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ANGLIKAI PASKANDINO 6 Europine Kare Is N1E V,e s u l o s
TRYS BAISIOS
Ijį, EKSPLOZIJOS

20 UŽMUSZTA, 26 SUŽEISTI 
JTREJOSE EKSPLOZIJOSE.

MANOMA KAD DARBAS 
VOKISZKU SZNIPU.

' Philadelphia, Pa. — Trys 
(eksplozijos, kurios kilo Penn- 
feylvanijoj ir New Jersey dirb
tuvėse parako ir amunicijos, 
paėmė 20 atiku 'kurios likos už- 
musztos ir 26 sužeisti:

Pirmutine eksplozija kilo 
Burton Powder dirbtuvėje kur 
truko 1,000 svaru dinamito, 
Edinburg, Pa., tris mylės nuo 
New Castle. Czionais likos už- 
jnuszta trys žmones.

Antra eksplozija kilo Uni
ted Railway Signal Co., kurio- 
3° likos užmuszta keturiolika 
darbininku o deszimts nesu
randama. Dirbtuve randasi 
ftVbodbridge, N. J.

In kėlės miliutas vėliaus elks- 
plozija įkilo Allentown, Pa., 
.T rojau Powder Co., dirbtuvėje 
knt užintjiszta trys žmones ir 
!*°- .'gįizęi^p ,isz įu daugiausia 
merginos. Toji kompanija tu
rėjo nuo valdžios kontraktu 
put padirbimo daug parako ir 
dinamito.

Valdiszki slapti agentai tuo- 
įjaus pribuvo ant vietų nelai
mes ir pradėjo tyrinėjimą nes 
mano kad tai darbas užrube- 
žiniu sznipu.

Eksplozijos buvo jauezia- 
mos ir girdėtos po visa aplin
kine.

Kelios eksplozijos dirbtuvė
je amunicijos kilo praeita san- 
vaite kuriose užmuszta kelis 
dadbinin'kus.

Artilerijos barakuose Atlan
ta, Ga., kilo ugnis isz nežino
mos priežasties kuri padare 
bledes ant 150 tukstancziu do
leriu. Daug visokio kariszko 
materijolo sudoge. Manoma 
kad kas turėjo padegti bara
kus.

“Dekavones Diena” 
Bus Laikoma 21 Diena

Novemberio

1 Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apszauke 
Įkad ir szimet Dekavones Die
na bus apvai'kszcziojama 21 d. 
Novemberio o ne paskutini 
Ketverga Novemberio kaip tai 
jeniau apvaiksztinejo. Pasku
tinis Ketvergas menesio yra 
per arti Kalėdų szventes todėl 
lokiu budu gali sutrikdyti*’ir 
kenkti Kalcdūuam bizįni^L, .

Penusylvanijos gubernato
rius James paskyrė Dekavones 
diena 28-ta Lapkriczio (Nov.), 
ji odei bus szveneziama net dvi 
bzventes 28-ta it 21-ma. Bet 
Pennsylvania szvens pagal se- 
inovos 'būda — 28ta d. Paež
iai, bankos ir daugelis bizniu 
laja diena bus uždaryti..

Kaimynas Nužudė 
Aptiekoriu

Scranton, Pa. — Leonas J. 
Miskovski, 34 metu, likos nu- 
szautas ant smert per savo kai
myną Antana Cybola, isz Dick
son City, 34 metu bedarbi 
anglekasi, kuris gyvena sker
sai ulyczips nuo aptiekos. Ko
kia buvo priežastis žudinstos 
tai da nedažinota. Nužudytas 
žmogus paliko paezia ir kūdi
ki, 10 menesiu amžiaus. Tame 
laike važiavo pro taja vieta 
pavieto prokuratorius Mikolas 
Eagan ir mate kaip žadintojas 
iszbego isz aptiekos, szauda- 
mas in ji isz revolverio ir įsu 
kitais vyrais suėmė žadintojų.

Skaitykite “Saule”

53 PAVOJINGAI SUSIRGO.

Pittsburgh, Pa. — Kada Sa
il aveiszi u Armija davė prie- 
' glauda del vargingu žmoni n ir 
juos pavalgydino po vakarie
nei staigai susirgo 53 žmones 
isz kuriu deszimts mire in kė
lės minutas vėliaus. Visi likos 
nuvežti įtuojaus in ligonbu'tes.

1 Manoma kad kokiu tai budu 
kukarka inpyle per klaida va
balu truciznos in valgi ir tas 
buvo priežastim nutrucinimo 
tiek žmonių. Kiti matydami 
atsitikima, atsisakė sesiti prie 
stalu ir valgyt. Katalikiszki 
kunigai likos paszaukti prie 
ligoniu duodami jiems pasku
tini patepimą ir parengdami 
juos ant amžino kelio.

ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ

PALIKDAMA $37,000 
KAMBARYJE.

Beverly Hills, Cal. — Mote- 
re, kuri atėjo in Beverly Hills 
hoteli ir pasidavė kaipo Mrs. 
Inez Black, 65 metu, isz Chi- 
cagos, likos surasta savo kam
barėlyje negyva, palikdama 
laiszkeli kad ji atima sau gy- 
vasji nes jai nubodo gyveni
mas. Kambarėlyje paliko pini
gais 17,344 o brangenybėms 
apie 20 tukstancziu doleriu. 
Paliktam laiszkelyje paliepė 
tuos pinigus ir brangenybes 
atiduoti del vaiku ligonbutes 
ir prieglaudos Los Angeles 
mieste. Toliams rasze paliktam 
laiszkelyje: “Atimu sau gy
vastį per trucizna nes man jau 
nubodo gyvenimas. Nedaryki
te jokio tyrinėjimo. Sudegin
kite mano kuna ir iszmeskite 
pelenus ant vėjo, neturiu nie
ko ant svieto kad manimi rū
pintųsi.”

Turėdama tiek, turto, kodėl 
jai gyvenimas nubodo? Juk ga
lėję būti naudinga del žmonių 
turėdama tiek turto.

ITALU LAIVUS
Anglikai Pasekmingai Užklu

po Ant Italisžku Laivu, 
P a skandy darni Szeszis

GRAIKAI PLAKA
ITALUS SMARKEI
London. — Szeszi Italiszki 

kariszki laivai likos paskandy- 
ti o septintas baisei suszaudy- 
tas per Angliszkus lekiotojus 
aplinkinėje Toronto. Buvo tai 
svarbiauses muszis su Italais 
kurie negalėjo atsikvoteti isz 
taip smarkaus užklupimo nuo 
Angliku. Lekiotojai taipgi 
bombardavo ir sunaikino Ita- 
liszkas eroplanu stotis ir amu
nicijos dirbtuves. Anglikai 
taipgi užklupo ant Utalu Valo
ną, Albanijoj, kur sunaikino 
kelis laivus ir kelis uždege su 
bomboms. Dabar Italai neturi 
jokios galybes ant Meditera- 
niszku mariu nes puse josios 
flotos yra sunaikinta. .

Molotofas Ir Hitleris 
Suvažiavo Ant Rodos

Berlinas. — Adolfas Hitleris 
ir Rusiszkas premieris Moloto
vas suvažiavo in czionais ant 
rodos kur praleido apie tris 
valandas ant tojo posėdžio. Ka 
jie nutarė ir ant ko sutiko tai 
da nedažinota bet manoma kad 
Rusija daro taika su Japonija 
kad prigialbet Vokiecziams 
szio j e kareje ir supliekti Tur
kija paimdami ja.

Apie 25 merginos, darbininkes United Railway Signal Co., dirbtuvėje, Wood
bridge, N. J., likos užmusztos ir daug sužeista. Manoma kad tai buvo darbas sznipu. 
Eksplozija buvo taip smarki kad drūtis buvo jaueziama mieste Bayonne, 15 myliu nuo 
vietos eksplozijos.

— Iszvežimas visokiu mais
tu po Suvien. Valstijas kaip, 
mėsos, miltu ir kitokiu maistu 
reikalingu del žmonių pragy
venimo, užima tris vagonai kas 

i miliut ą.

Amerikonai Prižadėjo
Anglijai 26,375

Eroplanus

Washington, D. C. — Angli
ja aplaikys nuo Amerikos 26,- 
375 kariszkus eroplanus in lai
ka 20 menesiu kurie bus verti 
apie du bilijonus doleriu. Ang
lija užkalbino 14,375 eroplanus 
lyg sziolei ir 12,000 daugiau 
užkalbinta kurie bus pristatyti 
apie Julajaus menesi ateinanti 
meta.

Vaikai Ir Mergaites 
Prigialbsti Kareiviams

Salonika, Graikija. —■ Grai
kijos jaunuomene prigialbsti 
savo tautiecziams kariszkuose 
laukuose kur j u tėvai, brolei ir 
gimines kovoja. Toji jaunuo
mene dirba po szeszes valan
das ant dienos, varo trokus, ka
sa apkasus, iszkrauna laivus. 
Mergites prižiūri sužeistuosius 
kareivius ir dirba sunkiausius 
darbus abazuose. O kad visi 
vyrai nuo 20 lyg 43 metu yra 
mobilizuoti tai užpakalyje ka- 
riszku linijų darbuojasi apie 
devyni milijonai senu ir jaunu 
žmonių ir net anūkai dalyvau
ja apgynime tėvynės.

v ----- .. .
Czionais Žuvo Daug Žmonių Eksplozijoj

Danzigas
Bombarduotas

London. — Angliszki lekio
tojai ana vakara bombardavo 
laisva miestą Danziga. Buvo 
tai pirmutinis bombardavimas 
tojo Lenkiszko miesto kuri 
Vokiecziai paėmė nuo Lenku. 
Anglikai padare milžiniszkas 
bledes mieste.

6,334 Angliku Užmusz- 
tujų Spalio Menesyje

London. — Menesyje Spalio 
(Oct.) likos užmuszta 6,334 
Anglikai per Vokiszkas bom
bas ir 8,695 sužeisti. Tarp tuju 
užmuszta 2,791 vyrai, 2,900 
moterų ir 84 vaikai. Sužeista 
vyru 4,228, moterų 3,750 ir 800 
vaikai.

44,000 Angliku Vokisz- 
koje Nelaisvėje

London. — Kariszkas minis- 
teris apgarsino buk lyg sziai 
dienai randasi Vokiszkoje ne
laisvėje 44 tukstanezei Ang- 
liszku kareiviu, lekioto j u ir 
laivoriu paimtųjų in laika 14 
menesiu kares.

Graikai Iszskerde Visa 
Italu Divizija

Atėnai. — Italiszka divizi
ja, kuri buvo siuneziama isz- 
gialbet “Dingusia. Divizija” 
ant Pindus kalno, likos ap
siaubta per Graikus ir beveik 
visa iszskersta. Trukei, kurie 
bego jiems su pagialba, likos 
užklupti per Graikus ir sunai
kinti. Graikai tvirtina kad nu
pjovė Italus kaip sziena. Kal
nai buvo pilni lavonu Italiszku 
kareiviu. Daug paimta in ne
laisve Italu khrie likos nusiun- 
sti in nelaisviu abazus.

Trumpos Žinutes Isz 

Europines Kares

London. — Vokiecziai bom
bardavo Londoną bet padare 
mažai bledes isz priežasties 
blogo oro. i | i įtį Ijr

Berlinas. — Anglikai pada
re daug bledes su bomboms ir 
tai laike posėdžio Hitlerio su 
Molotofu, kuris pirma karta 
iszgirdo bombardavima mies
to. Anglikai bombardavo vidu
rį miesto, eroplano stotis, gele
žinkelius ir dokus.

Moskva. — Molotofas sugry- 
žo in Rusija po Vokiszkam po
sėdžiui su Hitleriu ir manoma 
kad padare sutarti kas kiszasi 
kares priešą Anglija.

Atėnai, Graikija. — Ant Pin
tas kalnu eina smarkus musziai 
su Italais kuriuos Graikai 
pjauna isz visu pusiu ir daug 
paėmė in nelaisve. Italija labai 
tuom yra nusiminus o gyven
tojai taipgi pradeda nerimauti 
nes nenori kares ir priesz tai 
protestavojo nuo pradžių ka
da Mussolini pristojo prie Vo
kietijos.

London. — Vokiecziai du sy
kius bandė bombarduoti mies
tą. Viena isz bombų pataikė 
ant teatro kuris tame laike bu
vo prikrautas žmonimis bet 
padare tik mažas bledes.

Lenkiszkas Pasiunti
nys Keliaus In Peru

Washington, D. C. — Grafas 
Jerzy Potocki, Lenkiszkas pa
siuntinys padekavojo už savo 
dinsta ir iszkeliavo in Peru, 
Pietine Amerika, atlankyti sa
vo paezia ir sunu. Keltina jis 
vėliau sugryžti sutaikinti savo 
dipilomatiszkus reikalus, No- 
rinits sziadien Lenkija randasi 
po Rusiszka valdžia bet' Ame
rika vis ja pripažysta kaipo 
Lenkija.

UŽMUSZE 70 IR DAUGELI 
SUŽEIDĖ.

Washington, D. C. — Snie
gines viešnios, užputę plentus 
Dabotoje, Iowa ir Nebraskoje 
per ka 70 žmonių likos užmusz- 
ti ir daugelis sužeista visokio
se nelaimėse isz priežasties vie
šnios. Vėtra nupute daugeli na
mu nuo pamaltu, suardė tele
grafus ir telefonus. Sniego pri
pustyta ant plentu aut asztuo- 
niu pėdu nekurtose vietose.

Grand Rapids, Mich., vėtra 
nupute eroplano stoti, užmusz- 
dama Stani Novalka, 28 metu. 
South Bend, Ind., griuvanezios 
sienos užmusze Vinca Viza ir 
Justina Grzesiaka.

Buvo tai netikėta sniegine 
vėtra o oras staigai buvo szail- 
tas kuris davė daug nesmagu
mo del žmonių.

Muskegon, Mich. — Pakrasz- 
tinei sargai surado 14 suszalu- 1 
siu laivoriu ant Michigan eže
ro, artimoje Ludington.

DEVYNI SŪNŪS
VAISKE

TĖVAS PAAUKAVO DEVY
NIS SŪNŪS DEDEI ŠAMUI.

KITAS DAVE ASZTUONIS 
SŪNŪS.

New York. — Laike regis
tracijos jaunu vyruku del tar- 
nystos kariuomeneje, daug tė
vu paaukavo savo sunns del 
Dėdės Šamo kaip tai padare 
szeimyna isz Milwukee, kuri 
inrasze in kariuomene 6 sūnūs 
bet taji rekordą pervirszino 
farmeris Kalvikovskis, isz Ste
vens Point, Wis., kuris nuvedė 
in registracijos kancelėrija sa
vo asztuonis sūnūs isz ko buvo 
labai pasisziauszes kad tokiu 
budu gali atsimokėti už prie
glauda Amerikai.

Bet nuliūdo žmogelis kada 
dagirdo kad ji subytino Jonas 
Konkelis isz Portage pavieto 
kuris su paezia nuveže in mies
tą savo devynis sunks: Kle
mensą, Steponą, Kazimiera, 
Edviną, Vaclovą, Czeslova, 
Ernesta, Boguslava ir Dennisa 
ir užrasze juos in kariuomene.

Jonas Konkelis turi 61 me
tus amžiaus, pribuvo in Ame
rika 58 metus adgal isz Prusu 
o jo motere turi 58 metus ir 
yra gimus czionais Amerikoj.

Nelaime Laike 
Tjkejimiszko

Apvaikszczfojimo

Mexico Miestas, Meksika. —■ 
Penkios ypatos likos. užjnusz- 
tos o 30 sužeistos pavojingai 
kada platforme sulužo laike ti- 
kejimiszko apvaikszcziojimo 
miestelyje Urupan, valstijoj 
Michaocan. Visi radosi tame 
laike ant tos platformes.
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Kas Girdėt
soja in akis. Japoniszki Vaikai Pagerbia Ainerikomszka Vėliava

Kaip su tuom Amerikonisz- 
ku gerbūviu? Ar turime ji ? —

vo kaltybes. Ella dabar turės 
stoti ant iszczystinimo pas

<_  Užlaikymas Publikiniu
Mokyklų Amerike kad jas

'Norintis mergina bažinasi kad! Pa!gal nwm()11P rasZejo tai 
(tave myli isz visos szirdies bet Į fu.rjrae gerbūvi. Ypatingai jei- 
tWs randasi užtektinai vie-jgu luri kas sžioki 1(tki ap.re;ia. 
tos del kito.

Japonijoj prasiplaitino kaišei

Ja ir nereikalauja pirkti kito, 
■tai kana rūpinkis apie pirkimą

eavžudinstos vaiku nes in lai-. Kam badas duodasi jaust oj 
ka pasku'tiniu deszimts metu 1 yie'iuri už k a nusipirkti maisto 
nusižudė 2,735 vaikai. Praeita Į tai dabar gali'eiti ingirria pri
meta nusižudė 631 vaikai. Prie-Į si rinkt szaknu, lapeliu, grybu
žasliys savžudinscziu yra neno
ras 'lankytis in mokyklas ir 
rustus pasielgimas tėvu.

Ka'da darbininkai, dirbda
mi ant naujo konkretinio plen
to Union Township, Pa,, nu
kirto dideli medi, kuris stovėjo 
ant kelio, surado kelme viszta 
tupinczia ant kiausziniu. Vidu
ryje medžio rado p enk e s peliu
kes lizde o ant ipalt virszunes 
medžio tupėjo apuokas. Szitie 
nepaprasti kaimynai gyveno 
gražiausiam sutikime ir vieni 
kitiems nedaro jokios skriau
dos. — Ar-gi žmones -negailėtu 
gyventi tokiam sutikime ?

Seiioves laikuose nebuvo 
Jaip smagu 'kalėjimo kaip szia- 
dien. Tuose laikuose kaliniai 
peaplaikydavo knygų skaityti 
ne laikraszcziu, ne poipieros ra- 
pzyifi ilaiszkus ne priiminėti 
svecziu. Kada Bruno likos su
degintas ant daužo 1600 mete 
už tai kad jisai isztyrinejo kad 
kitos planietos buvo apgyven
tos, praleido szeszis metus 
drėgnam, smirdancziam ir 
tamsiam kalėjime Venecijoj, 
Italijoj, negalėdamas praleisti 
nuobodu laika niekuom kitu 
kaip žiūrėti ant drėgno muro 
savo kambarėlyje. — Sziadien 
kaliniai gali aplaikyti 'kalėju 
|ne ir szampano jeigu turi pini
gu ir politikisz'ka intekme.

ir kitokiu skaniu auguoliu o 
apmajlszys bada.

Kas neturi pastoges ant gal
vos, tasai gali pernakvot už
miestyje ant szviežio o; o o tas 
labai sveika. Bet saugok Dieve 
kad tai 'nebūtu miesto parke 
nes sargas su paika tuoj pabu
dintu.

Ant visko yra rodą ir gali
ma. save užganadinti.

O jeigu žmogus duoda sau 

rodą visame tai ko po nogiu 
daugiau reikalauti? Taigi, ge
rove vieszpaltauja dabar ant 
visos linijos ir niekas tai ne- 
užginczys. Gal..., jeigu atsi
rastu kokis tai Komunistas ar
ba kokis cicilikas...

Sztai kas ryta Japoniszki vaikai isz Moiliili mokyklos, Honoluluje, atiduoda garbia 
Amerikoniszkai vėliavai priesz pradedant mokslą publikinese mokyklose ant tos salos. 
Honoluluėe randasi net 26 Japoniszkos mokyklos kuriose mokinama vaikus Angliszkos 
kalbos.

daktara.

Už Bausmių Uždrausta 
Valgyt Mėsos Per

3 Menesius
Philadelphia, Pa. — Povylas 

Balunski aplaike nepaprasta 
bausme nuo sudžiaus Foster 
už tai kad iszkando szmota kū
no isz veidelio .Ievutes Cziosek. 
sudžia už toki darbeli nubau
dė Pevy'la. idant nedalypstetu 
ir nevalgytu mėsos per tris me-' 
nesiūs. Atėjus pas savo mylimai 
norėjo ja pabueziuot o kad toji Į 
jam nesidavė, isz piktumo pa-j 
griebt1 mergina in glebi, atkas-' 
damas szmota jos veidelio.

NUSZAUTAS UŽ STIRNA.
New Hampshire valstijoj, 

Canaan apylinkėj, ana diena 
medžiojant, stirnas buvo nu- 
szautas Alfredas Gudaitis, 21

užlaikyti geram paredkia, 
I kaszituoja valdžiai 130 dole
riu kas minuta.
i• ' -

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL, 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Koki U da ne 
buvo Lietuvii 
kalboje ir bu 
site užganė 
dinti! Jeig’ 
jumis patis pa 
tiks parodyki 
te savo drati 
gams. 1 Oc u 
viena;3 už 25
arba 20 už $1.00 su Konyertoms ! 
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE

DABAR PRIESZ LAIKA !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiuneti 
15 coliu ploczio x 23^4 coliu ilgio, 

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

pinigus per Registravota laiszka. 
Adresas:

Vienas isz musu skaitytoju 
prisiuntė isz miestelio Ilino
jaus žine 'buk tenai randasi di
desnis asilas ne kaip tasai, 
apie kuri raszeme nesenei. To
nais randasi moterėlė kuri tu
ri ant kurdo gyvanaszli, badai 
isz Kitados o jos vyras tai yra 
t ikras lepsze ir negali iszsižio- 
ti visai o norints ji ir in kalė
jimą pasodino be jokios prie
žasties ir prielaidinis ji iszipir- 
ko ir parvedė namo, tai jis vis 
.nieko nesako ir tyli ausis su- 
slaudes. — Who’s next ?

Progresas sziadien yra visa
me o net ir gimimas kūdikiu 
jau prasideda pagal “naujau
sios inados.”

Sztai viena moterėlė, norė
dama peraugsztyt savo kitas 
sesutes, pasamdė eroplana Ka
lifornijoj ir kada radosi ore 
apie 3,000 pėdu augszczio, pa
gimdė kūdiki. Lekioitojas ban
dė nusileisti palengva ant že
mes idant nesukrest ligones. 
Daktaras nuveže motina su kū
dikiu in ligonbute ir viskas už
siima ige k u opa s e km i n g i aus i a. 
Pradžia jau padaryta dabar 
ir kitos moterėles seks paskui 
taja kvailiuke ir gimdys kūdi
kius eroplanuose, kaip tai at
sitinka ant mariu arba ant tru
kiu. Prie ko tas svietas daeis 
ateityje?... Kad tik žmogus 
galėtu pagyventi ilgiaus ant 
svieto ir pamatyti kiek tai ste
buklu mums aitnesž ateitis!

Giliukis vis ritasi ir visi ji 
gali sugauti, norints kartais 
atsitinka kad žmones, jeszko- 
jdami itojo giliuko netenka 
sveikatos, turto o ir ’gyvasties.

Panaszus atsitikimas atsiti
ko nesenei Madrid, Iszpanijoj. 
(Kokis tai žmogelis iszJaimejo 
(ant vaistines loterijos antra 
dovana ir ituojaus nuėjo in kar- 
czema pasiskandyt savo giliu- 
kyje. Bet ir czionais nusiszyp- 
3ojo jam giliukis nes pirmuti
niam ojsteryje kuri pradėjo 
.valgyt, rado peria kuris buvo 
dideles vertes. Tuojaus nuėjo 
pas auksoriu ir peria pardavė 
(ifž kuri aplaike 2,000 pesetų po 
tam sugryžo in karczema kad 
pasilinksmint savo giliuku. 
Sveczei iszgirde apie jo giliu- 
įkk supirko visus ojsterius ti
kėdamiesi kad ir jiems Itokis 
pat giliukis nusiszypsos bet 
daugiau pertu nerado. Tada isz 
piktumo kad praleido visus 
pinigus, sudaužė visa gaspa- 
įda.

XT • -T S •> Ne visiems giliukis nusiszyp-

Columbus, Ohajuje, likos su
tverta organizacija kurios tik- 
slas yra praszalinti visas ve
dusias moteres isz darbu. Or
ganizacijos pirmininku yra ko
kis tai Roland Jarvis ir užvar
dino ja Universal Employment 
Betterment League. Apreiszke 
jis kad paežiam mieste Colum
bus dirba 23,000 vedusiu mo
terių. Tvirtina jis kad randasi 
daugelis isz tokiu moterų ku
rios dirba arit užlaikymo savo 
szeimynu bet randasi 12,500 
tokiu moterų kuriu vyrai už
dirba po 100 doleriu ant mene
sio todėl ju moteres neprivalo 
dirbti.

Panaszios tiesos jau randasi 
Akron e kur uždrausta vedu
siom moterems dirbti. Dabar 
toji lyga Stengsis padaryti tie
sas kurios uždraustu moterems 
dirbti, valstijoj Ohajaus.

įSeniauses laikraszitis ant 
svieto yra Peipinge, Kinijoj, 
“Gazette”, Kiniszkas laikrasz- 
lis, kuris yra leidžiamas be 
perstojimo per 1,028 metus. 
Jau asžtuoni szimitai jo redak
torių neteko gaivu už tai kad 
rasze teisybe apie valdžios vir- 
szininkus. Kiek tai nukentejo 
senovės redaktoriai už laisve 
laikraszczio!

Skaitykite “Saule”

Isz Visu Szaliu
MINISTERS CHAM- 

BERLINAS MIRĖ
71 METU AMŽIAUS.

Odiham, Anglija.— Blaivusis 
Ministeris Neville Chamberlai- 
nas, vienas isz žymiausiu diplo
matu Anglijoj, mirė praeita 
Subata, įsusilaukdamas 71 me
tu amžiaus. Velionis stengėsi 
apsaugoti savo tėvynė nuo ka
res, bet jo pajėgos buvo per 
silpnos. Laidotuves atsibuvo 
be jokiai apeigų ir ceremonijų, 
nes sau to vėlino velionis priesz 
mirti, nes jo tėvyne yra dide
liam pavojuje.

MISIJONIERIAUS SZEIMY- 
NA NUŽUDYTA PER 

KINCZIKUS.
Kunming, Kinai.— Kiniški 

banditai užkln)po ant Protesito- 
niszkos Misijos, kurioje nužu
dė paezia ir kūdiki milijonie
riaus Alfred Bernham, isz Spo
kane, Wash,, po tam nužudo ji 
kada stojo apginime savo szei- 
mynoš.Misionierius pribuvo in 
Kinus apie 3 motai adgal pri- 
siunstas in czionais per Phila
delphia Church Association.

;
NORINTS KARE, BET 24,- 

000 ŽYDU ISZKELIAVO 
IN PALESTINA.

London, Anglija.— Norman 
Angell, gausina buik 24 tuks- 
tanezai Žydu iszkeliavo in sa
vo tėvynė Palestina ant apsi
gyvenimo norints kare jiems 
kerszina baidu, ir visokiais er
geliais. Dabar Amefikoniszki 
Žydai stengeisi suteikti tiems 
tautiecziams pinigiszka pa- 
gialba.

Pasiliks Skaitytojam 
Ant Visados!

Ger b. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redakgi j A:
Siuncziui tamisitoms tris 'do

lerius už laikraszti “Satde” ir 
turiu iszta.rt žodi pade'kavones 
už laikraszti, kuris man- labai 
patinka ir myliu skaityti ir pa
siliksiu skaitytojum ant visa
dos. Su pagarba, jusmi skaity
tojas,

A. GRINVOLT,
isz Brooklyn, N. Y.

— Amerikoniszkos dirbtu
ves czeveryku padirba kas 
minuta po 300 poru moterisz- 
ku czeveryku.

STEBĖTINAS PASI-
RODIMAS ANT

DANGAUS

KRYŽIUS DEBESYSIA, KU
RI MATE DAUGELIS ŽMO
NIŲ ISZ KELIU KAIMU.

ŽENKLAS PASIBAIGIMO 
KARES.

i _ '' i ■ i _. - i
Nurijo 50 Doleriu

Lewews, Anglija. — Konia 
puse gyventoju kaimo Firle, 
mate nepaprasta pasirodima 
ant dangaus praeita Utarnin- 
ko nakti, kuris nustebino visa 
apylinkia.

Buvo tai pasirodimas Kris
taus, kuri pirmiausia patemi- 
no Fowler, kuris taja nakti 
sergėjo kaimyno avis ant lau
ku. Sake jisai, kad tasai pa
sirodymas pirmiausia iszrode 
kaip 'balta juosta kuri vė
liaus persimainė ant kryžiaus 
ant kurio liuvo prikalta Kris
taus Muka o aplinkui radosi 
szeszi aniolai su ilgoms bal
toms szlebems, isz kuriu vie
nas grajino ant arpos. Tn kė
lės miliutas tasai regėjimas isz- 
nyko jam isz akiu. Fowler nu
bėgo in kaima, apsakydamas 
gyventpjamas ka jisai mate, 
bet dagirdo, kad ir jie buvo 
mate ta pati regėjimą.

Viena isz kaimieeziu Mrs. 
Steer ir josios sesuo, aiszkino, 
kad net galėjo matyti vinis 
amt kryžiaus su kurioms Mu
ka buvo prikalta ir vienas isz 
aniolu su isztiestoms ranko
mis rodos meldėsi prie kry
žiaus.

Žmones isz septynių artimu 
kaimu mate taji regėjimą o 
seniausi gyventojai spėja, kad 
tai ženklas pasibaigimo kares 
ir kad Anglija iszeis isz tojo 
kurvino szokio laimingai.

— Amerikoni'szki bravorai 
sunaudoję po 120 buszeliu 
kruopu kas minuta del padirbi
mo alaus, elans ir porterio.

—•. Rukykai pypkių Ameri
ke sunaudoję kas minuta taba
ko po 500 svaru.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
.'Jedarykia skirtumo tarp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszka; 
kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipūūziūot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

ge-

Wilmington, Del. Ella 
Hoskins, nigerka, paslėpė 50 
doleriu tokioj vietoj ’kad 
riausi advokatai negales ju su
rasti. Ella randasi uždaryta 
kalėjimą už pavogimą vienos 
50 dolerines bumaszkos nuo 
savo kaiminkos. Kada ja atve
dė ant palicijos o dažiureitoja 
norėjo padaryt ant jos krata, 
Ella greitai isztrauke bumasz- 
ka isz paneziakos insidejo in 
burna ir nurijo, tokiu budu 
praszalindama visa davada ša

motu amžiaus jaunuolis, dirbės 
tos apylinkes U. S. Eorestry 
Kempėj. Ji nuszove tūlais 
Booska, kitas tais kempes narys 
kauris taip pat buvo iszejes me
džioti. Jis sakosi ant. auksztos 
uolos tarp krumu pamatęs kaž
ką judant ir manos, kad tai 
stirna. Paleidęs szuvi ir Gu
daitis nusiritęs nuo uolos 50 pė
du žemyn.

— Amerikonai s u r u k o 
tiek paperosu, kad fabrikai 
'sunaudoja po tūkstanti svaru 
tabako kas minuta del darymo 
paperosu.

— Amerikoniszkos telefono 
ir telegrafu kompanijos sunau
doję kas minuta po 120 svaru 
vario.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- (t 
kiam laike; diena ar jv 
nakti. Visada turi pil- JF 
na pasirinkimą meta- Mr,’ 
liszku ir kieto medžio y
Grabu. Laidoja nu- Į
mirelius pagal naujau- ! 
šia mada ir mokslą. I I-

Turiu pagialbininke. | (
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; 516 W. I

, f Bell Telefonas 14 
TAMAQUA, PA., 439 Will*ln8 Street

Bel> TelefonM-58ž»^i.—

Saugokite Taisės 
Brangias Akutes-

“READY KILOWATT’’ 
Your Electrical Servant

ipruce St.
b.

NEATSIDEK1E GILIUKUI 
kad josaktutes butu szviesios

Puikiausios, szviesiausios, žibanezios akutes ant svie
to yra . . . tavo dukreles! Bet in kelis trumpus metus, 
viena isz keturiu jos mokyklos draugiu turės blogas akis.

Kada pradeda paaugti, viena isz trijų jos draugiu ken? 
tęs ant regėjimo, bet jei mes busime neiszmintingaią, ir 
neapsaugosime savo akiu, tai susilaukia penkesdeszimt.s 
metu, trys isz keturiu jos draugiu turės silpnas akis . . . 
bloga szviesa yra tos priežastimi! Ar galime tame apši- 
leist . . . nesirūpindami apie gera szviesa?

Pas savo Elektrikinini Kromininka rasite visokias 
Elektrikiszkas intaisas kurios jums duos geriausia szvie
sa už ,jusu sena. Eikite, pažiūrėkite . . . ir. nusistebė
site naujais žibureis lempukems kurios duoda geresne 
szviesa visame.

PAMATYKITE SAVO ELEK., KROMININKA, JIS JUMS DUOS VISAME PATARIMA
—. -   —n.     —•— ' - 3 Ll_~* X \ — 
Pennsylvania Power & Light Company
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Saules Szviesa Su Elektriku

Akliu sodžiaus vyrai skait
lingai įsusirinko pas Gedrimo 
smukle ir intu'že rodą braukė.

Net ir moterėlės isz užpaka
lio savo vyru sus’toju'sios indo- 
mavo ka nusprens nes dalykas 
buvo svarbus ir matomai pa- 
vojingas visam Akliu sodžiui:

Keletą dienu atgal ativažia
vo isz Amerikos vieno kaimyno 
tolimas giminaiitis. Daugumas 
parvažiuoja, tiek ir to. Parva- . 
žiuoja bet nesikisza in sveti
mus reikalus bet tas lygu par
važiavo tai jis visur pilnai 
vaiks'zczioja po soda, apie lau
kus ir viskas jam negerai!..

Tai žemei žiūrėk kokio tai 
nepaprasto plūgo bereikia, czia 
žiūrėk troboj maži langai, ko
dėl 'kaminas neiszvestas? rei
kia ukes draugijas tverti, vai
ku neleisit idvkauti, visi turi 
mokintis, da galu gale ir mer- 
gielkos!

Per soda eidamas: visiem 
ūkininkams klojo in ausis kad 
inkurtn mokyldla, galu gale nu
ėjo prie pono in dvara, susipa
žino ir nuo giminaiezio Gaude- 
siaus iszsikraustes apsigyveno 
dvare.

— Velnias czia bus! — nu
tarė Akliu sodžiaus gyvento
jai ir dabar susirinkus braukė 
rodą kaip nusibodeti to nepira- 
szyto taisytojo ju ramaus gy
venimo.

— Mokslas tinka Žydui ir 
poinni! — reke vieni, — sodie
tis žiogus sutvertas ant darbo 
ne alnt mokslo, gražiai butu 

......'asuistt vaikus suimtu in 
mokykla! kas gyvulius ganys?

— Dabar kiek prakuto vai
kas,iszleidome in svietą, yra 
alga, pavirszo dalies mėsos kas- 
nys, duonos kepalas, ar atimk 
ii!'

— To betruko kad da mer- 
gel’kos imtu mokintis ! kam jai 
tas mokslas? ar in kunigus eis, 
ar rasztininku bus? O Ituo tar
pu nuo darbo atgustu galva 
besukdama ir paliktu ne drie
žas ne gegute! — prabilo ir 
viena moterėle, motina keliu 
mergaieziu.

— Neleisime ir tiek! — griež
tai nutarė kaiminka, jeigu ir 
insteig’tu mokykla tai padeg
sime o savo vaiku in ponus biu - 
rinfti meleisime!

— Cit, bobos! ko jus ten su- 
sikatote katėti lyg visžtos! czia 
svarbesnis dalykas kiszasi, asz 
biski numanau! — suszuko 
augsztas vyras kuri visas so
džius gerbia ir svarbiausiuose 
atsitikimuose rodos klausė.

Taigi visi nutilo ir akis in ji 
indure.

— Jus visi žiūrite ir nema
tote o asz neįtik maeziau bet 
ir girdėjau ir in galva inside- 
jau! tas bieso brolis nori visus 
mumis, nelyginant kaip vėžius 
in terba sukiszti ir užraukti, 
ot. kas!

— Tegul! — pasigirdo kele
tas balsu.

— Vakar iszejo su ponu abu 
\ iri laukus, visa soda apėjo ap

linkui, sklaidėsi, rode kažka, 
pasivalkiojo ir namon nuėjo. 
Pavakariop tas atklajunas vie
nas atėjo in sodžių szen ir ten 
inejo ir pas mane buvo, visu 
klausinėjo kokiomis i'szlygo- 
mis gyvename, kam jam ta ži- 
nbit ? susipraskit patys!

— Kas ji žino!
— Na kam! — ;klausinejo 

daugumas.
v-■ ■ - ...

■—Tam kad su pinigais atva
žiavo ir rori mumis nupirkti 
nuo pono!

— Gerai, sako! gerai sako,— 
pa'sigirdo daug balsu.

— Asz. kad szneku tai apsi- 
mislijas ir pro szali nepraszne- 
ku! — patemijo Akliu kursty
tojas, matomai visai savimi už
ganėdintas..

— O mat koks szelmis! — 
patemijo būryje, — su manimi 
lauke susiejo tuoj in kalba, 
viskas jam negerai, ežia to rei
kia, ežia to, mokykla kurti, 
ūkininku draugyste, asz isz 
syk ir iszsižiojau, kalba rodos 
protingai...

’ — Kodėl ne, kiekvienas 'del 
saves protingas, — pertrauke 
Akliui .globėjas, — bet susi- 
pras'kit kad arklys arklio dy
kai. nekaso ir kas czia sirgs 
svetima liga jeigu sau naudos 
nematys!

—'Tas tiesa! nepasiduokim 
prigauti! jokiu mokyklų, jokiu 
draugyscziu mums nereikia! 
kais del duszios reikalinga pa
sakys kunigėlis o naujienų, ka
me kas sviete darosi gausimės 
pas Žydeli kaip iki sziol!

— Neleisime vaiku kad ir in- 
kurtu mokykla! — suszuko 
daug bobų balsu.

— Na ka, mes czia putrala- 
kiu's ausziname ant vėjo — ei
kim in vidų, gerkle džiūsta — 
patemijo Akliu globėjas 'dary
damas smukles duris.

To paraginimo nereikejo 
kartoti, visas būrys Akliu o 
paskui ju ir moterys suvirto 
in. smukle ir suu'že traukiai su
vilgė i'szdžiūvusias gerkles. Ne- 
uže ir su kitais in kalbas neejo 
senas augsztas vyras dvaro 
medininkas ir szale jo sėdintis 
ant suolo pasienyje paauglys 
vaikinas. Senis nedraugisizkas 
buvo, visi ta žinojo, taigi ir su 
stiklu prie jo niekas neprisiar
tino. Ir sziadien vien bendras 
reikalas sugundė seni in smuk
le inei'ti, nuo bocziu praboczių 
užsigyvenes savo menkame 
lauže, senis ji mylėjo kaip įtik 
Lietuvis moka mylėti savo že
meles sklypą, mylėjo ir dabar 
avojun atsitikus nemažai susi
rūpino.

Vaikas szale sėdintis buvo 
tai sodžiaus vaikas nes neturė
damas tiesos gimti, užgimė. 
Auklėjo ji baisus vargas, augo 
paniekinime, nežinodamas ki
to vardo kaip “benkartas.” 
Keletą metu jau buvo kada mo
tina mirė ir vaikas paliko prie 
ūkininko kur motina daug me
tu innamiavo. Drabužius liku
sius, ožka, biski gijų globė
jai priglaudę noriai bet vaikas 
niekam nerūpėjo.

Jeigu pasipainiojo valgant 
tai ir jam inpildavo szeimlniu- 
ke viralo torielka, jeigu ne tai 
ir niekas jo nepasigedo.

Kaip tas szunelis klajūnas, 
ingudo vaikas prie senelio me
dininko ir kasdien ilgiau būda
vo, galu gale beveik visai pas 
ji buvo.

, Daug blogo nuo žmonių pri- 
. tyres, kaip paprastai vargszas 
• kurio niekas nebijo ir nieko 

nesitiki gauiti, vaikinas venge 
žmonių susitikti o jeigu ir su
sidūrė Itai iszoko in szali lyg 
zuikis.

Pas seni drožė jis szauksz- 
tus, kauszus, pyne krežulius, 
virė valgyti, skalbė baltinius 
ir lygu szuva mylėjo savo se-

111.

Nesikalbėdavo jiedu beveik 
niekada, senis isz ryto iki va
karo klajojo po miszka, taigi 
vaiko įsiela. visai nesilavino ir 
žmonisZki, prakilnesni jausmai 
nežinomi buvo apart gyvulisz- 
ko 'instinkto užlaikymo savo 
gyvybes.

Taigi dabar isz kalbu ku
rios uže, vaikas suprato kad 
“tas naujas žmogus” yra blo
gas ir visiem nereikalingas ir' 
nuo jo kaip visiem Akliu so- 
diszkiams taip ir jo dėdukui 
grasina pavojus. Viena ir kita 
syki pažvelgė in dieduką ku
ris labai rūpestingai dūsavo, 
pakauszi kasė ir galu gale isz- 
tare: — biesas ji pas mus aitne- 
sze ! vereziau butu kur sprandą 
nutrukęs!

Tie dieduko žodžiai lyg yla 
pervėrė laukine vaiko szirdi, 
susiraukė nelemtai ir suspaudė 
kums'ziczias.

— Reikia jo nusibodeti 
sziaip ar taip! — uže užgėrė 
sodiecziai.

Senis pasiklausęs, nieko ne
taręs nuo suolo atsikėlė ir isz
ejo pro duris o paskui ji ir vai
kas.

— To betruko, užikliuvome! 
— bambėjo senis namon eida
mas o paskui ji eidamas vaikas 
godžiai, rijo jo žodžius, akys 
jam užsidegė, veidas paraudo
navo ir iszaipesi kaip tai bjau
riai.

S. G. Hibben, direktorius szviesos Westinghouse dirb
tuvėje, Bloomfield, N. J., perstato nauja szviesa kuri turi 
10,000 watt szviesos arba tiek, kiek viena penkta-dalis 
saules szviesos ir yra taip karszta kad net uždega szmo- 
ta popieros.

— * ------------ 1_

Isz ryto sodžiuj lyg virte už
virė: visus Aklius sukratė ži
nia joig “svetimąjį žmogų’’ 
rado lauke negyva.

Rado ji piemenys banda ga- t 
nydami, iszgirdo szuvi ir bego 
indomauiti ka senis sumedžiojo , 
ir rado vien “svetima žmogų” 
kraujuose papludusi.

—r Kas-gi jeigu ne medinin
kas!... — kalbėjo žmones, bus 
dabar visiem bėdos, oi bus!

Kvailys! kad dirbo tai rei
kėjo padirbti! .kad nudėjo, ge
rai, bet reikėjo ir paslėpti! — 
kalbėjo sodiecziai.

Tuo tarpu nuo dvaro pasiro
dė beeinanti vyrai, buvo ir po- 
licijantai, kuriuos sodiecziai 
pamate visi nutilo, katras in 
savo trioba skrido.

Netrukus nuo medininko 
triobos asigilrdo triukszmas:— 
Sakyk, prisiduok! kas-gi ki
tas? tavo szaųtuvui atitinka 
rasta žaizdoje kulka, szautu- 
vas neseniai iszszautas!

— Asz neszoviau, asz nieko 
nežinau! — teisinosi senis.

— Duoti jam! — suriko po- 
licijantas.

Pasipylė smūgiai, senis vis 
savo kartojo:

— Asz nieko nežinau! — 
prislėgti galiu, nieko nežinau!

— Na itai rasit kitus atmin
si! —- suszuko policijantas ir 
liepe seni suraiszioti ir vesti 
dvaran, kur buvo palikes veži
mas ir arkliai.

Svetimasis tapo atgaivintas, 
žaiz'da. pasirodė nepavojinga ir 
ligonis nors lovoj gulėdamas 
buvo reikalingas prie sustaty
mo protokolo.

— Ar tamista szito žmogaus 
kame nesutikai? — klausinėjo 
palicijanltas rodydamas ligo
niui suraisziota seniuką, Su
kruvintu veidu, kuris palenkės 

, žemyn žila gailva stovėjo tarp 
; dvieju paėmėju.
• 1 — Ne, — atsake ligonis, ne-

macziau jo, szuvis. krito isz 1 
tankmes girios, kaip manau 
tai nelaimingas prietikis ir ne- 1 
ra ko žmones kaltinti nes nie- i 
kam nieko pikto neesmiu pa
daręs ir ne su kuo nebuvau < 
piktuoju. i

iPolicijaritais užrasze ligonio ! 
parodymą ir užsimausite, isz- 1 
tikrųjų dalykas buvo nepap
rastas.

— Na vistiek senis turi su 
mumis važiuoti, — nutarė, — ; 
rasit, kalėjime ka nors prisi- ■ 
mins!

— Asz praszycziau ji paleis
ti, — tarė ligonis, galiu uždė
ti kaucija...

— Tai galėsi tamsta paskui 
padaryti, dabar negalima, asz 
negailiu, — tarė palicijanltas ir 
pasilenkęs ponui ir jo s'vecziui 
atidarė duris. Staiga jiems su 
kaliniui pro duris einant ingriu- 
vo vaikinas, senio augytinis. 
Iszbales buvo, plaukai sutar- 
szyti ir gaudydamas ora, eme 
reikti: —tai ne... ne... jis, — asz 
užmusziau...

Atsikvėpė baisiai ir eme 
verkti balsu.

Ligonis atsisėdo ant lovos, 
domiai žiūrėdamas in valka: 
—- kas jis — užklausė pono.

— Benkartas, benkartas! 
žudikas — paaiszkino keletas 
balsu isz uždariu, bulvo tai so
diecziai subege pažiūrėti kaip 
seni plaks.

— Duoti b resni! — sukaukė 
keletas balsu.

Nudriskęs vaikas drebėjo 
visu kanu, pribėgo prie senio, 
sugrobė jo ranka ir prisiglau
dė prie jo.

Ligonio akyse bliktelejo asz- 
aroiS, ponui su ranka pamojo 
kad prisiartintu ir ka tai tykiai 
kalbėjo.

— Gerai, — įtarė ponas.
Isz kambario tapo praszalin- 

ti paėmėjai, paliko policijan- 
tas, senis ir jo augytinis, du
rys uždarytos o pats ponas isz- 
ejas in anga paprasze kad visi 
eitu namon.

Netrukus isz dvaro kiemo 
važiavo pasztos vežimas, ja
me policijantas ir du paėmėjai. 
Matomai atsirado argumentas 
kulris pertikrino tvarkos sauga 
jog czia vien nelaimingas prie
tikis buvo daugiau nieko, liu
dijo protokolo sudraskyto 
szmdteliai, kambaryj ant grin
dų.

— Prisiartinkit szen, — tarė 
dabar ligonis in seni, sėskis 
czia ir lai atsisėda vaikas, pa
sikalbėsime, czia yra kdks tai 
nesusipratimas, — kalbėjo li
gonis, — na, vaike, pasakyk 
už ka norėjai mane nuszauti?

i Vaikinas pakele akis ir žiu- 
i redamas stacziai in ligonio vei

dą tarė drebancziu balsu:
— Už vi-sus, už visus —

tamsta norėjai visus nupirkti... 
kaip ve-ve-žius terboje užrauk
ti, — man gaila ir dėdės ir vi
su ir asz no-no-rejau...

— Czia sultruko vaiko žo
džiai, rankovių skurliuose pa
slėpė veidą, verke verksmu, 
kuris kratė jo visa menka esy
be.

— Latras! — patemijo po
nas.

— Didvyris! — pataisė li
gonis, tai medžiaga isz kurios 
gali būti žmogus!

Ponas pažvelgė in savo sve
ti nustebės.

— Taip, atkartojo jis, gali, 
ir bus! — pridėjo rimtai o in 
vaika atsigryžes tarė:

— Žinok kad asz niekada 
nemaniau jusu žemes pirkti, ne 
jus skriaust i, apsirikote visi! 
Asz gimiau czionai, Akliu so
džiuje ir buvau toks kaip tu, 
vargszas... ir asz... neturėjau 
tėvo... motinos neatmenu, asz 
mažas likau bet liko ir žemes 
sklypas... kurio meilavo mano 
globėjai... Taigi iszveže mane 
už juriu ir paleido...

Amerikoje nesivalkioja vai
kai po gatves, mane valdžia 
paėmė in globa, atidavė in mo
kykla, ot ir mokinausi, svajo
damas tapti žmogumi ir at- 
neszti nauda savo sodžiui.

— Dieve brangus! tamsta 
bene Agotos Julis! — prabilo 
senis.
— Taip, Agotos sūnūs, — pri

tarė ligonis, — na nesibijokit, 
ramybes jusu nedrumsiu, pra
gmas atgal važiuoju, bet jeigu 
norės tai ta vaika su savim pa
imsiu, rasit jam pasekmingiau 
pasiseks prablaszkyti miglas 
siauczianczias Akliu soda, na 
ka, vaike, ar tu nori mokintis?

— Ko? — užklausė vaikas, 
— asz jau moku visa darba, 
szauksritus, kuszus skobti, mo
ku arti...

— O asz tave noriu iszmo- 
kinti mylėti žmones ir del ju 
darbuotis! — na, dabar eikit 
ramiai namon, kaip pagysiu tai 

I pas jus ateisiu, pasikalbėsime.

Vai bego, begu, seshte viena, 
Guzutes parneszti pedes diena, 

Susitars: u'seis p 1 a uka is,
Ir dvejata vaikais, 

Kojos buvo nemazgotos, 
[Rodos nuszvaksuotos, 

Anglikai kaip ant sorkiu 
žiurėjo, 

Ant kampu visur stovėjo, 
Kaip laja gyvate, 

Ant ulyczios pamate.
Szltai prie slenksczio slyst, 

Kojos in virszu kyszt, 
Fotografija, nuėmė, 
Andarokus suėmė.

Tik ir sorkiu buvo gana, 
Kada paslydo ant. bananes toji 

ragana, 
Vaikucziai nuo szalczio 

drebėjo, 
Kada, motina ju gulėjo.
Turiu teisybe .pasakyt, 

Kad tas buvo ant Pine šįryt, 
Mahanojaus mieste, 
Skulkino paviete.

Didžiausiam miesite, 
Pennsylvanijos steite, 

Prie Frunt ullycziois, 
Randasi ulyczaite B—e, 

Bobos su boboms taip ne
sutinka, 

Plaukuojasi, bjauriojasi kaip 
inveikia, 

Kaip tik bobos apsistoja, 
Tai vela diedai vaitoja, 

Pirmiausia geria, istorijas 
apsakinėja, 

Viens kitam szpiga rodo, 
Jeigu namie gerti nusibodo, 
Visokius kerszt.us varinėja, 
Apsicibuliave bobos prilta- 

rineja.
Kyla tarp ju Bolszevikiszka 

kare, 
Keikia Keide, marczia ir Mare, 

Pradeda kelnių kiszenius 
kirpti,

Pais sudžius varaintus pirkti, 
Vietai kitus prakeikia, ar- 

esztavoja, 
Pinigus iszdavia vela vaitoja, 
Kad kas isz cypęs iszvaduotu, 

O kada pasiunta valnuis, 
Iszdumia tuojaus per kalnus, 

Bielininkai po tam jeszko ir 
dejuoja,

Vyru nėra, boboms gana

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

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.

_______ — —

nusibodo, 
Užpykia. viena kitai pasturga

lius rodo, 
Vaikams Iten nesmagu tas 

matyti, 
Kad Lietuvei drysta perleis 

vieni kitus raižyti.
Viena diena diedas su boba 

susimusze isz ryto, 
Biesias žino, kaip boba per 

Įauga iszkrito, 
Be’t bobele gyva pasiliko, 
Kitai ant galvos užkrito, 
Einant 'bobele baisei iszsi- 

gando, 
Morder! suriko, mane nžmuszt 

kas bando, 
Anglike isz baimes drebėjo, 
Lidtuve kaip maiszas molio 

gulėjo,
Baltruviene jau tokiu nein- 

veikia, 
'Manės lenais in talka reikia.

Skaitykite “Saule”

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
K20 W. Centre St. Mahanoy City

į SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR5 .i'.
Federal Deposit Insurance 

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

į Union National Bank
5 Kampas Main ir Centre St.
Jį MAHANOY CITY, PA.

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
Dalejdus

- * ' ■■

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $150

__ 1

1

“SAULE” Mahanoy City, Penna
V 4' ■ . — A /

_____ ■ ‘ -

■; f.
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Žinios Vietines
■— Nedėlios ryta staiga i mi

re szirdies liga gerai žino
mas szioje apylinkėje Bert Gol
den, inspektorius 'kasyklų, 20- 
tam distrikte. Gyveno po 21 E. 
Mahanoy Avė. Paliko paczia 
ir vienuolika vaiku.
t A. a. Petras Czebatorius, 

kuris likos užmusztais automo
biliais nelaimėje, tuirejo 29 me
tus, o ne 49 'kaip buvo talpyta 
paskutiniam numarije. Laido
tuves atsibuvo Seredos ryta, su ! 
bažny tinėms apeigomis, Szv. ’ 
Juozapo baž.,ir likos palaidotas 
parapijos kapuose. Buvo jisai 
iszvažiaves automobili um su 
Vincu Sztoczku, 33 metu, Su
batos iryta, kada nelaime atsi
tiko. Velionis paliko motina 
Park Place, kelis brolius ir 
seseres. iStoczkus randasi 
lilgonbuteje.

—i Ponios R. Milius ir Jeva 
Stanaikiene, isz Minersvilles, 
motoravo ana diena in Maha- 
noju įsu reikalais, ir prie tos 
progos atlankė “Saufles” re
dakcija nes yra skaitytojos 
“Saules” per daugeli metu. 
Ponia Milius yra pacziule gerai 
žinomo biznieriaus p. R. Mi
liaus nuo N. Front uly. Acziu 
misiukems už malonu atsilan- 
^yma!

— Nuo Utarninko prasidė
jo vajus (draivas) rinkimo au
ka del Raudono Kryžiaus 
Draugavęs. Rinkėjai auku jau 
pradėjo savo darbus eidami per 
namus rinkdami aukas ir inra- 
szydami naujus narius. Kurie 
duoda doleri, tieji buna užra- 
szomi kaipo narei. Neatsakyki
te aukos nes visos surinktos 
aukos eina ant suszelpimo tų
jų! kurie nukenczia visokias 
nelaimes.

— Subatos vakara kas lie
kis pavogė automobiliu kuris 
prigulėjo prie Juozo Vaitko- 
nio, 119 W. Maple uly. Auto
mobilius tame laike stovėjo 
prie Victoria teatro. Vėliaus 
likos surastas arti Moss Glen 
apverstas ir sudaužytas.

SHENANDOAH, PA.

t Antanas Stepankeviczius 
isz Zions Grove, mire namie, 
Nedelioje. Velionis gimė Lie
tuvoje ir prigulėjo prie Szv. P. 
Marijos parapijos Ringtone. 
Paliko paczia .Ona ir devynis 
vaikus. Likos palaidotas Ket
verge su bažnytinėms apeigo
mis. Palaidotas buvo ant Szv. 
Jurgio kapiniu, Shenandoryje. 
Graborius Czaikauskas laido
jo.

t Ona Aldrickiene mirė 
Panedelio diena pas savo duk- 
tere J. Keff ant 37-39 E. Cen
tre uly., sirgdamas tik trumpa 
laika. Jos vyras mirė apie 12 
metu adgal. Velione gimė Lie
tuvoje. Palaidota Petnyczioje 
su bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, prie kurios 
velione prigulėjo. Palaidota 
ant Airisziu kapiniu. Graborius 
Czaikauskas laidojo.

— Franas Demarackis, 28 
metu ir Antanas Piekarski, 31 
metu, likos aresztavoti už su- 
muszima skaudžiai ir apiple- 
szima Frano Konegovskio, 49 
metu, paimdami nuo jo 18 do
leriu. Žmogeli taip sumusze 
kad reikėjo ji nuvežti in mies
to ligonbute.

SKAITYKITE “SAULE”

Szi Vieta Likos Sunaikinta Per Drebejima Žemes $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.

Sztai paveikslas Bratianu Bulivardo, Bikareszte, kuri drebėjimas žemes beveik 
sulygino su žeme. Auksztas namas ant kaireses, kuriame radosi daug žmonių ir Vo- 
kiszku kareiviu, visiszkai sugriuvo. Jame žuvo apie trys szimtai žmonių. Tukstancziai 
žmonių žuvo, daugybe kaimeliu ir miesteliu visiszkai likos sunaikinti su visais gyven
tojais.

TUKSTANCZIAI ŽU
VO DREBEJIME

ŽEMES

MIESTAS BUKAREŠTAS 
KONIA SUNAIKINTAS — 
APIE 2000 ŽMONIŲ ŽUVO — 
DAUGELI KAIMELIU SU
NAIKINTA — TURKIJA, 
ITALIJA IR RUSIJA 

TAIPGI SUKRUTO.

Bukareštas, Rumunija.— In 
szimta meti® nebuvo tokios ne
laimes czionais, kokia atsitiko 
praeita Subatos diena, kada že
me baisiai sudrėbėjo padary
dama neiszpasakytas bledes Ir 
užmusze daufgeli žmonių, kuriu 
skaitlis daeis gal daugiau kaip 
2,000 ypatų ir apie deszimts 
tukstaneziu sužeidė visokiais 
budais. Apie penkis tukstan- 
czius myliu apylinkėje davėsi 
jaust tasai drebėjimais žemes ir 
net Turkijoj, Italijoj ir Rusi
joj-

In kėlės sekundas drebejimo 
Rumunija nukente daugiau 
ne kaip nuo visos kares. Szim
tai kaimeliu ir miesteliu szia- 
dien guli gruvesiuosia, visa 
komunikacija nustojo, •eksplo
zijos kilo po miestus, kaipo 
ir ugnys kurios užbaigė savo 
baisybes darba. Tik vienam 
name Bukarešte žuvo 200 žmo
nių per sugriuvimą didelio 
namo.

GeleŽinkelei sutrukdyti, te
legrafai ir telefonai suardyti, 
kaipo ir tiltai sunaikinti visur. 
Ne vienas namas neapsisaugo
jo nelaimes Bukarešto mieste. 
Daugiau kaip 100 kaliniku li
kos užmuszta vietiniam kalėji
me. Miestas Campina, randa
si griuvesiuosia, kaipo ir Plo- 
esti. Ligonbutes pripildytos 
sužeistais.

Rumuniszki ir Vokiszki ka- 
reivei jeszko lavonu griuve
siuosia. Miestas dega visosia 
dalysią, nauji drebėjimai da
vėsi jausti visoje apylinkėje. 
Gyventojai nežino ka daryti 
su savim.

Drebėjimai taipgi davėsi 
jaust smarkei Kijeve, Moskvo- 
je ir kituose miestuose Rusi
joj kaipo Turkijoj, Italijoj ir 
kitur.

Nauji drebėjimai pasiantri- 
no Panedeli ir Utarninke, pa
darydami da didesnias bledes 
po visa sklypą. Aliejinei is'zuli- 
nei dega baisu smarkumu, to
dėl Hitleris neaptures zopos- 
ties del savo kariuomenes.

Vokiszki kareivei vis jeszko 
užmusztuju griuvėsiuose po 
smarkiam drebėjimui žemes. 
Kožna diena suranda daugeli 
auku ir kaip manoma tai skait
lis užmusztuju daeis daugiau 
kaip in du tukstaneziu žmonių.

Isz Amerikos
Isztikruju Buvo Tai 

Geras Draugas
Denver, Colo. — James H. 

Shears, 41 metu, darbininkas 
ant geležinkelio, kuris su savo 
draugu, Merill Nolan, 44 metu, 
atvažiavo in Denveri ant vaka- 
cijos, nusipirko jie sau galona 
vyno, nuėjo in lioteli ir vyną 
iszgere. Kada vyną iszgere, 
Shears pasakė buk jo draugas 
Nolan pradėjo eiti prie atida
ryto lango kalbėdamas kad no
ri iszszokti žemyn kalbėdamas 
savo draugui: “Geidžiu szok- 
ti per langa ir užbaigti visas 
savo svietiszkas bedas bet ne
turiu drąsos.” Draugas priejas 
prie jo, pagriebė už apykakles 
isz užpakalio kelnių iszmesda- 
mas savo dranga per langa ku
ris užsimusze ant vietos.

Pa-Tevis Prisipažino 
Prie Žudinstos Savo

Po-Duktes
Rockland, Me. — John 

Phelps, 54 metu, prisipažino 
prie nužudymo savo 17 metu 
padūktos Paulinos, kuria su
pjaustė ant szmotu ir užkasė 
artimoje namo. Patėvis norėjo 
atimti ir sau gyvasti per tru- 
cizna bet užmanymas jam ne- 
pasiseke.

Patėvis aiszkino palicijai 
buk jo podukte buvo nesuval
doma ir kada taji vakara su- 
gryžo isz miesto vėlybu laiku, 
pradėjo ja barti. Isz piktumo 
pagriebė .plaktuką kuri mete 
in ja, pataikydamas in galva. 
Po tam paemes peili, pradėjo 
supjauštineti lavona ant szmo
tu, užkasdamas szmotus kūno 
po namu ir visztinyczios. Pali- 
cija surado visus szmotus kū
no tik galvos da nesurado.

— Kita karta kada eisite 
maudytis in jusu vone, atsi- 
mykite kad Amerikoniszki 
fabrikantai iszdirba tuju vo
nių (bath tubs) kas minuta už 
30 doleriu.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Paskutines Žinutes
Reno, Nevada. — Senatorius 

K. Pittman mire Subatoje szir
dies liga. Paliko paczia. Buvo 
palaidotas Ketverge.

Carbondale, Pa. — Penkių 
metu Jonukas Pierce likos už- 
musztas o jo broliukas sužeis
tas kada rinko skylėje anglis 
su savo tėvu.

Minersville, Pa. — Jonas 
Maskolių sudege ant smert 
szanteje kurioje gyveno arti
moje Phoenix parko, arti czio
nais. Badai velionis turi broli 
aplinkinėje Wilkes-Barre, Pa.

Middleport, Pa. — George 
iScoitt, 19 metu ir Helena Blaš
ko, 17 metu, likos užmuszti au
tomobilio nelaimėje ant czio- 
naitinio plento Panedelio va
kara. Automobilius pataikė in 
troka.

Canon City, Colo. — Du ka
linei likos užmuszti per eksplo
zija dinamito kuris likos jiems 
induotas per kitus kad galėtu 
iszsigaut isz kalėjimo.

Juneau,, Alaska. — Szimtas 
darbininku ditbaneziu prie 
naujos eroplanu stoties likos 
užtrucinti valgydami netinka
ma maista. Visi badai pa
sveiks.

Belfast, Irlandija. — Ugnis 
sunaikino bizniava dali mies
to Athlon e, padarydama ble
des ant arti trijų milijonu do
leriu. Kiti namai likos dinami- 
tuoti kad sulaikyti liepsna.

Philadelphia. — Daugiau 
kaip 69,000 darbininku turės 
užtektinai darbo dirbti amuni
cija per tris metus del Ameri- 

I kos ezionaitinese amunicijos 
dirbtuvėse. Dirbtuves aplaike 
nuo valdžios kontraktus ant 
pusantro bilijono doleriu pri
statyti valdžiai visokios amu
nicijos.

Harrisburg, Pa. — Valdžia 
apgarsino buk in laika szesziu 
menesiu ji parūpino darbus del 
4,300 žmonių arba daugiau 
kaip 136,000 darbu parūpino 
del bedarbiu. i

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

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

No. 10S Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imia isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, api« 
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.......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai. 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isi-lins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; 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 
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; Vaidutis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 R^zbaininku. 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. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; 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

Baudžiami Plakimu 
Per Peczius

Wilmington, Del. — Czionai- 
tiniam .kalėjime prasikallteliai 
yra baudžiami su diržu per pe- 
czins, kaip tai daryta senovės 
laikuose. Kožnas isz ju aplaike 
po 20 ypu per peczius bet Wil
liam Bell, 24 metu, negalėjo 
iszlaikyti tu plakimu ir puolė 
apalpęs ant grindų. Po tuju 
plakimu visi trys likos nunesz- 
ti in ligonbute kur likos apžiū
rėki per daktarus. Tasai papror 
tys plakimo prasižengėliu už
stojo keli metai adgal czionai- 
tiniam kalėjime bet daugelis 
žmonių yra pasiprieszine priesz 
tokia bausme.

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

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

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; Tamsi
nus prigauna. 58 puslapiu........15u

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 kuczi'os naktį. 
Nikitas. 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- 
slapti. 61 puslapiu................15c

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

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 r- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ................................................15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizuola; Didis klastoris. 46 
puslapiu .............. 15c

Isz Chicago, Ill.
— Strytkaris sužeido sun

kiai sena gyventoja Kazimiera 
Kristuti, pramusze jam galva 
ir peczius. Krfetutis bandė pe
reiti skersai ulyczia. Turėjo 
jis 65 metus amžiaus, nuo 121 
E. 104-tos uly. Randasi Rose
land ligonbuteje.

— Nuo karsztu pelenu už
sidegė P. Garbau'sko namas. 
3316 So. Wallace uly., kuriame 
gyyeno szeimyna T. Petruliu. 
Ugni greitai lu'žgesino.
---Nuo szirdies ligos mirė 

gerai žinomas daktarais Kazys 
C. Kliauga, kuris da buvo jau
nu žmogum. In Amerika pri
buvo 1906 mete isz Rygos.

— Kunigas Jeronimas Vai- 
ežius, Szv. Antano .parapijos 
klebonas, serga plaucziu liga 
jau kokis tai laikas. Kunigas 
staigiai apsirgo klebonijoj.

ii

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p;e po laikui; Onytės laime; Per ne- 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavems; Vieszpats Jėzus ir miszka 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie same, men
esi, žvaigždes ir kitus da,igiszkus kū
nus, Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydue 
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. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaue 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus......................  15e

No. 168 Devynios istorijos, sn 
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 Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasatai- 
sias prasižengėlis; Duktė m*lk?|ffąr- 
czio. 121 puslapiu ...................... 25e

Ne. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaNa- 
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige 
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 .....25e

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; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai hf 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ............................................. 1U

“SAULE” 2

Mahanoy City, Penna.
— Burma, Indijoj augina 

daugiausia pinacu ba net 900 
svaru iszsiunczia kas minuta.

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
les iszsirinkti puikesnius!

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J

MAHANOY CITY, PA.




