Indijonkos laukia savo vyru ku
rie dirba aukso kasyklose, mainose. Jie gauna apie $47 in 
sanvaite, bet daugelis ju tos piedes visai neima, bet palieka 
in kompaniezna sztora kur jie viską perkasi. Taip daryda
mi jie žino kad ju žmonos pinigus nepraszvilps.

žmogeliui. Bet darbo žmogelis 
nieko nepaiso nieko neklauso, 
savo varo ir gana, jis kaip ir 
anie, dabar nori greitai sau tur
teli susikrauti. Anasyki pirsz- 
tus gerolai apsisvilino, szita 
syki gal ir gerai nudegs.
•-------------- -- ------- ■ ~~~~ ------------ ------- - _______L*

Ambasadorius
Kiniecziams

Virszuje: Armijos Genero
las George C. Marshall, kuris 
buvo paskirtas kaipo Amba
sadorius in Kinija, kur dabar 
randasi didžiausios Ameri
kos bėdos ir painiausi klausi
mai. Jis užėmė vieta Ambasa
doriaus Maj. General P. J. 
Hurley kuris atsisakė ir vi
siems dipliomatams ir politi
kieriams per nosi uždavė kai 
jis visiems paaiszkino kas 
Kinijoje dabar darosi.

Nepastovus Laikai

WASHINGTON, D. C. = 
Sziais metais buvo daug vedy
bų, bet daug ir persiskyrimu, 
divorsu. Daugiau negu puse 
viso vedybų skaieziaus buvo ir 
divorsu, persiskyrimu. Reno 
miestas, kur vien tik bagoeziai 
gali važiuoti ir gauti divorsa 
turėjo net 6,301 divorsu, Chica
go miestas 16,000 persiskyrimu 
ir Detroit miestas, 13,000. New 
York miestas turėjo mažiau, 
nes ežia negalima persiskirti

dalykas. Bet ir kitas iszaiszki- 
nimas randasi tame kad Sovie
tu valdžia padeda vaikus už
laikyti ir motinai primoka pa
skirta suma pinigu kas menc- 
sis. Maž-daug musu pinigais 
skaitant, motina kuri turi tris 
vaikus, gauna $75 in menesi isz 
valdžios. Jeigu daugiau vaiku, 
tai daugiau valdžia primoka. 
Reiszkia, szeimynoms daug 
lengviau, jeigu didesne szeimy- 
na, tai didesne parama isz vald
žios.

Komunistu Gudrumas

PARYŽIUS, FRAKCIJA.— 
Komunistai dabar mato, kad 
jie nieko negali padaryti su sa
vo partija. Už tai jie dabar sto
ja in Demokratu partijas ir jas

remia ir joms padeda. Jie nie
ko nesako apie revoliucijas ar 
sukilimus, jie nei žodžio nevap- 
telia apie Komunizmą. Bet jie 
dabar vistiek savo politika va
ro tik visai kitais keliais. Jis 
dabar lenda in Demokratu par
tijas, kad ten jie galėtu nors 
mažas vietas užimti ir paskui 
visai partijai trukdyti. O vė
liau visus Demokratu partijos 
narius gazĖintl lf IEžLČL 
jeigu jie jiems neduos ko jie no
ri, tai jie atsisakys nuo parti
jos ir stos in prieszo eiles.

Komunistai taip dabar daro 
ne vien tik Prancūzijoje, bet vi
sose krasztuose kur jie mato, 
kad jie nieko negali nuveikti su 
savo Komunistu partija.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Amerikos Pirma Robot Bomba

WASHINGTON, D. C. — Trys didžios 
tautos vėl susirinko pasitarti apie labai 
svarbius dalykus. Szita syki tai ne tau
tu vadai, bet ju pasiuntiniai susirinko. Tai 
jau penktas sykis jie renkasi ir tariasi, ir 
vis nesusitaria. Mat visu nagai riesti sa
vaip. Jie nutaria labai gražiai ir paskui 
da gražiau viską pamirszta. Szitas susi
rinkimas labai gražiai nutaikintas, nes kita 
menesi Suvienytu Tautu Organizacija susi
rinks. Czia per szita susirinkimą tu trijų 
tuzu bus bandoma ir vėl susitarti su Mos
kva. Rusija sudaro didžiausi kelbluma ir 
pavoju, nes ji vis nesutinka su Anglija ir 
Amerika. Dabar szitas susirinkimas yra 
laikomas Rusijoje, tai galima tikėtis, kad 
viskas eis kaip Rusija norės. Kiek dabar 
numatyti tai szitas susirinkimas nieko gero 
nepasakys apie mažu tautu likimą, nes ran
dasi kur kas didesni ir svarbesni klausimai.

Amerika pagamino savo pirma bomba kuri pati sau viena lekia. Ji pastatyta kaip ero- 
planas su sparnais, ir jos visas inžinąs randasi paeziame viduryje. Czia matytimažas “siam- 
pelis,” mažas patyrimui pastatytas modelis ir virszuje jau matome tikra, gatavai pagamin
ta bomba kuri ne tik pati lekia bet ir priesza pati susiranda.

ISZ EUROPOS. — Nors dauguma ka
reiviu noir ir reikalauja parvažiuoti namo 
isz Europos, bet ne visi. Apie 15,000 
kareiviu dabar nori kad armija juos paleis
tu Europoje, nes jie nenori važiuoti namo. 
Jie tikisi gauti darbus kaipo biznie
riai, valdytojai arba taip darbininkai prie 
armijos ar prie Suvienytu Tautu Paszelpos 
Administracijos. Vieni kareiviai nenori va
žiuoti namo, nes Europoje susipažino su 
kokia panele ir insimylejo, kiti nenori sa
vo mielužes palikti, kiti tikrai nori Ame-
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Kas Girdėt
I put, kad jos darbas baigtas.1 
Yugoslavia dabar jau yra re-' 
publika ir Generolas Tito jos, 
bosas.

I Iki dabar vien tik Rusija ir
Serbijos karaliszka szeimyua 

jau treczia syki nuo sosto nu
versta. Du sykiu Rusija ta szei- 
myna isztreme ar paszalino nuo 
sosto.

Juodas Jurgis, kaip jis buvo, 
pravardžiuojamas pradėjo ar 
insteige tos karaliszkos szeimy- 
nos valdžia. Szeimynos pavar
de buvo ir yra Karageorge- 
vitch. Juodas Jurgis buvo kiau
lių kupczius. Jis paliko savo 
kiaules ir tapo Serbijos valdo-

Austrija czia kiszosi. Kai da
bar Ims ir Anglija ir Amerika 
rūpinasi tos szeimynos ir to 
kraszto politika?

Ka Vaikai Skaito Sziandien. 
Kai mes maži buvome, mes 
skaitėme pasakas apie vilką ir 
lape, apie žirgeli juod'bereli, 
apie raganas, apie berneli, ku
ris in tolima kraszta iszkeliavo 
ar apie geltonplauke, kuri lan
ke, nesulauke, alkis pražiūrėjo.

vu rykszte ar bizūnas. Jis bu- Bet dabar, jau tokios pasakos 
vo ligotas, kiaulių ganytojas,1 isz mados iszejo. Tik keli metai
girtuoklis ir žmogžudys. Jis atgal vaikai ryte rijo knygpa- 
mylejo gerti ir žudyti. Savo laikės apie Hidijonus ir raite- 
nuogomis rankomis jis nužudė liūs, apie vagius ir žmogžud-
125 vyru, už tai, kad jie ji su-žius. Ne vienam vaikui net 
pykino. Jis perdūrė su peiliu plaukai ant galvos pasisziause,
savo pa-tevi ir pakorė savo tik-j beskaitant apie tuos Indi jonus, 
ia broli. I policijantus, kareivius ir raz-

Bet Serbijos Susiedas, Rusija 
atėjo in pagelba priesz toki vai-j 
dova. Juodasis Jurgis buvo nu-. 
žudytas kai jis pasigėrės mie
gojo. Jo galva buvo pasiimsią 
in Konstantinopoli.

Juodojo Jurgio sūnūs, Alek
sandra buvo gyvas tėvas. Jis su 
Turkijos, Austrijos ir Rusijos 
veidmaininga pagelba 
kraszte per 16 metu.
vos liko gyvas kai jo paties 
žmones norėjo ji nugalabinti. 
Jis buvo paszalintas.

Juodojo Jurgio anūkas Pet
ras, dabar senelis, apie 60 metu 
amžiaus gyvena iSzveicarijoje 
kaipo tremtinys. Jis buvo pak
viestas užimti sostą 1903 me
tuose ir vede savo žmones per 
dvi Balkanų Karu ir pirma pa
saulini kara.

Petro antras sūnūs tapo pasi
pūtės, puikus, rustus ir 'žiaurus 
Aleksandra Pirmasis, Yugosla- 
vijos karalius. Jaunas bebūda
mas, kai buvo tik studentas Pc- 
traiburgo Universitete jis insi- 
mylejo in Caro dukterį. Kai 
Komunistai iszžude Caro szei- 
myna ir jo mylima, jis nuo to 
laiko baisiai neapkentė Bolsze- 
viku ir Komunistu. Visa savo 
gyvenimą jis baisiai neapkentė 
tu raudonslkuriu. Yugoslav!ja 
•buvo ir vadinama “Komunistu 
Kapines,”
munistas nebesugryžo.

Kai Alexsandra buvo nuga
labintas 1934 metuose, jo sūnūs 
Petras Antrasis tapo karaliu
mi. Simus net aszaromis apsi
pylė ir veikdamas sake kad, 
jis nenori būti karaliumi!”

baininkus. Bet, jau ir tos pasa
kaites paseno, isz mados iszejo.

Sziandien, musu vaikai pa
sensta pirm negu da zubai po 
nose iszdygsta! Vaikai per 
greitai pasensta ir ju pasakai
tes, ju knygos taip pat per grei
tai užauga ir pasensta!

Dabar uždrausta meile laisva 
valde meile ir neisztikimybe užėmė tu 

Paskui Indijonu ir razbaininku vieta 
knygose ir pasakose. Dabar
Francuziszkos pasakos apie
meilužes ir suguloves randasi 
ant visu lentynų ir visuose szto- 
ruose. Sztai kokias knygas da
bar musu vaikai skaito:

“Kaip viena moteris turėjo 
stovėti, žiūrėti ir tylėti kai jo
sios vyras užmurino, pakavojo 
josios meiluži gyva. Nes vyras 
užtiko ta josios meiluži miega
majame kambaryje sykiu su ja, 
tai ji gyva užmurino in siena.”

“Kaip viena meisztikima 
moteris turėjo pasirinkti tarp 
savo vyro ar savo meilužio mir
ties. ’ ’

“Kaip viena karaliene vi- 
siszkai atsidavė vienam karei
viui viena nakti, jam visus sa
vo lovos malonumus laisvai su
teikė ir paskui ant rytojaus ji 
nugalabino. ’ ’

“Kaip viena gaszli gelton
plauke insimaisze in jaunavod-

nes isz ten jokis Ko-'^u gyvenimą ir nuotakos jau
niki prisiviliojo. ’

I Ir ežia tik keletą tokiu pasa-
I kaieziu, kurios yra sziandien 
vaiku skaitomos. Suaugusiam 
žmogui tai tokios pasakaites 
nieko sau; bet durnam vaikezui 
tai tikras gaisras!

Bet, ana sanvaite tas sūnelis, 
dabar jau 22 metu amžiaus, la
bai norėjo būti ir liktis karaliu
mi, bet Rusija vėl insikiszo ir 
pasakė kad ta karaliszka Kara- 
georgevitcli szeimyua jau ka-

Skaitykite “Saule”
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ISZ NENORO NUSKENDO

Sudžia — Ar esate tvirtais,
1 

jog nebaszninkos isz nenoro 
nuskendo? Ba kiti sako, kad 
tyczia nusiskandino.

Ludininkas — Szviesus sli
džia, juk žinai del visu, jog 
Antanas turėjo buteli guzu- 
tes kiszeniuje, tai jeigu butu 
tyczia pasiskandinias, tai bu
tu pirmiausia guzute isze- 
rias!

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

> arba pradžia ; 
Į SKAITYMO i 
i • >f ...tf... ;
| RASZYMO | 
I ----- ' ’
164 pus., Did. 5x7col. i 
į Tiktai, 10c. !
i _J_ i
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Europos Nabagai
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Ko Pats Nenori, To Ir Kitam Nedaryk!

■ ■

Suvienytu Tautu Paszelpoi Administracija “UNRRA 
dabar visomis galiomis stengiasi suszelpti visus karo nu
kentėjusius Europoje. Czia vimas gydytojas nutraukė szi- 
tus du paveikslus to paežio kūdikio. Liepos menesi (July) 
szitas devynių menesiu kūdikis buvo tik vieni kaulai. O po 
keliu menesiu geros priežiūros Szvedijoje jis atsigavo ir da
bar yra sveikas ir gražus vaikiukas.

jusli narna žmogžudžiai ir nu
žudytu jus ? Verktu jusu tėve
liai ir jus patys daug nu'kente- 
tumete.

Ko patsai nenori, to ir kitam 
nedaryk.

Senis, žižnoma, daug szndli 
jo, bet jis tikra teisybe pasakė.

• ui

kokie 
ir ai- 
diena

Isz 15-to Szimtmeczio
Pasaka

Mat, jos netoli 
'ka A domukas 

Isz smarkumo 
ir snapu kai])

Važiavo du ponulci, o vienas 
isz ju buvo labai akyvas ir mė
go žmonių klausinėti apie vis
ką. Kada važiavo per Grizka- 
budi, pamate viena mužiką, už- 
klause ji:

— Kas laiko ta Laima?

IszsmnkUe isz sekanezio katalogo ..J
50c., o aplaikysite knyJas^ prisiuskite tik

Apvokite: SAULE PUBLISHING
No. 101 Kapitonas ~ VJ

£

No. 101 Kapitonas Velnias. PUj. 
404 
50c 
kri- 
35c 
isz

TSZPUVUSIAME m e d y j o 
ant upes kranto perėjo pelė

da. Pelėdos vaikai jau buvo di
deli, kada negailestingasis 
Adomukas atėjo ju iszimfi. 
Drauge su juo atėjo ir daugiau 
kaimo vaiku. Jie visi pritarė 
.Ldomuko darbui ir kuogrei- 
cziausia panorėjo pamatyti 
“ipanaktines ’ ’ (suprask 
dos) vaiku.

— Mes pažiūrėsime, 
jie yra, tie naktibaldos, 
versime ju akis, kad jie 
matytu, kalbėjo vaikai.

Tai-gi Adomu'kas, nieko ne
laukdamas, insirabzdino in me
di ir jau buvo bekiszas in snyle 
ranka. Bet kur buvus ne 'buvus 
atlėkė peledo. 
butą ir matyta, 
nori padaryti, 
lėkdama nagais
davė ji vaikui in kakta, tai tas 
nebeiszsilaikes, krito nuo me
džio ant kranto, o nuo 'kranto 
nusiryto tiesiai in karklynu ir 
in vandeni. Visi ant krauto sto
vintieji vaikai juokėsi pilvus 
susiimdami, kai]) peleda musze 
Adomuka, kaip jis nugriuvo in 
upe, kaip juokingai kabarno- 
jos karklyne ir lygi kaklo van
denyje. Bet vaiku juokai stai
ga! pasiliovė, kai pamate jie 
krauju aptekusi A domuko vei
dą. Tai peleda ; 
nagais ir užriestu 
kirto jam kakta.

Pro szali eidamas senukas 
(jis viską mate,) tare in Ado
muka ir kitps vaikus:

— Vai padauža tu, Adomėli, 
kam tau reikėjo lipti žudyti ne
kaltu paukszteliu? Atsimink,

snapu per

.ponu?
— Nugi tas, ka turi daugiau- 0 7 O

šia pinigu!
— Asz klausiu, — kas czia 

vyresnis ?
—- Czia yra boba, ka jau turi 

suvirszum szimta metu!
— Bet kas czion augszcziau- 

siu?
— I -gi liepa augszcziausia.
— Ar toli pietus?
— Asz nežinau, kaip gali bū

ti toli, nes pro czion da ne ėjo.
Ponelis perpykias paszau'ke:

— Tu kame! —Ar tai tu su ly
giu sau įkalbi ?

— Na ne su lygiu, ba sėdi 
ant vežimo tai esi augsztesnis, 
nulipk nuo vežimo tai susily
ginsime.

— Asz matau, 
tau duot in snuki!

— Kad asz ponuli ne szuo,

tu rėšiu

kua apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai’.

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

No. 103 Vaidelota, apisaka 
piiifiutin68 puses szimtmecziOį 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. 25e

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! 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- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nernuno. 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.
■ Doras gyvenimas;

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-sūneli, kad peleda, lygiai, kaip!hu snukiu nieko neimu, kaip _
ir kiti paukszcziai, gera motina duosi, tai paimsiu in ranka kaip mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
ir neatiduos tau pigiai savo vai-! žmogus. j --
ku, Visu pirma pradauže tau Į Pamatęs ponulis, jog nieko 

neda'žinos, tarė: Į
— Kaip gyvas, da tokio 

kvailio muziko niekur ne ūžti-1

kakta, galėjo net akis isz'kapoti nuo “kaino 
antra, 'krisdamas tu smarkiai 
užsigavai, o kad augszcziau bu
tu, gal būtumei, neduok Dieve,' 
ir užsimuszes; treczia, kad upe?
butu gilesne ir ne'karklynas, ir- 
ne vaikai, tu butumai pasken
dęs!

Liaukitės, vai'kucziai, žudė 
pau'ksztelius. Neturėsite geroj 
vardo tarp žmonių*, jeigu ilgiau j 
tap darysite; jus vadins' 
pauksztvagiais. O ar .gera, ant Į 
galo, butu jums, kad ateitu in

kau!
— Ir asz ponuli da tokio asi- 

llo nemaeziau ka nieko nežino!

Tarp Dvieju Draugu

Jonas — Del ko tu neapsi- 
paeziuoji?

Alekas
Jonas — Et, nebukie varle.

Bijau garnio.

I užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
' kuris buvo protingesnis už savo poną 

.1 puslapiu ...............................15°
į No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. .-15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: 25* “

1 SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
I

Per paczta
N C0-
N». 128 Dvi

ir apie Bed.1?“ 'V»H- 
No. 129 Keturios ’ J PU8‘ 15c 

Ketvirtaa prksakjrmag n;°riJ0S aPie 
vojei in Szventa žeme- bZZ°: J-eliau* 
"“’Prigauna. M purpta 
riu.V vjry9 “Pie Anglo- 
turn 1 al.enczm>8; Kožnas daigtas 
tun savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paežiuos. 76 puslapiu............. 20c
karnas ’v.3 ,Dvi.istorij 08 apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......... ’

No 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu...........  -e..........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. -45 pu^s- 
laPNo 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara;
sis: A’A keik užlaiko moteres PaslaP_c 
S1Ci,”'?Yenki»;

« H1’-: —
akya; Tarnas; Vargoen

,„as; Drūtas Petras;

ti; Du broliai; Majoro ...15c

gū puri»pi° .........

Mahanoy City, Pa. ‘
No. įso Keturiolika istorijų ap»_ 

r 0 aiIrui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 

’. VieszDats Jezus ir miszke me- 
Ziąi, Žvake; Del pirsztiniu; Apie 

žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

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

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. 25e

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
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 
nuslapin ......................................... 25e

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

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

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo......................... ..!»•

Adresas i t

Saule Publishing Co , 
Mahanoy City, Penna.
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DUKTĖ GRAFO
(Tasa)

Mintis josios perslenkinejo 
visokį pavydalai, nežinomas 
smutlkas spaude josios szirdi — 
bet ne verke, tiktai sukandus 
dantis kentėjo. Pati nežinojo,

Joana bus saugoje vietoje.
Prisiartino prie kalnuotu ap- » 

linkiniu apaugusiu vyniny-Į 
ežiom. Gal jau 'buvo, penkta' 
adyna po piet, sziluma buvo di- j 
dele, o buvo taip tyka, jog

o tuom kart Kara Mustafas (ba 
tai jis pats buvo,) kalbėjo to
liau:

— Ant Allalio, mergina pa
togi, oh! nes tu Vokisžka 
pauiksztele ne maustyk, idant

j lapelis ant medžio ne krutėjo, i 
L aip ilgai sėdėjo, kad atėjo jo-j pauQ<szteĮiaį tupėjo pavėsiuose 
r i i zS r-M '1 a »» 1 i . -i -i 4- XT zl -» rx £< ZAsios brolis; jis matydamas sese
le nuliudusia, pabucziavo ja — 
ji apėmus jam kakla, paszauke:

— Atstumete mane nuo sa
ves, atstumete tada, 'kada galiu 
jums ant ko tikt, gal katras isz

ore tiktai birzgejo muses ir 
vapsos, arkeli kareiviu prunk- 
szejo ir karieta klegėjo.

Joana tūnojo in kampeli ka- 
j rietos insispraudus, priesz ku- 
, ria sėdėjo tarnaite. Mėgino ke-1 • - 

justais pažeistu, tai norint pri-jlis kartūs prasz.llekiut pallaite,i:
I prasznekint,1 1 ’ m

žiūrėtam Jeigu butau prie jus 
ir kava ne butu man baisi, o taip 
toli nuo jus, nuolatos drebėsiu 
apie jus gyvaste.

— Nieko ne gelbės sesele, 
tėvas savo užsimanymo ne per
mainys, ir' asz, norint suprantu 
tavo gaileste, vienok turiu pri
pažint, jog gerai daro tėvelis.

— Gerai”? O kažin ar gerai, o 
jeigu Turkai užemia Viedniu, 
užklups ant musu dvaro, kur 
asz busiu pasislėpus”? Tada ir 
be jus busiu ir ne iszsisaugosiu 
nelaimes. Kokis tu esi laimingu 
jog tau vale sziezion būti, o asz! 
Asz turėsiu sėdėt rankas nulei
dus kaip užpeczkyje ir aszaras 
be paliovos liet. Tai taip būti 
motere ant svieto!

— Nerugok jau sesele, nes 
eik valgyt, o priesz tęva bukia 
linksma, 'ba jo szirdis perpil- 
dinta skausmu, o rupeseziu turi 
daugiau, negu gali pakelt.

Liūdnai perejo pietus, pora 
kartu ka toki norėjo Joana pra
kalbėt, nes žodžiai užmirė ant 
lupu, senas tėvas atkreipinejo 
savo akis nuo dukters, ba jauto 
jog jam aszaros in akis spau- 
džesi, o Hugonas nežinojo apie 
ka kalbėt.

Ant galo pasibaigė pietus, o 
in valkambari inejo Hermanas, 
senas tarnas gimines Starem- 
bergu, kuris su szios dienos ko
mendantu, kada da tas buvo 
vaikinu, važinėjo ant medžiok 
les ir mokino ji su ginklais ap- 
sietinet.

— Hermanai, tarė grafas, 
neduodu tau jokiu pamokinimu 
ant kelio, žinai jog pavedu tau 
brangiausia mano skarba, sau
gok ja, gink ja ir sugražinkie 
po karai cielybeje.

Senas Hermanas tiktai tiek 
atsake: — “Klausau, pono ko
mendanto” ir stovėjo tiesiog, 
nes isz mirkeziojimo akiu gali
ma buvo pažint, jog buvo dru- 
cziai susijudinęs.

Joana pripuolė prie tėvo ko
jų, bueziavo jiasias ir rankas ir 
gausiai aszaras liejo ir kalbėjo:

— Teveli mylimas! Kažin, ar 
da tave matysiu?

— Eik jau, cik, mano kūdi
ki, ba juom ilgiau busime, tai 
sunkiau bus mums atsiskirt. •

Joana pasikėlė, atsibueziavo 
su broliu, tėvas ir brolis inso- 
dino ja iiy karieta, pulkelis ka
reiviu apsiaubė karieta. Her
manas buvo pirmutiniu ir pul
kas judinosi in kelione.

Grafas su šunimi taip ilgai 
stovėjo 'brome, kol pulkelis isz- 
ny'ko isz akiu.

Joana ne atsigryžinojo, 
kokis tai sopulis ir jausla 
laimes spaude jai szirdi.

Pamaželi ir atsargai slinko 
pulkelis grafaites. Senas Her- 
manos jojantis pirma, dairėsi 
temingai in visas szalis ar isz 
kur ne grasino pavojus' del jo 
panaites, nes tik,a buvo apylin
kėje. Da dvi adyrias kelio, o

nes negalėdama 
nutilo.

Ant kart vidų tojo tykumo, 
stojo kas baisaus. Koki tai lau
kine klyksmai, negirdeti suvis 
Vokiecziams, atsimusze ore ir 
tuo jaus, rodos isz žemes iszau- 
go daugybe kokiu navatnu su- 

’ Į tvėrimu. Buvo tai žmonis, nes 
taip baisus, jog Vokiecziai pir
moje valandoje manstino, jog 
tai ne žmonis. Sėdėjo ant mažu 
skabriu arkliu, apsiredia, buvo 
in aviu kailus, plaukai in vir- 
sziu, jog ant žmonių ne iszrode, 
o ant gaivu turėjo kokias tai 
smailas 'kepures. Nes baisiausi 
buvo ju veidai, apdegia nuo 
saules, plokszti, su laukinėm 
žibaneziom, mažom, kaip vik- 
szriu prapjautam akelem ir ro
dos padukia szunes.

Vokiecziai papratia 
vaiskavo paredko, pamate taje 
laukine gauje, isz pradžios su- 
simaisze, nes tas buvo akimier- 
koje. Vienoje valandoje apsiau
bė kaip mitru grafaite karieta, 
stojo užpakalais, o pri ikiu 
ant užpuoliu Paleido szuvius, 
keli užpuola! nusirito nuo ark
liu, nes pasirodo ju daugiau, 
kaip velniu. Pafcme in dantis 
peilius, szobles ir rankas ir su 
riksmu Allah, Allah! mėtėsi ant 
pulko grafaites. Galėjimas taip 
buvo didelis jog apie iszsimu- 
szima nuo gaujos ne buvo spa- 
sabas iszsimuszt. Austrijokai, 
Vokiecziai apie tai žinojo, nes 
pastanavijo ne pasiduot, no
rint ir visi turėtu dingt. O kas 
niekiause, jog nežinojo, budo 
kaip galetis su taisias lauki
niais, kurie klykė, mėtėsi, pri- 
szokinejo ir volei atszokinejo, 
in runda sklaidė, rodos induke 
bites. Sztai tiejei velniukiai 
pradėjo ant kareiviu užmeti- 
net kokias tai ilgas virves kaip 
Indi jonai ant laukiniu žvėrių, 
o nutraukinejo kožnu kartu ka
reiviu, jog patys ne žinojo, kas 
su jasias darosi.

Visas tasai galėjimas ne tru
ko ilgau, kaip kėlės minutas. 
Maža saujele apgintoji! grafai
tes dingo igi vienam, tuos-gi ka 
nuo arkliu likosi nutraukti su 
virvėmis suriszo ir atstui pa
state.

Per visa ta. laika Joana sto
vėjo, žiūrėdama su degante 
akia ant baisos musztines isz- 
pradžios nubalo, o paskui pa
griebė už pisztalieto, ka iszva- 
žiuodama paėmė su savim, szo- 
ve pora kartu, o kada ne teko 
szuviu, kada mate jog ne yra 
pagelbos, pagriebė in ranka 
sztilieta ir taip lauke užpuoli-1

įprie

i

ba
ne-

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., U. S. A. Į

į priesz save pajuto, jog kas to- 
' kis ja patrauko isz užpakalio ir 
(apalpo. Tai vienas isz užpuola 
užmėtė jei kilpa ant kaklo ir

■ vilko ja in szali, o niekas ne sto- 
i jo josios apginime, ba pilna ant 
; žemes gulėjo negyvėliu.
I Dabartės gauje mėtėsi 
. karietos, sukapojo ja, jieszko- 
' darni brangenybių, 
nieko, pamėtė ant kelio viską, 
paimtus gyvus kareivius prisi- 

y’ riszo sau prie arkliu, o ir Joana 
ir liepe bėgt paskui save o kada 

. grafaite negalėdama bėgt puo- 
jle ant žemes ir nebego, pradėjo 
i su rimbais pliekt kad priverst 
, bėgt. Nes ji ne kele, ba norėjo, 
. idant ja užplaktu, arba velkant 
in akmenis užtrankytu negu 
sautis in gedlyva nevalia, ku
rios taip labai bijojo josios tė
vas.

Tada velkanti ja pagonai, bi- 
Įjjojm idant tokis gesas laimas 

ne dingtų, už ka ne gautu geso 
pelno, ba tikėjosi gerai parduot 
užsimėto ant arklio ir baisi toji 
gauje, kaip ne žine isz kur pri
buvo, taip ne žine in kur dingo, 
rodos skradžiai žeme nugarmė
jo, o ant kelio likosi tiktai keli 
desetkai lavonu žmonių ir ark
liu, sulaužyta karieta ir daugy
be, sukrekėjusio kraujo.

Ilgai Joana buvo apalpime, o 
kada atsikvotejo ir pamate ties 
savim baisu veidą žmogaus, ku
ris pasilenkiąs ties ja, vare ark
lu, velei apalpo.

Kada velei sziek tiek atsipei
kėjo, pa juto, jog ja paėmė žmo
nis ant ranku, nunesze ir padė
jo aut minkszto paklodalo. Dir
stelėjo aplinkui ir iszsidave, 
jog randasi kokiame užkeikta
me palocija. Pridarė akis ir da 
karta atidarė, vėl tas pats buvo. 
Radosi kokiam navatnam pa- 
kaju je, kurio sienos ir lubos bu
vo isz puikiu szilku, auksu isz- 
siuvinetu, perlais ir brangais 
akmenciais isz sodyta. Ant as
los iszkloti puikus dėkai, sta
lai ir kedgs stovėjo prie siena. 
Szale josios stovėjo jau ne tie
jei 'baisus žmonis, ka ja užpuo
lė, nes toki, ka ja mokino Tur- 
kiszkai.

Vienas isz j u, matomai vy
riausias paklausė:

— Kas tai do mergina”?
— Du'kte Vokietinio vado.
— O! Allah! tai geras lainas! 

isz kur ja paemete ?
— Josios tėvas norėdamas 

ja paslėpt atsargioje vietoje 
liepe ja iszvežt in koki ten dva
rą kalnuose. Pulkelis musiszkiu 
iszsiunstas prieszais, patiko 
saujele Vokiecziu, kurie ja ga
beno, visus nuszla'ke, o del ta
vęs pone, idant tau Allalias pst- 
detu — atgabeno taje mergina 
ir da viena žmogų, nuo kurio 
bus galima lasižinot apie stovi 
miesto Viednaius.

— Ne reike to, asz gana ge
rai žinau, jog ten visi didelėje 
laimeje, o už keliu dienu ant 
atie'bu bažnytiniu boksztu bus 
musu karūnos iszkialtos su pu
se menulio..

Girdėdama tai Joana, kuri 
tuom laik jau suvis atsipeikėjo, 
paszoko nuo sofkos, prisiartino 
prie Turkaus ir paszauke Tur- I 
kiszkai:

— Meluoji pagone! kol mano
■ tėvas gyna Viedniu, tai jums in 
' nagus nesigaus.

O-ho — atsake Turkus toji 
žuvele patoga ir musiszkai mo
ka szneket, verta yra mano 
meiles. Paszaukite man Zatra!

Tai iszgirdus mergina net nu'coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
tirpo, nuleido smutnai galva, ir 35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
ka galėjo daryti tarp gaujos Saule Publishing Co., 
svetimu. Stovėjo kaip ne sava/ MAHANOY CITY, PA.

ant

o ne rado

TARADAIKA

Tam Laimentone bobos, 
Yra kelios nelabos, 
Kada tik sueina, 

Be girtavimo neapsieina. 
Nieko in dantis nenusitvere, 

Kada tik užsigėrė, 
Apkalbinėja kitus, 

Prastus žmonis ir deviszkus.
Tai ju apsvieta tai ju 

mokslas, 
O tokis mokslas, tai nekas, 
Kad norints ka skaitytu, 
Nors karta p ris ibiai vytu, 
Ir szieik tiek ka naudingo 

da žinot u.
* * 3$

Jau to nereikia sakyti, 
Jeigu Adventus malsziai 

negali iszlaikyti,
Taigi tieji ka. save 
krikszczionais vadina, 

Kaip gyvuliais gyvena.
Vienas toks arklys, 

Vagilius didelis, 
Kada visi in darba nuėjo, 

Jisai pasilikus bizni pradėjo, 
Visu szepu stalcziu atlupo, 

Paėmė pinigus kokius užtiko, 
Drabužius sau pasirinko, 

Paėmė brangeny'bu kokius 
užtiko,

Saugokitės užtiko vagelio,

doru žmonių.
* * *

Per szvento Audriojo diena, 
Pataisė ne viena, 

Ypatingai pas gyvanaszles, 
Arba pas senyvas mergszias, 

Cziikagoje ant vieno stryto, 
Kelios tokios gyvena, 
Kas pas jaisias dėjosi, 

tai jau gana, 
Seni jaunikiai iszverte plikes, 
Trauke vilkdami paintukes, 

Su guzute ar vynu.
Ta ja diena gerus laikus turėjo, 

Daug Andriuku buvo, gere 
kiek norėjo, 

Vienas isz plikiu namon 
parėjo,

Ir kiszenius apsižiūrėjo. 
Deszimtines ne rado, 
Ir žinojo kad turėjo.

Sugrįžo atgal pas 
misiuke, 

Ar negaus savo pinigus, 
pagriebė 

Bet ta misiuke szluotkoti, 
Per sprandą ypa uždavė.

Badai plikiu prakirto, 
Net sužeistas parvirto, 

ir Daktaras plikia susiuvinejo,
Pažeista in ligonbuti 

patalpino, 
Ant rytojaus ta misiuke 

bausmia užmokėjo, 
Ir josios drauges po pinigėliu 

padėjo. 
Už toki biaurti gyvenimą.

tavo tėvas mums atsispyrtu. 
Gali būti, jog kolei jis gyvas, 
tai Vcdnius ne bus musu ranko
se, nes galime tavo tęva ir visa 
miestą paleist in padanges.

Mergina nieko
Tame pasikelo uždanga, o in 
vidų inejo sena, su suvytusiu ir 
susiriaukszlejusiu veidu boba. 
Pankas turėjo su'kryževotas 
ant krutinės, o prisiartinusi pas

negu būti myli-' uos.
I — Mano kūdiki! — tarė bo- 

atsispyrimo

— Nenoriu, ne noriu, tegul 
buna suvelta, tegul visi nuslen-

■M*—m.įbibi ii ■ ........................ ............ ■■■ I H ■■«■■■■—ibibh   — — ------ ... .JI-., ,-n-inrr.-. -TT

del tavęs. Ne noriu asz tojo gi- pati pagono, gala sau pasidary- 
liuko, veluk didžiause ir sun-; siu, o Dievas man už tai dova- 
kiause nevalė, 
nia sultono.

| Boba, pažiurėjo in ja su bai-'bą matydama jo 
ne kalbėjo, rnc, dairydamasi aplinkui, ar'Joanos nepergales su piktumu 

kas ne girdi tuju žodžiu, neval- — pavelyk, kad tavo auksinius 
ninkes, už ka gali gaut in kaili, plaukelius suszukuot.
nes Joana to ne paisė ir taip to- 
liaus kalbėjo:

— Žinau asz gana gerai, jog ka.
— Tai nori, idant mane už 

tai nupliektu, ba mano didis po
nas liepe mane muszt su rim
bais, jeigu asz ne darytau ka jįs 
nori.

— Jeigu taip, tai szukuok, 
ba asz ne noriu, idant kas mano 
priežasties turėtu kenst.

Tai kalbėdama, sėdo ant že
mos Turkines kėdutės, nes toje 
valandoje baisus dundėjimas, 
kaip perkūnas atsiliepe ore ir 
net žeme sedrebejo.

Joana klyktelėjo baisiai, pri
jautė jog apsiaubtam Viedniu- 
je kas baisaus atsitiko.

— O mano teveli! Ir mano 
broleli! Paszauke, kodėl asz ne 
esmių drauge su jumis!

Zaira iszbego isz budos; lai
kas bego, o boba ne sugrižinejo. 
Joana buvo pati viena, manstį- 
na apie pabėgima puolė in gal
va kaip žaibas; skubai suėmus 
plaukus ant galvos ir sudruti- 
nus paėjo prie uždangalo, per 
kur ineitmejo ir iszeitinejo bo
ba. Nes vos pakele biskūti Užr 
dangala, persitikrino, jog no
rint Zaira atsitraukė, tai kiti 
sergsti ja.

Vienas isz sargu paregejas 
Joana, prisiartinęs paklausė jo
sios: ko reikalauje?

— Kur dingo Zaira?
— Tuojaus sugriž, gavo at

sakymu.
Joana sėdo ant žemos kėdu

tės ir užsidunksojo.
Ne trukus sugrižo Zaira ir 

apsakė jai, jog Turkai pakasė 
po kokiu tai kliosztoriu minas, 
padėjo parako ir jog nutverė 
kokius tai siuntinius, iszsiuns- 
tus isz Viedniaus ir atvede 
priesz vežira.

— Ar negale tau ju pamatyt? 
paszauke Joana.

— Jie yra nevalioje.
— Kur ?
— Czia szale musu palankos.
— Zaira, mano brangi, my

lima, padarykie taip idant, ga
lėtai! juosius pamatyti.

Tai negaliu, ba mano ponas 
baisiai mane už tai nubaustu!

— Tik suprask, prasze Joa
na, juk tas niekam nieko ne
kenks, jeigu asz prie akiu sar
gu, kelis žodžius pakalbesu su 
nevalninkais kurie ir yra po 
sargysta.

— Bijausi, tare Zaira.
Joana puolė priesz sena bo

ba ant keliu.
— Jeigu turi atmintyje tavo 

tėvelius ir yra del tavęs mie
lais, tai padarykie tai, idant ga
lėtai! matytis su nevalninkais. 
Susimylėk, mat jie isz tenais, 
kur mano tėvas ir brolis. Ne il
gai kalbesiu su jiaiseis, dasiži- 
nosiu tiktai, ar gyvi ir vėl su- 
grysziu. O v

Tai pasakius apėmė kojas se
nes ir bueziavo.

■—Toliaus Bus—

Kara Mustafa, puolė priesz ji justi sultonas turi kelis szimtusl 
!ant veido ir net ant prisakymo myliniu ar ten paežiu, ima ju1 
jo pasikėlė nuo žemes ir stojo kiek gauna, o paskui pavaro, 

i su dideliu nusižeminimu. ■ kada jam pabiaura. Asz, duktė 
j — Žara, paimsi taje balta narsaus kareivio
i mergina ir sergėsi ja kaip akies (siu kareiviu, niekados ne busiu 
(galvoje. Jeigu del josios 'kas!
1 pikto stosis, tai tu už ja atsaky
ki; jeigu ji pabėgt u, tada nelai-
me del tavęs ir del tu visu, ka 
ja serges. Gali eiti.

— Gerai pone, atsake boba, 
lenkdamasi net iki žemiai, o 
atsigrižus in Joana dūdavę:

— Iszpildyk prisakyma mu
su pono ir eikie su manim.

Joana nusispyrė, ba norint 
toji boba labai baisiai iszrode, 
tai vienok vėlino sau būti su ja 
drauge negu su tais puslanki-j 
nais Turkais, ba ko tik akimis 
ne praryjo. Iszejo paskui, o ir, 
drauge iszejus atsirado ir sar
gai, ka ketino Joana serget.

Likos nuvesta Joana in pui
kia būda padaryta isz szilkiniu ■ 
ceikiu, o buvo kone tarpe Tur-j 
kinio abazo, kur likosi investa^ 
in vidų, o kurioje taip paežiai 
buvo iszdabinta, kaip būdoje' 
Kara-Mustafa. Tuojaus puolė 
ant keliu, pasirėmė ant sofkos 
ilgai ir karsztai meldėsi.

Pasirėmus ant kėdės toliau 
stovėjo 'boba, po kurios apglo- 
ba 'buvo Joana ir žiurėjo aky
vai ant merginos, bet galejiai 
suprast, jog kokis tai gailestis 
persimuszinejo ant josios vei
do. Ilgai stovėjo tylėdama, nes 
kada mate, jog Joana nuolatos 
meldžesi prisiartino prie josios 
padėjo ranka lengvai ant pe
ties ir tarė:

— Stok mano kūdiki.
— Pali'kie mane pakajuje, 

atsake grafaite, tiek turiu lai
mingo laiko, kada meldžiuosiu.

— Nes klupoji jau kėlės ady- 
nas, o jau popiet. Dydis vežiras, 
tegul Allalias turi savo apglo- 
lioje, liepe man tave kas diena 
maudyt kvepaneziam vandeni, 
liepe tavo aukso plaukelius szu- 
kuot ir serget, idant ne verk
tum, ba tai veidą ir akeles gadi
na.

— O del ko asz taip vežirui 
apeinu ?

— Tave lauke didele laime, 
mano mergele, Kara Mustafas 
nusprendė tave nusiunst pa
ežiam sultonui. Esi labai pato
gi, moki musu kalba; asz mans- 
tinau, jog busi del jo myle- 
miause. Tai ne mažas giliukis

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

VICTORY 
i IOAN <

isz eiles nar-

Naujas Futbole 
Mokytojas

Commander Louis J. Kirn 
buvo iszrinktas kaipo juri
ninku garsios Laivyno Aka
demijos futbolo mokytoju. 
Jis užima Oscar Hagberg vie
ta kaipo vadas ir mokytojas 
jurininku futbolininku. Jis 
buvo garsus futbolininkas 
1931 metuose.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City' skaitykit “saulę” platinki.!

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

h

Szv. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vieazpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Skaitykite “Saule”
Sieniniai Kalendoriai, 23%

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!
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KALENDORIAI J
1946 M. S

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

Adresas: į
SAULE PUBLISHING CO., 5

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. į
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Žinios Vietines
; •— Szaltas oras.

— Pone Katarina Urbonie
ne isz miesto, turėjo operacija 
Locust Mt. ligonbuteje. Opera
cija pasekmingai nusiseko.

— Szia sanvaite czvertio 
meto su pasninku Seredoj, Pet- 
nyczioj, Subatoj.

■— Pasiskubinkite su savo 
Kaledinais pirkinais.

— Petnyczioj Gruodžio-Dec.l 
21 d., pirma diena žiemos.

Armijos Laikrasztis
Turtingas

' WASHINGTON, D. C. — 
Kai karas prasidėjo, armija su- 
simansto iszleisti kareiviams 
maža laikraszti, “Yank.” Re
daktoriai, kareiviai pasiskoli
no isz armijos $25,000 doleriu 
ir pradėjo leisti savo laikraszti. 
Dabar ana diena tas laikrasztis 
iszleido paskutini savo numeri 
ir paskelbė kad jis uždirbo gry
no daugiau negu milijoną dole
riu.

Tai isz tikro stebuklai, nes 
paprastai redakcijos ir redak
toriai vos ne vos pragyvena iszi 
savo amato. Mat žmogus mielu, 
noru deszimtine iszmes ant 
pundo prie baro, bet sunkiai 
iszkrapstys penktuką del laik- 
raszczio.

Nemato Kas Po Nose
NEW YORK, N. Y., —

Butu galima saldžiai nusijuok
ti jeigu nebutu taip svarbu ir 
skaudu. Amerikos valdžia rū
pinasi apie daugeli dalyku, 
apie Rusija, apie Stalina, apie 
Kinija ir apie visokius ten 
mums nei negirdėtus krasztus, 
o nemato kas po nose. Mes rei
kalaujame kad ir Rusija ir Ki
nija ir Vokietija ir Francuzija 
namie susitvarkytu, o akis už
simerkiame ir nenorime matyti 
kas ežia darosi namie.

New York miesto policija pa
reikalavo kad Armijos Sztabas 
paleistu policijantus kurie da
bar randasi vaiske, nes prasi
kaltimai vis didėja musu mies
tuose ir policijantu neužtenka. 
Armijos sztabas nosi užrietė ir 
ausis užsikimszo ir sako kad 
visi turi eiti isz kaleinos, ir ar
mijai visai nerupi kas ten New 
York mieste darosi.

Ne taip su Rusija. Armijos 
generolai tik dirstelėjo in 
Moskvos policijantu knygasf 
pamate kad prasikaltimai didė
ja, ir visai nei nepraszyti, tuo
jau pasiuntė visa raitininku 
batalijona policijantams in pa- 
gelba.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta, 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadiep 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 

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

---------------------------------

Didžiausius Ir Gražiausius Kernus Užaugino

Illinois Valstijos Agronomu Draugija, Chicagoje iszrink0 tuos kurie ant savo ukes, ant 
savo farmos užaugino gražiausius ir didžiausius kornus. Szitįe trys iszlaimejo: isz kaires in 
deszine, W. W. Middleton isz Mount Jackson, Virginia, viso kraszto cziampijonas. Ponia 
O. S. Lee isz Forest Hill, Maryland, moterų cziampijone ir Charles Beatty isz Ohio, jaunuo
liu cziampijonas.

Paprasti Arkliai Cirkai Lavinami

Szitie arkliai yra paprasti darbo ir vežimams trauki
mui tinkami. Bet dabar juos lavina del cirkos. Jie pareina isz 
Francuzijos miestelio vardu La Perche. Už tai juos ir vadina 
Percherons. Juos dabar laiko netoli Sarasota, Florida.

Pirmieji Nauji Prosai

Katinas Prie Bonkos Priprato

Szitas katinas, kuris vadinasi “Muggsy” nenori ar ne
moka lakti pieną isz bliudo ar torielkos, bet nori isz bonkos 
per papski cziulpti kaip mažas vaikiukas. Jis laiko bonkute 
ir atsigulęs augsztelninkas sau geria isz bonkos. Jis randasi 
in Marilyn Williston namus, Weymouth, Mass.

ABUDU GAUNA

Mažas Juozukas sustojas 
prie sloniaus, krato su galve
le ir kalba in tęva:

Juozukas — Teveli, tokis 
storas kailis tojo sloniaus ir 
mums prisiduotu, ar ne?

Tėvas — Kodėl vaikeli?
Juozukas — Ugi del to, tė

veliui kada motina duoda tau 
ir kaili, o man kada profeso- 
ris duoda.

Ne Visi Kareiviai Nori
Važiuooti Namo

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

rikai pasitarnauti ir jauezia
kad tie tenai daug daugiau ga- kajp 
Ii nuveikti negu ežia Ameriko-

Komunistams Nesiseka
ISZ AUSTRIJOS. — Austai- 

jos gyventojai net per trylika 
metu tyliai ir ramiai kentėjo ir 
lauke pakol visi tie didžiūnai, 
diktatoriai atėjo ir praėjo. Juos

je.
Kiti mato gera proga pasipi 

niguoti, sau turteli susikrauti 
isz to “Black Marketo” kuris 
taip iszsiplatines po visa Euro- 

! pa. O kiti staeziai bijosi parva
žiuoti, nes jie žino kad ežia da
bar darbas bus sunku gauti. Ir 

' isz kitos puses jie tenai dau
giau užsidirba negu užsidirbs 
Amerikoje, ir paskui jiems už
tikrinta kelione atgal in Ameri
ka po metu kitu už dyka.

Bažnyczia Skiria Nuo 
Valdžios

TOKYO, JAPONIJA. —
Generolas MacArthur iszleido

Svarbus Praneszimas
Skaitytojams “Saules”

Isz priežasties pabranginimo' 
visokio materijolo ineinanezio
in leidimą laikraszczio, leidėjai

llaikraszczio “Saules” stengėsi 
užlaikyti sena preke, kaina, 

manste ant prenumeratos, bet, matyda-

vergus valde Dollfuss, 
Szhuscznigg ir Hitleris.

Dabar per rinkimus, kuriuos 
Komunistai valde, ar
kad jie valdo, Austrijos gyven-Į 
tojai staeziai ir aiszkiai pasakė, 
kad jie nenori ir nepriima Ko
munistu. O ežia, kur tie rinki
mai atsibuvo, Raudonoji Armi
ja valdo ir tvarko. Tai ir vėl 
Komunistai gavo per nosi. Net 
ir darbininkai balsavo priesz 
Komunistus. Dabar Austrija 
sugryžo prie tos tvarkos ir val
džios kuri ten buvo penkiolika 
metu adgal. Vienuos miestas 
buvo vadinamas Raudonųjų 
miestas, bet dabar tu raudon- 
skuriu Komunistu tenai rodos 
niekas neatsimena.

mi kad kožna menesi sunkiau 
užlaikyti spaustuve ir leidimą 
laikraszczio, yra priversti pa
kelti prenumerata ant penkių 
doleriu ($5.00) ant meto, pra
dedant DABAR! Nuo tos die
nos metine prenumerata bus:

$5.00 metams; $3.00 % me
tams; In kitose vieszpatystese 
$6.00 metams; $3.50 % metams.

Tikimės kad musu guodotini 
skaitytojai supras del ko esame 
priversti tai daryti, nes szian- 
dien viskas pakilo; pragyveni
mas, visokios taksos ir valdisz- 
ki mokeseziai.

Nemalonu mums praneszti 
apie tai, bet, ka daryt, pinigai

kita insakyma Japonams. Da
bar Japonu valdžiai nevalia 
remti ir palaikyti Japonu tikė
jimą kuris vadinasi Shintoism. 
Japonu tikėjimas yra kariszkas 
ir iszvien veikia su armija ir j 
ugdo kariszkuma ypatingai? 
jauniems. Dabar tikėjimas bus, 
atskirtas nuo valdžios. Tas Ja
ponu tikėjimas mokina Japo
nus kad Japonai yra geresni ir 
galingesni už visus kitus žmo
nes, ir kad j u dievaitis insake 
visiems Japonams kadmiu parei
ga ant szios žemes visus krasz
tus užkariauti.

ISTORIJEapie na isz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot! 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagy vent 1G£ 
metu, Paniekinimai, Apie, boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15f.
‘SAULE” - MAHANOY CITY. PA

yra reikalingi ant leidimo laik
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimės iszdavineti laik
raszti kuogeriausia, l^ad patik
ti musu mieliems skaitytojams 
ir turime vilti, kad visi sutiks 
su musu praszymu ir pasiliks 
musu skaitytojais ir ant to- 
liaus. Szirdingai Acziu!

Liekame su gilia pagarba,
“SAULES” LEIDĖJAI.

Suvien. Valstijų Pergalios (Victory) Paskolos Vajus Pra
sidėjo. Valdžia Nori Sukelti Bonu Pardavimu Ant Vienuo
lika Bilijonu Doleriu. Szitas Vajus tesis Lyg Gruodžio-Dec.
31 D. Paskola Yra Labai Reikalinga. Pirkite Bonus Sziandien !

Nauji prosai jau yra gaminami ir rengiami szeiminin- 
kems. Szitie prosai visai neturi drato ar szniuro. Ir jie taip 
padaryti kad jis negali per daug inkais# ar atszalti. Neužil
go moterėles gales tokius prosus sau pirktis sztoruose.

4. Bonds form a reserve for future repairs 
and replacements . . . for modern buildings, 
improved stock, better homes.

They hold dollars in store to pay for our 
children’s education . . . right on through 
college. ,

We were smart to buy 
plenty of bonds in every 

loan, and

you bet we're.going 
to buy more and bigger 

bonds in the great 
VICTORY LOAN /

"HERE'S WHY..."
2. They pay for the care and cure of our 
wounded . . . supply the finest of medical 
aid. They help to bring our boys back home 
. . , to pay for all the colossal cost of Victory.

Sa Held by millions of Americans, Victory 
Bonds will provide a solid reserve of buying 
power to assure steady jobs for veterans.

3. Buying Bonds rather than scarce goods 
helps keep the lid on prices . .. prevents in
flation and its follow-up of depression.

0 e*

MAKE VICTORY SECURE!

6. E Bonds return $4 at 
maturity fat every $3 you 
invest.
7. They give security to 
enjoy later years with 
peace of mind. į

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

20 Centai.
■ū*

Saule, Mahanoy City, Pa. I

Apie Racionavima
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 

cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Skaitykite “Saule”

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, 52.00 

SAULE PUBLISHING CO, 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.
-------------------------------------------------------------- - ----------------

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZK.AS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiami 
reikalams. Telefono Numeras 78.
320 W. Centre St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!




