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Nepasiseke Italams Užklupimas

Kada Italai užklupo ant Anglijos pirma syki, turėjo ne
pasisekimą nes in laika 15 minutu Anglikai nuszove sep
tynis Italiszkus bombinius eroplanus. Angliszkas aficie- 
rius stovi ant vieno isz tu j u eroplanu peržiūrėdamas juos 
kokio jie padirbimo.

TRYS VŪKISZKI LAIVAI
* NORĖJO PABĖGTI *

Užmanymas Nepasiseke --- 1
Sunaikintas, Kiti 3 Sugryžp

In Pristova

Naujas Vadas Orines Plotos

Naujas kamandierius Orines Flotos Anglijoj yra Fre- 
drickas Algernon Portal. Stovi jis viduryje ir daro pla
nus kaip užpulti ant Vokiecziu. Dabar jis valdo visa An- 
gliszka f lota Anglijoj.

Isz Amerikos
NORĖJO PAGAZ-

DINTI VYRA
TASAI MIRĖ ISZ BAIMES.

New Brighton, N. Y. —- Pati 
Charles Droyer, norėdama pa- 
gazdiijit savo vyra kad su ja 
mandagia u pasielginetu ir ne
norėjo jai. duoti pinigu ant 
pirkimo naujos skrybėlės, pa
griebė honkute arbatos kuria 
buvo pripylus priesz lai, pri
dėjo greitai prie lupu kalbėda
ma: “Mielas Uharli, nenori 
man duoti kelis dolerius ant 
skrybėlės todėl man daugiau 
neu'žsimoka gyvent. Pasilik su 
Dievu, asz atimu sau gyvastį.”

Vyras tai pamatęs, taip 
persigando kad krito ant grin
dų negyvas. Daktarai apžiurė
ju lavona pripažino buk vyras 
turėjo silpna szirdi ir mirė isz 
baimes. Motere taip tuom per
siėmė kad neteko proto ir szia
dien randasi pamiszeliu prie
glaudoje.

Nigeris Sumusze Skau
džiai Motere

--------
Philadelphia, l’a. — Kokis 

tai nežinomas nigeris, insiga- 
yes in narna Molles Danacoff, 
,52 metu, aut Girard avė., stai
ga! pradėjo ja smaugti ir ap- 
kulinet. Motėre pradėjo szauk- 
li pagialbos ir tokiu badu ap
sisaugojo mirties nes adbeges 
palicijantas pradėjo vytis paš
ildui piktadarį.

Sena Motere Stidege 
Puldama Ant Degan- 

cziu Lapu
Philadelphia, Pa. — Naszle, 

Mrs .Giovano Dell’Osa, 74 me
tu, paslydo ir parpuolė ant de- 
ganeziu lapu. Moters juos su- 
szlave in krūva ir uždege prie 
savo namo. Eidama pažiūrėti 
fir dega, paslydo ant ugnies ir 
kaišei apsidegino mirdama li- 
gonbuiteje vėliaus, .

TEATRO STOGAS 
SUGRIUVO

4 SUŽEISTI; VIENA YPATA 
SUMINDŽIOTA.

Pittsburgh, Pa. — Keturios 
ypatos likos skaudžiai sužeis
tos o apie 200 iszsisaugojo isz- 
begdami laukan isz Alvin teat
ro kurio stogas sugriuvo ana 
diena. Priesz tai žmones mate 
kaip pleisteris nuo lubu pradė
jo kristi ir tas juos prasergejo 
kad prisiartina kokia nelaime. 
Elzbieta Denk, 58 metu, likos 
sumindžiota per žmones kada 
bego laukan ir turėjo būti nu
vežta in ligonbute ant gydymo; 
Teatras priguli prie Harvard 
universiteto bet ji randavojo 
Harris Amusement Kompani
ja.

Žiurke Sukandžiojo 
Maža Kūdiki

Catawissa, Pa. — Keturiu 
menesiu dukrele Wilson Beck- 
erio, gyvenanezio Shuman- 
town, kada miegojo loveleje, li
kos staigai užklupta per dide
le žiurke ir baisei sukandžiota. 
Ant riksmo kūdikio adbego 
motina ir mate priežastį kūdi
kio riksmo. Kūdiki tuojaus nu
vežė in Bloomsburgo ligonbu
te.

Pasirengkite Ant
Szaltos Žiemos

Washington, D. C. — Pagal 
oro inspetojus tai szi žiema 
ketina būti ilga ir labai szalta 
su daug sniego. •Senas priežo
dis sako jog jeigu laike szven-l 
to Martino dienos lija tai turė
sime daug sniego. Na ir laja 
diena lijo smarkei o buvo taip
gi valdiszka szVente Armistice 
diena,

Pennsylvanijoj, deszimts pa
vietuose praeita sanvaite turė
jome apie tris colius sniego 
ant plentu ir motoristai turėjo 
daug ergelio ant keliu.

§ Savo nevidoną apteik 
druska ir duona.

VOKIECZIAI SUNAI- Vokiecziai Sunaikino
KINO COVENTRY Beveik Visa Coventry

MIESTĄ Miestą
Tampica, Meksika. — Vo- 

kiszkas tavorinis laivas Phry
gia, sziadien guli ant dugno 
mariu nes laivorei ji sunaikino 
dinamitu ne kaip pasiduoti in 
rankas Angliszku patruliniu 
laivu kurie tykojo ant j u nuo 
senei.

Kiti trys laivai sugryžo ad- 
gal in pristova. Visi laivai bu
vo czionais sulaikyti nuo pra
sidėjimo kares bet ana diena 
mane pabėgti isz pristovos bet 
užmanymas nepasiseke.

Vichy, Franci j a. — Anglisz- 
ki laivai užklupo ant Havros 
sunaikindami Vokiszkas dirb
tuves amunicijos ir kelis tru
kius kurie gabeno amunicija, 
kaipo ir 500 namu per ka likos 
užmuszta daug žmonių.

Z
Sukatoje ir Nedelioje Vokie

cziai bombardavo vela Londo
ną ir aplinkines bet su mažoms 
bledems. Anglikai už tai atker- 
szino ir Vokiecziams užklup
dami ant Berlino, padarydami 
daug bledes.

Padėjo Dinamito
Po Lova Savo

Prieszininkes
Jackson, Ind. — Mrs. Verna 

Holland likos sudraskyta ant 
szmoteliu o beveik ir visas na
mas iszleke in padanges kada 
jame kilo eksplozija nuo dina
mito kuri padėjo po jos lova 
tūla motėre kuri buvo jai la
bai u'žvydi. Kada padėjo dina
mitą po lova, Vernos tame lai
ke nesirado namie nes buvo isz- 
ejus in miestą, Palicija surado 
motere ir uždare ja kalėjime. 
Badai motere jai atkerszino 
taip baisei kad paveržė nuo 
jos jauniki. Abu moteres buvo 
naszles.

Geri Patarimai
§ Aszara viena, kuria nu- 

szluostysi artimui, daugiau 
svėrė, negu deszimts aszaru 
iszverktu per tave pati ant ne
laimes tavo artimo.

§ Serbu priežodis skamba: 
“Namas stovi ne ant geros že
mes tik ant geros moteres.”

§ Gyventi sunku bet mirti 
da sunkiau.

London. — Praeita Ketver- 
ga Vokiecziai isz kerszto užlė
kė su 500 bombiniu eroplanu 
ant Coventry miesto ant kurio 
paleido arti 30 tukstaneziu ug
niniu bombų ir nepaliove bom
bardavimą net per 12 valandų. 
Gal. daugiau, kaip, tukstntis 
žmonių likos užmuszta ir daug 
sužeista. Ligonbutes, bažny- 
czios, hotelei, mokyklos, teat
rai, bankos, sztorai ir namai 
nukente baisei nuo tu bombų. 
Miestas susideda isz 167 tuks
taneziu gyventoju ir sziadien 
guli, griuvėsiuose, isz. kuriu 
vaiskas ir žmones iszkasineja 
užmusztuosius ir sužeistus.

Buvo tai Vokiecziu atkerszi- 
nimas už bombardavima Mu- 
niko ir kitu Vokiszku miestu 
per Anglikus kurie padare 
daug bledes Vokiecziu mies
tuose.

DARBO ŽINUTES
Atlantic City, N. J. — Prezi

dentas anglines unijos UMWA 
patarė visiems darbininkams 
apvaikszczioti Dekavones die
na pagal gubernatoriaus ap- 
szaukima 28 diena Novem'be- 
rio.

Downey, Cai. — Apie 2000 
darbininku dirbtuvėj eroplanu 
Vultee straikuoja isz priežas
ties neužtektinos mokesties. 
Darbininkai pikietuoja dirbtu
ve.

Atlantic City, N. J. Lewis’as 
sako kad jis stengsis aplaikyti 
geresne mokesti del 400,000 
minksztuju anglių darbininku, 
kad jie galėtu geriau pragy
venti ir turėtu lengvesni gy
venimą.

Shamokin, Pa. — Valdžia 
užkalbino 175,000 kariszku 
surdotu kurie turi būti pasiūti 
in laika penkių menesiu per 
Tamen Shirt dirbtuve per ka 
apie 400 darbininku turės už
siėmimą. aplaikydami po 18 
doleriu ant sanvaites. Toji 
dirbtuve randasi Shamokin 
Eagle Mill name.

— Kožna minuta Amerike 
yra pastatoma vienas namas.

Vokiecziai Guja Pran
cūzus Isz Tėvynės
London. — Be mažiausio 

prasergejimo Vokiecziai pra
dėjo iszguiti apie 800,000 Fran- 
euzu isz Alsacijos ir Lorraino 
kuriems prižadėjo duoti liuo- 
sybe bet dabar paliepė visiems 
apleisti j u tėvynė. Kožnam pa
vėlinta pasiimti su savim tik
tai kas prie j u priguli in krep- 
szius ir turėti ne daugiau kaip 
40 franku ant tos liūdnos ke
liones.

Vokiecziai jiems davė iszsi- 
rinkti eiti in apleista Franci j a 
arba Lenkija, apsigyventi ant 
apleistu ukiu isz kuriu tuks- 
taneziai Lenku likos iszguiti 
in kitur. Žinoma, tieji isztrem- 
tojai apsirinko sau Franci j a 
kurioje jau sziadien randasi 
pervirszinis skaitlis pabėgėliu 
isz Belgijos, Holandijos ir Isz- 
panijos, apie du milijonai pa
bėgėliu.

Graikai Paėmė 700 
Italu In Nelaisve

Atėnai, Graikija. — Graikai 
ana diena paėmė in nelaisve 
700 Italiszku kareiviu su afi- 
cieriais, 10 dideliu armotu ir 
daug amunicijos aplinkinėje 
Albanijos rubežiaus kur tęsęsi 
musziai kas diena.

ŽINUTES
Chicago. — Du pasažierei li

kos sužeisti kada Wabash trū
kis iszsirito isz begiu važiuo
damas in St. Louis.

Toledo, Ohio. — Norman 
Burgoyne, 33 metu, nužudė sa
vo penkių metu sūneli kuris 
buvo neregys. Pripažino buk 
tai padare isz mielaszirdystes 
idant palengvinti jam gyveni
mą.

Wilkes-Barre, Pa. — Motie
jus Peszta, 50 metu, isz Du 
Pont likos užmusztas kasyklo
se Avoca o trys kiti anglekasei 
sunkei sužeisti.

Pittsburgh. -— In viena san- 
vaite kilo ežionais treczia eks
plozija dirbtuvėje American 
Cyanamid Chemical Co.,—su- 
žeisdama tris darbininkus.

§ Raszykie tiesa, mylekie 
tuos, kuriuos tau iszpuola plū
sti.

DRŪTAS
NYKSZTUKAS
NAS,” SUPLIEKĖ 4 

MOTERES........

NORINTS BUVO UŽ JI 
DIDESNES.

Detroit, Mich. — Stasys Sze- 
tela, gyvenantis Hamtrameke, 
kuris turi tik ketures pėdas 
dydžio, ana diena suteriojo sa
vo paeziule, Agotėlė, taip bai
sei kad toji turėjo atsigult in 
lova. Jo prisiegele ne yra ma
ža moterėlė nes sveria 186 
svarus bet tasai “milžinas” 
ja inveike.

Ligonia atlankė kaiminka 
Žaidakiene bet Stasys nebuvo 
užganadintas atsilankymu kū
mutes lodei pagriebė pokeri 
ir kaiminka gerai “papiksi- 
no.” Toji motere svėrė 174 
svarus.

Treczioji auka tojo “milži
no” buvo kurnate Palczinskie- 
ne kuriai taipgi gavosi para
gaut pokerio.

Ana diena Stasys turėjo sto
ti ant teismo už toki nemalonu 
pasielgimu ant trijų “leidžiu” 
ir likos nubaustas ant 25 dole
riu ir užmokėjimo kasztu ir in- 
sakyta jam kad ateityje man
dagiau pasielginetu su “lei- 
dems.” Bet Stasio aniuolelis 
ne yra užganadintas isz tokio 
nubaudimo savo milžino užves- 
dama dabar teismą ant persi
skyrimo nuo tokio “milžinisz- 
ko” tirono.

Puikei Apdovanojo 
Savo Sūnūs

Duluth, Minn. “Parvažiuo- 
kitete namo kuolgreicziausia 
nes turiu svarbu reikalą su ju
mis.” Tokius tai telegramas 
iszsiunte pas savo penkis sū
nūs, tėvas, 84 metu amžiaus 
Szimas Rutter. Taja tai diena 
tėvas apvaiksztinejo savo var
duvių paminejima o kada sū
nūs suvažiavo, kožnam pada
vė po tūkstanti doleriu saky
damas: “Esate man geri vai
kai ir geidžiu jus už tai apdo
vanoti ne po mano mireziai 
bet da už gyvasties”.

NE TIK PAVERŽĖ JO
PACZIA

BET DA RŪKE JO 
CIGARUS.

Camden,"N. J. —- Ernestas 
McLaughlin, 40 metu, užvede 
teismą ant persiskyrimo nuo 
savo patogios pacziules Hele
nos, 30 metu, už nepadoru pa
sielgimą ir kad tūla diena nu- 
ejas pas savo-kaimyną George 
Ayers, 48 metu’, rado pas jiibak- 
sa savo geru cigaru ant stalo 
ir da nekiirias puikias torielkas 
ir sidabrinius indus kuriuos jo 
paeziule nunesze savo prielai- 
diniui. Da to buvo negana. Tu
la diena drauge su kaimyno 
paezia ir jos duktere pavakta- 
vo matydami kaip jo paeziule 
pusnuoge buvo apsikabinus 
aplink prielaidinio kakla, l.m- 
cziavosi po tam užgesino žibu
ti. Sudžia davė žmogeliui per
siskyrimą ant tu pamatu.

Pa-Merge Užmuszta 
Automobiliu Nelaimėj

Philadelphia, Pa. — Miss 
Regina Tredanari, 20 metu, pa
merge, važiavo pamatyti isz- 
k ei ia u j a nezius ja una vedžiu s 
aut Broad ulyczios geležkdio 
stoties bet likos užmuszta ne
laimėje automobiliu. Pamerge 
da buvo pasirengus in sžliuibi- 
nes szlebes kada neteko gyvas
ties. Septyni kiti žmones likos 
užmuszti toje vietoje in laika 
vienos sanvaites.

Daraktorius Pardavi
nėjo Guzute Del

Kaliniu
Pittsburgh, Pa. — Edwardas 

Loeb, WPA dara'ktoriinĮ, likos 
aresztavotas už szmugWriavi- 
ma guzutes del kaliniu in Wes
tern Penitentiary, kuria par
davinėjo po 5 dolerius už kvor
ta. Dažiuretojas ji suėmė kada 
siūle vienam isz kaliniu g-uzu- 
te ir turėjo prie saves dvi bon- 
kas už kurias mokėdavo tils; 
po $1.60 o kaliniams pardavi
nėjo po 5 dolerius.

Turėjo jis užsiėmimą ant 
WPA projekto, mokydamas 
kalinius skaitymo ir rąszymo.
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’ ‘ S A U L E “ MAHANOY CITY, PA.

Henry Ford sako buk neuž
simota mislyt apie didelius j 
turtus priesz 40 metu amžiaus, i 
Gerai yra susiczedyt truputi 
pinigu ant juodos valandos bet' 
pasninkaut nuo visko kad tik 
susikraut didelius turtus, tai 
neužsimoka. Turtas pats ateis 
žmogui jeigu dirba sanžin’im 
gai ir pildys savo privalumtis; 
Jaunas žmogus privalo dirbti 
ir linksmintis paženklintam 
laike. Toliaus Fordas sako kad 
dastojo turto ant tuju pamatu, 
ir sziadien yra turtingiausiu 
žmogum ant svieto. -— Kvaily
be, turtingiems lengva duoti 
pamokinimus kada jau dasto
jo milžiniszku turtu bet netu
rėdamas pinigu, tojo turto ne
surinksi.

ežia palengvint darba myli
mai, na ir in trumpa laika pa
dirbo nopertska isz aukso su 
atsakaneziu paraszu del savo 
mylimos.

Iszradimas insimylejusio, 
auksoriaus greitai prasiplati
no. Isz pradžių nopertskas bu-1 
vo brangus nes dirbo juos isz 
aukso ,ir buvo iszsodintas dei
mantais. Tiktai turtingos mo-' i toreles galėjo juos turėti. Ve-1 
liaus prasiplatino taip kad 
sziadien kožna moterele gali ji 
turėti už kelis centus.

' Popiežius priėmė rezignaci
ja vyskupo J. G. Painter, isz 
Grand Rapids, Mieli., diecezi
jos nuo 1926 meto ir buvusio 
.vyskupo isz Superior, Wis.

Vyskupas Painter padeka- 
yojo už vyskupą isz priežasties 
senatvės ir menkos sveikatos. 
Turi jis 73 metus amžiaus.

Ar žinote kad Pepnsylvani- 
jos valstija turi daugiau paež
iu ne kaip kitos valstijos?

Taip, mes turime net 3,364 
paežius todėl turime daugiau
sia politikierių, butlegeriu, va
giu, raketieriu ir kitokiu poli- 
t ik i szlku ;sz u n pala ik i u.

Tūlas nigeris, 78 metu am
žiaus, . tėvas 22 vaiku, lankosi 
in mokykla Chattanooga, 
Tenn., su kitais mažais vaikais, 
kad galėtu iszmokti skaityt 
raszta szventa. Mat tasai se
nukas nori pasinaudoti isz gy
venimo Įdek gali priėsz mirti. 
Ka tasai žmogus butu nuvei
kęs apie 50 metu adgal, jeigu 
butu mokinęsis. Bet neturėjo 
tada tokios progos kiek turi 
sziadien musu vaikai nes tuose 
laikuose juodieji buvo laikomi 
už nevalniilkus ir buvo už
drausta jiems mokytis. — Tas 
parodo kad niekados ne yra per 
vėlu mokytis.

gelis Dievobaimingu žmonių 
isz vis.0 svieto kas meta. Tur
tingieji geisdami dastoti viso
kiu maloniu nuo tojo szvento- 
jo, state bažnyczias ir koply- 
czias, vieni už kitus norėjo pa
statyt puikesnes, na ir ant ga
lo daejo prie to, kad sziadien 
ant tosios salos randasi 952 
namai ir 396 bažnyczios ir kop- 
lyczios.

Norints nevalninkyste Ame
rikoj senei dingo, bet pasirodo 
buk Louisianoje da neisznyko 
nevalninkyste. Nesenei atsibu
vo teismas už žudinsta jauno 
žmogaus Andriaus Norbert, 
isz North įtakotos, kuri dažiu- 
retojai tenaitinio kalėjimo taip 
suplakė prie stulpo kad Nor
bertas in kėlės dienas mirė. 
Louisianos kalėjimai paranda- 
voja kalininkus ant farmu, in 
fabrikus, prie kirtimo medžiu 
ii* kitur. Loenininkai abazo 
kuriame tasai jaunas vyrukas 
dirbo,’ prasikalto už koki tai 
maža nepaklusnumą ir už tai 
likos nuplaktas ant mirties. 
Ar-gi kas girdėjo idant laisvam 
sklype atsibotu toki dalykai?

Czion Gydysis Sužeisti |
Laivoriai nelaimingas žmogus

Amerika yra turtingu ant 
visko o net ir ant dvynu. Szia
dien randasi ju Amerikoj net 
du milijonai poru dvynu.

/Mergina iszteka už vyro 
kad turėti gyvenimo dranga 
bet kas isz to, jeigu tankei su
tinkame prieszinybia nes ir 
taip neturi vyro namie kada už 
jo iszteka.

Kada luomas moterystes in- 
žengia per slenksti, tai meile 
iszlekia per langus. Todėl ge
riausia yra laikyti duris ir lan
gus gerai uždarytus.

Sziadien didesne dalis gimu
siu vaiku yra priimami per vy- 
riszkus daktarus be't lyg 1800 
metui, daugeliose vietose ant 
Isvieto buvo tai laikoma kaipo 
nužemintu dalyku jeigu vyras 
priimtu naujai gimusi kūdiki. 
Mete 1522, daktaras Wertt, 
Hamburge, Vokietijoj, geisda
mas palengvinti sopulius gim- 
danezios kūdiki motinos, pasi
rėdė in moiteriszkas drapanas 
ir priėmė kūdiki. Kada apie tai 
gyventojai dažinojo, taja nak
tį isztrauke daktara isz namu 
jr sudegino ji ant laužo.

Amerikoj yra naudojama 
asztuoni milijonai elektrikiniu 
prosu. Kiek tai moterėlės su- 
czedina žygiu nuo pecziaus iki 
prosinimo lentos kaip daryda
vo kada naudojo paprastus 
prosus kuriuos kaitino ant pe
cziaus.

Sziadien moteres turi viso
kius intaisus kurie suezedina 
joms daug žygiu todėl turi už
tektinai laiko ant zulinimo, lo- 
szimo bingo ir kazyriavimo 
bridž.

Ameri’konisžka spaustuve 
kuri tik spaudo kazyres, kas 
diena atspausdina 20Q,000 ka
ladžių kazyriu. Gal kas mano 
kad Amerika yra didžiausiu 
sklypu kazirninku kad tiek at
spausdina kazyriu kasdiena. 
Ne taip bloga, juk norints visi 
esame kazirninkais gyvenime 
bet retai kada turime laime. 
Randasi ir tokiu kurie turi gi
linki bet tokiu yra mažai. Pa- 
nasziai buna ir su žmogaus 
gyvenimu.
\/ . ———
Kokiu budu tai atsitiko kad 

motere būdama antru sutvėri
mu ant svieto, szidien yra pir
mutine visame?

Valdžia ne tik krauna amu
nicija in magazinus bet rūpi
nasi savo sužeistaiseis laivo- 
reis kad jiems palengvint so
pulius. Sztai szitas namas 
kuris likos pastatytas mies
te Bethesda, Merilande, pri
glaus szimtus sužeistu ir ser ■ 
ganeziu laivoriu Dėdės Šamo 
kurie jam tarnauja.

y^k, koks asz esu nelaimingas!
Asz nelaimi regiausias žmo

gus ant svieto! Viskas, ka asz4 
tik pradedu, ka tik dirbu, at- 
nesza man nelaime. Niekas man 
nesiseka. Labai stebėtina, kaip 
dar man pasisekė užgimti! Gi
miau be laimes. Visai be lai
mes. Liepos menesyje. Laime 
buvo iszvažiavusi ant vakaci- 
jos. Asz nelaimingas. (Smar
kiai vailkszczioja). Ak, kaip 
nelaimingas. Pasiutusiai ne- 

ilaimingas!... Pradėjus 'gyventi, 
norėjau būti -dideliu žmogumi. 
Bet kad mano tėvai maži, tai 
ir asz in spira atsigimiau. Nei 
kiek neužaulgau. Pasenau ir 
dar lėkt neiszmokau!... Ak, asz 
nelaimingas! (Rauna plaukus) 
Norėjau pastoti tokiu žmogu
mi kaip Ro-ckefelleris. Viskas 
prapuolė. Netekau, netekau.... 
kojos. Tikėjausi kad koks tur- 
czius, tokis kaip Rotszildas, 
pasidalins su manim savo tur
tais. Lauk szunie, kada kume
le nusispardys!... Ak, asz ne
laimingas! (Raunasi plaukus). 
Pasiutusiai nelaimingas... Per
sitikrinęs kad isz to nieko ne
bus, pradėjau visoms pajie- 
goms teisingai pasigriebti lai
mė už uodegos. Nepasipiktin
kite nes asz manau kad mano 
laime -dar yra. panaszi in mon- 
ke (beždžione). Visoms kėtu- 
riom-s griebiausi už paskutinio 
galio:

• tinga paezia! Baisiai turtinga, 
i Kursgi! Turėjo ne s u slkai to- 
I mus turtus! Kada paklausiau 

kur jos .tie turtai, kur ji turi, 
tai ji altkiszo galva, ir sako:

Pažiūrėk, Jurgi, in mano gal-

ISZ LIETUVOS
ŽYDAI SPIRIA LIETUVIUS

Pagal “Scribnerio” maga
ziną tai paprastai motore:—-

Iszteka už vyro turėdama 24 
metus amžiaus.

Pagimdo kūdiki sverenti 6 
£varu ir 4 uncijų.

Barasi su savo vyru mažiau
sia du kartus ant sanvaites.

Tankei sau vėlina kad kutu 
bpsivedus su kitu vyru.

Turi penkes pėdas ir tris co
lius augszczio.

Sveria nedaugiau kaip 128 
Svarus.

Pleperiuoja su kūmutėms 
(apie penkis metus isz viso.

Praleidžia ant nieko szeszis 
menesius stengdamasi patai
kyti savo vyra.

Nuperka 350 skrybėlių ir 
Į425 szlebes savo gyvenime.

Prisiunskite savo senas mal
daknyges ir 'kitokias 'knygas 
ant apdarymo in musu spaus
tuve kuri užsiima tokiu darbu 
nes apdirbtknyge yra vienati
ne tokia Lietuviszka instaiga 
Amerikoj. Dadbas buna puikei 
atliktas už maža aflyginima.

Placziai sziadien naudoja
mas nopertskas yra da ne taip 
senei iszrastas nes paeina isz 
pus-septyniolikto amžiaus ir 
likos iszrastas del moteres 
meiles. Mete 1648 Amsterda
me, Holandijoj, tūlas aukso- 
rius, matydamas savo mylima 
kaip ji tankei insiduria pirsz- 
te'ii prie siuvimo, daug naktų 
įiciniee;’ojo manštydąmqs kaip

Farmerei taip traukia in di
desnius miestus ant apsigyve
nimo kad praeita meta paliko 
savo farmas 632 tukstanezei 
žmonių. Ant farmu praeita me
ta buvo 985,000 gimimu o 284,- 
453 mirtys, kas parodo kad 
yra daug sveikiau gyventi ant 
farmu ne kaip miestuose bet 
farmerei ant to nežiūri nes 
sziadieninis padėjimas ant A- 
merikoniszku farmu yra sun
kus ir ne taip užsimoka kaip 
reiketu o paskutinei keturi me
tai del farmeriu buvo labai 
sunkus ir todėl jie apleidineja 
farmas.

Sziadien farmeris su keleis 
vaikais uždirba mieste geriau 
ir turi lengvesni gyvenimą ne 
kaip būdamas nevalninku ant 
farmos.

Gal niekur kitur nesiranda 
tiek bažnycziu kiek yra ant sa
los Paturos, Italijoj, kur szven- 
tas Jonas Evangelistas para- 
sze pranaszystes knyga Apo- 
klipso. Taja sala atlanko dau

Gal turėsime ilga kare.
Tebyre kare Europoje ketino 

pasibaigti greitai. Tokios nuo
mones buvome visi kada kare 
iszkilo. Bet taip neatsitiko ir 
sziadien beveik visi yra tos 
nuomones kad sziadienine ka
re g'ali patęsti nuo dvieju lyg 
penkių metu.

Kuo ilgiau tesis szioji kare 
tuo bus didesne ir baisesne nes 
ateinanti žiema atnesz gyven
tojams dideli varga ir bedas.

Hitleris užklups ant Ameri
kos.

General-Majoras John F. 
O’Ryan, kuris pasakė kalba 
Milwaukee, Wis., apie davima 
kuodidžiausios paszialpos* del 
Anglijos, apreiszke kad Hitle
ris užklups ant Amerikos in 
keturis menesius po suplieki- 
mui Anglijos. Jeigu tasai už
manymas jam pasisektu tai tu
rėtu didžiausia flota ant svieto 
ir tada užklups ant Amerikos 
isz szalies Atlantiko mariu. 
Hitleriui daugiau rupi turtin
ga Amerika ne kaip varginga 
Europa. Jo žmones taipgi ran
dasi Pietinėje Amerikoje. Jei
gu Anglija pralaimėtu tai bm 
tu priversta atiduoti Hitleriui 
savo milžiniszka flota nes prie- 
szingai Hitleris sulygintu Ang
lija su žeme bet jeigu Anglija 
ant to nesutiktu tai bus pri
versta atiduoti jam visa savo 
flota o tada Vokietija valdytu 
visa svietą.

Dieve saugok, kad prie to ne- 
daeitu!

— Amerikas praleidžia 
kas minuta po 200 doleriu per
kant maista del Publikiniu mo
kyklų del vaiku, \ *

miestai griuvo: Messina isz- 
griuvo, San Francisco iszgriu- 
vo, viskas griuvo o asz vaiksz-‘$ 
cz'iojau sveikas. Tai prakeik-,J 
tas surėdymas! Kitu žarnos 
tąsėsi, grobai buvo sulaužyti 
— o asz? Ak, asz nelaimingas! 
Asz nieko! Man nei- plaukas 
nuo galvos nenukrito! (Rauna 
plaukus). Koks asz nelaimin
gas! Ak, koks asz baisiai ne
laimingas! — Viena, diena isz- 
girdau, kad kur ten toli atsi
darė dinamito dirbtuve. Visi 
saike kad ji kada nors iszleks * 
in padanges. Tuojau atsisveiki-j* 
nau su paezia, saikau: “Barlbo- $ 
ra, tu ruo-szkis ant szermenu o 
asz važiuoju in ta fabriką: jei
gu mane ten nesudraskys Itai 
tegul mane, velniai! Na, ir jus 
žiūrėkite! Kokia mano buvo 
laime! Vos spėjau privažiuoti 
taip, kad gerai matėsi tas fab
rikas, tik, sykiu — pykszt! 
durnai tik parūko ir iszleke jis 
visas in padanges! O asz? Kad 
man nors plaukas butu nukri
tęs! Ak! Iszlipes isz trūkio 
sltengiausi rasti kur nors szmo- 
tėli dinamito kad galeeziau pa
sidaryti atskira ekspliozija. 
Bet kur tu rasi! Negana to: be- 
jeszkodamas dinamito pasivė
linau ant trūkio, kuris gryžo 
atgal, isz kur buvau atvažia
vęs. Ir kas galėtu įtikėti? Tasai 
trūkis, kuri pavėlavau, visas 
susidaužė in skutus! Tegul ma-
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“SAULE
MAHANOY CITY, PA. *

Tikriauses Kabalas*
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
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.

apsiženijau. Gavau tur- ne galas! Visi, kas jame važia
vo, vyrai, moterys ir vaikai, ta
po sutraukyti in szmotus! O 
asz? Asz stovėjau ant stacijos, 
kaip koks paslkucziausias isz- 
mata kuri nei velniai neibutu 
paėmė! Kuris niekam neįtinka!

GREICZIAU DIRBTI
Ukmergės kompartijos 'būs

tinėje buvo pasitarimas del Uk
mergės ir Utenos apskrieziu 
valstiecziu ‘Socialistiniu’ lenk
tynių. Pasitarime dalyvavo 
kompartijos sekretorius, dran
gas ūlmanas, F. Ozuras, A. 
Bormanas ir dar du žmones, 
kuriu pavardes gali būti ir Liė- 
tuviszkos. Draugai: Ulmanas, 
Ozuras ir Beįmanąs spirs Uk
mergės ir Utenos vailstiecziuė 
Lietuvius leuktyniamti! Lietu
viai tegul ipraka.ituoja, o Žyde
liai tik ragins ir darbo vaisiais 
naudosis.

UŽIMA GERIAUSIUS 
NAMUS.

Lietuvoj prigrudus szimtus 
tukstaneziu Raudonarmiecziu 
ir tukstanezius GPU sznipn 
kurie paima visas geresniąsias 
patalpas; Lietuvoje pasireisz- 
kia didžiausia narnu krize. 
Raudonarmiecziai karininkai 
ir GPU valdininkai, ypacz ap
gyvendami genesniuose namuo
se, isz kuriui buvusieji nuomi
ninkai per dvideszimt-ketures 
valandas iszkrausltomi, drau
džiant jiems pasiimti su savi
mi, net namu apyvokos daik
tus. In protestais parieszkia- 
ma: “Ir musu karininkai nori 
gerai gyventi!”

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 40Ū 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,............... $1.50.
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

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

nr visos trys 25C
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ :
MAHANOY CITY, PA- j

va, tu ten rasi nesuskaitomas 
daugybos mano turtu” Tfu! 
Kad ji staugdama su savo tur
tais. Baisiai mane apgavo. Ap- 
lupo. kaip koki szuni. Tai lai
me! Tai laime (Rauna plau
kus). Asz pasiutusiai nelaimin
gas. Kas gali būti ant svieto 
nelaimingesnis! — Praiaime- 
jas su paezia, griebiausi kito 
galo. Pri'sirasziau in deszimti 
draugyseziu isz kuriu kiekvie
na man apsirgus turėjo kas ne- 
delia mokėti po deszimti dole
riu. Geras tai uždarbis! Kiti 
žmones tokiu budu ir pralobs
iu. O asz? Asz už savo sumo
kėtus piinigūs negavau nei slka-
tiko! Taip buvau sveikas, kad 
nei devyni velniai neibutu ma
ne susargdinę. Ka nedariau. 
Net dvideszimts myliu su- 
vaikszcžiojau kad gauti gelto
nąjį drugi. Bet kur tau! Lin
dau in kiekviena nelaime. Per 
dvi savaites valkiojausi apie 
ligoūbuti, kuriame isz visur 
buvo (suvežti pliurze serganti 
žmones. Ir kasdien vis gryžda- 
vaū taip sveikas, kaip iszejas. 
Pamislylkite! Kada mieste visi 
vyrai, moteres ir vaikai, kaip 
drebules lapai buivo kratomi 
visokiais szalcziais ir karsz- 
cziais, asz negalėjau susilaukti 
nei mažiausio apkretimo! O 
in draugysltes mokėjau. Ir nog- 
la žino kam! Ir už kokia malo-

— Daugelis bosu yra valdo
mi per geležinkelius, kurie per
veža kas minuta po 120 pasa- 
žieriu ir turi pelno po 100 dole- ’ Ui nelaime.

j susilaukti.j rifu 'kas minuta.

ne! Kas gali but nelaiminges
nis už mane? Asz baisiai nelai
mingas! O! (Raunasi plau
kus). Kam asz gimiau! Kam 
asz augau! Ak, kaip asz nelai
mingas! — Niekas manės ne
pasigaili! Niekas! — Troszkau 
kad nors kokia nelaime mani 
atsitiktu: kad papūlcziau in 
kokia ekspliozija, kad perkū
nas in mane trenktu, kad koks 
namas užgriufu — bilę tik bu- 

Bet negalėjau to 
Visur girdėjau (

Visi susidaužė, visi gala ga
vo, visus užgriuvo o asz stovė
jau ant stacijos! (Rauna plau
kus ir nurauna iki .paskuti
niam), O asz stovėjau ant sta
cijos! Man nei plaukas nuo gal
vos nenukrito! Visi susidaužo 
o asz stovėjau ant stacijos! Tai 
laime! Puiki laime! Visi gala 
gavo, visi gavo isz draugyseziu 
ir isz apdraudimo kompanijų 
pinigus! O asz? () ka asz ga
vau? — Kaip sugryžau namon 
mano pati už tai man in galva 
sudaužė visa puodą. Sultino 
galva. Ir kaip jums rodosi? Asz 
gavau paszalpa už liga? Nie
kad ant svieto! Draugystes pa-
sake kad už tokias ligas jos ne 
tik paszalpu nemoka bet ir isz 
draugystes, jeigu tik nori, ga
li mane iszmesti! Kad taip, tai 
tegul jus nustaugia! Kam asz 
turiu prigulėti, mokėti viso
kias mokestis ir nieko negau
ti. Kas ežia do malone? Kam 
man ju reik? Nuo to laiko dau
ginus in draugystes nemokėjau 
nei supuvusio cento! Na, ir ka 
jus manot! Už poros sanvaieziu 
iszpuoliau per Įauga nuo tre- 
czio augszto ir iszsilaužiau ko
ja! Matot! Tik iszsilaužiau ko
ja! (Nori rauti plaukus bet kad 
jau daugiau ju nėra). Paskui 
sirgau szeszis menesius ir vos 
nenusikakarinau isz bado! Tai 
laime!

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeezkojo 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 apsipaeziūot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

Naujas Lietuviszkas
SAP N ORIUS

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance T 

patarnavimas s z i o j 
pu) apylinkėje. Bile ko- (V 
SS kiam laike; diena ar AZ 
Nj? nakti. Visada turi pil- 

pasirinkimą meta- Zj&I,
Tt ’ liszku ir kieto medžio TE
11 Grabu. Laidoja nu- ||
H mirelius pagal naujau- IĮ
lį šia mada ir mokslą, 
į’ Turiu pagialbininke H
Į moterems. Prieinamos

prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J
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| TIKRAS ISZBURIMAS |

yA neatrastoji szalis, isz ku
rios ribų ne vienas keleivis 

nebegrįžta, visados mane 
sziaip ar žavėjo, kaip manau, 
ji žavi beveik kiekviena kita 
žmogų. Senai dar priesz tai, at
radimas Roentgeno szviesos 
spinduliu — X-spinduliu — 
parode kad galima matyt kiau
rai per invairius kietus kunus, 
asz jau buvau insitikines kad 
danguj ir žemej yra daug tokiu 
dalyku apie kuriuos ne vienas 
filosofas nei sapnuote dar ne
sapnavo.

Keistas vieno žmogaus trau
kimas prie kito; tas faktas, kad 
cheminiai elementai jungiasi 
tik sulyg tam tikru nustatytu 

■ svoriu; kad gazai maiszosi bet 
nesi jungia in viena kol per juos 
nepereina elektros kibirksztis; 
kad pozitivus ir negativus el
ektrines vielos poliai ima kais- 

I ti, degti sulyg sroves smarku
mu; miriadai analogijų gam
toj, rodancziu panaszuma am
žinose nepanaszybese, vienybe 
begalinėse skirtenybese, — vi
sa tai žadino mano indomuma 
nuo pat jaunu dienu, kol asz 
buvau dar dvideszimties metu. 
Bet juo uoliau asz stengiausi 
pažinti dalykus giliau, juo di
desne, rodos, stovėjo ant kelio 
uola, kuri neleido prieiti prie 
to pažinimo.

Per szeszis ar asztuonis me
nesius asz studijavau spiritua
lizmą ir jau tiek apie ji žinojau 
kad mediumas nebemato reika-

nuo manės savo pa- 
slapcziu ir parode man visas 
savo purvinos profesijos klas
tas.

Vėliau asz labai nustebau su- 
llllOjaS ikad dagi toks didis 
mokslininkas ir Darwino pra
nokėjas, Alfredas Russell M al- 
lace, — žmogus begalo sanži- 
ningas — buvo pilnai insitiki
nes kad buk esą galima invai- 
rai susižinoti su taip vadina
muoju “dvasiu pasauliu”. 
Karta jis man pasakojo kad 
jis mates ant savo keliu smui
ką ir girdėjas aiszkiu aiszkiau- 
siai ji griežiant o buvusieji 
kambaryj du jo draugu, ku
riuodu ir-gi girdėja, sake kad 
smuikas griežes kai kurias va
riacijas isz žinomos operos. Bet 
asz nei smuiko nemacziau, nei 
ji griežiant negirdėjau. O vis- 
itik manyti, kad jie butu susi
kalbėja negalima. Wallace vėl 
ir vėl davė man tokiu inrody- 
mu apie galimybe susižinoti su 
dvasiomis kad asz begalėjau 
tik pasakyti: “Vieszipatie, isz- 
sklaidyk mano netikejima!” 
Bet netikėjimas manes nepa
leido, nepaleidžia ir iki szios 
dienos.

O betsgi teko ir man’peiigy- 
veiiti atsitikimus kurs įtuo 
žvilgsniu gerokai sustiprino 
Wallace’o intaku iii mane.

Buvo taip. Regis 1887 metais 
asz važiavau isz Londono in 
Roma ilgoms Kalėdų Szven- 
tems praleisti. Asz tuomet bu
vau Londono “Vakaro Žinių” 
redaktorius, dirbau sunkiai ir 
todėl dabar turėjau teises pra
leisti žiema kur ir kaip tinka
ma. Pasirinkau Roma. Norė
damas visiszkos gyvenimo per
mainos ir geros pramogos asz 
pasiėmiau su savim pora Ai- 
risziku arkliu ir reguliariai jo
davau in Kampana medžioti. 
Man buvo nepaprastai smagu 
medžioti lapes ten, kur kitados

Petras ir Povylas vaikszcziojo, 
kur Cezaras ir Pompejus savo 
legionu priekyj žygiavo, lenk
ti auksztas medines tvoras 
apygardoj, kur didžios praei
ties dvasios ir pusiau užmirsz- 
tos vertenybes gyvena. Kas 
diena po pietų asz keletą va
landų praleisdavau studijuo
damas senovybes dalykus o 
rytmecziais jodinėdavau Kam- 
panoj.

Toks dvigubas gyvenimas 
man begalo tiko. Mano sveika
ta, tiek kūno tiek dvasios pil
nai pasitaisė. Bemedžiodamas 
laukuose, asz, suprantamas da
lykas, susipažinau beveik su 
visais žymiausiais ir tituluo
taisiais Romos žmonėmis o po- 
piecziu valandomis susipaži
nau vėl su didžiuma mokslinin
ku ir poetu.

Kaip kartais pasitaiko, vie
na medžiokles diena buvo visai 
nevykus. Saule stipriai kepino 
ir szunes nieko negalėjo suuos
ti. Bastėmės isz vietos in vieta 
nieko neužeidami.

Asz pasižadėjau eiti in Do
ria prieszpiecziu o po to kalbė
ti ju svecziams apie garsu pa
veikslą Titiąno taip vadinama 
“iSzventaja ir palaike meile”, 
kurs buvo Doriugalerijoj. Kas 
domisi menu, žino ita paveiks
lą. Kairėj žavingame Italijos 
karsztovaizdy matai didelio 
gražumo moteriszke pasirė
džiusia puikiausiais tu garsiu 
Venecijos dienu rubais; o ne
toliese, ant apvalaino marmu
ro szulinio rentinio sėdi kita 
moteriszke, visai nuoga, nuo
stabiai realistingai pieszta ir 
tapyta. Kažin koks idiotas pa- 
kriksztijo paveiksią “Szven- 
toji ir palaikioji meile.” Asz 
žiurėjau in ji kitaip. Man buvo 
aiszku kad tai but charakte
ringą renesanso istorija: kuris 
nors Venecijos aristokratas, 
didžiuodamos savo paczios 
gražumu, prasze Titiana nuta
pyti ja visame jos rubu puiku
me ir tuo pat kartu nutapyti 
ja jos nuogumo gražybėj, kaip 
jis ja mate. Aiszku kad tai bu
vo viena ir ta pati moteriszke— 
visa figūra, akys, plaukai be 
jokios abejones tie patys.

Belaukdamas prieszpiecziu 
ir mastydamas apie savo busi
ma kalba, pavargęs bergždžio
mis pastangomis užtikti kur 
lape, asz dar priesz vidudieni 
atsiskyriau nuo kompanijos ir 
jojau linkui, in Porta Pia, tuo 
stebuklingu, Povylo kentėji
mais paszventintu keliu. Injo- 
jant miestan pro vartų arka asz 
truputi sulaikiau aitkli, kadan
gi priekyj iszvydau susirinku
sia minia, gal apie tris ar ke
turis szimtus žmonių. Prajojąs 
pro vartus pamacziau k.ad visu 
indomumu centras buvo kažin 
ikokia szydru veidą užsidengu- 
■sii moteriszke, besedinti prie 
pastatyto ties siena stalelio. 
'Stalelis buvo padengtas rusvu 
audeklu. Prisiartinęs prie vie
no žiopsotoju paklausiau:

— Ko ežia tiek žmonių susi
rinkę ?

1— Gi antai — burtininke ir 
spejike: ji viską atspėja ir 
(žmogaus ateiti pasako! — at
sake paklaustasis-ir atsakyda
mas persižegnojo.
i Tuo tarpu prie moteriszkes 
prisiartino kažkokia mergaite, 
padėjo ant stalelio sidabrini pi

la, kad ežia, Romoj, 
ežiu stebuklu mieste, tuzino ci
vilizacijų szirdyje, per visus 
skepticizmo. szimtmeczius ga
lėjo iszsilaikyti toks nieknie
kis, toks žmonių apgaudinėji
mas.

— Tai geras būdas atsikra
tyti nuo savo skatiku, ?— pa
stebėjau szyptelejas ir keletas 
aplink stovineziu Italu, lyg 
man pritardami, garsiai nusi
juokė.

Staiga burtininke atsiliepe:
— Jeigu tasai svetimos že

mes žmogus, kur ant arklio sė
di, ateitu ežia pas mane, jis pa
matytu, kad asz ir jam galiu 
teisybe pasakyti. Asz pasaky- 
cziau, įkas jam bus ateityje.

— Ne, asz norecziau pirma 
žinoti savo praeiti, —■ atsa
kiau. —- Jeigu jus pasakysit 
man mano praeiti tai asz pati
kėsiu ir jusu spėjimu ateities.

— Praszau eiti ežia. Asz pa
sakysiu jums jusu praeiti o 
taipjau ir ateiti — atsake mo
teriszke.

Žvilgterėjau in savo laikro
dėli. Turėjau dar® pusvalandi 
liuoso laiko. Bematant pasisu
ko jaunas Dalukas, apsiėmęs 
palaikyt mano arkli ir asz, nu
sėdės, ėmiau stumtis pro my- 
nia. Prisigriebęs prie burtinin
kes padėjau jai pora lirų bet ji 
atstume juos, sakydama:

— Nemokėkite man kol ne
busite insitikine.

— Gerai. Tik meldžiu supra
sti, kad asz noriu žinot apie 
praeiti, — tariau.

— Ka jus norite žinot apie 
praeiti? — ji paklausė.

—- Na, svarbiausius man ma
no praeities dalykus.

— Gerai, — atsake ji: — 
Praszom duot man abidvi sa
vo rankas. Kairioji ranka pa
rodo koki yra jusu ingimti pa
linkimai, deszinioji-gi rodo 
kaip tuos palinkimus pertaise 
jusu gyvenimo patyrimai.

Asz isztiesiau abidvi savo 
rankas ir stovėdamas jaueziau- 
si kai koks kvailys kad to
kioms nesąmonėms dar laika 
gaiszytu.

— Vienas nepaprastai ypa
tingas jusu gyvenime dalykas 
iki sziol buvo tai, kad jus bu
vote labai pamilę viena Ameri
kos profesorių, buvote tiesiog 
juo susižaveja, — tarė ji.

Valandėlei asz buvau kai 
stabo isztiktas. Kuo budu ji 
galėjo žinoti apie mano gyve
nimą Kansaso universitete ?

— Ar galėtumėte man pasa
kyti to profesoriaus pavarde? 
—1 paklausiau.

— Jo pavarde... pasakysiu 
literomis: S-m-i-t-h — Smith— 
iszdejo ji.

1— Koks jis buvo žmogus? •—■ 
klausiau toliau. Ir begalo nu
stebau girdėdamas jos apipa- 
sakojima:

1— Jis turėjo dideles intakes 
in jus, — kalbėjo ji: — jis pa
dare jus mokslininką ir raszy- 
toja. Ar asz ne tiesa sakau?

■— Tikriausia tiesa, — atsa
kiau. — Nežinau tik, isz kur ir 
kaip jus tas žinias gavote. Da
bar ka tik sakysite man apie 
mano ateiti, asz rimtai pa- 
svarstysiu ir insidesiu galvon.

Ji tese toliau:
*— Jusu gyvenimo žygiavi-

tukstan-, kau • 
i

laimingu ir pilnu gyvenimu.1 mokėjau visas sanskaitas ir 
Bet vėlesniame gyvenime viii- trumpu laiku jau keliavau nak-1 
gis krypsta žemyn, jo galo asz tiniu greituoju traukiniu in 
neinmatau; asz matau kraujo Londoną, užemes sau pats vie- 
jura... į n as vagono skyrių. Po valan-

— Ka jus sakot? — suszu- dos nuėjau in valgomąjį vago-
— ar tai asz pagimdysiu 

kraujo liejimą?
s— Ak, ne! Kraujas užliejąs 

puse pasaulio... matau kraujo 
jura.

— Ir asz toj kraujo juroj ? — 
paklausiau.

— Daugiau asz nieko nesa
kysiu — negaliu — negaliu 
daugiau nieko sakyt.

Asz nusijuokiau.
— Pabaiga labai dramatin- 

ga, — pastebėjau. — Žinoma, I 
) jeigu jus nenorite nieko dau
giau sakyti, nebesakykite.

— Asz matau, kad jus vis 
dėlto netikite, — tarė ji, liūd
nai in mane žiūrėdama.

— Ne, netikiu, atsakiau,
— netikiu ne krislelio, nei in 
mano pasisekimus, nei in krau
jo jura.

Ji palingavo galva, susimas- 
czius, paskui atsidusus tarė:

— Asz padarysiu, kad jus 
manim patiketumet ir patikė
site, kad tiesa sakau.

— Na, to tai jau nebus, — 
nusijuokiau. —• Nemanau kad 
galeeziau intiketi da-gi ir tada 
jeigu kada nors ir iszsipildytu 
visa taip, kaip jus kad prana- 
szaujate.

— Jus sziadien vakare ap- 
leisite Roma ir iszkeliaus.ite in 
Anglija,.— staiga tarė ji.

— Na, ežia tai jau jus bai
siai nėpataikete nuspėti, — at
sakiau. — Asz turiu mėne
sienas nusisamdęs, kambarius 
Romoj, turiu ežia savo arklius 
ir visai nemanau iszvažiuoti 
ankseziau ne kaip pavasaris 
ims veržtis in vasara. Žodžiu, 
Romoj pasiliksiu mažiu-ma- 
žiausiai dar tris menesius.

— Dar szi vakara jus aplei- 
site Roma ir iszikeliausite in 
Londoną, -—• pakartojo ji, — ir 
traukiniu važiuodami jus ži
nosite kad spejike jums tiesa 
sake.

Kad dalyką baigus, paklau
siau jos, kiek asz jai kaltas už 
pranaszysta.

— Kiek duosite, tiek pakaks,
— atsake ji. — Bet kad jus ne
tikite, tai nemokėkite nieko.

Asz padėjau jai tris ar ketu
ris sidabriniukus.

— Ka jus pirmiausiai sakė
te, asz tikiu, tariau. -— Tai man 
isztikruju nuostabu. Bet visa 
kita, ka jus sakele, netikiu, kad 
kada nors taip invyktu.

— Szia naktį jus sužinosite 
daugiau, — ji tarė.

Asz . linketlejau galva, nu
ėjau pro mynia pas savo arkli 
ii-, sėdės, nujojau prieszpie- 
cziauti.

Atvykęs in Doria asz laikiau 
savo prakalbele gal apie szim- 
tui galerijoj susirinkusiu sve- 
cziu. Ka tik baigus kalbėti, tuo 
tarpu kai Anglijos ambasado
rius ir Doria sveikino mane, 
inejo tarnas ir pranesze:

— Ponui Harris’ui telegra
ma.

AtsiprasZes svecziu asz tuo
jau atplesziau telegrama ir 
žiūriu kad mane reikalauja ant 
tu pėdu gryzti Londonan —• j 
“labai svaidais reikalas!” Pa-' 
siraszes mano draugas, kursJ 
jokiu budu nebutu siuntęs man' 
tokios telegramos, jeigu isztie-j 
su nebutu buvę gyvo reikalo. 
Parodžiau telegrama Doriai ir 
galvodamas apie tai, kas butu 
galėja atsitikti, asz iszsiskubi- 
nau in savo hoteli, pasiuneziau

na. Žvilgterejas pro Įauga iii 
nusileidusią laukė suotema, 
pastebėjau kad mes baigiame 
važiuoti Kamanos laukus.

Czia man prisiminė visa vi
dudienio scena. Sztai asz visai 
netikėtai palikes Roma važiuo
ju Londonan — lygiai taip, 
kaip spejike kad sake.

Kaip ji galėjo tatai žinoti? 
Kiek visame tame buvo tiesos? 
Ka pagalios reiszke jos žodžiai 
apie “kraujo jura?” Ji sake: 
“Matau kraujo jura” — 
“kraujas užliejąs puse pasau
lio.”

Trims ar keturiems mene
siams praslinkus asz vėl buvau 
laisvas. Sugryžau Romon ir 
dariau visokiu pastangų, kad 
suradus ta spejike, bet surasti 
negalėjau. Teiraujanties poli
cijoj man atsake kad spejiku 
ir tolygiu žmonių Romoj' esąs 
legionas. Ar asz galeeziau bent 
pasakyti, kaip ji atrodanti?

Niekados daugiau nieko apie 
ja iiegirdėjau.

Laikotarpiu tarp 1887 ir 
1914 metu asz ta istorija esu 
pasakojas szimtams žmonių 
gal kokis penkis szimtus kar
iu. Tegul dabar ta misli spren
džia kaip tinkami patys skai
tytojai.

Yra tai vienas mano gyveni
me atsitikimas, kurio asz jo
kiu budu negaliu sau iszsiaisz- 
kinti. (Galas.

Malonu Skaityt
Laikraszti “Saule!”

Gubdotina Redyste:
Prisiuncziu Money-Order?’ 

ant trijų doleriu kaipo užmo
kesti irž laikraszti alit viso me
to, dabar galėsiu rimti per vi
sus metuis kad ne esmių skolin
gas už laikraszti. Szirdingai 
dekavoju už laikraszti kuri ap- 
laikau regulariszkai visus nu
marins. Randu ‘ ‘ Saulėje ’ ’ pui
kiu skaitymu, pasakų, istorijų 
ir akyvus straipsnelius todėl 
yra malonu ji skaityti vakarais 
kaip dabar ilgi vakarai Užsto
jo tai ne nubosta laikas ir per
eina greitai vakarėlis. Lieku 
su pagarba,

ALEX. BALUTAVICZ,
- isz Duąueisne, Pa.

mai eina vis augsztyn ir augsz- 
tyn, jus atsieksite visu savo 

nigeli ir atkiszo jai ranka. Asz j siekimu. Jus laimėsite turto, • tania gauti ■ geležkdio bilietu, 
nusijuokiau. Man atrodė keis- insigysite garbes, gyvensite susikroviau savo diiiipanas, ap-
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LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu da ne- XjgjIK
buvo Lietuviu yaįjFYBk
kalboje ir bu- V.G*
site užganė- Į&į Y Sy
dinti! Jeigu 
jumis patis pa- 
tiks parodyki- iWH 1
te savo drau- i W
gams. 10c už jį V
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 laiszka.
Adresas:

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

SKAITYKIT 

“SAULE” 

PLATINKIT!

Vienam Pennsylvanijos 
mieste,

Gana dideliam pleise, 
Kur Lietuvei ergeli su kuni

gėliu turi,
Ir daugiau daryti nieko neturi, 
Kaip tik po saliunus trankytis, 

Ir bjaurisžkai pasigerti, 
Gerymas jiems taip galvas 

apsuka,
Kad namo sugryžti nemoka, 

Ateina iii paigialba paliemonas,
Duoda lakupe nakvyne tasai 

ponas,
Ten malszei sau iszsimiega', 
Ant rytojaus namon bėga, 
Bet už laja nakvyne turi 

užmokėti,
Po 10 doleruku priversti 

padėti;
Gaila kad daugiau tokiems 

nereikia mokėti,
Gal tada kitaip iszmoktu 

apsieiti.
* * *

Vienoje vietoje prie didelio 
ežero,

Daug vaikinu ir merginu 
atsirado,

Myli naktimi bambiliuoti,
Ir prižada apsiporuoti.

Ir taip diena už dienos plaukia, 
Vestuvių niekas nesulaukia,
Tada pasidaro netikėtina 

permaina,
Pasimeta ir kitus paima. 

Ant tos pasakos: “Kada riebi, 
Bile pagriebi!

O ka, ar ne puikios merginos, 
Ir badai, mažai isz ju rasi 

davadnos,
Kad apszvieta turėtu, 

Tai namu žiuretu,
Tėvu daugiau klausytu, 
Ir darbeliu užsiimtu.

* * *
Buvau pakviestas in miestą 

Nantika,
Labai man lenais patinka, 
Visi vyrai dorus ir grąžei 

apsieina, 
Kada tik nedirba visi susieina,
Pagrajina, dainuoja ir grąžei 

paszoka,
Su panelėm ir miselem apsieiti 

moka,
Negirdėjau bjauraus žodžio 

betariant,

Norints macziau kazyruojanlt 
ir geriant,

Be didybes ir puikybes, gyve
nimo doros,

Jeigu katras ko nežino, klau
sia kito rodos.

Apgavyscziu ir niekyscziu ne
nori klausyti,

Tik storojasi kaip geriaus vie
nas kitam padaryti, 

Jeigu beda 'atsitinka, visi 
apgailimąja, 

Kaip ženoti taip ir nevedia vi
si vien draugauja.

Ir moterėles ir merginos ver
tos paguodones, 

Neiszbjo ne viena isz Dievo 
malones.

Graižei visi užsilaiko, meiles 
sutikime,

Neužsipelne da ne ant vieno 
mano papeikimo, 

Asz sugryžes isz to miėgto sau 
linksmai dainuoju, 

Ir ka macziau tame mieste nie
ko nemeluoju.

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

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

Bell Telefono Numeras 78
B2O W. Centre St. Mahanoy City

SZI BANKA YRA NARYS į
Federal Reserve System j 

TEIPGI IR

Fedezal Deposit Insurance
Corporation 

—$— 'i

Union National Bank \
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA. į

(visuomet
z ’ r

;! Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;! 

s Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai ;• 

S 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 $1.50 <:

DABAR, TIKTAI.$1.00
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ŽINIOS VIETINES
■—* Ateinanti Ketverga pri

puola Apieravojimas Szv. P. 
Marijos.

— Ketverge taipgi pripuo
la Dekavones Diena (Thanks
giving Day) pagal apszaukima 
Prezidento Franklin D. Roose- 
velto, tai yra viena sanvaite 
ankszcziau, ne kaip pagal se
novės būda. Bet Pennsylvania 
laja diena szvens pagal seno- 
viszka būda, tai yra paskutini 
Ketverga, Lapkriczio (Nov.) 
28 diena.
t Tamoszius Slecton (Slack- 

tancyan) isz Hazleton Heights 
likos mirtinai sužeistas per 
pacztini troka, kuri vare Leo 
Kovai, 16 metu. Nelaime atsi
tiko artimojo taip Lakeside ir 
Ginters, kada jo tro'kas pataiko 
in stulpą. Kovai mirė vėliaus 
ligohbuiteje.

Sirgdamas tik kėlės die
nas namie, gerai žinomas gy
ventojas miesto, Juozas Zimy- 
da, 513 W. Mahanoy Avė., mi
rė Subatos vakara. Velionis 
kitados gyveno Shenandoryje. 
Gimė Lietuvoje. Jo motere mi
re trys metai adgal. Prigulėjo 
prie keliu draugyseziu. Paliko 
įsekanezius vaikus: sūnūs Juo
zą, New Yorke ir Antana na
mie. Dukteres: Selviene, Gil- 
berfone, I. Bubniene, mieste ir 
T. Aleksandravicziene, Locust 
Valley. Laidotuves bus Sere- 
doje, 9 vai., su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioj prie ku
rios velionis prigulėjo. Palai
dotas bus ant Shenadorio ka
piniu. Velionis seniau gyveno 
Shenandoryje. Graborius Sa-

kalauskas isz Shenandorio lai
doja.

— Apie 9 valanda Subatos 
vakara, trecziam vorde užsi
degė automobilius kuri ugna- 
gesiai 
žiave 
bilius

greitai užgesino atva- 
ant vietos kur automo- 
stovejo liepsnoje.
Ponia J. Petkevicziene 

ir sūnūs Edmundas isz Shenan- 
dorio, motoravo in miestą ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcija nes ponia Pet
kevicziene yra sena skaityto
ja. Jos sūnūs Edmundas pui- 
kei grajina ant armoniko ir 
užbaigs mokslą ateinanezia 
vasara High School.

— Aleksa Szumanskis, apie 
50 metu amžiaus, kuris'gyvena 
szanteje artimoje szaszlavyno 
prie Hills peczes, likos nuvež
tas in Locust Mountain ligon- 
bute, pavojingai sergantis. Ki
ti žmones ji užtiko serganti ir 
apie tai pranesze valdžiai.

— Taigi Ketverge turime 
Dekavones diena paskirta pa
gal prezidentą bet mes ap- 
vaikszcziosime 28ta diena szio 
menesio, pagal gubernatoriaus 
apszaukima. Isz tos priežas
ties kilo visur nesupratimai. 
Bankos, pacztas ir kitos val- 
diszkos instaigos apvaikszti- 
nes abi dienas Dekavones. Mo
kyklos užsidarys nuo 27tos d. 
iki Panedelio.

— Subatos ryta likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Mare Lastauckiute, 409 AV. 
Mahanoy Avė., su Vincu Lan- 
gevieziu, 1027 E. Pine uly., per 
Kunigą P. Czesna.

SHENANDOAH, PA.
— Palicija padare ablava 

ant saliuno A^eronikos Mizerie
nės ant 19 N'. Union uly., suras
dami 26 paintukes arielkos ir 
munszaines ir aresztavojo už 
pardavinejima be laisnu.

— Gerai žinomas daktaras 
Jonas Brennan, 19 S. White 
uly., mirė praeita Petnyczia 
namie nuo uždegimo plaucziu.

Kazimieras Stravinskas 
isz Heights, mire praeita Ket
verga namie pas savo duktere 
Sally Kupstiene, 195 Ohio uly., 
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis gimė Lietuvoje, pribū
damas in Amerika da jaunu 
vyruku ir dirbo kasyklose. Pa
liko viena duktere, Kupstiene. 
Likos palaidotas Panedelio ry
ta su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje. Graborius Menke- 
viezius laidojo.

— Ponstva Juozai Petke- 
vieziai, 120 N. Union uly., pra
eita Sereda apvaiksztinejo sa
vo 25 mėtų sidabrines sukak
tuves vedusio gyvenimo kurio
se dalyvavo daugelis priedeliu 
ir giminiu. Ponia Petkeviczie- 
ne po tėvais vadinosi Alicija 
Dulskiute. Moteriszka ryszi 
suriszo kunigas Pautienius, 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Lin
kime jaunavedžiams da pagy
venti su savim da 25 metus.

gimęs Soulth Bostone.
—■ Policija aresztavojo D. 

S. Jakuboni, kuris gyveno su 
kokia tai Mrs. June Fitzpatrick 
isz AVatiertono. Jisai buvo pa
bėgiai isz Banigoro kalėjimo ir 
prasikaltęs kitokiais budais. 
Turi jisai 32 metus kaipo ir ba
landėle.

— Juozas Petrauskas, ku
ris kitados buvo veltas apie 30 
tukstaneziu doleriu bet nete
ko visko ir vėliaus pardavinėjo 
automobilius, buvo surastas 
skiepe negyvas. Matyt, kad 
puolė trepais ir persiskele sau 
galva. Giminiu neturėjo szioje 
apylinkėje.

Girardville, Pa. — Musu tau
tietis Juozas Mikelionis nuo 16 
E. Ogden uly., aplaike garbin
ga dinsta State College, kaipo 
Antras Pulkauninkas, Reserve 
Officers Training Camp. Po 
užbaigimui savo kolegiszko 
mokslo, apturės cziena Antro 
Pulkauninko.

Chicago, Ill. f Praeita san
vaite mirė czionais gerai ži
nomas visiems Kunigas Je- 
raminas Vaicziuinas, klebonas 
Szv.Antano ParaĮpijos. Sirgo 
szirdies liga ir plaucziu uždegi
mu. Velionis turėjo 52 metus.

Malda Ant 
Dekavones Dienos

(THANKSGIVING DAY)

MES užmirsztame, kad viską ka 
sziadien turime, paeina nuo Dievo!

GYVASTIS, musu mylimos ypatos, 
maistas ir musu namai yra dovana 
Augszcziausio Sutvertojaus!

TODĖL, klaupkime ant keliu, su
kalbėdami padėka už Jo geradejystes!

“ACŽIU TAU, DIEVE, už Tavo 
visas malones, ant szitos Dekavones 
Dienos. Užlaikyk mus sveikus ir gy
vus ir kad sulauktumem kito meto!”

NUŽUDĖ SAVO
MOCZEKA

MOCZEKA NUBAUDĖ PO
SŪNI UŽ NEPAKLSNUMA; 
ISZ PIKTUMO JA NUSZOVE

Fort Myeirs, Fla.—Vienuoli
kos metu Korneliuszaa Vier- 
hout, ana diena prisipažino, 
buk jisai nuszove ant smert sa
vo moezeka Mrs. Ethel Vier- 
hout, 41 metu amžiaiuisi ir už tai 
visai nesigailėjo ka padare.

Moezeka nubaudė vaika nu
plakimu, uiž tai, kad nenorėjo 
eiti in kroma parneszti maisto 
už ka jam nepavelinoi eiti ant 
paveiksiu per dvi salivaites. 
Vaikais sake: “Asz taip užpy
liau, kad pagriebiau tėvo re
volveri ir paleidau in ja szmivi, 
užmuszdamas ja ant vietos. 
Motere likos nuvežta in Phila
delphia ant palaidojimo, kur 
gyvena josios levai.

Apvogė Savo Geradari
Harrisburg, Pa. — Sudas nu

baudė Jack Newman, 52 metu 
amžiaus in kalėjimą ant 15 
metu už tai kad pavogė nuo ka
pitono Salaveisziu Armijos 50 
doleriu. Kapitonas yra. Sala
veisziu vadu, kuris iszmelde 
nuo gubernatoriaus James kad 
paleistu senuką isz kalėjimo ir 
dovanotu jam prasikaltima o 
jis apie ji rūpinsis ir duos jam 
prieglauda bet senas prasižen
gėlis, paleistas, tuojaus užmir- 
szo apie geradejyste ir apiple- 
sze ta, kuris ji priglaudę ir isz- 
eme isz kalėjimo. Todėl dabar 
vela nubaustas in kalėjimą. — 
Taip visados žmones užsimoka 
už papildyta geradejyste.

Sunūs Nuplakė Tęva 
Ant Smert

$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. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną.
61 puslapiu ................................ 15c

POLICIJANTAS
ARESZTAVOJO

SAVO DUKTERE
už VOGIMĄ AUTOMOBI- 

LIAUS.

Buffalo, N. Y.— Wm. Phelph 
policijantas negalėjo miegoti 
naktimis mislydamas apie 
vaigystas automobiliu ir kokiu 
budu susekti vagius. Ana die
na nuejas pas savo kapitoną 
tarė: “Skaicziau laikraszcziuo- 
sia buk vagilka yra mergina ir 
pagal paduota ap ra s z ima, toji 
mergina sutinka su apraszymu 
mano duktersi!” Na, ir areszta
vojo policijantas savo duktere, 
kuri tėvui prisipažino prie 
visko ir buk jai tame darbe pri- 
gialbinejo josios’mylimas. A- 
budu likos ipastatyti po $5,000 
kaucijos.

NUŽUDE PACZIA, KAD 
NEKLAUSE.

JO

Pine Bluff, AiJk. — Žodis 
“paklusnumas” kuris ’kalbasi 
prisiegoje laike vineziavones, 
buvo priežastim labai tankaus 
nesiupralimo tarp daugelio po
ru, bet Leonas Beadow, geide 
idant jio pacziule tuos žodžius 
visame dalaikytu ir iszpildi- 
netu, na ir isz tos priežasties 
Leonas nužudė savo paezia kir
viu, kaip vėliaus prisijpažino 
policijai: “Nužudžiau savo pa
ezia, ‘ba ji nenorėjo manes klau
syti, lankei kalbėdavosi su 
svetimais vyrais, po tam mane 
apleido. O kad manes nelklause 
turėjau pilna tiesa ja nužudyt, 
nes priisiege prie altoriaus pa
klusnumai. ’ ’

STAIGAI PRADĖJO VAIK- 
CZIOT PO TRIJŲ METU.

Pui- 
404 
50o
kri-

No. 101 Kapitonas Velnias. 
1 kus apraszj, mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

j No. 103 Vaidelota, apisaka isa 
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
ti s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

l No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
. sk rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; 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, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.

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 sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isLlins; 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- 
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 sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 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; 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. 127 Trys istorijos apie Dūk- 
te pustyniu; Peleniute; Du brolel ' 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c (

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 1 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c i

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsn- 
nvs prigauna. 58 puslapiu........15u

No. 132 Trys istorijos apie Al 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20t

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, 

20c 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. 15c61 puslapiu

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

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

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

No. 148
ir Alena; Pavojinga klaida, 
lapių

No. 
Duktė 
stasis; 
slapti.

No.
Vaitas
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

74 puslapiu
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
.... 15c

150 Keturios istorijos apie 
akmeiioriaus; Klara; Nuspra- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

61 puslapiu...................... 15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

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 Savizr-ola; Didis klastoris. 4fl 
puslapiu ......................... 15c

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
P'e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atoarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake;, Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, me*, 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Piliai 
pasiskaitymui knygute. 100 pus, 2'ba

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

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; Užvydue 
vyras. 137 puslapiu....................25o

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

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

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul- 
ku skaitymu. Apie 100 pus........2ft«

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; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė ntMkaker- 
czio. 121 puslapiu ...........•/•...25o

Nr. 171 Vieniolika—puilwl ixtnvj- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmą* 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig'« 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo P** 
ežia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
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 ......................................... 15c

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

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 Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksiu 
Preke 1M

“SAULE”
Mahanoy City, Penna

Boston, Mass.— Pranas Kar- 
lonis, 29 metu, likos aresztavo- 
tas už apipleszima kazirnyczios 
ir paszovima viena žmogų. Už 
tai likos nubaustas nuo 6 lyg 
10 metu kalėjimo.

t Petras Matulaitis, isz 
Rocklando, 42 metu amžiaus, 
mirė, 'kuris sirgo daugiau kaip 
jjeukiė metus', Buvo ne vedos,

PAS BARBERI.
.— Praszau nukirpti 

plaukus.
— Gerai. Gal tamista paskai

tysi laikraszti?
— Bet tau bus nesmagu man 

kirpti plaukus kada skaitysiu.
— Suvis ne, bus <da geriau. 

Skaityk tamista apie Europi
ne kare tai tomistai plaukai 
ant galvos atsistos, tai man 
bus lengviau juos nukirpti.

man

Benwood, AAr. Va. — Alber
tas Crimp, 66 metu farmeris, 
gyvenantis artimoje czionais, 
buvo nuplaktas ant smert iper 
savo sunu Rolland, 30 metu. 
Ana diena sūnūs buvo sugry- 
žes isz pamiszeliu namo nes 
daktarai apreiszke levui kad 
jau iszgydytas bet toji vakara 
sujesz'kojas gala geležies, taip 
ilgai su ja musze sena tęva per 
galva pakol smegenys isztisz- 
ko. Po tam pabėgo bet palicija 
ji surado už keliu valandų pa
sislėpusi tvarte pas artima far
mer;,

Lowville, N. Y.— Pergulėjus 
tris metus lovoje ezionaitineje 
ligonbuteje, negaledaas vaik- 
szcziot isz priežasties supara- 
lyžavojimo kojų, 12-kos metu 
Jerome Mueller, staigai'atsikė
lė ir lovos ir nuėjo peksezias 
namo pas savo motina.

Daktarai ,labai nusistebėjo 
kada vaiko nerado lovoje ir pa
sveikimu vaiko taip staigai 
bet tos priežasties da neiszsi- 
tirinejo.

§ Žeme, tai motina musu, 
kada visi tave nuo saves 
stums, tai tiktai ji tave 
glaus ir duos tau kapa.

at- 
pri-

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

( ' :-: NASZLAITES SESUTES :-: $

Tarp augsztu kalneliu Atargai, vargai,
Upelis tekejo, Spaudžia naszlaiteles,
Sesutes naszlaites Ju brangus tėveliai
Žabus rinkinėje. Prie Dievo nueja.

Vargai, vargai, Visi kas tik gyvas,
Spaudžia naszlaiteles, Sau linksmybe turi,
Ju brangus tėveliai O vangšzes naszlaites
Prie Dievo nueja. Aris in dangų žiuri.

Viena tur pundeli, Vargai, vargai,
Antra gabaneli Spaudžia, naszlaiteles,
Szakucziu surinko .J u brangus tėveliai
Užszildyt grintele. Prie Dievo nueja.

Atargai, vargai, Naszlaicziu neguodžia
Spaudžia naszlaiteles, Nei jokia linksmybe,
Ju brangus tėveliai Tik spaudžia ju szirdi
Prie Dievo nueja. Nuobodi liūdnybe.

Girioje paukszteliai, Ahirgai, vargai,
Purpseua ir szaukia Spaudžia naszlaiteles,
Upeje žuveles Ju brangus tėveliai
Sau nardo tik plaukia. Prie Dievo nueja.

O: SKAITYKITE “SAULE”

i —

G ..

£

Prisilai'žimas žmonių yra 
tai kaip kvepentys vanduo, ga
li ji uostyt bet ne ryt.

PONAI
BIZNIERIAI!

Geisdami apteiki savo 
gerus kostumerius, priva
lo isz laiko duoti atspau- 
dyti,

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.

_1 ____




