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Manevrai Flotos

Amerikoniszka flota turej o savo manevras artimoj Ka- 
lifornijos pakraszcziuose kad laike pareikalavimo butu 
pasirengus apginti Amerikoniszkus pakraszczius jeigu 
nevidonas staigai užkluptu ant Amerikos.

GRAIKAI * PLIEKIA * ITALUS
Graikai Užklupo Ant Italu 
\Kalnuose SuDidelems Bledems; 
Anglikai Bomdardavo Kruppo 
Dirbtuves; Vokiecziai Paskan
dino Keliolika Angliszku Laivu

Isz Amerikos
SUDŽIA ŽINOJO
I ---------

KAIP PAGUODOTI 
MOTINA,

.}>g Mninete, Iowa. — Sudžia 
[Aubry nubaudė Charles Kent, 
18 metu, ant dvieju metu kalė
jimo prie sunkaus darbo ir už
mokėjimo 500 doleriu bausmes 
[už sumuszima skaudžei savo 
mo'tknos. Ant sudžiaus užklau- 
feymo: “Ar prisipažyati kad 
humuszei savo sena motina?” 
Ant ko jis atsake: ‘ ‘Prisipažys- 
tu, bet turėjau tame gera prie
žastį nes man nedave pinigu.”

“Jeigu tik už tai, tai neturė
jai jokios priežasties ir ateity
je atsimink gnodoti savo gim
dytoja o dabar turėsi užtekti
nai laiko apsvarstyt kiek už 
tave iszkentejo tavo motina su 
kuria itaip nedorai pasielgei,” 
tarė sudžia in ta j i iszgama su- 
pelL

Paderewskis Atvažia
vo In Amerika

Jersey City, N. J. — Ignac 
Paderewski, žymus pianistas, 
ibuvusis Lenkijos premjeras, 
pribuvo in czionais. Jis atplau
kė isz Lisbon o ant laivo Ex
cambion. Sako jis jog nubodo 
jam gyventi Europoj ir dabar 
ant gero apsigyvens Su. Val
stijose kur nesiranda jokiu re
voliucijų ir,,'karin ir nereikia 
saugotis krinfancziu bombų.

Laivas Nuskendo Plan- 
kentis In Amerika
New York. — Angliszkas la

voninis laivais “Dorado” pra- 
nesze per reidio buk jis skers
ta pataikintas per submarina 
300 myliu nuo Irlandijos. Vi
ki luotai sunaikinti. Plauke jis 
in New Yorka su tavom ir pa- 
sažiereis.

BOMBA SKIRTA 
TĖVUI

UŽMUSZE JO SUNU IR 
DUKTERS.

Scranto, Pa. — Sūnūs ir duk
tė, 19 ir 17 metu amžiaus, vai
kai daktaro Earl H. Rebhorn, 
insedo in tėvo automobiliu su 
tikslu pasivažinėjimo bet vos 
sūnūs pradėjo maszina, szitai 
kilo baisi eksplozija kuri su
draskė visa maszina ir užmusze 
abudu vaikus. Manama kad tai 
buvo aitkerszinimas kokio ang- 
lekasio kuris turėjo neapykan
ta priesz dalktara kuris buvo 
kompensacijos tyrinėtojom ar
ba kitu ypatų kurios turėjo ko
kia neapykanta priesz ji. Mies
tas paskyrė apie 10 tukstancziu 
doleriu už dažinojima kas ta 
galėjo padaryt. Dinamitinei ži- 
nunai pribuvo isz New York o 
ir kitu miestu isztyrineti kokiu 
budu ir kokis dinamitas buvo 
indetas in automobiliu kuris 
užmusze vaikus.

Daktaro Dukrele Isz- 
szoko Isz 16-to, 

Augszto
New-York. — Audrey An

derton, 2-1 metu, duktė daktaro 
Andertono, užsimusze ant 
smeik iszszokdama per Įauga 
isz 16 laipsnio namo. Kūnas 
nukrito ant konkretinio įsaid- 
voko ir likos baisei sumankio- 
tas. Priežasties savžudinstos 
yra nežinoma.

Neatgabens Daugiau 
Vaiku Isz Europos
Washington, D. C. — Valdžia 

nutarė daugiau nesiunsti laivu 
in Europa ant pargabenimo ap
leistu vaiku in Amerika nes 
Vokietija atsisakė apsaugoti 
tokius laivus nuo submarinu ir 
ju pasielgimą ir negvarantina 
pasekmingos keliones tokiems 
laivams.

ANGLIKAI SUSZAU- 
DE 15 EROPLANU

Atėnai, Graikija. — Graikai 
nustume Italiszkus kareivius 
ant viso frunto kalnuose ku
riuos Italai geidžia užimti bet 
be jokios pasekmes. Ant Alba
nijos rubežiaus taipgi atsibu
vo smarkus musziai su didė
lėms bledems.

Daugelis Angliszku bombi- 
niu eroplanu paleido daug 
bombų ant amunicijos dirbtu
ves Kruppo, Essene, uždegda
mi daugeli dirbtuvių ir namu 
nuo kuriu liepsna buvo matyt 
ant daugelio myliu.

Vokiecziai vela garsina kad 
paskandino daugeli tavorinin 
laivu ant Atlantiko mariu. 
Taipgi bombardavo Londoną 
bet Anglikai buvo pasirengia 
ant tojo užklupimo ir suszaude 
net 15 Vokiszku bombiniu ero
planu o likusieji turėjo lėkti 
adgal.

Vokiecziai Randasi Po 
Visa Finlandija

New York. — Ana diena at
plaukė in czionais Finiszkas 
tavorinis laivas su 147 pasažie- 
reis isz Finlandijos. Pasažierei 
apsakinėja buk Vokiecziai yra 
užemia visa Finlandija. Tarp 
pasažieriu radosi jaunas vaiki
nas, Viktorius Lukjanovski, 
20 metu, kuris buvo pasislepes 
ant laivo ir atplaukė vogtinu 
budu. Apsakė jis kad gyveno 
Lenkijoj toje dalyje užimtoj 
per Maskolius. Po tam pabėgo 
in Lietuva, vėliaus in Estoni- 
ja kur su trimi draugais pavo
gė luoteli ir nusiyrė 100 myliu 
in Finlandija. Isz ten jis nuėjo 
peksczias 1,200 myliu, isz Fin
landijos in Petsamo,

5 Amerikoniszki Laivai 
Paskandyti

London. — Penki Ameriko
niszki laivai kuriuos Anglija 
nupirko nuo Suv. Valstijų, li
kos paskandyti per Vokiszka 
slapta lai va kuris plaukinėj a 
po mares, jeszko laivus ir juos 
skandina.

—■ Amerikoniszki cigaru 
fabrikantai sunaudoję 200 sva
ru tabako ant padirbimo ciga- 

Į ru.

Vokiecziai Iszguja Ku
nigus Isz Norvegijos

Stokholmas. — Norvegija 
pasilikus po padu Vokiecziu 
dabar yra persekiojama viso- 
keis budais. Vokiecziai pradė
jo iszguiti ne tik Protestonisz- 
kus kunigus bet ir Katalikisz- 
kus už tai kad laike pamaldų 
kunigai atkalbėdavo maldas 
už j u karalių kas labai nepati
ko Naziams nes karalius Haa
kon gialbejo savo tėvynė nuo 
užpuolu Vokiecziu.

36 Zokoninkai Kovos 
Už Graikija

Atėnai, Graikja. — Ana die
na Graikiszkas kliosztorius isz- 
siunte 36 savo zokoninkus ku
rie pristos prie Graikiszkos ka
riuomenes ir kovos už savo te- 
vyne.

DARBO ŽINUTES
Philadelphia, Pa.— Czionai- 

tinis sūdąs užtvirtino Rėadin- 
go Anglines Kompanijos už
manymą randavot 578 akerus 
žemes GaisS ir Foster apskrity
se del Buck Run kasyklų. 
Readingo Kompanija mokes po 
40 centu už tona del locniiiin- 
ku tosios žemes.

Washington, D. C.— Valdžia 
davė Fordo Automobiliu Dirb
tuvei kontraktu ant padirbimo 
maszinu del eroplanu. Yra, tai 
didžiausias kontraktas ant mo
toru. Tasai kontraktas yra 
vertes ant 122,323,029 doleriu. 
Kontraktas taipgi likos iszduo- 
tas ant maszinu del eroplanu 
del Wrilght Corporation, isz 
Paterson, N. J., ant 11,436,042 
doleriu.

Kulpmont, Pa.— Apie 50 
butlegeiriniu anglekasiu aiplai- 
kys darbus Susquehanna ka- 
syklosia czionais, kurios paran- 
davojo szmota 'žemes, isz kurios 
kas anglis, o iszkastos anglis 
bus czystytos Cameron broke
ryje.

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Brąziliszkas eroplanas susidū
rė su kitu eroplanu ore ir 21 
ypatus likos užmusztos — 15 
pasažieriu ir 6 varytojai. Tuk- 
staiczei žmonių mate taji bai
su atsitikima. .

Butu Užmuszia 
Hitleri

Munikas. — Angliszkas ero- 
planas butu užmuszes Hitleri 
kada tasai buvo atsilankęs in 
czionais in tula narna ant ka- 
riszkos rodos su kitais veikė
jais. Bomba nukrito ant namo 
ir ji suardė bet jame jau nieko 
nesirado nes visi buvo apleidę 
kėlės minutas priesz tai. Hit
leris buvo atsilankęs nesenei in 
viena czionaitini alini darža 
kuriame radosi bomba kuri 
truko bet Hitleris tik ka buvo 
apleidęs taja vieta ir taip apsi
saugojo mirties.

Hitleris tvirtina buk Vokie
tija turi užtektinai amunicijos 
ir kariszku eroplanu kad ves
ti ilgai kare ir nors ir Ameri
ka instotu in kare tai Vokietija 
galėtu nuo visu apsiginti.

5 Kunigai Užgriauti 
Bažnyczioja

London. — Vokiecziai nepa
liovė bombardavima Londono 
lyg vėlybai nakcziai. Kelios 
bombos pataikė ant Katalikisz- 
kos bažnyežios kurioje radosi 
daugelis žmonių ir penki kuni
gai. Griuvesei visus prislogino 
ir jie negalėjo gautis isz po ju. 
Keliolika moterių su vaikais 
likos užmuszta. Ar kunigai isz- 
liko gyvi tai to nepranesza te
legramai.

Kita bomba pataikė in teat
rą krutamu paveikslu kuria
me radosi apie 300 žmonių bet 
ne vienas nenorėjo apleisti te
atrą bet kada jiems apreikszta 
kad teatrui kerszina sugriuvi
mas, tik tada ji apleido.

Amerikoniszkas Lai
vas Paskandytas

Melbourne, Australija. — A- 
merikoniszkas tavorinis laivas 
“City of Rayville”, likos pa
skandytas per povandenine 
bomba, 120 myliu nuo czionais 
ir nuskendo in kėlės minutas po 
pataikymui in bomba. Visi lai- 
vorei skaitliu j e 38 likos iszgial- 
beti per kitus laivus.

—' Aluminum yra naudin
gas kariszkas minerolas kurio 
Amerikas padirba po 600 sva
rins kas minuta.

Kinija Taps Demokracija

Kinai taps laisvu sklypu, pradedant Novemberio 12 d., \ 
kada apszauks sau konstitucija. Vadai tosios naujos lai- 4 
sves yra generolas Chiang Kai-Shek ir jo motere. Juodas 
pletmas parodo vieta užimta per Japonus.

Tikras Gyvulys, Ne 
Vyras

Dunkirk, N. Y. — Vincas Do- 
binski, parejas namo apsvai
gintam padėjime, baisei su- 
musze savo serganezia moterė 
už tai kad toji per tris dienas 
nebuvo jam pagaminus vaka
rienes. Vargsze guli jau ikeles 
sanvaites lovoje nes serga ant 
paralyžiaus koju ir negali pa
sijudini isz vietos. Kada Vin
cas buvo užimtas plakimu ser- 
ganezios moteres, inbego in 
stuba jo kaimynas ir matyda
mas ka tasai gyvulys daro, ati
traukė insiutusi Viliok nuo pa
ezios apdovanojo ji keleis žan- 
dineis po tam paėmė už kalnie- 
riaus ir nuvede in palicijos 
stoti.

Buvusis Anglijos Ka
ralius Atlankys Suv.

Valstijas
New York. — Kunigaiksztis 

Windsor, kuris buvo Anglijos 
karalium, ketina su savo Ame
rikoniszka paczia atsilankyti 
apie Kalėdas in Suv. Valstijas. 
Tikslas jo atsilankymo yra su
rengti dideli balių ant suszelpi- 
mo nukenitejusiu nuo kares 
szeimynu Anglijoj. Ketina jie 
czionais praleisti apie dvi san
vaites. . ■

A 
Puikei Padekavojo

Merginai
Allentown, Pa. — Benas 

Schultz mane buk randasi Vo
kietijoj nes suejas ant szokio 
su mergina, paprasze jos kad 
su juom eitu szokt. Mergina 
buvo pailsus darbu ant farmos 

Į ir atsisakė su juom szoikti to
dėl Benas tvyksztdlejo mergi
nai per veidą kad net kraujas 
pasileido jai isz noseles. Už ta
ji darba likos nubaustas aiit 
szimto doleriu ir turėjo užmo
kėti merginai da kita szimtihe 
už paniekinimą jos priesz žmo* 
nes ir nupirkti jai nauja szle- 
be. Brangus dalypstejimas 
mergaites veido bet gerai to
kiam žvėriui kuris nemoka pa- 
guodoti moteres?

Burtininke Paliepė Jam 
Nužudyt Paczia

Magnolia, Ark. — Simon 
Domeo likos uždarytas kalėji
me už nužudymą savo paezios, 
Molly, nes taip .jam paliepė pa
daryti burtininke, kuri taipgi 
likos aresztavota.

Domeo sake buk nuėjo pas 
burtininke kuri jam apreiszke 
buk jo motere kasa po juom 
duobeles ir geidžia ji praszalin- 
ti nuo szio svieto todėl priva
lo jis ja pirma praszalinti nuo 
svieto nes prieszingai, pats tu
rės mirti.

Burtininke užginezina buk 
ji jam paliepė nužudyt mote
re, tik davinėjo jam gerus pa
tarimus kaip gyventi sutiki
me su motere o ne ja nužudyt. 
Burtininke likos uždaryta ka
lėjime.

Suvalgė Ketures Visz- 
tas Ant Piet

Columbus, Ohio. — Alfredas 
Balke, isz Indianapolis, Ind., 
kuris yra szesziu pėdu ir sze
sziu coliu augszczio, sverentis 
apie tris szimtus svaru, pribu
vęs in czionais, taip buvo isz- 
alkes kad nuejas in restauraci
ja užkalbino ant piet ketures 
visztas. Tarnas restauracijos 
mane kad tai bus pietus del ko
kiu szesziu ypatų ir pagamino 
ketures visztas. Bet baisei nu
sistebėjo kada Balke pats vie
nas atsisėdo prie stalo ir pra
dėjo valgyt, nuszluostydamas 
viską grąžei nuo stalo — ketu
res visztas, salotu, duonos, 
asztuonis puodukus kavos ir 
dvi kvortas aiskrymo. — Kat
ra moterėlė geistu turėti toki 
ėdiką ant burdo?

Trys Katukai Suaugia 
In Viena

■' i

Williamsport, Pa. — Kate 
atvede deszimts kacziuku pas 
farmeri William Enfield, tarp 
kuriu radosi trys kurie yra su- 
augia in viena. Kacziukai yra 
sveiki ir jeigu pasiliks gyvi 
tai atnesz nemažai pinigo del 
locnininko.



Kas Girdėt
miauses vietas tojo miesto. 
Pažystamieji jai pasakė kur ji 
turi nusiduoti o ypatingai turi 
atlankyti miesto žverinezin 
kuriame turi pamatyti slonius,,

apvaiksz- jevns jr ]ijfus nepaprastus
Dienos ar-
Užbaigimo
laikrasztis

rius kokiu mažai randasi 
svieto.

Moterėle klausydama ge-u^ 
pabarimu, nuėjo in žverinezin 
ir pradėjo prisižilll'inėt viso
kiems žveriems, ant galo pri- 

. K‘ ejo prie kletkos kurioje pama- 
raszczio. Todėl jeigu mylimi )(\ liepaprastil gyvniia apie ku- 
ska-itytojai rastu trumpa žinu-
cziu, teiksitės mums už tai do- nft maeZiu. 
vanoti,

Isz priežasties 
eziojimo Armistice 
ba paminėjimas 
Svietines Kares,
“Saule” likos atspausdintas 
diena priesz tai nes pacztas 
taja diena buna uždarytas ir 
stengėmės nesuvelinti laik-

j' ’ ’ • > 'd ' • ” • |
Vyirpcziai, jeigu esate nasrai 

leis ir persiskyria nuo griauž- 
les bobeles, drebėkite nes ja po 
smert vela sutiksite, tik hežine 
kokioj vi eitoj'.

Sztai tyrinėtojas ir žinunas 
pliver Merill sako buk jis su 
pagialba naujai iszrasto in
strumento vadinamo “psycho- 
lustroimelterio” gali susikalbė
ti su dvasioms ‘ ‘ anam sviete. ’ ’ 
‘ Sako jis jog kalbėjo su vy
rais kurie mirė ir gavosi 
“ten” įsusieidami su savo pir
mutinėms pacziulems nuo ku
riu persiskyrė isz szios aszaru 
pakalnes. Arsziausia yra jog 
tasai psycliolustrometeristas 
neiszaiszkina ar tieji nelaimin
gi vyrai gyvena sutikime su 
isavo pirmutinėmis pacziulems 
ar gailiesi kad su ja suėjo po 
r-mert.

ri niekados nebuvo girdėjus 
Buvo tai kongaras.

Nusistebėjus laibai, užklauso 
dažinretojaus, kokis tai butu 
per sutvėrimas.

“Tai' kongaras, gyventojas 
Australijos,” atisakė dažiure- 
tojas.

“O Dieve mano! O Motina 
Dievo!” sukliko persigandus 
sena Airisze. “Negalima, tikė
ti kad tai butu teisybe”. Ir tai 
už tokio gyvulio isztokejo'ma
no dukrele ? ’ ’

Pasirodė vėliaus kad jos 
duktė iszkėliaivo in Australija 
keli motai adgal ir ten iszteke- 
jo. Motere mane kad Australi
joj gyvena, toki žmones.

S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Valdžios Agentai Naudoja Szviesias Kulkas

Valdžios slapti agentai ana diena perstatė palicijai kokias jie naudoja kulkas nak
ties laike kada užklumpa ant nevidonu. Tasai bandymas atsibuvo Quantico, Va. Kada 
taisės szviesias kulkas iszszauna isz karabinu tai mato in kur pataiko.

Tankei redakcija aplaiko
ROZALIJA PRUDENT

| jutau, kad jis atsirado ir pasi-
Įėmiau ji.
j — Ach! bet asz buvau links
ma, tikrinu, jus buvau 'links
ma! Padariau viską, ka. ponia 

įBoudin liepe darvti. Ir tada I . .! pagiri džinu ji ant lovos. Paskui 
vėla suspaudė įname toki bai

dus skausmai ji g maniau nu- 
1 mirsiu. Jeigu jus žinotumėt Ka 

ai reiszkia, jus ten, ju* to ne- 
iumet taip daug. Asz su- 
nu, paskui 

linu ant grindų:
iai suspaudė,

vela jiarpu.o- 
sikausmai bai
gai bu t kokia 
. Gulėjau ten 

vieniu viena... ir tada ginu* an
tras... antras mažutis., du, taip, 
dn toki. Aiitraji paėmiau, pa
dariau tai ka pirmajam ir su-

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszkii, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mataru.

VISOS TRYS 
KNYGUTES

* * S A U L E ’ ’
MAHANOY CITY, PA.

Sziadiena mirė 3,946 Ameri
konai!

Kokiu budu užklausite? Ko
kia nelaime atsitiko? Nebuvo 
jokios nelaimes tiktai tjti 
.■mirszta žmonių Amerikoj 1 
jflįėna. Szimet iszmirs viso apie 
pusantro milijono žmonių o tu, 
mielas skaitytojau, gali būti 
.vienas isz ju. Jeigu tiek žmo
gių mirtų ant kart kokioj nelai
mėj, tai sakytum kad buvo tai 
jhaisuis atsitikimas bet žmones 
jnirszita po visas dalis svieto ir 
apie tai niekas nesirūpina.

Isz tu 3,946 kurie sziadien 
mirė, 63 atėmė sau gyvastis — 
nemalonus skaitlis in laika vie
nos paros. Likusieji mirszta 
nuo ligų, senatvės, visokiu ne
laimiu ir Lt. Nepaisant kokiu 
Inrdu apleidžiame szia aszaru 
paikinę bet “gyvastis” buvo 
stebėtinu atsitikimu ant szios 
žemes, yra tai gyvasties kelio
ne. Ne vienas užklausia saves: 
‘“kasžirt isz kur asz paeinu ir 
j n kur kelia unu ? ”

Tame laike kada 3946 ypa- 
itd# mirszta sziadien, 6,500 kū
dikiai užgema tuom paežiu lai
ku Amerikoj o szimet galime 
istaeziai sakyti jog užgims apie 
;trys milijonai kūdikiu; gimi
mai pervirszina mirtis apie mi
lijoną ant meto.

Taip, mintis yra reikalinga 
idant padaryti vieta del nauju 
ateiviu. Kad dažinoti kiek ant 
viso svieto mirszta. žmonių, pa
dauginkite Amerikoniszka 
skaitli' per 20 o turėsite atsa
kymą.

Stebėtinas skaitlis per me
ta jeigu 28 milijonai žmonių 
mirszta per meta o 48 milijonai 
kūdikiu užgema.

Visi kelei veda in ta paezia 
vieta isz kur žmogus daugiau 
jau nesugryžita, negalima apsi- 
Jsaugot nuo tosios keliones ir 

kasbukime pasirengia in ja 
mjnuta savo gyvenime.

praszymus kad patalpintu dy
kai apgarsinimus apie szokius, • 
balius, partijas ir kitus skel
bimus kurie neatnesza jokios 
naudos del iszdavystes. Reikia, 
atsimint kad iszdavystes laik- 
rasZcziu turi mokėti taksas už 
apgarsinimus kurie yra skel
biami 1a ikraszcziuošė.

A

Pirmsedis paskutini karta
Į£LYA buvoitikrai misferinga. paragino ja atsakinėti ir bandė 

-*T . ............. .. T 1* * •

Ne taip labai senei, jeigu 
motere atliko savo gaspado- 
riszka užduoti kaip : prižiūrėjo 
gerai narna, viską padare ant 
laiko, vaikus užlaikė czystai, 
kožna pageidima savo vyro isz- 
pilde ir t.t, tai sakydavo kad 
toji motere buvo tikra motere 
iszpildydama savo privaloma 
kaipo gera gaspadine ir pati. 
Daugiau nuo jos nereikalavo 
o ir ji patti nėsi'jaute nuskriaus
ta o jos visas svietas radosi 
tarp keturiu sienų jos namelio 
ir buvo visame užganadinta.

Bet paskutiniuose metuose 
užėjo dideles permainos tarp 
moterių. Sziadien motere su
siprato idanit laikytis su pro
gresu ir visokioms permainoms 
tai turi permainyti būda savo 
gyvenimo. Turi eiti drauge su 
progresu, dalyvauti drauge su 
visu svietu, mokytis ir iszsi- 
vys’tyt savo protą kad butu isz- 
min'tinga ir atsakanti del isz/ 
auginimo jaunos gentkartes/ >

tai
nu-

Nei prisaikiiitieji teisėjai, 
nei teisimopirmsedis, nei patsai 
propuroras negalėjo ja supras-

Tula Airisze, isz kokio 
mažo kampelio Irlandijos, 
važiavo in Dubliną pas savo 
gimines ir būdama akyva mo
terėlė, pradėjo atlankyti žy-

Pasakykit man, ar-gi man g:;- ' 
linui, iszmaitint du kūdikiu, — 
man gaunant tik 25 frankus al
gos in menesi? Sakykit, ar-gi 
galima? Viena, taip, butu ga
lima, šžiaip taip, bot ne dti.’Ta
tai visai apsuko mano galva. 
Ka asz žinau apie tai? Saky
kit, ar-gi įasz galėjau pasirink
ti viena, kuri isz ju?

— Asz nežinau. Jaucziausi 
tarsi man paskutine valanda 
prisiartino. Uždėjau ant j u pa
galvi nežinodama... Nebu-ėžiatf 
galėjus auginti abieju. Paskui 
ir pati užsiguliau ant pagal
vio. Gulėjau, i-aiėziojaus, rai- 
cziojaus ir vis verkiau iki die
nos szviesa pamaeziau pro Įau
ga. Abu jie numirė po pagal
viu. Tada pasiėmiau juos po 
pažastimis, nulipau žemyn ir 
nunesziau juos daržan. Pasi
ėmiau daržininko s'pata ir isz- 
kasus gilia, gilia kaip galėjau 
iszkast, duobe, palaidojau 
juos; viena vienoj vietoj, kita 
toliau, kitoj. Ne sykiu palai
dojau dėlto, kad negalėtu kal
bėti apie saVo molina, jeigu tie 
mažycziai lavonėliai kalba. 
Ka-gi asz žinau apie tai?

— Paskui, gulėdama lovoj, 
taip apsirgau jog negalėjau 
atsikelti. Jis paszauke dakta
rą ir jis viską suprato... As'z 
jums teisybe sakau, garbingi 
teisėjai. Darykit su manim ka 
jus norit. Asz ėsiu pasirengus.

Puse prisaikinituju teisėju 
garsiai sznypszte nosis kad su
silaikyti nuo verksmo. Teisma
butyj moteres negarsiai verke.

Pirmsedis dar klausė:
— Kur palaidojot kita kū

diki ?
— Ta, kuri jus turite? — ji

nai klausė.
— Bet szitas... skitas... szis 

buvo po gėlėmis.
— O kitas yra žemuogėse, 

prie szulinio.
Ir ji pradėjo taip gailiai 

verkti, jog niekas girdėdamas 
ja negalėtu nesusigraudinti.

Mergina Rozalija Prudent 
likosi, isziteisinta.

Parasze Guy De Mays.
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arba pradžia
SKAITYMOti, tai tarsi mano brolis sugry- 

žo. Paskui viena, vakara jis 
prasze manes eiti su juo pa
upin, kad mes galėtume pasi
kalbėti niekam nekliudant. 
Asz ėjau... Nežinau... nežinau 
kaip tai atsitiko... jis apsika
bino mane... Isztikro asz neno
rėjau to... ne... ne... Bet asz ne
galėjau... Norėjau rėkti. Oras 
buvo taip szvelilus... Menulis 
szviete... Nenorėjau, asz jums 
prisiekiu... Bet negalėjau... jis 
elgesį kaip jam patiko... Pas
kui (taip buvo per tris sanvai- 
tes, iki jis ežia buvo... Asz bu- 
cziau sekus ji iki krasztūi svie
to... Jis i'szvažiavo... Ašz neži
nojau, kad turėsiu kūdiki... Ne
žinojau to iki apie mėnesi lai
ko vėliau.

Ir ji pradėjo taip gailiai 
verkti jog reikėjo duoti laiko 
jai atsipeikėti.

Palaukus, pirmsedis spa- 
viedninko tonu vela prabilo:

— Na, leskite kalba.
Jinai vėla pradėjo kalbėti:
— Kada sužinojau kad esiu 

nesžczia, nuėjau pas ponia 
Boudiln, akusžere, kuri ežia 
pat yra ir gali patvirtinti tai, 
ir teiravausi jos kas reikia da
ryti, jeigu tai atsitikiu jai ežia 
nesant. Paskui pasiuvau dra
panėlės... dirbdama naktis po 
nakeziai, nuo ankstyvo vakaro 
iki pirmai valandai ryte. Ir su- 
sijeszkojau kita vieta nes gerai 
žinojau jog busiu praszalinta 
nuo tarnysites. Bet asz norė
jau gyventi ežia iki paskutines 
dienos kad sutaupyti kiek ska
tiku nes mažai turėjau o auk
lėjimui mažyczio reiketu daug.

— Tai jus nenorėjote nužu
dyti kūdiki — klausia pirmse
dis.

— O, pone, nenorėjau!
— Tai kam-gi užmuszei ji?
-— Tai atsitiko szitai kaip r 

gimė greieziau negu tikėjausi. 
Tai atsitiko virtuvėje, beplau
nant indus. Ponas ir ponia Va
rambotai jau miegojo. Labai 
kainlkindamasi, rankomis prisi
laikydama nuėjau virszun ir 
guliau ant pliku grindų kad 
nes'U'terszti lovos. Tai tęsęsi] 
galbnt valanda, dvi, ar tris;! 
asz to negaliu pasakyti, labai 
kankinausi Skausmuose; pa
galios . visomis spėkomis... Fa

.. .ir...
RASZYMO

★isZgauiti nors dali jos isžpažin- 
ji.ies. Jis mandagiai paraginęs 
ja davė jai suprasti jog visi 
szie vyrai, ežia susirinkę pa
daryti nuosprendi, netroksž’ta 
jos mirties ir dar galbūt pasi
gailės jos.

Ir jinai ryžosi kalbėti.
—Tai sakykit, kas yra tė

vas to kūdikio? — klausė jis.
Iki sziof jinai neat.sakinėjo. 

Bet dabar, žiūrėdama in savo

Mergina Prudent (Rozalija) 
tarnaite Varambotu, isz Nan
tes, kuri neszczia visai po
nams nežinant, ir savo kamba
ryje pastogėje, nakties laike, 
pagimdė kūdiki o paskui nu
žudžius ji palaidojo darže.

Pats atsitikimas 
prastas, tarnaitėms taip atsi-j P011u's, kurie taip bjauriai ja 
tinka dažnai. Bet

★ 
★

164 pus., Did. 5x7col
i Tiktai, 10c.
★
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Prietelėi žmogų apleis, pati, 
nuo jo pabėgs o vaikai ji už- 
mirsz ateityje bet sena knyga, 
kuria turi visada, bus tavo 
priėtelium ir suraminimu tavo 
nuliudimuose. Todėl, jeigu tu
rite sena apiplyszusia knyga 
namie ir ja paguodojate, tai 
nors tnom parodykit savo pa
guodom© kad ja duotumėt ap
daryk Prisiunskite in redak
cija o knyga bus puikei apda
ryta ir druczėi, pagal naujau
sia būda.

Nepalikite degtuku ant sta
lo arba kur kitur kur vaikai 
galėtu pasiimt juos kad neši
nas jus namie. Puiki liepsnele 
gali uždegti szlebukes vaiku ir 
pakol apsižiūrėsite tai ju apsi- 
žioplinimas gali kainuoti ne 
tik visa jitsu turtą bet ir gy
vastį jusu kūdikio. — Todėl 
bukite saugesneis su ugnia.

Skaitykite “Saule”

ežia buvo i 
keisitas, neiszaiszkinamas da
lykas. Kada palicija krėtė mer
ginos. Prudent kambari, rado 
jame visas kūdikiui reikalin
gas drapanėlės kurias pati Ro
zalija pasiuvo dirbdama nak
timis, nuo ankstyvo vakaro iki 
pirmai valandai ryte, per tris 
menesius. Krautuvninkas, nuo 
kurio mergina, pirko žvakes 
pasiszviesti siuvant drapanė
lės! ir mokėjo isz savo algos, 
irgi liudijo tai. Taip-gi paaisz- 
kejo jog ir distrikto akusizere 
davusi Rozalijai reikalingu pa
tarimu, atsitikime jeigu kūdi
kis gimtu tokiame laike kada 
'akusžėres pagialba nebū t u ga
lima. Ji taipgi jau buvo gavus 
ir vieta pas Poissy nes žinojo 
kad Varambotai nebutu laike 
jos pas save; jie yra labai mo- 
ralingi žmones.

Teisme buvo ir Varambotas 
su savo žmona, vidurines kle- 
sos žmones, isz provincijos, 
gyvenantieji isz ineigu. Jie 
baisiai supyko ant szitos varg
dienes merginos už .suterszima 
jiems namu. Jie norėjo matyti 
ja pakarta, pakarta, dargi be 
jokio teismo ir jie szmeiže ja 
kaip inmanydami.

Nusikaltėlė, augszta, 
mergina, isz Žemosios 
mandijos ir gerai pamokinta 
sulyg savo kilmes. .Jinai gailiai 
verke ir neatsakinejo nei iri 
viena klausymą.

Ir tefemas ir teismabutyj 
susirinkę žmones negalėjo būti 
kitokios nuomones kaip tik 
tos, kad mergina papilde ta 
pikta darba momente dideles 
desperacijos ir beprotystes nes 
viskas liudija jog jinai rengė
si auklėti kūdiki.

daili

! apiszmeiže, staiga prabilo:
— Tai buvo Monsieur Juo

zas, pono Varamboto anūkas.
Žmones pradėjo nenusedeti 

kėdės ir visi vienu balsu suszu- 
ko: “Tai ne tiesa! Ji meluoja! 
Tai pažeminimas.

Teismo pirmsedis numalszi- 
no juos ir fese:

— Malonėkite sakyti to
liau, kaip tatai atsitiko:

Jinai tuojau pradėjo liuosai 
kalbėti. Jos szirdžiai, tai pa
vargusiai ilgesio, pilnai szir
džiai, skausmu apimtai, pasi
darė .lengviau ir ji pradėjo 
aiszkinti 'savo liūdėsi, dideli 
liūdėsi, szifiems žiauriems vy
rams, kuriuos ji iki sziol laike 
savo prieszais.

— Taip, jis yra ponas Juo
zapas Varambotas, kuomet jis 
ežia vieszejo vėlesniu laiku.

— Kuom ponas Juozapas 
Varambotas užsiima?

— Jis yra žemesnes rankos 
aficieras artilerijoj... Jis par
važiavęs i'szbuvo du menesiu. 
Du vasaros menesiu. Kuomet 

- jis pradėjo žiūrėti in mane ir 
meilintis prie manes visa die
na, asz i'szpradžiu nieko nema- 

1 iriau. Bet paskui jam patikė
jau, pone. Jis nuolat sake kad 
asz graži mergina, kad jam pa
tinka būti su manim, kad. asz 
kaip tik jam tinku... ir asz, asz 
pamylėjau ji labai. Reikia su
rasti, lengvai patiki tokiems 
dalykams, gyvendama viena... 
vienui viena... kaip asz gyve
nau. Asz esu viena ant svieto, 

: pone. Asz neturiu su- kuo kal
bėti... neturiu kam pasakyti 
mano vargus, nelaimes... Ne
turiu nei tėvo, nei motinos, nei 
brolio, nei sėSferS, nieko. Ir ka
da jis pradėjo man-taip kalbe-

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, išzaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00- 

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT
> “C A ITT T?” C

PLATINKI!!

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu da ne
buvo Lietuviu 
kalboje ir bu
site užganė
dinti! -Jeigu 
jumis patis pa
tiks parodyki-

gams. 10c už 
viena;3 už 25c

| arba 20 už $1.00 su Konvertoms ! 
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE 

DABAR PRIESZ LAIKA !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 94 coliu ilgio, 

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota
Adresas:

SAULE PUBLISHING 
MAHANOY CITY, PA.,

laiszka.

co., 
U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias BalsamuotojaS :: 
, Geriausis Ambulance 

/T patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 

jjF nakti. Visada turi pil-
na pasirinkimą meta- 

v liszku ir kieto medžio
I Graibu. Laidoja nu-
Į milelius pagal naujau-
I šia mada ir mokslą.
I Turiu pagialbininke
I moterems. Prieinamos

prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce 3*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bel> Telefonas 532-J

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,..................$1.50.
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA,
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BEMKARTAS
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LIETITVOJ tas pavasaris bu
vo szilitas. Atmenu, buvo 

gražus Gegužes pavasaris. Di
delis Paverkniu kaimas, kaip 
tyczia ta diena ’buvo pasipuo- 
szes lyg .kokiam pokiliui. So
duose medžiai žydėjo. Ju gro
žis ir kvapas gaivino ir laibiau
si apava r gusi a siela, teikė pa
sitenkinimą. O malonus pava
sario oras tarsi glostė, buczia- 
vo veidus. Baltieji beržai, aug- 
sati topeliai, placzialapiai kle
vai ir senuosius liepos iszkele 
galvas auigszcziau sodu medžiu 
augszcziau trobesiu senu stogu 
tarsi didžiavosi savo puikumu. 
Trobesiu stogai kaip koki maži 
kupstai, szen ir ten matėsi tarp 
medžiu. Pietinėje kaimo pusė
je tekėjo upe Verkne. Isz tolo 
jos vanduo blizgėjo nuo saules 
spinduliu, kaip veidrodis. Tar
si kirminas ji vingiavo, krypa
vo lygiąją pieva. Vanduo joje 
plauke, ritosi palengva, tarsi 
pailsės, Sutingęs. Ir in sziauria 
ir anapus upes žaliavo užsėti 
ilgi eržiai kaimieeziu lauku.

Jaunos mergaites, jaunieji 
vaikinai, tėvai ir motinos 
szventadieniais pasipuosze, nei 
tai stengdamiesi susilyginti su 
gamtos gražybe, nei tai lauk
dami kokio pdkilio.

Paverkniu žmones, kaip ir 
paprastai tokiais vakarais, rin
kosi paupin, prie tiltu. Isz ten 
viįas kaimas parsineszdavo ži- 
niris. Ten pakeleiviai gaudavo 
patarimus, kuris kelias eina in 
Butrimonis, Augsztadvari, 
Trakus, Vilnių ir kitus mies
tus. Skaitantieji laikraszczius 
ten ateja papasakodavo kas 
dedasi pasaulyje.

Ant tilto, viename gale susi
spietė pulkas vaiku o toliaus 
stovėjo prisiglaudės prie bar
jero mažas, apdriskęs berniu
kas Antanukas. Antanas Kal
vaitis buvo jo vardas bet ji 
daugiausia vadindavo benkar
tas, arba Antanukas benkar- 
tas...

— Benkarte, benkarska szi- 
ja, — erzino ji vienas isz būrio 
berniukas, ugiu lygus Antanui, 
tik geriaus apsirėdęs ir links
ma iszvaizda.

— Kur tavo tėvas, a? — ty- 
cziojosi maža mergaite.

— Driskiau, benkarte, — pri
dėjo dar vienas.

— Antanai, pantanai, ben
karte, tu neturi tėvo, tavo mo
tina pasileidus, — tyeziojosi 
treczias isz būrio. Ir visi gar
siai kvatojo, rodydami pirsz- 
tais in varsgza Antanuką.

Antanas stovėjo tylėdamas. 
Jo akys pilnos aszaru. Kasdien, 
kas Nedeldienis, kas menesis 
jis girdėjo ta kartu, pikta, plę- 
szianti jo szirdi žodi, — ta pra
keiksmo žodi — “ benkartas. ” 
Jam buvo sunku kęsti pasity- 
cziojimai. Gaila savo motinos. 
Juk ji tokia gera, taip gaili ji. 
Antanukas užsidenge ranka 
akįs. O keli drąsesni vaikai pri
bėgta pradėjo trukdyti ji už 
apiplyszusiu rankovių ir szu- 
kąvo:

Verkia, benkartas, ver- 
kia!

V. a ' ' •
Antanukui to jau buvo per

daug. Jis pabėgėjo nuo tilto ir 
pagriebęs akmenukus, dideliu 
įnirtimu pradėjo svaidyti in 
susirinkusius vaikus. Uždavė

dviem. Jie suriko. Kiti iszsi- 
gande iszbegiojo, klykdami. 
Pasilikęs vienas jis jautėsi di
delis, galingas, galis apsiginti 
netik Save bet ir pavargusia 
savo motina.

— Ar matote ka. tas benkar
tas padare? — piktai kalbėjo 
moteriszke szluostydama savo 
vaiko pramuszta kakta.

— Niekszas, — atsiliepe ki
tos, kurios pirmiaus tik žiurė
jo isz tolo ir juokėsi, kuomet 
vaikai niekino Antanuką.

— Asz jam parodysiu! —ei
dama prie Antanuko kalbėjo 
apveiktojo motina.

Antanukas norėjo bėgti na
mo bet jis atsiminė kad visuo
met, jeigu jis nusikalsta, vyrai 
ir moterys ateja niekina jo mo
tina ir grūmoja muszimu. O 
motina, nusigandusi, susiner
vavusi musza ji — musza smar
kiai. Kada jai pereina piktu
mas ir baime, vėl glamonėja ji, 
bueziuoja. Bet nuo to nei jai, 
nei jam ne'atsilygina padaryta 
skriauda. Jis baisiai bijojo mu- 
szimo o dar labiau bijojo ma
tyti motina verkianezia.

Moteriszke artinosi. Antanu
kas mate jos bjauru, pilna pik
tumo veidą. Mate jos kersztu 
deganezias akis. Jam rodėsi 
jog jinai pagriebs ji už gerk
les ir užsmaugs. Sudrėbėjo jis. 
Iszgastis kaip peiliu vere szir- 
din. Pabėgėjo in kita gala til
to bet pasijuto bejėgis. Kas tai 
kankina,,smaugia ji. Pažiurėjo 
i’n vandeni. Tamsus juodas 
vanduo verpetais sukosi prie 
kranto. Barnu ten rodėsi, gera. 
Ir pasileido Antanukas nuo 
tilto. Lyg paukszczio sparnai 
suplasnojo jo suplyszusio 
szvarko skvernai! Pasitaszke 
vanduo. Pasidarė ant vandens 
didelis ratas ir prarijo Verkne 
Antanuką!

— O Jezu, Marija, pasiskan
dino,- — suklykė kelios mote
rys ir rėkdamos bego prie til
to.

Subėgo daug moterų ir vyru 
bet vis jie bijo pulti vandenin 
ir gelbėti vargsza berniuką. 
Atbėgo drąsuoliu. Jie tuojau 
leidosi vandenin ir suradę An
tanuką isznesze ant kraszto. 
Bet jis buvo jau negyvas. Ir 
supo ji ant audeklo ir rankas 
in krutinę lemde bet gyvastis 
jau buvo žiauraus vandens isz- 
plešzta. Jis neatgijo.

Gandas žaibo greitumu pa
sklydo po Paverkniu kaimu. 
Žmones didelias būriais bego 
prie tilto. Atbėgo ir Antanuko 
motina. Uždusus, mirtinos bai
mes apimta vargsze puolė ant 
berniuko, suspaudė galva ran
komis ir bueziavo ji ir verke. 
Graudžiai verkei Jos aszaros 
krito ant jo veido ir slinko per 
žalidus žemyn. Rodosi jog ir 
jis verkia, — verkia, gaili pa
likta motina. Dvi geraszirdes 
moterys atitraukė ja nuo ber
niuko ir ramino: “Neverk, ne
verk! Juk nieko negelbes... To
kia Dievo valia!...’’

O ji, prilaikoma geraszirdžiu 
moterų, svyravo ir verke:

— Brangiausias mano Anta
nėlis. Mano ramybe, mano vil
tis! Juk tik del jo asz ir gyve
nau. Nelaimingi vargszai mes! 
Visi mus neakenezia, visi mus 
niekina. Vargszas Antanėlis!

verpetais, prie kranto daužėsi. 
Per verpetu skyles tarsi matė
si bedugne, bedugne prarijusi 
Antanuko gyvasti. Baisu žiū
rėti in vandeni.

Antanukas gulėjo augsztie- 
ninkas. Jo plaukai buvo susi- 
tarsze. Veidas pajuodavęs. Lu
pos suraukszletos. Jos rodos 
sake skaudu gyvenimą, dideli 
nepasitenkinimą, nedėkingu
mą žiauram svietui. Biski pra- 
sieziaupes ,tarsi nori szypso- 
tis. Man prisiminė jog jo lupos 
taip prasieziaupdavo, kuomet 
kas nors sakydavo — ‘‘ben
kartas.”

----- G A L A S------

Ka-gi jis kaltas? Kuomi jis 
nusidėjo žmoniemsikad jo tai]) 
neapkentė? Juk jis nekaltas, 
tai mano vienos kalte, mano 
nuodėmė. Žiaurus, neteisingas 
svietas!

Ji kalbėjo iszleto, tarsi ver
dama žodžius ant siūlo. Jos' 
balsas skardus, gailestingas, i 
Kelios moterys szluostesi asz- 
aras, žiūrėdamos in ja. Jos il
gi, palaidi, pasitarsze plaukai, 
pusiau atlapota krutinę dare 
ja. kokia, tai keista, nepaprasta. 
Ji buvo dar jauna bet veide 
jau turėjo raukszliu, kuriomis 
greitai ritosi viena, paskui kita 
dideles aszaros; rodėsi kad tos 
raukszles ir buvo aszaru iszre- 
vuotos. Jos veidas, akys liudi
jo, jog rūpestis ir vargas buvo 
dažni jos svecziai. Ji vis verke, 
verke labai gailiai. Asz stovė
jau szale savo motinos. Atsi
menu, kaip karsztos mano mo
tinos aszaros užkrito man ant 
veido. Ir man labai pagailo ir 
Savo motinos ir Antanuko mo
tinos ir vargszo Antanuko.

— 'Turėsime szianakt dide
lio vėjo, visuomet o skenduoliui 
būna vejas, — sake Mare Kul- 
biute, karszta davatka, prisie
kusi nesiženyti. O jeigu labai 
gera proga pasitaikytu ženytis 
tai apsiženijus szventai gyven
tu.

— Ne, nebus vėjo. Vejas bu
na tik tada, jeigu netikėtai nu- 
skensta žmogus o szis benkar
tas pats nusiskandino, — gin- 
czijo Autose Ditkiute, kuri 
taipgi padariusi tvirtus priža
dus nesiženyti bet vyrus gryna 
ranka drysdavo sveikintis.

— Liaukitės niekus plepeja, 
tingines, tik dyka-duoniaujate 
ir plepate niekus. Pasiskaiity- 
tymet laikraszcziu, knygų, isz- 
siblaivytumet isz tu prietaru, 
— ruseziai draudė senyvas 
žmogus, dideliu bedieviu ir 
farmazonu davatkų apszauk- 
tas. Davatkos viena kitai ka 
tai sznabždejo, bet garsiai ne- 
dryso kalbėti. O jis atsigryžes 
savo draugui kalbėjo:

— Prietarai, tie prietarai! 
Insiede jie giliai tamsiu žmo
nelių szirdin ir sielon. Ir szis 
vargszas berniukas neteko gy
vasties tik delei to. Mokino 
motinos nekaltus vaikuczius 
niekinti ji, bjaurinti. Kente, 
vaikas, kente ir pritruko, pa
galios, jam kantrybes. Ir jo 
motina niekina o jinai gera 
mergina. Taip, taip Alena Kal
vaiti gera mergina. Gyveno ji 
pas mus ilga laika. Niekas nie
ko jai negali primesti. Pasitai
kė nelaime. Nu, ka? Juk dau
geliui nelaimes atsitinka. Kam 
ežia smerkti? Be to, juk tai 
daugiau vyro kalte negu jos. 
Pamėtė, nesiženijo ja tas lai
dokas. Jis turėtu visa tai nu- 
kensti o ne jinai. Vaikas ir-gi 
buvo geras. Paims, būdavo, 
skaityti, tai tik laikykis. O juk 
dar tik pupa. Ir meilus ir pa
klusnus buvo vaikas, gaila jo...

Saule jau slinko už tolimo 
miszko. Didele, raudona ji ma
tėsi per augsztu, senu aržuolu 
szakas ir rodėsi kad insipainio- 
jus szakose, nori isztrukti ir 
pasileisti žemyn o jos laiko, bu
eziuoja ja.

Upeje vanduo darėsi tam
sesnis ir baisesnis. Jis sukosi

Lietuviu,
Kapsu, zanavyku ir dzūku,

Ten ir bajoru randasi,
Tikras Lenkas vadinasi,

Isz tokio ne Lenkai ne Lietuvei1 
naudosi neturi, I 

Sėdi kaip apuokas, niekas ant' 
ju nežiūri, 

Savo tauta suvis užmirszo, 
Lietuviszka kalba jau 

užmirszo, 
Iszgamos tikros, 
Niekam nevertos,

Jau ant to svieto blogai, 
Visur atsitinka niekai,

Ne tik tarp žmonių, 
Bet ir bažnytiniu tarnu.
Kas tai galėjo tikėtis, 

Kad net reikia stebėtis, 
Kad dudorius taip padare, 

Tokius niekus iszdare,
Su dainorka iszdume, 

Nepoilgam juos suėmė, 
Buvo tai sztarki mergina, 

Nepasistatė priesz ja ne viena, 
Giesmininke pirmutine buvo, 

In dudoriaus rankas pakliuvo, 
Iszvažiavo abudu ne toli, 

In Pennsylvanijos miesteli, 
Bet nelaime juos patiko, 
Palicija abudu užtiko, 

Giesmininke spyrė labai,
Su paika gavo ©taigai, 

Kad net žvaigždes paregėjo, 
Ir nuo baimes sudrėbėjo. 
Dudorius malszei stovėjo, 
Ba pajiegu suvis neturėjo. 
Prova pas vaita atsibuvo,

Uj, ka ten juoku buvo, 
Po 25 dolerukus abudu 

nubaudė,
Isz ofiso juos iszvede, 

Liepe daugiau nesugryžti, 
Priesz Dieva grieszyti.

Tas nepritinka visai,
O ypacz kantarkai,

Užsidėt su dudorium, 
Bažnytiniu gaspadorium.

*♦* *♦*
Viduryje Amerika, 

Tai da. nieko,
Tarp žmonių vis, 
Yra da ir geru.

Bet važiuok toliaus in Vestus, 
Pas žmones puslaukinius,

Tai visokiu pamatysi,
Ir visko nuo ju datirsi. 

Isztikruju juokingu iszrodo, 
Kaip musu broliukas pasirodo,

Ant veido kaip žioplys, 
Ant proto didelis kvailys, 

Skatiko kiszeniuje nepalaiko, 
Rodos ji meszlungis tranko, 

Tik in kokia urvą traukt, 
Kelis kauszus iszriaukt, 

Tada ir kulokus panaudoja, 
Terlas sau iszmaliavoja,

Juodai ir mėlynai, 
O ir kruvinai.

Taip dėjosi Ohajuje, 
Nedideliam kaimelyje,
Kada susirupeziavo,
Pas vaita nu vėžliojo, 

Keliolika doleriu paleidžia,
Mat, da neapsileidžia,
O jeigu neužmpketu, 

Tai szaltoje kozoje sėdėtu.

Ar žinote kad Szamokuose,
Ne blogas pleisas suvis, 

Ten yra visokiu sztamu

SVEIKATOS
PATARIMAI

■ ■■ ;■ ■ \ i ils
Kaipo vaistas nuo $ząlczio, 

mažai kas yra geresnio kaip 
lemono skyst imas ir cukrus. 
Mažai tu peru kurie daugiau
sia mus vargina, gali iszsil’ai- 
kyti priesz lemono isulti. Jeigu 
po buvimo dulkėtoj gatvėj, ar
ba su neszvariais žmonėmis ko
kiu tarpe kartais atsiduriam, 
pareja atsipjautume szmotuka 
lemono, isztrintume juo burna 
ir isizplautume gerkle su lemo
no sultimis, daug negerovių 
kurios mus užpuola, butu pra- 
szalintos. Namuose visada lai
kykit nors puse tuzino lemenu 
greitam reikalui.

Žmones kartais i n gauna pa
protį eiti pas gydytoja arba 
szaukt gydytoja, gydymui to
kio apsireiszkimo, kuri galima 
aplenkt kaip ta patarle sako— 
uncija apsisaugojimo. Jeigu 
valgysit kasdien tinkama mai
stą, retai jums reikės gydytojo 
gydymui viduriu ligų. Sekantis 
patarimas gali pagellbet jums 
pasirinkt gerai reguliuota mai
stą užlaikymui viduriu geroje 
padėtyje. Kasdien reikia isz- 
naudot kvorta pieno vaikui ir 
po puskvorte suaugusiam. 
Duok valgiui mažiausia viena 
vaisiu, dvi virtas daržoves 
(alpart bulviu ir komu) ir vie
na nevirta daržove per diena. 
Duok rupia duona ir cielu gru
dų valgius — arba sumaiszyk 
bu sėlenomis ir grūdais. Vie
nas kiauszinis priduos deszim- 
ta dali geležies kasdien reika
lingos kiekvienam taigi duok 
kiauszinius invairiais budais, 
vienus ir sudarytus in kiauszi- 
jiienes ir kitaip.

Duona buvo priprastu valgiu 
per daugiau laiko negu insi- 
vaizdinam. Ji buvo ir bus gy
venimo bei sveikatos reikme
nis. Vienok nerauginta duona 
dar vis tebvartojama iki tam 
tikro laipsnio. Mes perėjom 
per daugybe laipsniu ir musu 
duona paliko lengvesne ir bal
tesne. Nors lengvesne geriau 
virszkinasi bet abejotina ar 
baltumas yra geras atsiekimas 
ir del sveikatos priežaseziu 
žmones raginami gryžti prie 
juodesnes duonos. Priežastis 
to, kad juoda duona turi sele
nu ir grud isz kuriu ji daroma 
o tols sėlenos suteikia minera
lu ir virszkinanczios medžia
gos.

“Mano vyras nevalgo szpi- 
naku bet mėgsta kruczkus, asz 
kruczkus negaliu valgyti”, 
“Jonukas pieną mėgsta, Ma
riute visai negria”, kiek moti
nu girdėjome taip kalbant? 
Beveik visada yra kad vienas 
isz namiszkiu nemėgsta svies
to. Geriausia apsieit, tai nesa
kyt kad tas ar tas nepatinka. 
Szeimininke tegul ruoszia kas 
reikalinga ir namiszkiai tegul 
valgo kas yra paduota. Bet 
kaip tas galima daryti? Tiktai 
parenkant tam tirus valgius ir 
tinkamai juos prirengiant kad 
butu skanus ir sveiki.
—Common Council for Amer. Unity

Iszradejas Naujos
Bombos

Antonio Pannutte, isz War
ren, Ohio, iszradejas naujos 
bmbos, kuria galima valdyti 
isz eroplano kuris ja iszme- 
ta. Toji nauja bomba turi 
sparnus ir iszrodo kaip ma
žas eroplanas. Iszmesta bom
ba galima kieravoti su pa- 
gialba reidio ir ji ten patai
ko kur ja nori numesti.

Apgynime Tėvynės
fu

Danielius C. Hoan, buvusis 
majoras miesto Milwaukee, 
Wis., kalbės apie apgynima 
tėvynės ant laikyto susirin
kimo American Municipal 
draugavęs kuri bus laikyta 
Chicagoj Novemberio 13 lyg 
15 diena.

Geri Velinimai Del 
“Saules!”

Prisiuncziu tris dolerius už 
laikraszti “Saule” ant viso 
meto, nuoszirdžiai dekavoju 
kad palaukėt su užmokeseziu. 
Taipgi apgailestaujame mirti 
jusu brolio iszduotojaus “Sau
les,” už kuri atsiminem per 
Užduszines diena. Linkime 
jums laimes ir gero palsisekimo 
kad ‘ ‘ Saules ’ ’ liaikrasz'tis ne
nustotu ėjas. Su pagarba, lie
ku jusu senas skaitytojais:

M. AMBRAZAITIS,
isz Pittston, Pa.

į VISUOMET
I (

;! Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;! 
;! Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;!

Dalejdus ;!
Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides :• 

I; apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant !• 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

!; ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu !;
Parsiduodasi Po $1.50 !;

Kr3 DABAR, TIKTAI $1.00

I “SAULE” Mahanoy City, Penna. |

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE ”
MAHANOY CITY, PA.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! I 1

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o--

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczra.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
t iSuibaitos ryta, automobi- 

liaus nelaimėje likos užmusz- 
tas Petras Czebatorius, apie 49 
metu, isz Park Place. Nelaime 
atsitiko alit .kelio artimoj St. 
Clair, kada automobilius, ku
riame važiavo Czebatorius, su
sidūrė su kitu. Graborius Va- 
liukeviczius isz Shenandorio, 
užsiėmė laidotuvėms. Tolimes
niu žinių negalima buvo aplai
žyti isz priežaslties gerai nei’sz- 
ityrinetos nelaimes kada spau
dėme laikraszti

—• Praneszame del moto
ristu (kurie atlankys szia aplin
kine kad plentas tarp Frack- 
villes ir St. Clair yra uždarytas 
nes ji taiso. Motoristai turi va
žiuoti plentu in Mahanoju per 
St. Clair.

— Panedelyje apvaiksz- 
cziota po visa Amerika sukak
tuves dienos užbaigimo pasku
tines Svietines Kares in kuria 
Suv. Valstijos inženge 6-ta d. 
Apriliaus, 1917 mete. Novem- 
berio 11,1918 (22 metai adgal) 
likos a.pszaukta taika ir kare 
pasibaigė. Suv. Valstijos da
lyvavo toje karojo 1 meta, 7 
jnenesiu's ir. 5 dienas.

— Nedelioje Szv. Juozapo 
bažnyczioje atsibuvo Kriksz- 
tas dukreles ponstvos Jono Ju- 
raicziu, 1026 E. Market uiy., 
kuriai duota vardas Monika. 
Motina po tėvais buvo Adele 
Jekimoniute. Kūmais buvo pa
ira Teofile Žaliute su Bernardu 
Baranaucku.

Shamokin, Pa. — Du butle- 
gerinei anglekasei likos už- 
muszti per griuvanczius akme
nis ka'sdami angli. Buvo tai 
Will i amas McKechney, 61 me
tu, tėvais trijų vaiku ir Roma
nas Janiszevski, 62 metu, tė
vas szesziu vaiku. Abudu pa
liko paczias. Yra tai 59-ta ang
line nelaime butlegeriu (skylė
se nuo pradžios meto, kokios 
atsitiko Northumberland ir 
Schuylkill pavietuose.

ŽINUTES

Pipestone, Minn. — Pasažie- 
rinis automobilius susidūrė su 
sunkiu troku per ka likos už- 
muszta asztuonios ypatos au
tomobiliu j e.

Denver, Colo. — Fredriikas 
Pinkenburg, 33 metu, elevato
riaus operatorius likos aresz- 
tavotas už kerszinima nužudy
mu prezidento Roosevelto. Pas 
ji surasta užprovintas revolve
ris.

Pittsburgh. — Penki darbi
ninkai dirbanti tunelyje likos 
užgriauti laike darbo , dalis 
sienos sugriuvo ant nelaimin
gu ■darbininku kurie neturėjo 
laiko iszbegti isz jo.

North Patchogue, N. Y. — 
Keturi maži vaikai Mrs. Graci-į 
jos Gordon sudege degancziam 
name. Motina likos iszg-ialbeta 
nuo sudegimo per kaimynus 
nes norėjo szokti in liepsna 
gelbėti vaikus.

New York. — Taiboszius Con
roy, džanitorius, prisipažino 
buk jis nužudė deiszimts metu 
mergaite, Genavaite Connolly 
po tam jos lavona sudegino.

—1 Amerikoniszku pacztu t 
užlaikmas kaip randa, szviesa, 
kutas ir 1.1., kasztuoje valdžai 
30 doleriu kas m-inuta.

Isz Visu Szaliu
GALVA-JESZKIAI NUŽUDĖ 

5 SAVO TAUTIECZIUS.
Manila, Filipinai. — Banda 

galva-jeszkiu užklupo ant ma
žo kaimelio Tayabas provin
cijoj ir nukirto penkietas tau- 
tiecziams, galvals, kurias nusii- 
nesze su savim in kalnus. Yra 
tai 33 užklupimas puslaukiniu 
tuju.gyventoju ant kriksczion- 
is'zk'Ui Filipiniecziu priesz ku
riuos laukinei turi didele ne- 
pykanta.

Pagal valdžioiS iszaiszkinima 
tai tasai paprotis yra nuo se- 
noviszku laiku nes jaunikei ku
rie apteikia .savo mylima su 
galva arba rankoms svetimtau- 
cziu tai yra dovana del jauna-

DREBEJIMAS ŽEMES SU-
GRIOVĖ DAUG NAMU.

Santiago, Chile, Piet. Ameri
ka. — Daugelis namu likos su
griauti per kelis drebėjimus že
mes Žieminėje dalyje Chiles. 
Smarkiauses drebėjimas davė
si jaustis Iquique provincijoj, 
nes drebėjimas tęsęsi per ,sze- 
szes valandas. Kiek žmonių 
žuvo tai da nesuskaityta.

SURADO AUKSA ANT 
SAVO UKES.

Blackstone, Ontario.— Ūki
ninkas Pranas Hornell, rado 
keliolika grudu gryno aukso 
ant savo ukes. Isz pradžių ma
ne kad tai tik ‘Kvailio Auksas’ 
bet už keliu sanvaicziui vėla su
rado didesnius szmotelius auk
so ir nuveže pas auksoriu in 
miestą. Auksorius jam apreisz- 
ke kad tai tikras auksas ir szia- 
dien žmogelis sapnuoje kad yra 
dideliu milijonierium. Kelios 
kompanijos nori pirkti jo ūke 
bet jisai josios da neparduoda.

PASEKMINGOS GYDUOLES 
DEL VĖŽIO LIGOS.

Chicago, Ill.—- Ant. ts'uyažia.- 
vimo czionais daktaru isz Suv. 
Valstijų American College of 
Surgeons, likos perskaitytas 
raportas, bulk 36,078 žmonys li
kos iszgydytais nuo vežo ligos 
in laika penkių met u.

1931 metuolse pagal daktaru 
sutekai ta tai tik 20,000 žmonių 
likos iszgydinta.

Daktarai įsako, kad czionais 
Amerike randasi 345 ligonbu- 
tes, kurios pasekmingai gydo 
vėžio liga.

Tacoma, Wash. — Naujai 
statomas tiltas kuris ketino 
kalsztuoti 6 milijonus doleriu, 
sugriuvo netikėtinai. Žmonių 
n epražuvo.

PONAI
BIZNIERIAI!

Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, priva
lo isz laiko duoti atspau
dai,.

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1941 M. 
ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
DABAR LAIKAS! -užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai !-- 
nes kas pirmesnis, tas ga- 

i les iszsirinkti puikesnius!

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J 

MAHANOY CITY, PA.

Kennedy Atsisveikina Su Churchill

Amerikoniszkas ambasadorius in Anglija, Joseph Ken
nedy, ant kaireses, atsisveikinę j a su premjeru Winston 
Churchill ant Downing uly., Londone, priesz iszkeliavi- 
ma in Amerika. Sugryžes in Amerika, Kennedy tiesiog 
nuvažiavo in Washingtona ant pasirdavimo su preziden
tu Roose veltu apie Europini kariszka padėjimą.

26 Valstijos Pravedė
Minimumo-Algos

Instatymus
Fair Labor Standards Insta- 

tymas, kuris veikia Jung. Val
stijose iusteige netik minimu
mo algas bet ir darbo valandas. 
Lyg Spalio men., 1945 m., jokis 
darbdavys negali mokėti jo 
darbininkams mažiaus kai 30 
centu už valanda ar reikalauti 
jog jie dirbtu daugiams kaip 42 
valandas in sanvaite jeigu 
jiems nemoka laika ir puse už 
ekstra valandas. Nuo Spalio 
men., 1945 m. minimumo algos 
bus 40 centu už valanda; mak
simumo dafbo-san vaite, be 
virszlaiko, bus 40 valandų nuo 
Spalio 24 d., 1940 m.

Szitas algu-valandu instaty- 
mas lieczia tik industrijas ir 
užsiėmimus, kurios užsiima 
'taitpvalstiszka komrecija. Ro- 
kuojama kad apie 12,300,000 
asmenų Jung. Valstijose dirbp 
tokiame tarpvalstiju darbe.

Milijonai kitu darbininku 
dirba vietinėse industrijose, 
kuriu produktai vartojami tik 
tose valstijose kuriose jie ga
minami, ir tas industrijas in- 
statymas nepadengia. Vientik 
valstijos turi imti atsakomybe 
apsaugojimui algapelniu in
dustrijose, kurias Federate 
V aidžia nekon t r oli u o j a.

Pabaigoje 1939 m., 26 valsti
jos priėmė minimumo-algu in
statymus. Yra ypatingai žin- 
geidu, jog daug valstijų sten
gia sekti federales valdžios pa
vyzdi kaslinlk alų ir valandų 
instatymu.

Dabartine valstijų legislaci- 
i ja parūpina apsauga tik dar
bininkėms ir mažamecziams. 

‘ Pastangos dedamos padengti 
' vyrus sykiu siu darbininkėms 
ir sutvarkyti valandas su virsz
laiko ratoms. Toki valstiszkus 
minimumo-allgu sumanymai in-

Ij vesti 29 valstijų legislaturose 
1 per 1939 m. posėdžius.
j Sekamos valstijos turi mi
nimumo algų instatymus — 

I Arizona, Arkansas, California, 
( Colorado, Connecticut, Illinois, 
' Kansas, Kentucky, Louisiana,
Maine, Massachusetts, Minne
sota, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New York,. North 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Ore
gon, Pennsylvania, Rhode Is

land, South Dakota, Utah, 
Washington ir Wisconsin.

Minimumo algos insakymai 
nekuriu valstijų priimti per 
1939 m. aiszkiai parodo jog 
valstijos stengia sutikti :su fe
derate legislacija. Pavyzdin, 
Arizona i-nvede minimumo al
ga isz $11.20 per sanvaite skal- 
binycziu ir drabužiu valymo 
darbininkams su 28 centus per 
valanda jeigu darbo sanvaite 
nevirszija 40 valandų ir 30.8 
centu jeigu darbas tęsiasi dau
giau kai 40 valandų per san
vaite.

Connecticut invede minimu
mo alga isz $18 in sanvaite dar
bininkams grožės išzapo'se dir
bant 24 iki 46 valandas per 
sanvaite su 60 centu už valan
da jeigu darbas tęsiasi suvirsz 
8 valandas in diena.

35 centai per valanda yra 
minimumas valandai saldainiu 
industrijoj Illinois valstijoj ir 
52^2 centu jeigu darbas tęsia
si 44 iki 48 valandas.

Massachusetts iusteige mak
simumo 48-valandu sanvaite 
mazginiu industrijoj, su mini
mumu isz 36 centu už valanda 
prityrusiems darbininkams ir 
25 centus in valanda moki
niams.

New Jersey turi 42 valandų 
■sanvaite drabužiu industrijai 
ir panaszioms industrijoms su 
35 centais in valanda kaipo 
minimumo alga.

New Yorke 40 valandų in 
.sanvaite yra maksimumo va
landos valymo ir parvavimo 
ins'teigoms ir 36 centai per va
landa minimumo alga. 
—Common Council for Amer. Unity.

KAS MINUTA.

§ Prancūzai yra antra tau
ta kuri iszgeria dauginsią ka
vos ant svieto nes jie iszgeria 
po 1,200 svaru kavos kas minu- 
ta.

Skaitykite “Saule”

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

tniliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jin 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipac-zizzot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

No. 105 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- 
b )s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

No. 107 Keturios istorijos anie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isolins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
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 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisri 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- 
3zo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................. 15c

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

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Rizbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V'.ena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
G2 puslapiu.....................................15c

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

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. ■’.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

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

Ar Tavo Numeras Likos Isztrauktas?

Sztai trys brolei: James, Arthuras ir Timothy Dunn, kuriu numeral 1, 2 ir 3 likos 
isztraukti paeiliui. Visi paeina isz Queens, New Yorko. Milijonai panasziu vyruku bus 
traukiami in kariuomene ant lavinimosi.

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

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

No, 160 Keturiolika istorijų a.

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir 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; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsn- 
nvs prigauna. 58 puslapiu........ lSiu

No. 132 Trys istorijos apie /i 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 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 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus.. . 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; 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 Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ................................................. 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
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 naktį.. 
Mikitas. 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. 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; Tarnas; 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 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ................................................15e

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

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

P'e Po laikui; Onytės laime; Per rie- 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszka 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes- 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus, Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budynė; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2be

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

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

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. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaue 
didi! reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunui 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszoj 
Geras Medėjus.....................-... . 15e

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; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul. 
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 25«

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka- 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta T^vu; 
Per tamsybe in szviesa; Pašiltai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu .......... • • • •

Ne. 171 Vieniolika puiku htorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsuiaa 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig'C 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .....................  15e

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15®

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra® 
Piemenelis; Isz ko susidarė Angli® 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauha žmonis; Prietarai lt 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke ............................................. 15®

“SAULE” 1 
Mahanoy City, Penna.




