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Isz Amerikos
DU SUIMTI UŽ NUŽUDYMĄ 

SZESZIU YPATŲ.
Cleveland, Ohio. — Du perta

rei, vienas kuprotas o kitas Gu
vusis žanda-pyszkis, kaip ro
dos nepilno proto, likos aresz- 
tavoti per palicija kaipo nužiū
rėti už supj'austyma szesziu 
žmonių praeita meta. Tarp nu
žudytu radosi viena motere. 
Palicija įsurado kelis kirvius ju 
grinczeleje. Palicija temino ant 
ju per koki tai laika pakol bu
vo tvirti kad užėjo ant tikro 
pedsakio. Nužudytu lavonus 
surado artimoje gninczeles. Ke
tas nupjautas galvas taipgi su
rado artimoje vietos žudins- 
tos.

S U R A DO NUŽUDYTA MO
TERS SU GYVU KŪDIKIU 

PRIE JOS KRUTINĖS.
Bainbridge, Ga. — Kada Sam 

Williams, jiigeris, ėjo plentu in 
Nedeldienine mokslaine, isz- 
girdo verksmą kūdikio krū
muose. Inejas apie 40 pėdu nuo 
plento in krumus, rado gulim 
ežia negyva motere o prie jos 
su’szalusios krutinės verke 18 
menesiu amžiaus kūdikėlis. Ra
inas nubėgo kiek turėjo pajie- 
gu pas szerifa, praneszdamas 
apie savo radini. Szerifas ate- 
jas su keliais pagialbininkais, 
nuvede kūdiki su negyva mo
tere in miestą. Kas toji motere 
buvo ir isz kur ji atsirado toje 
vietoje tai niekas pežino.

Motere turi apie 35 metus, 
sveria apie, 120 svaru, buvo 
vargingai pasirėdžius ir gal 
ėjo peksezia ar buvo iszmesta 
per žadintoju. Kada ja surado 
buvo negyva apie szeszes va
landas. Galva buvo baisiai su
daužyta su kokia tai geležia. 
Miestas ketina auginti mažiu
lei!.

LIETUVYS SUVAŽINĖTAS 
ANT GELEŽINKELIO.

New Ringgold, Pa. — Žmo
nes surado lavona Juozo Adam- 
kevieziaus ant Readingo gele
žinkelio ir jnanoma kad jis li
kos užmusztas per pasažierini 
truki kuris ėjo isz Philadelplii- 
jos in Shamokin. Žmones nu- 
nesze lavona užmusztojo in 
New Ringgold. Koroneris tyri
nės priežastį jo mirties ir ko
kiu budu pateko po ratais trū
kio.

PENNSYLVANIJOJ SUSI
MAŽINO BEDARBIU ANT 

6,181 ŽMONIŲ.
Harrisburg, Pa. — Pagal 

darbininkiszka administrato- 
liu Schweinitz tai Pennsylva- 
jiijoj in laika vienos sanvaites 
susimažino skaitlis bedarbiu 
ant 6,181 žmonių. Užpraeita 
sanvaite musu valstijoje rado
si 408,946 bedarbiai. Skulkino 
paviete susimažino bedarbiu 
ant *199, Luzerneje ant 42, 
Allegheny 181 o Philadelphijoj 
ant 132.

SUŽEISTAS BRIEDIS NU- 
SZOVE FARMERI.

Baldwin, Mich. — Vladas 
Draminskis, 43 metu, iszejas 
medžioti, užtiko paszauta brie
di ir prie jas prie jo norėjo pa
žiūrėti kur jis buvo paszautas. 
Tame briedis spyrė su koja pa- 
i aikindamas in vamzdi karabi
no kuris iszszove ir szuvis pa
taikė farmeriui in krutinę už- 
muszdamas ji ant vietos.

Draminskis yra 14-tu medė
ju kurie buvo perszauti laike 
medžiokles szimet.

FORDAS STATO NAUJAU
SIA MIESTELI SU VISO

KIOMS VIGADOMS.
L’Anse, Mich. — Tarp girriu 

Michigano yra įstatomas nau
jas miestelis kuris bus žinomas 
kaipo Alberta ir yra statomas 
per Fordą, automobiliu fabri- 
kanta. Virszininkai tosios kom
panijos >sako kad tai bus vie
nas isz geriausiu ir smagiausiu 
miesteliu visoje Amerikoje su 
visokioms vigadoms del gyven
toju. Miestelis rasis prie nau
jos plytinyczios kuris pjaus po 
17,000 medžiu ant dienos del 
Fodo dirbtuves. Gyvens jame 
tiktai darbininkai dirbanti to
je plytinyczioje.

UŽ INKANDIMA DUKRE
LES LIKOS UŽDARYTAS 

KALĖJIME.
Batavia, N. Y. — Mare Dili

no, 16 metu dukrele Louiso Di- 
fino, stengėsi iszgauti savo tę
va isz kalėjimo bet jai tas už
manymas nepasiseke ir tėvas 
turės atsėdėti bausme. Mare 
pasivėlino sugryžti namo ant 
paženklintos valandos o kada 
parėjo namo, tėvas isz piktu
mo inkando jai in veidą. Tėvas 
prisipažino prie kaltes už ka 
likos nubaustas in kalėjimą 
ant szesziu menesiu.

KALNAS NUSLINKO ANT 
MIESTELIO, VIENAS UŽ

MUSZTAS, KELI SU
ŽEISTI.

Juneau, Alaska. — Nuo kal
no Roberts nuslinko dalis kal
no su purvynu, užgriaudamas 
beveik visa miesteli- vienas gy
ventojas likos užmusztas ir ke
liolika sužeisti. Ugnagesiai 
pradėjo iszkasinet miesteli ir 
jeszkoti da daugiau auku. Gy
ventojai girdėjo slenkanti kai
na ir in laika pabėgo in sauges
ne vieta bet tieji kurie nespėjo 
pabėgti likos pagauti per že
mes ir purvyną. Ugnagesiai 
iszgialbejo daugeli žmonių ku
rie likos užgriauti.

NEREGYS, JESZKOTOJAS 
AUKSO, SURADO TUR

TINGA GYSLA.
Goldfield, Nev. — Heinie 

Miller, netekes regėjimo devy
nis metus adgal, eksplozijoje 
aukso kasyklose, vaikszczioda- 
mas po kalnus su vilczia kad 
kuria diena turės gilinki atra
dimo aukso gyslos, ant galo jo 
troszkimai iszsipilde ana diė-f 
na. Užtiko jis aukso gysla kuri 
jam duoda pelno 24 dolerius 
ant kožno tono. Jeigu jam pa
siseks parduoti kasyklas tai už 
tuos pinigus pastatys prieglau
da del neregiu ir joje praleis 
pabaiga savo gyvenimo. Senu
kas neturi jokiu giminiu.

A. Skuczas Box 443
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Joakimas Von Ribbenthrop, Vokiszkas ambasadorius iii Londoną, Anglija, nu
trauktas per fotografistus kada ėjo in savo ambasada. 2—-Paveikslas perstato miestą Ma
dridą, Iszpanijoj, kuri pasikelelei rija seile ant jo. Dalis szitu puikiu namu likos sugriauti 
per pasikeleliu bombas. 3—Sekretorius Cordell Hull, isz deszines puses, su jo pagialbinin- 
ku, Sumner Wells, keliauna in Buenos Aires ant pakajinio posėdžio.

SLAPSTOSI NUO SAVO PA- 
CZIULES PO TAMSIUS 

KAMBARIUS.
Philadelphia. — Kada 63 me

tu Danielius McCullion parei
davo namo tai ji niekas nepa
sveikindavo nes jo'pacziule ra
dosi pas kaimynus. Tame visa 
priežastis yra, kaip motere ap
sakinėjo sudžiui, kad vyras jai 
nepavėlindavo užžiebti szvie- 
sos ir pats vaikszcziodavo pa
tamsėję todėl motere buvo pri
versta persėdėti vakarus pas 
kaimynus. Senukas parejas na
mo slapstėsi tamsiuose kamba
riuose temindamas ar jo pri- 
siegele pareis namo su kokiu 
prielaidiniu. Nors ji jau turi 
apie 60 metu bet da yra pato
gi motere ir pilna gyvasties. 
Slidžia nusistebėjo kad porele 
pergyvenus su savim 40 metu, 
atėjo in suda jeszkodami per
siskyrimo.

16 METU BROLIS NUŽUDĖ 
SAVO SESUTE.

Boonville, Mass. — Czionai- 
tine valdžia mausto, ka turi 
padaryt su szesziolikos metu 
Duval Fowler kuris nužudė sa-* 
vo keturiu metu sesute. Aresz- 
tavotas prisipažino prie kaltes 
kalbėdamas tiktai kad: “taip 
norėjo padaryt.” Apmusze se
sute baisiai su pagaliu po tam 
inmete ja in ežereli. Manoma 
kad vaikas ne yra sveiko proto.

APLAIKE $300,000 BET NE
GALES JAIS NAUDOTIS.
Herndon, Pa. — Mrs. Mare 

Hoover, kuri randasi deszimts 
metu Burd Memorial prieglau
doje del senu žmonių, aplaike 
žinia buk ji pasiliko sukcesor- 
ka 300 tukstaneziu doleriu ku
riuos jai patiko jos mirusi se-

ANGLINEI BUTLEGERIAI 
ISZSTUMS ISZ BIZNIO AN

GLINIUS KUPCZIUS.
Shamokin, Pa. — Jeigu val

džia nesulaikys anglinius but- 
•tagerius nuo kasimo ir vogimo 
anglių isz kompanieznu žemiu 
t ai angliniai kupeziai turės pa
liauti savo bizni. — Taip kal
bėjo George Jones, -supredentas 
Stevens Coal kompanijos, kū
rios kasyklos dirba toje aplin
kinėje be paliovos. Jis sako 
kad kompanijos moka 84 pro
centą nuo savo uždarbiu taksu 
ir užlaikymo kasyklų o butle- 
geriai nemoka nieko. Kada bu
vo geri laikai tai szioje aplin
kinėje dirbo gerai 15 kasyklų 
bet sziadien dirba tik kelios. 
Tuose laikuose kompanijos isz- 
mokedavo ant menesio apie 1,- 
500,000 doleriu algomis del an- 
glekasiu. Butlegeriai subjauri-
no virszune žemes iszkasdami 
anglis ir ketai randasi dideliam 
pavojuje ir daugeli kartu in- 
griuva žeme kas yra dideliu pa
vojum del važiuojaneziu auto
mobiliu.

NEREGE ADGAVO REGĖJI
MĄ PO 21 METU; DAKTA

RAI LABAI STEBISI.
Helena. Mont. — Janina 

Borsch, kuri apjako būdama 
tik keturiu metu mergaite, ana 
diena staigai apgavo regėjimą 
ir sziadien yra dėkinga Dievui 
už sugrąžinimą jai regėjimo ta
da bar mato Jo stebuklinga 
svietą. Mergaite lankėsi in Ar
kansas kolegija del neregiu ir 
laike mokslo staigai nusistdbe- 
jo kada pradėjo matyti veidus 
studentu ir daraktorkos, po 
tam apalpo ir likos nuvežta in 
ligonbute kur po keliu dienu 
visiszkai adgavo regėjimą.

ffm. D. and Victor L. loczkowski, Publishers 
*'• If. Uoczkowski, Kilter. 48 METAS

BAISI NELAIME ANT L.™ Vien žvaliu GELEŽINKELIO ISZ ™

8 UŽMUSZTI, 65 SUŽEISTI 
ANT VIRSZUTINIO GELE
ŽINKELIO KADA VIENAS 

TRŪKIS TRENKE IN 
KITA.

UGNAGESIAI GIALBEJO 
SU KOPECZIOMS.

slio. Isz tuju pinigu senuke ne
pasinaudos nes tieji kurie apsi
gyvena prieglaudoje, turi pasi-
raszyt kad jeigu ateityje aplai- 
kys koki turtą tai viskas perei- 

' na ant prieglaudos namo.

VYRAS UŽMUSZTAS IR 2 
MOTERES SUPJAUS

TYTOS.
Chicago. — Apartmente ant 

845 Oakdale Ave., likos suras
tas vyras apie 48 metu, nužu
dytas per nežinoma ypata. Ta
me paeziame kambaryje gu
lėjo supjaustytos dvi moteres 
apie 50 ir 55 metu amžiaus. 
Viena isz ju da buvo gyva o ki
ta kalbėjo ka toki svetim-tau- 
tiszkoj kalboje ir jos palicija 
nesuprato. Abi nuvežtos in li
gonbute. Pagal kaimynu nuro
dymą tai palicija aresztavojo 
tojo namo gyventoja, koki tai
Jona Sarges, 47 metu, kuris ba
dai nužudė vyra ir moteres su
pjaustė su peiliu.

FARMERIS IR JO BERNAS 
SUDEGE ANT SMERT.

Bradshaw. Md. — Farmeris 
Franas Chell, 55 metu ir jo 'ber
nas, Jonas Mitana, 54 metu, su
degė ant smert deganeziam na
me. Priežastis nelaimes buvo 
eksplozija gazinio pecziuko ant 
antru lubu. Ugnis taip smar
kiai prasiplatino kad abudu ne
turėjo laiko gialbetis.

JUODAS ŽMOGUS PERSI
MAINĖ ANT BALTO LAI

KE MAUDYMOSI.
Columbia, S. t?. — Kada Wil- 

liamas White, 67 metu, prausė
si maudynėje ir pradėjo szluos-

Chicago. — Utarninko vaka- 
ra ekspresinis trūkis, North 
Shore, trenke in kita truki ar
timoje Granvilles stoties prie 
Rogers Park czionais. Ekspre
sinio trūkio plieninei vagonai 

įtrenkė in kita truki kurio va
gonai buvo medinei ir suteszki- 
no juos in szipulukus. Nelaimė
je likos užmuszta 8 žmones ir 
65 sužeisti. Buvo tai baisus re
ginys. Sužeistieji szauke pa- 
gialbos, ugnagesiai turėjo nau
doti kopeczes kad prieiti prie 
sužeistųjų nes nelaime atsitiko 
ant virszutinio geležinkelio 
(elevated railroad).

Visi daktarai isz deszimts 
myliu aplinkines buvo pa- 
szau’kti in pagialba sužeistie
siems kuriu riksmas buvo gir
dėtas per daugeli bloku. Tėvai, 
motinos ir narei szeimynu spy
rėsi pamatyt savo mylimuosius 
kurie da radosi prie gyvasties 
ir neszti jiems pagialba bet bu
vo atspirtį per palicija ir ug- 
nagesius. Daugėtas moterių ap
alpo isz susijudinimo ir gailes- 
ties neteikia savo mylimųjų.

Du Katalikiszki kunigai isz 
artimos parapijos, iszgirde 
trenksmą, nubėgo neszti pa
gialba mirsztantiems. Kiti ku
nigai isz Loyola Universiteto 
paskubino ant vietos nelaimes 
suteikti pagialba mirsztan
tiems.

Buvo tai viena isz baisiausiu 
nelaimiu kokia kada atsitiko 
ant virszutinio geležinkelio 
czionais. Vardu užmusztuju ir 
sužeistųjų da negalima buvo 
dažino'ti nes sumiszimas buvo 
per didelis ir nebuvo galima 
prieiti prie sužeistųjų. Mano
ma, kad daugelis isz sužeistųjų 
mirs. Priežastis nelaimes da 
neisztyrineta. Užmusztieji ir 
sužeistieji važiavo namo po už
baigimui pirkiniu ir kiti važia
vo namo isz darbu.

ŽIRKLAITES RADOSI LI
GONYJE PER KETURIS 

METUS.
Tulsa, Okla. — Daktarai pa

dare operacija ant Mrs. A. R. 
Ranks, isz Catosa, kad iszimti 
isz jos viduriu mažas žirklaites 
kurias daktarai paliko jos vi
duriuose keturis metus adgal. 
Žtaklaites nesenei surado su 
pagialba X-spinduliu. Motere 
dabar ketina skustie ligon'bu- 
tes daktarus ant 50 tukstan-

tytis, staigai pamate kad jo kū
nas persimainė ant balto. Kada 
pamate taja stebėtina permai
na, staigai paszauke: “Pone 
Jėzau Kristau, kas su manim'ežiu doleriu už apsižioplinima. 
atsitiko!” Į

Nigeris jau nuo kokio tai lai- į 
ko patemino ant savo 'kūno 
baltus pletmus ir buvo net pas

— Stoikholem likos surasta 
2,000 metu Vikingu forteca, ant 
salos GothJlano. Yra'tai didele

Kada mergaite buvo keturiu 
metu amžiaus, apsirgo ir nuo 
tos dienos per 21 metus buvo

18 daktaru kurie negalėjo isz- 
aiszkint priežasti tojo persi
mainomo. Nigeris sziadien

pyle pastatyta isz milžinisžku 
akmenų.

—• Viena motina mirszta
nerege bet mokinosi kolegijoj. 
Dabar baigs mokslą ne tamsy
bėje bet szviesybeje.

džiaugiasi kad jis pastojo bal- laike gimdymo kūdikio ant 
tu žmogum ir jaueziasi gana kožno 175 gimdymu Suvieįu- 
sveikas po tuom atsitikimui. ytosia Valstijosia, Amerike.

PRIGIALBINEJO PACZIAI; 
ABUDU NUSITRUCINO.
Berlinas, Vokietija. — Juo

zas Walke, gyvenantis Schoen
walde, ant Szležinges, prigial- 
binejo savo moterei pagaminti 
vakariene po kurios suvalgy
mu abudu mirė nuo užsitruci- 
nimo. Pagal daktaru tyrinėji
mo tai vyras, vietoje miltu, in- 
pyle in valgi truciznos ant isz- 
naikinimo kargkonu.

MUSZIAI PRASIDĖJO ANT 
KINISZKO RUBEŽIAUS.
Shanghai, Kinai. — Smarkus 

musziai jau prasidėjo ant 
Hsing-ho rubežiaus tarp Japo
nu ir Kincziku. Japonai pa
kurstė tenaitinius Mongolus 
ant pasikėlimo ir tas buvo prie
žastimi prasidėjimo musziu. 
Kaip manoma tai musziai pra
siplatins ir in kitas provinci
jas.

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

KATRUOS BOMBOS NEUŽ- 
MUSZE TAI LIKOS UŽ

GRIAUTI GYVAIS.
Madridas, Iszpanija. — Szim- 

tai žmonių, kurie pasislėpė 
skiepuose laike bombardavimo 
miesto per pasikeleljus, likos 
užgriauti gyvais per griūva m- 
czius murus dideliu namu. Tor
pedai, numesti ant miesto per 
eroplanus, padare mieste dide
les skyles o griuvaneziu namu 
griuvėsiai užpylė skiepus ku
riuose žmones buvo pasislepia. 
Keli szimtai likos sužeisti.,

AMERIKONISZKAS AMBA
SADORIUS APLEIDO 

MADRIDĄ.
Washington, D. C. — Ameri- 

koniszkas ambasadorius Eric 
Wendelin aplaike prisakyma 
kad apleistu Madridą tuojaus 
ir buvo priverstas iszvažiuoti 
in Valencija. Ana diena amba
sadorius su visa savo szeimyna 
vos apsisaugojo nuo mirties ka
da pasikeleliu eroplanai palei
do ketas bombas ant ambasa
dos. Drauge su Amerikoniszku 
ambasadorium apleido miestą 
apie 200 Amerikonizku ukesu.

SOVIATAI PRISIUNTĖ 200 
EROPLANU IN ISZPANIJA.

Rymas. — Pagal skelbimą 
laikraszczio ‘Giomale d’Italia’ 
tai Sovietai nesenei prisiuntė 
in Iszpanija 200 eroplanu in 
Barcelonija ir Alicante. Visi 
turi po keturis maszininius ka
rabinus ir gali lėkti po 300 my
liu ant valandos. Badai dauge
lis Rusiszku aficieriu ir karei
viu taipgi likos nusiunsti in fe
nais prigialbet pasikeleliams.

Telegramai taipgi skelbia; 
buk Iszpanijoj randasi dauge
lis Amerikoniszku eroplanistu 
kurie kovoja su pasikeleliais ir 
valdiszkais kareiviais, nežino
dami vieni apie kitus o katras 
kita nuszauna tai už kožna ap- 
laiko tūkstanti doleriu, tai yra 
preke ant viens kito nes yra 
samdininkais kariaujaneziu ne
vidonu. ___ —-r—



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Nemažai nusistebėjo Ameri- 
koniszfka visuomene apie žinia 
isz Washingtono, apie susižie- 
doj'ima jauniausia sūnaus pre
zidento Roosevelto su duktere 
žymaus milijonieriaus DuPont.

Jauna porele susižiedojo dą 
priesz prezidento rinkimus bet 
laja žinia jie užlaikė slaptybėje 
'r tik po iszrinkimu prezidento 
Roosevelto likos iszduota — 
nes žinoma, priesz rinkimus to
kia žinia butu buvus labai ble- 
..linga kad prezidento sūnelis 
pacziuojasi su dukrele didelio 
milijonieriaus.

Dalykas kitaip atsižvelgė po 
rinkimu. Dabar turcziai galės 
miegoti malsziai. Prezidentas 
gal juos truputi nubausti ir bū
ti isz to neužganadintas bet 
nenorės kad juos palikti nuo
gus kaip turkiszkas szventasis 
ir kad martele pasiliktu 'be cen
telio nes tėvas duos gera paso- 
ga keliolikos milijonu doleriu.

Dabar galime visi miegoti 
malsziai, turtingi ir vargszai. 
Revoliucijos nebus.

Moterėles, jeigu jums nuobo
dus gyvenimas o jusu vyrai ne
nori ar neturi laiko su jumis 
draugia linksmintis, tai galite 
pasisamdyti sau “dranga” ku
ris už pinigus jus pralinksmins 
ir jumis draugaus, kur tik jis 
panorėsite.

Ted Peckham, kuris nesenei 
sugryžo isz Europos ir kitu da
liu svieto in New Yorka, apsa
kinėja apie tokias moteres ku
rios “pasirandavoja” jauna 
vyruką kad jas pralinksmintu 
ir butu ju draugu. Sztai kaip 

^įįs apie tai apsakinėja:
“Jeigu nuliudus moterele 

pribuna in New Yorka pati vie
na ir geidžia eiti ant teatro ir 
kitas vietas pasilinksminti bet 
bijo pati viena nusiduoti in to
kias vietas tai tokiam atsitiki
me asz parūpinu joms dranga 
kuris ja apvedžiotu po tokias 
vietas bet už tai ji turi jam už
mokėti visus kasztus kaip: 5 
dolerius lyg 10-tai valandai va
kare, 10 doleriu lyg pusiaunak- 
cziu o 25 dolerius lyg szesztos 
valandos ryte. Tik vienatines 
iszlygos yra kad tokia motere 
turi prižadėt kad nepasiliks 
pati viena su tuom jaunikai- 
cziu tam paežiam kambaryje 
ne daugiau kaip penkes miiiu- 
tas(!) Asz parūpinu tik jaunus 
vyrukus, del tokiu moterių, ku
rie lankosi in Princeton, Yale 
ir Harvard universitetus.”

Ka jus vyrueziai ant to pasa
kysite? Ar sutiktumėt ant to, 
kad jusu moterele trankytusi 
po visokias pabulkes su jaunu 
vyruku ir da už tai turėtumėt 
užmokėti ?

Profesorius, Herman Wal- 
degg, isz New Yorko, žymus 
jeszkotojas senoviszku užlieku 
nesenei lankėsi Pietinėje Ame
rikoje, kur tyrinėjo senuose 
griuvėsiuose jeszkodamas ko
kiu nors ženklu praėjusios ap- 
szvietos dingusiu tautu. Užtiko 
jis griuvėsius kurie parodo 
buk tenais žmones gyveno tre- 
cziam szimtmetyje po Gimimui 
Kristaus ir buvo tai Ameriko
nai. Atsivežė jis milžiniszkus 
stovylus kurie turi po 20 pėdu 
augszczio ir daug kitokiu da
lyku kurie liudija kad tieji gy
ventojai buvo apszviesti ir tu
rėjo gana' didele civilizacija.

Skaitykite “Saule”_

MOTERE LIKOS ISZRINK- 
TA KONGRESMONE.

Kada Demokratiszkas kon
gresas susirinks ateinanti me
ta Wasliingtone, tarp kitu ap
ims dinsta motere Nailny W. 
Honeyman, isz Portland, Ore
gon, kuri supliekė sudžia Ek- 
well ant kongresmeno. Poni Ho- 
neyman yra gera drauge prezi
dento Roosevelto szeimynos ir 
buvo jiems pamerge kada jie 
apsivedė.

TEISYBES KURIOS DURE 
KOŽNAM.

—• Ar žinote vyruezei, kad 
randasi ir tokiu moterių, ka ti
ki savo vyrams?

—• Szalti greitai pagausi, 
bet negreitai nuo jo neatsikra
tysi.

—• Katra motere gražias 
paneziakas tur, tai trumpiau
sias iszlebe neszioje.

—' Jeigu motere turės ko
kia slaptybe, o ta del savo ku- 
mucziu iszduot negales, tai 
per visa diena gules ir stenies.

— Del nekuriu motereliii 
galva labai skauda, kada do- 
lerukas kisženiuje pas vyra 
skamba. Turi (koki nors reika
lą surasti kad‘doleruka iszleis- 
ti.

—Žmogus, kuris savo klai
das praideda pažinti gerai, tai 
jau visados buna per vėlai.

—• Už blogu daiktu grei- 
cziau imasi, negu dorybes mo- 
kinsiesi.

—■ Jeigu kėlės gyvenimo 
klaidžiosi, ir su niekšzais užsi- 
deesi, ta niekad nepasitaisi ir 
pražūsi.

— Už blogu daiktu žmonis 
greieziau imasi, negu dorybes 
mokinasi.

— Geriausia savo draugus 
pralinksminsime, jeigu kvai
lais priesz juosius pasirodysi
me.

—■ Katra motere moka 
slaptybe užlaikyti, tai liežuv- 
ninke motere tokia neužsitiki.

—• Nutraliszkumas yra del 
žmogaus azdaba, tik randasi re
tai kada.

— Per kentejima ir daseki- 
ma, žmogus geriausia mokslą 
ima.

PAS MEKLERI MOTE
RYSTES.

Atėjo jaunikis pas agenta 
kuris persza in pora.

— Kad toji mergina, su ku
ria mane nori apipaeziuot, ne
turi dantų!

— Ar-gi tai negerai? Pamis- 
lyk sau, ponas, nesenei asz pats 
pas dantini užmokėjau devynis 
dolerius už isztraukima trijų 
dantų mano paežiai... o kiek 
kasztuoja nauji o kiek pataisy
mas žandu, tai ponas tada per
sitikrintum. Asz sakau jog be 
dantų geriausia pati.

car Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczip. Paskubinkite]______

No. 170 Asztuonios istorijos a-
262 puslapiu... .35c pie Barbele; Mokytoja; Velniszkas 

Trys istorijos apie An- tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
• • j. Kožnas dai- ežio kudykio; Herodas Boba; Kas ne

itas turi savo vieta”; Ka pasakė ka- I pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevn;

Katalogas Knygųje.
Eina jis ulyczia, mato szasz- 

iavaš, pasielgimą jaunuome
nes. .. viską ta turi atminti o 
ant rytojaus pikta pataisyt ir 

, , spauaa tos puikios Knygos, tas paro-
kaltminkus stengtis nubausti. Į d0 kad Žmonėms ji labai patinka. 704 

Žodžiu tariant, 
nuolatos ir visur be pertraukos 
atlieka savo darba net ir tada, 
kada pasitaiko sueiti su drau- 

. ... gaiš prie stiklelio, tai jis klau-Vienas isz musu skaitytoju. . , T, , . ,, , i so ju kalbos o per tai sukraunaraszo ir klausia: ka dirba re-l ..... , , ,. ; materijom ir net tada jo sme-
daktonus laikraszczio ir kokis , . „ . .. , TTV n. .. genys neturi pasilsio. Tame la> vra jo privalumas? Uzvydi jis į. , . . .... , ■ ...• ■ " 1 . . < J , ke turi iszdirbmet ir set dirvaredaktoriui 10 darbo manyda- , , . . . . , '. J | ant rytojaus jau iszduotu vai- 
mas kad tasai praleidžia sma-’ 
gei laika sėdėdamas ant kėdės 
ir isztieses kojas ant stalo per
žiūrinėja laikraszczius, pasirė
dęs in balta kalniereli su “kop- 
sais” ir žibaneziais czevery- 
kais, eina in ofisą, paraszys ke
lis straipsnelius po tam maus
to kam turi gerai dagrist ir ei
na sau ant pasilsio, iszgeres 
pirma kėlės bonkutes alaus ir 
surukęs kelis gerus cigarus !

Bet tasai redaiktorius, kaip 
tasai sužeistasis, kenezia ir tai 
labai daug, ant nervu, kuriam 
niekam netiki kad jis serga nes 
jis gerai iszrodo o priek tam tu
ri ir silpnas akis nes negali sau 
nusipirkti stiklu ir turi dirbti 
kaip galėdamas.

Sztai guodotinas skaitytojau, 
žinokie jog’ kada tu užbaigi sa
vo asztuones valandas darbo 
(nes tu priguli in unija o re
daktorius ne), eini namo, po 
tam in teatra, pas pažystamus 
arba in šaliuna ir “gatavas,” 
spakainas, b darbas ir tavo ru- 
peseziai ant tos dienos užbaig
ti. -

REDAKTORIAUS 
DARBAS

ATSAKYMAS TŪLAM SKAI- 
' TYTOJUI KURIS KLAUSE 
! KOKIS YRA PRIVALUMAS 
' REDAKTORIAUS LAIK- 

RASZCZIO IR KIEK 
JIS DIRBA.

Bet visai prieszingai dedasi 
su redaktorium laikraszczio.

Redaktorius neturi pasilsio 
ir linksmybes. Jis turi rūpintis 
kad svietas matytu jo darba: 
turi parengti dirva, iszaket, 
iszarti, turi skaityt daug, su- 
troveti, temyti, jeszkoti žinių, 
parengti ta viską, kad perdirb
ti ant tinkamos formos. La
biausia czionais Amerikoj taip 
sunku — nes reikia intikti vi
siems, del žmonių visokiu pa
žiūri. Turi temyt kad nieką ne- 
užrustint nes tuojau® pasipila 
visokį kersztai ir t.t.

Kada tu, mielas skaitytojau, 
vienas su kitu dkaitai laikrasz- 
czius su užganadinimu ir pasil
siu po vakarienei, tai redakto
riaus mislys jau isz naujo dir
ba, jau jo smegenys parengine- 
ja ka turi paraszyti ant ryto
jaus.

Kada tu su savo mylima pa- 
cziule eini in teatra arba ant 
kokio, pasilinksmimnimo, re
daktorius, kuris gal taipgi ten 
randasi (nors nelabai tankiai 
ji užpraszo), jau mislina kaip 
turi apraszyti taji baliuką ar 
susirinkimą ir turi žiūrėti ant 
pasielgimo žmonių, kaip jie 
kalba ir linksminasi. — Kada 
tu, laike apvaikszcziojimu, pa- 
szventinimu, susirinkimu, ban- 
kiėtu ar prakalbu, sėdi sau ant 
kėdės su užganadinimu ir klau
sai, tai redaktorius jau dirba 
mislimis kaip laikrasztyje taji 
dalyka apraszyti.

Kada redaktorius važiuoja 
karuku (nes automobiliaus ne
turi tik jeigu kokis mielaszir- 
dingas žmogelis jam duoda 
“raida”), tai temimna ant vis
ko ir vis dirba smegenimis, kad 
vėliaus apie tai apraszyti. Jis 
pamato pasielgimus pasažie- 
riu, brutaliszka pasielgimą 
kundulktoriaus su musu tautie- 
cziais, tada jo smegenys dirba, 
mislina, kaip tai del gero savo 
tautiėcziu iszaisžkiht tai ant 
popieros ir juos apginti ateity-

No, 100 Tūkstantis Naktų ir 
w . Vieni puiki didele knyga. 27 Ara- 

; . biszkc j istorijos. Yra tai ketvirta 
; spauda tos puikios knygos, tas paro-

siu nes mašzinos ir darbininkai 
laukia. Jeigu (kada susivėlina 
arba užtrunka ant kokio pasi
linksminimo tai turi dirbti lyg 
pusiaunaktyje ar Nedeliomis 
kad parengti darbo del darbi
ninku.

Ir taip mielas skaitytojau, vi
sur, kur ir kada tu turi pasilsi 
ir pasilinksminimą, tai redak
torius turi dirbti. O kaip kada 
ir buna užpraszytas ant kokio 
pasilinksminimo, Ikriksztynu, 
veseilios, bankieto ar baliaus, 
tai tu linksminiesi be rupesties 
o redaktorius jau mislina kaip 
apie tai apraszyt.

Tu, broliuk, atsigulsi misly- 
damas apie savo Onuka, Mag- 
dūkia arba Mariute o redakto
rius mislina apie paraszytus 
straipsnelius, koki vaisi jie isz- 
duos.

Ir vela jis dirba kada tu esi 
pilnas linksmybių. Žodžiu, dar
bas redaktoriaus yra mažiau- 
ses kada randasi ofise o kada 
ateina in ji, tai paraszo ta, ka 
mislino per diena. Už tai nerei
kia paisyt ant to, kiek redakto
rius praleidžia laiko ofise nes 
redaktorius dirba kada eina 
ulyczia, kada sėdi restauraci- 

. joj, teatre ar kada guli lovoje, 
neužmerkdamas akis per kėlės 

, valandas. Bet ar kas pripažins 
tai? Ar kas tam viskam inti- 

, kės ?
Randasi senu ir dasektu re- 

. daktoriu kuriems nuduoda kad 
redaktoriaus darbas ėmėsi vien 
tik ant to, kad ponas redakto
rius sėdėtu prie savo stalelio ir 
peckeliotu su plunksna nuo ry
to lyg vakaro.

Kas kita, mano mylimi skai
tytojai, paraszyt koki nors 
straipsneli, koki laiszkeli arba 
pasakyti kokia prakalba karta 
ant sanvaites, — o suvis kas 
kito du kart ant sanvaites pa
raszyti in kožna laikraszti po 
15 arba daugiau szpaltu, isz- 
verst visokius straipsnius, pa
sakas ir žinias!

Turi jis perskaityt visokias 
korespondencijas, laįkrasz- 
czius, visokius daneszimus, isz- 
versti visokius straipsnelius isz 
svetimtautiszku laikraszcziu o 
ta pati turi daryti ir szventa- 
dieniais kad parengti laikrasz
ti ant Panedelio.

-‘O kada atsitaiko kokia ne
laime redaktoriaus szeimynoje, 
kaip tai liga ar mirtis tai ne
gali perstatyti savo užsiėmimo 
nei laikraszczio suvelint nes 
tuojaus ant jo galvos sutrenk
tu visa perkūnija isz visu sza- 
liu Amerikos.

'Sztai tokis yra kasdieninis 
darbas redaktoriaus bet visuo
menei, kuriai persistato kad ta
sai darbas, tankiai už nedidele 
mokesti, yra saldus ir lengvas, 
tai tame daug biustą, ypatingai 
kaip tasai skaitytojas, kuris re
daktoriui užvydi jo darba ir 
neturi mažiausio supratimo , 
apie redaktoriaus darba ir gy
venimą.

Skaitykite “Saule”

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka.

No. 132
glorius isz Valenczijos

redaktorius )di<lelu puslapiu, 150 paveiksliu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais vir
ažais. Didumas knygos, 9yix6% 
colius. Piri ite o nesigailesite. $2.00 

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
kus apraszv mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai.

Į No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne- ; 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-5 (Įvare. 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczfe; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apšipaeziuot; 
Pikta Onuka....................................25c

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

> Debesėlis. 77 puslapiu................. 20c
No. 107 Keturios istorijos apie 

Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki, 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35e

No. 108 Szeszios istorijos - apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus priminimai; Szeparka; 

. Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie 
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint 
atmaina oro. 59 puslapiu......... 25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (antras dalis), talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda; Velnias 
namieje; Kandidatas ant apsipaezia-

■ vimo; Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka; Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti; Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka; Teipgi keletą juoku, Geru ro- 
du ir t. t., 48 puslapiu................ 15c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi-

1 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. 113 Penkios istorijos apie 
Būrike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................. 15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze- 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba Ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.. . 15c

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; 
skialbtojas.

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ...................... 15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis sir Skuputis. 60 pus. 15c

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- ' 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- ; 
nuą prigauna. 58 puslapiu........ 15e

Per tamsybe in szviesa; Pasitar
siąs prasižengėlis; Duktė m.tlkaker- 
ezio. 121 puslapiu............. . ...25c

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų va.\a- 

’ ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
.1 Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa-- 

Trys istorijos apie Už-Į ežia; Mailach; Paskutinei Valandoi;

tras paeziuojaš. 76 puslapiu. . . 20c
No. 133 Dvi istorijos apie Ne

užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu .......................... 15c

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

No. 139
puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu-
Atmokejimas kunigo. 47 pus.. .15c .su jame atšigymimo; Metai Svarbiau-

No. 140
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie
Žibinte bažnyežioje; Sugertuves lw. * 
traukije; Alute duktė kun. Kerniaus; I Mariu;
Boksztas ant salos Dago. 64 pusią- puslapiu 
piu ......................  20č

No. 141
Kalvi

Iszmintinga rodą; Ap-
63 puslapiu.......... 15c

Keturios istorijos apie į siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau- 
j nikio. Suvirsz 100 puslapiu..........25e

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

15č
No. 173 Tris istorijos, apie Tal- 

Keturios istorijos apie I mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
Paszku; Atsitikimas senam iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15ė 
Geležinis vyras; Smakas ir |

1 Nikitas. 61 puslapiu ..................15c
No. 142 Trys istorijos apie Pa- 

'veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu .............................................. 15 c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žndins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

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

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

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

No. 149 Asžtuonios istorij os 
apie Dede isz Amerikos; pasaka ma
nu Dzedzes (Dzukiszka); Viena ne- 
dele teisybes; Iszgydintas; Nedoras 
Dede; Atsigavo; Valkata; Paukszte- 
lis Jezuso; teipgi keletą juoku ir ki
tokiu paskaitymu. 48 pus.......... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu....................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tamas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ..........15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................ 15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie u- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................... 15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

, No. T56 Puiki istorija apie Ma
lūnas girioje. 77 puslapiu .... 15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ........................................ 15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu.......................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gayenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, met. 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ii? Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu....................25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 165 Asžtuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode) 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnus 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus............................... IBe

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Uz- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus........25c

No. 169 Septinios istorijos apie 
Dorybe ir M.'elaszirdingumas; Pa
skutinis Pinigas; Laisve; Pražuvo 
Miszkai; Apleista Naszlaite; Jeszkok 
aukso szirdyje; Lape ir vynuoges. 
Preke ..........  25c

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi........................ 35ė

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimą- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke .............................................15c

Dvasiszkos ir kitokios knygos

No. 188 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga malda-kny- 
gele, pavesta visos kataliku jaunuo
menei. Graži knygele puikiai ir dru- 
cziai apdaryta skurineis minksztais 
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir 
jos preke tiktai..........................$1.50

No. 189 Aniolas Sargas, tai nau
jausia malda-knygele, su bažnyczios 
aprobatu, 448 puslapiu, visos reika
lingos maldos, puikiai išzmarginta, 
auksuoti lapu krasztai..............$1.50

No. 190 Vainikėlis, katalikiszka 
maldu-khygele, mažiausia knygele 
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas............. 50c

No. 191 Visuomet, maldu-knyge- 
le, katalikams lietuviams visokio am
žiaus, puiki maža knygele, 256 pus
lapiu, baltos ceiluloides apdarais su 
kolioruotu paveikslėliu ant virsziaus, 
auksuoti lapu krasztai puiki kny
gele del dovanojimo vaikams ir mer
gaitėms ...........................  $1.00

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilausko, su 
nekuriais reikalingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibrostvds 
Szvencziausio Veido Vieszp. Musu 
Jėzaus Kristaus........................  .’ 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Vieszp. Jėzaus Kristaus. ..... 10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie apmislinimo Kan- 
czios Vieszp. Jezuso Kristušo. Kny
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda ....................... 10c

No. 198 Gromata arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kristuso, 
perraszyta isz gromatos rastos grabe 
musu Iszganytojaus Jeruzolime. Už
gyventuose szalyse per katalikus, ko- 
žnas neszioja ta gromata apsiūta in 
puiki ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkaplieri .....................:. 5c

No. 176 A-Be-Cela, arba pradžia 
skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku ............................................... 10c

No. 177 Moraliszka Kabala, ka
tra iszdeda žmogaus ateiti........ .. 10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateiteš, su 
pagialba kažirom..........................10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyriu ir moterių........... 10c

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms, del iszmokejimo pinigu ligo
niams

No. 181 Kvitu knygele draugy
stėms del kasieriaus nuo sudėtu pini
gu ant susirinkimo...................... .25e

No. 183 Naujas Didelis Sapno- 
rius arba iszguldimas sapnu, 160 pus
lapiu su 283 paveikslais, druczial 
apdaryta kietais audeklineis apdarais 
dabar parsiduoda tiktai už .. $1.00

No. 184 Klausimai ir atsakimai, 
Anglu ir Lietuviu kalbose, del tu ka 
nori iszimti Amerikoniszkas popie- 
ras. Preke tiktai ....................... 10c

25 c

W. D. BOCZKAUSKAS - CO
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
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Nevesk mus in
Pagundyma

Isz vargingo apszviesto na
melio, stovinczio mažoje uly- 
czaiteje mieste B., isz e jo vyras 
turintis apie 36 metus. Ėjo su
sirietęs nuo szalczio. Apsirėdęs 
buvo in drapanas kurios netiko . 
žiemos laike. Buvo labai plo
nos. Po teisybei nesuplyszusios 
nes užlopytos bet alkūnes ir 
kelei jau buvo isztrinti isz ko 
galima buvo suprast jog ilgai 
savo ponui tarnavo. Žiūrint 
ant jo visa apsiredymo galė
tum pasakyt jog tai vienas isz 
tokiu žmonių kurie szalinasi 
nuo geru gyventoju ir szviesiu 
ulycziu. Bet ant veido galėjai 
matyt jog tai buvo doras žmo
gelis o isz akiu davėsi suprast 
jog jisai turėjo geresni gyveni
mą [kitados.

Buvo tai arti Kalėdų, langai 
visu kromu buvo puikei pa- 
puoszti ir ne dyvai jog prie to
kiu langu radosi daug regėto
ju.

Gerhardas Kestlinas taip-gi 
buvo užimtas stovėjimu prie 
vieno isz tokiu langu užmirszes 
apie bada ir szalti. Zoboveles 
del vaiku, knygos su abrozeleis 
arba dovana del paczios-užėmė 
jo galva. Juk ir jis turėjo pa- 
czia ir vaikus.

Eidamas taip sustojo prie 
vieno lango. Buvo tai didelis 
langas bankos. Gilus atsidusi
mas iszsivere isz jo krutinės. 
Lange radosi gurbeliuose sudė
ti popierinei, auksinei ir sidab
rinei pinigai. Už viena sauja 
tojo žibanczio metalio arba už 
viena iszmarginta popierele 
gautu visko ko tik geistu o 
priek tam atsikratytu nuo var
go kuris visais plysziais skver
bėsi insigaut in jo gyvenimą.

Taip mislydamas ir godžiai 
temindamas ant pinigu lange> 
pereitinejo užpakalyje jo kokis 
tai turtingas ponas apsirėdęs 
in puikius kailinius. Tasai po
nas kelis kartus mėgino ineiti 
in banka bet rodos nedryso in
eiti ir vela atsitraukdavo nuo 
duriu. Nežinodamas ka daryt, 
stojo prie lango isz szalies ir 
temino ant veido Kestlino.

— Mano pone, ar nenorėtum 
man padaryt maža tarnysta?— 
užklausė nepažinstamas Kest
lino.

Kestlinas greitai apsidairė ir 
žiurėjo ant puikei pasirodžiu
sio pono.

— Jeigu tai yra mano galy
bėje tai noringai patarnausiu 
tau.

Nepažinstamas davė ženklą 
Kestilinui idant atsitolintu nuo 
lango. Kada jie sustojo ant 
kampo ulyczios, nepažinstama- 
sis.iszsieme isz kiszeniaus ma
ža pundeli suvyniota in laik- 
raszti ir tarė:

— Ar nebūtum taip geras in- 
teikt szita pundeli del bankie- 
riaus pono Barrett?

— Ponas kalbi apie locninin- 
ka bankos ?

— Taip!
— Kodėl ponas pats nenune- 

szi, jeigu czionais esi? — pa
klausė Kestlinas kuriam apsi
ejimas nepažinstamo Buvo nu
žiūrėtas.

— Sulaiko mane priežastys 
kuriu tau negaliu iszreikszt.

— Jeigu taip, - tai noringai 
ponui patarnausiu.

— Acziu ponui, — ir padavė 
Kes’tlinui pakeli in ranka. — 
Praszau labai, idant paduotom 
tai in rankas paežiam Įocninin-

kui bankos; žinau jog jis da
bar randasi bankoj. Sztai pa- 
imkie sau už patarnavima.

Kestlinas pajuto delne bu- 
maszka o kada dirstelėjo ant 

[jos paregėjo penkis dolerius, 
paežiam laike isztiese ranka 
prie nepažinstamo mierije su
grąžinimo adgal. Žinojo jog tai 
buvo “ant alaus”. Niekados j 
nebuvo aplaikes nuo niekeno 
už patarnavima nes niekad 
priesz tai nepriimdavo.

— Ponas mane surūpini ne
priimdamas taja dovanele. Gal 
ponas turi vaikucziu už kuria 
galėtum jiems padaryt džiaug
smo.

Kestlinas priesz valandėlė 
buvo nuneszes in zostava szliu- 
binius žiedus užstatyt ir buvo 
tai paskutiniai dalykai. kurie 
radosi namie ant zostavo. Pati 
jo, apskaiczius kiek turės isz- 
duot už reikalingus daigius, 
pamisimo jog vyras gaus ma
žiausia nors asztuonis dolerius 
už žiedus nes tiek jai kanecz 
reikėjo bet nemielaszirdingas 
kupczius davė jam tik penkis. 
Bet aplaikyta penkine nuo ne
pažinstamo dabar labai prisi- 
duos. Po trumpam apmislini- 
mui indejo dovana in kiszeniu, 
padekavojas nepažinsi amui ir 
inejo in banka. Kada gavosi in 
didele sale kurioje sėdėjo dau
gybe rasztininku prie staleliu, 
tuojaus pažinojo, jog priėjimas 
prie bankieriaus bus jam sun
kus.

Tuojaus ant paežiu pradžių 
užklausė jo ko sau yelina o ką- 
da atsake jog nori pasimatyt 
su paežiu bankierium, musz- 
travojo ji nuo galvos lyg kojų. 
Matydami jo varginga apsire- 
dyma žiurėjo ant jo kreivai o 
kiti juokėsi isz jo vargingumo. 
Dave jam suprast jog ponas 
bankierius nepriimineja ubagu 
sziadien ir jog yra labai užim
tas.

— Asz ne atėjau praszyt pa- 
szialpos, — atsiliepė garsei 
Kestlinas, — ateinu isz paliepi
mo Įeitos ypatos ir turiu ka to
kio inteikt del pono priueipalo.

Balsu kuriuoni tai isztare 
padare savo. Tuojaus parode 
jam atskiru pakaju in kuri nie
kam nebuvo valia ineiti kaip 
tik ženklyvesnem ypatoms.

Durys atsidaro ir ineina mu
su vargszas in pakaju iszklota 
storu divonu. Kampe stovėjo 
puikus stalas prie kurio sėdėjo 
ponas Barrot’as užimtas per- 
žiurejimu gromatu ir telegra
mų.

Kestlinu’i atsiminė senovisz- 
ki laikai kuriuose ir jis buvo 
tokiam paežiam pakajuje. Lau
ke valandėlė pakol ponas Bar
rot’as atsistojo tada pasiklo- 
niojas gilei tarė:

— Buvo man paliepta idant 
inteiktau tau szita pakeli.

Prie tuju žodžiu iszeme pa
keli isz kiszeniaus ir padavė 
bankieriui.

Pakajus kuriame -bankierius 
radosi buvo kampe namo; 
Priesz Kestlina radosi langas 
isz kurio galima buvo matyt 
ant ulyczios. Dirstelejas per 
Įauga -paregėjo nepažinstama 
stovinti kuris ‘ par-egejas jog 
Kestlinas inteike pakeli ban
kieriui- -skubei atsitolino.

Kestlinas norėjo tuojaus at
sitolini idant bankierius nema
nytu jog jis laukia isznagradi-

SZOKIKES ISZ LA BELLE FRANCUOS. '
fizitos Francuziszkos mergaites atplaukė in New Yorko ant laivo Ule de France- kad 

rodyti savo perstatymus del Amerikonu. Fotografistai pasinauojo isz ju perstatymo ir nu
traukė szita paveiksią kada jos perstatė savo szoki.

Gražius Linkėjimai ’ 
Del Kalėdų ir
Nauju Metu

Kokiu da nebuvo lietuviu kal
boje ir busit užganėdinti. Jeigu 
jumis jie patiks parodykit savo 
draugams. Prisiuskite doleri o 
aplankysite 20 tu gražiu linkė
jimu su konvertoms. Nelaukite 
ilgai, pirkite dabar priesz laika

W. D. BoczkauskasCo.
Mahanoy City, Pa. <

; Dekavoja už Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimus.

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu linkėjimu kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius gražius linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
linkėjimus. Nudžiugo musu sžirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumiš dė
kingi kad jus ne tik ka platinate 
toki gražiu Lietuviszka laikraszti bet 
dar duodate proga toliau platinti 
Lietuviu kalba praduodami Lietuvisz- 
kus linkėjimus. Lai Dievas jus laimina 
toliau vesti jusu darbuote ir platinima 
Lietuviu kalba. Meš Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba, Mr, Ona Juszkauskiene 

: 1r 3 McClellan St.' Philadelphia, Pa.

ke visa atsitikima su nepažins- 
tamu ir bankierium. Paėmė pa
keli iii ranka ir prisižiurinejo 
jam akyvai.

— Ka ke.tini su juom pada
ryt?

— Pats nežinau ka daryt. 
Norėjau nuneszt iii palicija.

— Ar-gi nebūtu geriau pir
ma dasižinot kas-jame randa
si? Gal tokiu budu dažinotum 

Į prie ko priguli. ■ ir sugražint 
locnininko.

— Gerai kalbi! tai atidary- 
kim.

Lili perpjovė ^zniureli bet 
vos nuėmė popiera, sukliko isz 
dideliu dyvo. Kestlinas pats 
persigando kada/paregėjo kas 
jame randasi. Pakelyje radosi 
pinigai.

Abudu žiurėjo ant humaszku

jimo. i
— Kas poną prisiuntė? — 

užklausė bankierius.
— To nežinau.
— Ponias nežinai? Nesupran

tu.
— Kokis nepažinstamas pra

kalbėjo in mane kada stovėjau 
prie lango ir prasze manes 
idant tik del pono ypatiszikai 
inteikeziau szita pakeli. Dau
giau nežinau.

Bankieris dirstelėjo ant jo 
netikineziai ir apžiurėjas bai
mingai in pakeli rodos ar ne- 
užtemins jame dinamito, grei
tai sugražino adgal.

Po tuju žodžiu atsisėdo prie 
stalelio ir vela ėmėsi prie dar
bo. Kestlinui daugiau nieko 
nepasiliko kaip tik iszeit. Isze- 
jas ant ulyczios jeszkojo visur
nepažinstamo idant jam -sųgra- nusistebėja. Net j;.o,'valandelęį
žint pakeli. Ant galo pastana- 
vijo susitart su paezia ka pa
daryt su pakeliu.

Jau buvo ve'lu kada .sugryžo 
namo, kur -ant virszutinio 
augsz'to turėjo gyvenimą. Ant 
pirsztu ėjo tropais augsztyn 
nes nenorėjo daryt triukszmo 
neš žemiau gulėjo kokia tai 
motere labai serganti. Tykiai, 
atidarė duris. Liūdnas paveik
slas persistatė tame gyvenime. 
Nuogos sienos, tik Muka Viesz- 
paties kabojo. Senas stalas ir 
kelios -sulūžusios kėdės ir dvi 
jau senos lovos.

Mažas žiburėlis apszvietine- 
jo motere turinezia kokia tris
deszimts metu taisanti kelnai
tes vaikui. Iszbalus ir sudžiu- 
vus bet ant veido da iszrode 
puikiai. /

Kestlinas pasisveikinęs su 
paezia pasibueziavimu po tam 
priėjo prie lovos kurioje gulėjo 
trejetą vaiku nuo penkių lyg- 
deszimfs metu gardžiai mie
ganti. Dirstelejas ant ju sal
džiai priėjo prie pecziaus ku
riame vos szi'luma atsidavine- 
jo. Iszeme kvitą nuo užstatytu 
žiedu ir atidavė paežiai drauge 
su pinigais.

— Tik penki dolerei? — pa- 
szauke nusistebėjus Lili.

— Mano Dieve, tai visi musu 
planai nuėjo ant niek. Viskas 
jau ‘beveik iszsibaige. Neturi
me ne bulveles, ne druskos ne 
miltu o in pecziu inmecziau szi 
vakara paskutinius anglis.

— Acziu Dievui jog sulau
žiau savo pasisziauszima — o 
iszemes penkine isz kiszeniaus 
atidavė paežiai. — Už patarna
vima kokiam tai nepažinsta
mui ponui gavau taja penkine. 
Dievas mums taji nepažinsta
ma prisiuntė.

Ant paczios klausymo apsa-

Isz Lietuvos
KAIP ASZTUONIS LIETU- 

VO BERNIUKAI ĖJO
PRIETIKIU JIESZKOTI.

Kėdainiai., — Asztuoni ber
niukai nuo 12 iki 14 metu am
žiaus, jaunesniuju gimnazijos 
klasių ir pradžios mokyklos 
mokiniai, prisiskaitė invairiu 
fantazijų, buvo nuo tėvu pabė
gę ir iszkeliaive in Rusija. Ir, 
kaip patys prisipažinoi, ten nu
vykę butu pasidarė kazokais. 
Dalis szio-s keliautoju grupe#
jau kelias dienas savo mokyk
lų nebelanke ir laika praleisda
vo miszke, 'pratindamieąj 
numatytos keliones. J 
robinzonai Kėdainių Ąt< 
slaptai sėdo in prekini, traukini

pradėjo abudu skaityt -pini
gus. Buvo ju trisdešzimts bu
mą,szku o kožna ant tukstan- 
ezio doleriu.

Po kokiam tai laikui pati 
prakalbėjo jog Dięvas jam -pri
siuntė nepažinstama.

Kestlinas -suprato ka pati 
pasakė. Juk nemislino apie 
penkine tik apie trisdeszimts 
tukst’ancziu doleriu.

— Taip, Dievas ji man pri
siuntė per ka esmių gerai per
sitikrinęs. Dievas man ji pri
siuntė idant mane perimti ir 
duoti pažint ka tai ženklina 
praszymas maldoje Vieszpa- 
tieS: “Ir ne vesk mus in pagun
dyma” kuriuos žodžius kas 
diena savo maldose atkalbame 
be apsvarstymo ka. darome.

— O tai baisus -daigtas būtie 
iszstatytas ant . pagundinimo 
kada kožna diena meldžiame 
pagialbos, — atsake Lili. Gal 
but jog nelaime, kurioje rau
damės, padarys tave tvirtesniu 
nes tasai vargas mane permai
no jog sziadien hunu be jaus
ies o -szirdi mano pripildė kar
tumu, viskas manyje suszalo. 
Netikiu in teisingysta nes jos 
nesiranda ant svieto. Yra lai
me ir nelaime. Nebukie kvailas 
Gerhardai ir nekalbėk apie pa- 
gundiriima tik imikie dalyka 
taip kaip mums in rankas in- 
puole. Tudm kart giliukis atsi
lankė pas mus. Musu vargas 
jau baigėsi.

— Negalimas daigtas, Lili, 
Jau nuo senei pateminau jog 
tasai vargas kuriame randa
mos nuo kokio tai laiko, nu
traukė tave nuo Dievo ir isz- 
naikino drūta tavo tikėjimą ir 
žmoniszkuma. Ar-gi mistini jog 
tieji pinigai atnesztu mums gi
linki jeigu sau juos prisisavin- 
tumem? (Toliaus bus.

Vos stoties. Isz ežia jau leidosi 
pešti Panevėžio linkui. Pasie
kė Surviliszki, buvo įsulaikyti 
ir gražinti in Kėdainius tė
vams. Kaip kurie sziu jjaunuju 
keliautoju net buvo apsirūpinę 
ginklais, kad kelionėje kaip 
reikiant būti pasiruo'szusiems.

NAUJOS LIETUVOS 
MONETOS.

Kaunas.,—Sziuo metu Lietu
voje kalama naujos monetos: 
1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centu 
(varines), teiipgi 1, 2, 5 ir 10 

i litu (sidabrines). Variniu mo
netų vienoje puseje bus vals
tybes ženklas ir paraszas “ Lie
tuvos Respublika 1936,” o ki
toje, pagal monetų ruszi, Klai
pėdos szvyturio, Vilniaus Ka- 
eedroš ir Kauno Vaizdai. 2 li- 

■tu monetos vienoje puseje bus 
Prezidento Smetonos atvaizdas 
5 litu Dr. Basanavicziaus, o 10 
litu Vytauto Didžiojo. Naujos 
monetos apyvartoje pasirodys 
sziais metais (5 centu monetos 
jau pasirodė apyvartoje).

NUBAUDĖ LIETUVE 
MOKYTOJA.

Vilnius.,— V. Ry., raszo: kad 
Jusiu kame, Szvenczioniu aps., 
gyvena du iszvers'tarankoviai 
(lietuviai, kurie už atlyginimą 
inskundineja lietuvius kaimy
nus palicijai), kurie invairiais 
budais stengiasi panaikinti 
vietos vaiku lietuviszka namini 
mokymą ir iszgyveninti lietuve 
mokytoja C. Dindiene. Tie isz- 
verstaranlioviai ir inskun.de 
Dindiene palicijai už visokias 
iszgalvotas kalbas. Storasta, 
remdamasis palicijos praneszi- 
mais, gautais isz tu iszversta-; 
rankovių, nubaudė C. Dindiene- 
100 auksinu pabaudos, arba o 
sanvaitemis areszto.

Dekui Dievui ant auksztybes, 
Jau man neužilgio nuslinks 

sunkenybes-
Nereikės daugiau po svietą 

trankytis,
Po visus kampus svieto sau 

szvaistytis.
Manau sutverti visas drau

gystes,
KtD'iuose talpinsis visokios

—- - ■ - ■ • — kinystoš,' ~ '
Kas ka valgo, dirba ir'poroje 

gyvena,
Tai del manes gerai gana.
Vienas kals ir dirbs, kitas 

zal'atys,
Szlove kitoms plesz, liežuvei 

diena ir nakti makalaus, 
O ne tiek bus garbes,

Kiek nupleszimo szloves.
Kožnoje apygardoje kėlės 

randame, 
Mat, tai ne Dievui ant garbes, 
Norints su nupleszimu artimui 

szloves,
Tada viską geriau dažinosiu, 

In kur tik nuvežliosiu,
Kaip su bobelėms sueisiu- 

Meilei pasikalbėsiu.
Juk jau rūteles senatve 

martele,
Reiketu pamislyti apie mano 

duszele,
Ba dzievaž kaip atsimenu, 
Tai vos isz kailio neiszsi- 

narinu, 
Tada, kaip visiems dainuosiu, 
Tai viską svietui iszpasakosiu,

. Katra kaip kalbėjo,
Ka nuo kitu girdėjo,

Tada turėsiu naujienų gyvu, 
Tai galėsiu pasakyti ir del 

kitu.
❖ ❖ •>

Ana diena Nantike buvau, 
Kone svaiguli negavau,
In viena stuba inejau, 

Ka tik joje neparpuoliau. 
Kampuose užtikau daug ra

kandu, 
. Rodos kad tai lizdai del 
,-j kirmėlių,
Motere padavė man puoduką 

kavos, 
Tai vos kava pridėjau prie 

burnos, 
Pradėjo tuoj mane kratyti, 
Pasaitus szirdiės trankyti, 

Valgio gero retai pagamina,
Mėsa gerai neiszvirina, 

Pus-žalia vyrams paduoda,

Ir da raugalu atsiduoda.
Gaila man žiūrėti ant tu ne- 

bagu vyru,
O kaip nekuriu, 

Tai net geltoni pletmai po 
akiu,

Ir vargei kada atsigriebs, 
Jeigu kvaraba ju nepagriebs.
Gera gaspadine tai namie 

auksas, 
Bet jeigu tingine tai jau nekas, 

Ne viena rūtele mane labai 
peikia, 

Kitos susirietė visaip keikia, 
Kad prasikaltėlės koezioju, 
Už tokius pasielgimus ne vie

nai nedovanųjų, 
Nutylėti ju darbeliu negali, 
Teisybe svietui iszdainuoti 

turiu,
Ba kaip tylėsiu, 

Tai ir asz nieksze busiu, 
O kolei da daugiau apie jas 

dažinosiu,
Tai biskuti pasilsėsiu, 

Mat ,per Dangsgi ving diena, 
. .Buvau namie pati viena. 

Valgiau už daug torkes, 
Dabar pasteneti reikes.

ATSIRADO
Naszlei Motiejienei dingo 

parsziukas. Nužiūrėjimas puo
lė anUseno Petro, norints visi 
žinojo jog tai yra Dievobaimin
gas žmogelis. Nasžle norėjo ta
ji dalykai malsziai užbaigt per 
tai nusiuntė ji pas prabaszcziu 
idant jam perkratytu jo .sanži- 
ne. Prabaszczius primine se
niui apie jo dora gyvenimą o 
matydamas susigraudinimą 
ant jo veido dadave:

— Žinau tave kaipo gera Ka
talikai Atsimink tada ant pas
kutinio Sūdo; ka atsakysi ka
da stosi akis in aki su naszle o 
parszelis -bus tarp jus...

— Kunige prabaszcziau, ge- 
radejau... ar isztikruju bus ir 
tasai parsziukas fenais?

— Žinoma, kad bus !
— Na... tokiam laike pasa

kysiu: — O matai, Motiejiene, 
sztai tavo parszelis kuris din
go— '

PAJESZKO DARBO. J

Pajeszkau darbo ant farmbs 
ar už gaspadine kur vieta pa
stovi ir pas gerus žmonis. Pa
tyrus augyti gyvulius ir pauk- 
szczius. Kreipkitės ant adreso: 
2t) Mrs. Y. K. Z.

Box 16, Garden, Mich.

ŽOLIŲ ISZPARDAVEMAS
Trukžoliu, Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat- . 
metiu, Senesū, Apvyniu Ciobraliū, 
Czemėricziu, Kadagiu vuogu, Na- ' 
szleliu, Aleru szakniu tik po 60c 
svaras už kožna. Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
trajanka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
$10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.

M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

inskun.de


ŽINIOS VIETINES
— Nedelioj prasideda Ad

ventai.
— Kita Utarninka pirma 

diena Decemberio.
— Szimet 'buvo užauginta 

daugybe torkiu, todėl neku
ltuose vietose juos pardavinėjo 
po 18c svaras. Szioj apelinkeje 
ju preke 'buvo apie 30ę svaras.

— Lehigh Valles kompani 
ja pradėjo kasti naujus stripin- 
sus artimoje Tamakves. Darbo 
bus ant viso meto.

—• Darbininkes ir darbinin
kai kurie dirba Atlas Powder 
Co., dirbtuvėje, artimoje Ta
makves ir kitose Atlas dirbtu
vėse po visa Amerika, aplaikys 
bonusa ant Kalėdų, tai yra, vi
si tieji darbininkai kurie uždir
ba mažiau kaip po 400 doleriu 
ant menesio.

—■ Medžiokle ant meszku 
prasidės 1-ma diena Gruodžio 
ir baigsis 12-ta diena. Kožnas 
medžiotojas gali nuszauti tik
tai po viena meszka..

— Kapodamas leda savo 
troke, artimoje Moose namo, 
ant E. Centre uly.» kad innesz- 
ti szmota in sztora, Jonas Shra- 
han, 439 E. Mahanoy Avė., li
kos mirtinai sužeistas per tro- 
ka kuri vare Franklin Rickard, 
19 metu, isz Tamakves. Dreive- 
ris antro troko negalėjo ji su
valdyti isz priežasties slidaus 
kėlio ir tren'ke in ledini troka 
pataikindamas in Shrahana, 
baisiai suspausdamas jam vi
durius ir kojas. Sužeistąjį nu
vežė in Locust Mountain ligon- 
bute in Shenandori ant gydy
mo kur jo padėjimas yra labai 
pavojingas.

-— Trys vyrukai, Povylas 
Coombe, isz Park Crest ir Ron
ald Bainbridge ir Albertas Bri

l' jvbiidu isz Barnesvil-
les, likos sužeisti automobi- 
liaus nelaimėje per apsiverti
ma ju maszinos netoli Hosen- 
sbek. •* .'*F'

—■ Seredos diena, atsilankė 
in redakcija “Saules,” žymus 
sveczias advokatais p. Antanas 
Szahia, isz Boston, Mass., ku
ris lankosi pas ponstva St. Ge
gužius. Tikslas i pribuvimo 
pono Szalno in Mahanoy City, 
buvo 'dalivauiti Apeigosia S. L. 
A., 50 Metinam Jubilejuje, ir 
kalbėjo Seredots vak., Knights 
of Columbus svetainėje, kurioje 
atsibuvo paminėjimas tgip 
svarbios dienos Auksinio Julbi- 
iejaus S. L. A. Ponas Szalna 

’ teipgi buvo atsilankęs Shenan- 
dorije, Minersville, Tamaqua, 
ir kilosią lietuviskuosia kolon- 
ijosia musu aplinkinėje. Ad
vokatas Szalna yra svetingas 
ir apšviestas žmogus.
' — Ana diena lankėsi mieste 
ponas Mikolas Bluvas su pa- 
cziule isz Minersvilles, atsilan
kydami pas savo pažystamus 
ir prie tos progos atsilankė in 
redakcija “Saules” užkalbin
damas puikius kalendorius ant 
ateinąnczio meto. Ponas Blu
vas yra senu skaitytoju “Sau
les” ir remia ja visokiais bu
dais. Taigi, jeigu geistumei ap
lankyti puiku sienini kalendo
rių ant ateinanezio meto, atsi
lankykite pas poną Bliuva o jis 
jums padovanos viena.

— Kiek kartu žmogus pai
ma kvapo in s^yt) kuna per mi
liutą? Mažai žmonių negali at
sakyti ant szio klausymo. Pa
prastas suaugias žmogus kve- 
puoje apie 18 syk in laika vie
nos minute®, arba viena kvapa 
kas keturis plakimus szirdies. 
Vaikai kvepuoje apie 40 syk in 
miliutą, o kūdikiai apie 60 syk,

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Autobusu locnininkas, 
kurio busai važinėjo in tolimus 
miestus, Franas Martz, 51 me
tu amžiaus, gyvenantis Ply
mouth, mire nuo uždegimo 
plaucziu. Tasai žmogus, de- 
szimts metu adgal pradėjo biz
ni tik su vienu bosu ir sziadien 
turi apie 200 busu kurie eina in 
didžiausius miestus.

— Ugnis sunaikino narna 
kuriame gyveno dvi szeimynos. 
Namas stovėjo ant Sullivan 
Trail plento tarp Coxton ir 
Harding. Bledes padaryta ant 
10,000 doleriu. Szeimynos buvo 
priverstos iszlbegti tik su nak
tinėms drapanoms.

Maizeville, Pa. — Romanas 
Czepuska mirė Ashlando ligon- 
buteje Nedėlios vakara nuo su
žeidimu kokius aplaike būda
mas pataikintas per Readingo 
truki, kada ėjo namo vakare. 
Buvo tai Rusnakas, jo pati mi
re keli metai adgal. Paliko jis 
viena sunu ir tris dukteres.

Frackville, Pa. f Julijona 
Gulvinskiene, 23 metu, 145 S. 
Broad Mountain uly., mire 
Ashlando ligonbuteje, Utarnin- 
ko ryte, po pagimdymui sūne
lio. Velione gimė St. Clair ir 
ten prigulėjo prie parapijos. 
Velione paliko motina Elzbie
ta Maguire, vyra ir sūneli.

Ashland, Pa. — Pavieto de
tektyvai užklupo netikėtai ant 
saliuno Juozo Sawarskio, 42 W. 
Centre uiy., Nedėlios vakara, 
kuris pardavinėjo svaiginan- 
czius gerymus szventa-dienyje. 
Saliunas buvo pilnas žmonių. 
Palicija surasze visu vardus, 
ten buvusiu, kaipo liudintojus.

Lietuviszkas Programas
------Per Reidio------

Nedelioj, 3 lyg 4 popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

SU

; JpJSEPH AUGUST, Agent
i i 1225 E. Pine Street

Mahanoy City, Pa.
Telefonas 677

*That GOOD Beer^tt That HEALTHFUL Bt>r

SUnSHintB££R
SINCE 1861 _ READING .-PAl

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ih ra f TpnpiTI/AC mergaicziu preke!□£ LIL 1U V ve SIEKIA 30 zlotu-uuzau* UAM * V I Ticik ;paeme ka3k&kia Gudai.
ciene isz 50 metu Stanislovo 
Szultkos, už savo 16 metu duk- 

Tevas, Gudaitis,
PALIKO KUDIKL

Raudondvaris? — Didvyriu teri Janina.
kaime, pas kalvi Rutkausku ■ su palicijos pagialba sujeszko- 
jau vėlai vakare užė jo dar jau- j jo du'kteri net Lomžoje, kur ja 
na moteriszke su kūdikiu ir pa buvo iszvežes szis baltos pre- 
prasze nalkvynes. Kadangi kės pirkėjas.
lauke labai lijo, ūkininkas pa
sigailėjo moteriszkes ir leido 
nakvoti. Jau 'besirengiant vi
siems miegoti, moteriszke, pa
likusi kūdiki, iszejo laukan, 
ūkininkas lauke valanda, dvi 
ir pagaliau visai nesulauke. 
Kalvis, palaikes kūdiki dar I 
viena diena, atidavė ji “Lop- 
szelio ’ ’ prieglaudai.

KLUONE SUDEGE VAIKAS.
Zapyszkis.,—Zapyszkio vai., 

Pypliu kaime, ukininkaj Bie
liauskai iszvyko su reikalais iii 
Kauna. Namie paliko 6 metu 
amžiaus vaika. Pastarasis, su
siradęs degtukus, kažin ko nuė
jo in kluoną ir ten juos inžie- 
binejo. Užsidegė sziaudai ir 
žuvo liepsnoje. Kluonas su vi
su jame buvusiu turtu taip pat 
suliepsnojo.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE 
PLESZIMO TIKSLU.

Kretinga.,—Vieszkelyje Kre
tinga—Salantai miszke nežino
mi ginkluoti piktadariai už
puolė važiuojanti in namus 
Aleksandra Valentina ir ji vie
toje nuszove. Jo žmona trimis 
szuviais sunkiai sužeista, po 
keliu valandų nugabenta in 
Raudonojo Kryžiaus Ligonbu- 
te, Klaipėdoje. Sako, jog jai 
pa'sveikti maža vilcziu, nes ilki 
pagialba suteikta daug kraujo 
nutekėjo. Piktadariai abudu 
buvo ginkluoti revolveriais ir 
turėjo stipriai szvieczianczias 
elektros lempeles. Nuszove ve
žime sodinti Valentina isz- 
krauste kiszeneis, kuriose buvo 
apie 400 litu pinigu. Nežudy
tasis Valentinas 35 metu am
žiaus, ūkininkas isz Mosėdžio 
miestelio. Jis vietoje supirki- 
ne/daves produktus ir veždavęs 
in Klaipeda parduoti. Ir szi 
karta jis buvo plesziku užpul
tas begryžtant isz Klaipėdos 
turgaus. Piktadariu palicija 
jieszko.

Bukite Dėkingi 
Sunshine Alum
Nusipiikite sau baksa szito 
gero ir gardaus alaus del 
Thanksgiving Dienos. Iszsi 
giarki'to 'po valgiui, praleisite 
linksmai ta szvente. Orderuo- 
kite baksa sziandien.

AMERIKIECZIAI VALGYS 
LIETUVISZKA DUONA.
Isz Lietuvos in Jungtines A- 

merilkois Valstybes ^didesniais 
keliais invežama celiuliozes,, 
szvieži ir rūkyti ir konservuoti 
kumpiai, szveži ir rūkyti laszi- 
niai ir deszreles,, sziek tiek 
sviesto ir suriu. Lietuvos pre
kybiniai santykiai >su Amerika 
yra stipriai pagereje ir toliau 
žada gereti. Maisto produk
tams rinka jau iszdirbta ir a- 
teityje ji bus naudinga Lietu
vos kumpiams, laszinams ir 
sviestui. Prie mėsos ir sviesto, 
dedama pastangų pridėt Lietu- 
viszka degtine, krupniką, taip
gi alų ir ruginius miltus tikra
jai lietuviszkajai duonai. Lie
tuvos gėralu galima tikėtis 
Kalėdoms. Tuo bildu, ameri- 
kiecziai galės valgyti lietuvisz- 
ka duona ir gerti lietuviszkus 
trankus.

Rankvedis deda ypatinga

tuoti netinkamus darbo inran-
jektu, .per visa szali, WPA pin- j iszlavino net 350,000 valdžios ' kius, nesanitariszkas aplinky-

DARBO ŽINUTES

M

Su daugiaus kaip 2,000,000 
vyru dirbant prie 90,000 pro-

M|||g

darbininku ir jiems davė pir
mos pagelbos vyru certifika- 
tus.

jos pagelbos vyras randasi i bo sanlygas ir netinkamas al? 
prie kiekvieno .projekto, kad gas. .'
mažiausios žaizdos 'butu prižiu-
romos kuomet tik pasitaiko, svarba ant darbininku. saugu-
Per tris darbo programo metus mo. Darbininkai raginti rapor- 
Amerikos Raudonasis Kryžius I.................

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

TURĖJOME UŽTEKTINAI KALAKUTU ANT DEKAVONES DIENOS.
Žiem-vakaru dalyje Suv. Valstijų farmeriai užaugino szimet daugiau kaip milijoną 

kalakutu—torkiu del Amerikoniszku gyventoju, ant Dekavones Dienos. Patogios dukreles 
tenaitiniu farmeriu prigialbsti juos užaugyt ir iszpenet. Sztai matome ant paveikslo tris to
kias dukreles lesinant kalakutus mesdamos lesala isz vežimo ant tėvo farmos.

STATYS NAUJA PLIE- 
NINYCZIA.

Cleveland, Ohio. — Republic 
Steel korporacija apreiszke kad 
statys naujus fabrikus kurie 
ketina kasztuoti apie 15 mili
jonu doleriu kurie iszdirbines 
apie 60 tukstancziu tonu plie
no ant menesio. Apie. 2,000 dar
bininku bus priimta in darbus.

PADIDINO DARBININKAM 
MOKĖSTI.

Lewiston, Pa — Visuose szil- 
ko dirbtuve paskelbė kad pra
dedant nuo 29 d. Novemberio 
pakels savo 5,000 darbininkam 
penkta procentą mokesties.

C. F. REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu> 

:: Gabiausia* Balsamuotojas :t
— Geriausia Ambulance _ 

patarnavimas szioj ))
bu) apelinkeje. Bile ko-
SS kiam laike; diena ar Ac,

nakti. Visada turi pil- 
■jl, na pasirinkimą meta- ZŽ*.
YtR liszku ir kieto medžio
II Grabu. Laidoja nu-
I mitelius pagal naujau

sia mada ir mokslą.

| Turiu pagialbininke 
I moterems. Prieinamos

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;5I6 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

IR MOTERES YRA UGNAGESEIS RO SIJOJE.
Paveikslas geriau parodo ne kaip žodžiais galima apra szyti apie Rusiszkas moteres 

kurios sziadien dirba viską ka vyrai dirba ir turi užsiėmimus apie kokius moteres kitados ne 
nesapnavo. Paveikslas parodo ugnagesiu maszina kurioje sėd i ugnies inspektorka, M. Dimit
ri jeva, pasirėdžius kaipo ugnagesys ir važiuoja ant ugnies. Ugnagesiai yra prisidrutinia 
prie maszinu su vagiais prie diržu, kad nenupultu nuo troko laike smarkaus važiavimo. 
Sziadien Rusiszkos moteres net kasa tunelius ir varo visokias maszinas, be jokio skirtumo 
nuo vyru.

WPA APSAUGOJA
DARBININKUS

silaiko prie darbininku ap- j 
szvietimo sanryszyje su ju dar
bais sistemos ir intraukima ju ‘ 
kovoje del industrialiszko sau
gumo.

Apsaugojimas WPA darbi
ninku seka 1933 m. pradėta 
programa kuomet administra
torius Harry L. Hopkins, su- 
szauke saugumo inžinierių 
konferencija Washingtone pra
dėti kova panaikinimui nelai
mingu atsitikimu prie darbo 
projektu. Tam tikslui jis tele
grafavo visiems valstijų admi
nistratoriams insakydamas 
jiems pasamdyti saugumo inži
nierius užžiureti visus projek
tus.

WPA Apsaugos skyrius vei
kia kiekvienoje valstijoje po 
vadovyste profesijonaliszko 
saugumo inžinieriaus. Visi 
nauji projektai pilnai isztyri- 
neti ir patarimai apsaugojimui 
darbininku duoti virszininkui, 
kuris veda ta darba. Po szituo j 
pilnu isztyrinejimu darbas 
pradėtas ir nuolat peržiuretas. 
Tarpe paežiu darbininku yra 
nusistatymas praszalinimui ne
laimingu atsitikimu. Knygutes 
ir “saugumo—lapeliai” tankei 
iszleista ir nekuriose valstijose 
visi darbininkai priverstina^ 
turi lankyti savaitine saugumo 
konferencija.

Pirmos pagelbos medžiaga 
yra aprūpinta kiekvienam 
WPA projektui ir akiniai ir 
kiti apsaugojanti dalykai pri
statyti tiems projektams, ku- 

'rie ju reikalauja. Prityręs nau- 

bes arba neatsargu troku va- . 
žiavima. Jam insakyta rapor
tuoti visas menkiausias žaiz
das projekto pirmos pagialbos 
vyrui, kad gavus kuogreicziau- 
sia priežiūra.

Rankvedis paaiszkina kad 
kadangi paežio darbininko 
apielinke parinko projektus 
tad buvo jo pareiga, kaipo vie
tinio pilieczio, matyti jog dar
bas gerai atliktas.

WPA yra milžiniszkas Jau
ti.szkas sumanymas atlikto ko 
nors. Galimas daigtas kad klai
dos invyksta bet bukime tikri 
kad Amerikos žmonės nepada
rys klaida nieko neveikti.

Kaipo pasekme to.s apsaugi
nes kovos nelaimingu atsitiki
mu prie WPA projektu yra 
daug mažiaus negu privatisz- 
koje industrijoje. Kaikurios 
valstijos veda tokius pasek
mingus apsaugos apszvietos 
programas jog nelaimingi atsi
tikimai beveik visiszkai pra- 
sža'linti. Marine Terminai pro
jektuose Delaware valstijoje, 
kad nors vyrai nuolat dirba 
prie ir vartoja ekspliodiojan- 
czia medžiaga, tik keturi nelai
mingi atsitikimai invyko ir tai 
buvo tik laiko pragaiszinimas. 
Oregon valstijoje, visi WPA 
darbininkai fiziszkai iszegza- 
minuoti pirm negu stoja prie j 
darbo. Tikima, kad Massachu
setts valstijoje vedami moks-' 
liszki eksperimentai praszali-j 
nimui baisaus “silicosis” pa
vojaus granito darbininku tar
pe teiks galutina apsauga net 
500,000 vyru, kurie kasdien 
dirba prie silica dulkeliu.

Apszvietimas WPA darbi
ninku sanryszyje su ju darbais 
nesenei pastūmėtas iszdalini- 
mu darbininku rankvedžio vy
rams prie projektu. Lengvoj 
kalboj rankvedis paaiszkina 
WPA organizacija ir jos darbo 
reikalavimus. Darbininkui pa
tarta kaip jis gali rasti darba 
privatiszkoje industrijoje per 
National Re-employment Ser
vice, apraszo apie blogas dar-

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
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