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VOKIECZIAI KEN DARBININKAS

KAREIVIUS IN RUMUNIJA MEILE PERGALĖJO i PRANASZAVIMAS
VISKĄ MIRUSIO

CZIA BADA IR
SZALTI

Neturi Drapanų

RADO SENOV1
SARBA

250,000 Vokiecziu Nusiunsta 
In Rumunija — Rusija Ir-gi 

^Pasirengia Apginti Savo Ru- 
bežius — Kalėdos Praėjo Mal- 

szei Ant Kares Fruntu

Prigialbejo Ja Areszta- Mirusis Zokoninkas Ęi- 
voti - Gailėjosi - Insi- na per žmonis Pranam 
mylėjo Ir Apsipacziavo

VOKIECZIAI KETI
NA UŽEITI ANT

ISZPANIJOS

4,588 Žmones Užmusz- 
ti Per Bombas In 

Menesi Laiko
i Berlinas. — Per Kalėdas il
gi trukei gabepo Vokiszkus ka
reivius in Rumunija in kur nu- 

unte apie 20 divizijų arba 
tukstancziu kareiviu ant 
iimo tenaitiniu pozicijų 
lokiecziai girdėjo kad Rū
stina užimti nekuria;; da- 
pldavijos ir nekurias da- 

-alTQiOES' upes ir kaip rodos 
da gali gerai susipeszt su 
skoleis.

London. — In laika trijų me
nesiu, nuo Vckiszku bombų žu
vo 15,522 gyventojai Anglijoj 
ir 21,620 sužeista. Vien tik No- 
vemberio menesyje bombos 
užmusze 2,289 vyrus, 1,806 mo
teres ir 1,846 vaikus, neturin- 
czius da 16 metu amžiaus. Su
žeistųjų randasi ligonbutese 
sziadien 4,493 vyrai, 3,251 mo
teres ir 1,957 vaikai, jaunesni 
už 16 metu.

“Praszalinkite Musso
lini Jeigu Nenorite 

Pražūti,” Sako Anglija 
Italams

Milwaukee, Wis. — .Juozas 
Muravski, czionaitinis palici- 
jantas, buvo priežastim nu
siuntimo Lulu Tomala, pato
gia mergina in kalėjimą, už pa
dirbimą neteisingu bankiniu 
czekiu. Buvo jis.liudininku lai
ke teismo ir jo liudinimas bu
vo priežastim iszradimo mer
gina. .kalta, kuri, likos nubaus
ta aid (iO dienu kalėjimo.

szaudamas, Kad Len 
kija Atgaus Savo 

Liuosybia

bkietija geisdama visisz- 
jmpliekti Anglija ketina už- 
/ant Iszpanijos isz kur ma- 
lužklupti ant Angliszku pa- 

lEraszcziu ir susiremti su Ang
listą flota kad ir turėtu ne
tekti savo viso flotos bet keti
na užduoti jai smarku ypa.

Italai Panesze Dideles
Bledes

London. — Ministeris Chur
chill kalbėjo per reidio in Ita
lus kad praszalintu ji isz savo 
galybes nes kitaip visa Italija 
turės pražūti ir 500 milijonu 
Italu rasis po padu Hitlerio. 
Ministeris toliaus kalbėjo kad 
Anglija perplesz in puse Itali
ja ir jos Afrikoniszkas valdy
bas. Visi Italai taja kalba per
siėmė karsztai ir pradeda neri
mauti isz priežasties tankiu 
nepasisekimu, kaltindami Mu- 
ssolina už tuosius suplakimus 
per Anglija.

Per Kalėdas beveik ant visu 
frantu musziai truputi apsi- 
nalsziiio bet Italai smarkei ko
voja ant Libijos frunto kur 
randasi apie 20,000 Italiszku 
kareivų.

Rymas. — Pagal valdžios ap- 
skaityma tai in laika szesziu 
menesiu Italai panesze dideles 
bledes nes in taji laika likos už- 
muszta 3655, sužeista 15,087 c 
nesurandamuju 2885 o paimta 
in nelaisve apie 40 tukstancziai 
kareiviu.

ISZ LIETUVOS
Uždare Lietuvos Ir 

Gudijos Siena
ŽINUTES

Graikai pliekia kaili Ita
lams Albanijoj kur Anglikai 
jiems prigialbejo ir užmusze 
daugeli žmonių Valonijoj su 
bomboms isz eroplanu.

Washiugton, Pa. — Darata 
Heinbuck ir jos penki vaikai 
sudege deganeziam name. Vy
ras ir tėvas tame laike dirbo 
ant naktinio szifto.

Ant Mediteraniszku mariu 
ketina atsibūti smarkus mu
sziai Vokiszkos ir Angliszkos 
jflotcs.

Washington, D. C. — Per 
szvent.es žuvo nuo automobiliu 
ir kitu nelaimiu apie 300 žmo
nių ir tasai skaitlis vis didina
si pagal daeinanczius raportus 
isz visu miestu.

Kaunas, Lietuva.— Pranesz- 
ama, kad siena tarp Lietuvos 
ir Gudijos tapo visiszkai užda
ryta. Be specialiu leidimu ne
galimą iisz vienos vietos in kita 
invažiuoti ‘bei iszvažiuoti.

Szis sienos uždarymas šuke
le la'bai didelio susidomėjimo 
nes abi valstybes yra. skaito
mos Sovietiszlkomis ir nesu
prantama kodėl negalima va
žinėti paczioje Sovietu vietoj.

gedo palicijanto szirdije ir ne
buvo tuom paežiu vyru. Tula 
diena, nestojo jis ant tarnystos. 
Duži uola kad .Juozas nuvažia- 
mergina. In kėlės dienas po 
vo in kalėjimą atlan'kyll'i laja 
tam palici jautas alėjas ant. pa- 
licijos stoties, atidavė mandie- 
ra, revolveri ir žvaigžde, prisi
pažindamas kad karsztai insi- 
mylejo i u mergina kuria inde- 
jo iu kalėjimą per jo liudijimą 
priesz ja.

Kada (JO dienu, suėjo, .Juozas 
lauke prie kalėjimo vartų ant 
iszeina'nczios Lulu, kuri nepo- 
ilgam pasirodė, insisodino ja 
in automobiliu ir abudu nuva
žiavo in suda kur likos surisz- 
ti mazgu moterystes.

Kada apie tai dažinojo pul
kininkas palicijos, nusiszypso- 
jo szaukdamas: “Jeigu insi- 
myli in patogia mergina tai 
ant nieko nedboji kad ir i u 
pekla paskui ja nueitum“.

Juozui sugražino darba bet 
jis sako kad daugiau neprisi
dės prie apkaltinimo jokios 
merginos kad ir visa banka 
apiplesztu.

Krokuva, Lenkija.— Gyven
tojai. s'zio miesto apsakinėjo ne
paprasta atsitikima kokis atsi
tiko po paėmimui tojo miesto 
per \rokieczius. Per kėlės san- 
vaiteS po miestą pasirodinejo 
kokis tai senas zokoninkas, 'ku
ris suraminejo pavargusius ir 
pranaszavo jiems, buk Lenkija 
yra nenumirus ir pastos vėla 
isz kruvinui aszaru gyventoju, 
tik turi melsti Dievo kantrybes 
ir susimylejimo o Ievyne bus

London, Anglija. — Ameri
kon iszkas korespondentas Wm. 
Boyle, kuris radosi Vokietijoj 
konia du metus, gerai isztirine- 
jo ir mate padėjimą kokis szia
dien vieszpatauja Vokietijoj. 
Apraszineje jisai, buk Vokie- 
kiecziams jau nubodo toji kare 
ir nesitikėjo kad 'taip ilgai už
sitęs. Vokiėcziai ne turi tinka
mo maisfb, drapanų ir kiurio ir 
gyvenimas Voketijoj yra bai
sus. Maistas bleszinese jau se
nei iszsibaige kuri pargabenda- 
davo isz kitur ir sziadien nega
li jo gauti. Kromai jau visiką 
iszpardave kaip arbata, cukru, 
kava, cibulius ir kitokius val

elį vaisius gali naudoti 
tiktai vaikai ir nesz-

czios moteres. Kiauszinius gali 
naudot tik po du ant sanvaites, 
užverti svaro sviesto sumaiszy- 
to su 'taukais. Jeigu kare da 
ilgiaus tensis tai Vokietijoje 
tikrai, užeis badas, nes Angl isz- 
ki laivai neprileidžia laivus siu 
maistu isz kitu sklypu ir juos 
skandina. Vokietija mane kad 
užimdama mažus sklypus, ap- 
laikys u/žtektinai maisto, bet 
tuom apsiriko, nesi maži .-iktype
lei neturi užtektinai sau mais
to. Badai isz Lenkijos Vokie- 
cziai iszveže konia viską kas 
davėsi iszvežt ir fenais jau ba
das pradeda iusiskverbt.

Kuris Prigulėjo Prie j 
Razbaininko

gms 
vien

17 Metu Vaikas Aplai- 
ke $125,000 Palikimo

grąžytą kelis sykius.

Apie taji zokoninka-prana- 
sza d'agirdo policija ir tūla va- 
kara nusidavė in artima klosz- 
toriu kuriame da pasiliko keli 
zokoninkai su pavelinimu val
džios. Policija atėjus in klosz- 
tori, paliepė visiem® stoti ant 
revizijos bet ne vieno nemato 
kuris butu panaszus in taji, ku
ris vaikszcziojo per žmonis. 
Kadaiszeitinejo, vienas isz Vo- 
kiszku pailicijautu dirstelej am 
kabanezio didelio jiaveikslo ant 
sienos, kuris perstatė zokonin- 
ka. Gerai jam prisižiūrėjus, 
paszauke, kad tai tas ]>ats, kuri 
mate vaikszeziojenti po miestą. 
Kada Užklausta perdetinio, kur 
jis yra tai perdetinis nusiste
bėjo atsakydamas: “Tasai mu
su draugas yra negyvas jau du 
szimtai metu!“

Susimaiszus policija, nežinojo 
ka atsakyt ant, to ir iszejo gylei 
užsimanste. Argi tai butu dva
sia tojo zokoninko kuris inkve- 
pinejo gyventojams, kad turė
tu' kantrybe, nes juju tėvynė 
vela isznaujo atgys.

CIGONKA APRA
GANAVO MERGINA

Pinigai Dingo Isz 
Namu

ColumbuS, (Ibio. — Kalėdi
nis Diedukas buvo geru del 17. GRANATA TRUKO

,i Užmusze Asztuonis Ir
tiniu .sztoru ir aplai'kinejo .8 do- 40 Sužeido

Artimoje Szkotlandijos Vo- 
kiszkas submarinas paskandi
no Angliszka laiva ant kurio 
radosi apie trys szimtai žmo
nių. Ar visi iszsigialbejo tai 
reido apie tai neskelbia.

Prie Angliszko pakraszczio 
Vokiėcziai taipgi paskandino 
kelis Angliszkus laivus.

Hollywood, Cal. — Pana Ag
nieszka. Ayres, kitados žymi 
paveikslu aktorka ir kuri buvo 
verta keliu milijonu doleriu, 
mirė po trumpai ligai beveik 
be cent,o.

Aresztavotas Už Dai 
navima Lietuvos |įnikai

Himną

lerius ant, sanvaitbs. Tuo- 
nigus jam paliko Mrs.
Drued, 'kuri gyveno kok'

Vi- 
in- 

Jli.pt iu strytkari o po szliubui 
to nedaro nes su ja nevažinėja.

§ Priesz szliuba valgo ska
nius valgius kokius motina jam 
iszvire o po szliubui valgo pie
tus isz dinerkes kuria pats 
![)arsihtišw'isz sztor.0.

§ Priesz iszliuba vyras 
kame jai prigialbedavo ir

Washington, 1). C. — Prezi
dentas Rooscveltas ketina kal
bėt per reidio Nedelioje kas ki- 
szasi svarbiu reikalu sklypo ir 
geidžia kad gyventojai apie tai 
žinotu.

Washington, D. C.-—W. P. Ž. 
pranesza, kad prie Paleckio 
valdžios Lietuvos Bankininkai 
turėjo susirinkimą. Susirinki
mas vyko Lietuvos Banko pa
talpose, buvo oficialus, nes ji- 
buvo leistas naujos vyriausy
bes.

' Suboica, Jugoslav. — Asz;,uoni 
I kareivei likos užmusžti, 40 su- 

ipte ir dabar atvažiuo-!-ejsįį kurie rado granata ant 
Į ja in Amerika kad .pavesti jam į.hįį<(> įr ye.įp įn miestą. Artimi 

namai nukentejo nuo eksplozi
jos. Matyt kad granata buvo 
iszszauta bet netruko. Nelaime 
atsitiko tame laike kada keli 
kareivei granata kele aut, tru
ko ir pataikė in kampa gele
žies.

tuos pinigus kuri u os', jam užra- 
sze jos vyras 1929 mpte del to-

Kunietsk, Rusija. — Mario 
Kiz'byro motere įstaigai apsir
go ir likos nuvežta iii ligonbute 
ant gydymo. Namie tame laike 
pasiliko juju 15 metu dukrele 
su dviems mažais vaikais. Ant 
rytojaus toji mergaite sultiko 
cigonka, kuri per koki tai laika 
žiurėjo in mergaites akis, pa
liepdama jai eiti in šluba. Mer
gaite sėdėjo ant kėdės be jokios 
valdžios, o cigonka tuom laik 
perkrato, visus kampus pasiim- 
dama kas jai davėsi paimti ir 
20 rubliu isz skrynios. Iszeida- 
raa, pasakė mergaitei, kad ket
virta valanda po piet nuims 
nuo josios raganysta ir galės 
kalbėt.

Helena, Mont. — Czionais 
davėsi jaustis gana smarkus 
drebėjimas žemes kuris su
trukdė sienas daugelio namu 
ir keli žmones likos sužeisti. 
Bledes mažos. •

Po susirinkimo vienas žymus 
Kauno banko atstovas liepe su
giedoti Lietuvos liymna.

Hymnas buvo sugiedotas, 
bet. pasiūlęs giedoti asmuo bu
vo aresztuotas. . .

ji szeimyna paėmė ant iszaugi- 
nimo vaika po tam nusikraus
tė in Teksas kur dįasidii-bo di
delio tunto ant aliejaus. Vai
kas sako kad tai buvo netikė
tas palikimas ir visai jo nesiti
kėjo. Ka jis ketina daryti su 
tiek pinigu tai dd nesumislino.

’** Paeziuoti 
nuomones kad 
tokia, vieta kmI . . .

į meto czystina g rmczia.

— Indijoj daktarai ir ligon- 
butes gydo 20 žmonių kas mi
liutą ant visokiu skuriniu ligų.

losi Brazilijoj isz kožno 20 
yra' pamaranėžiu (prandžiu) me
ant J džiu surenka kas minuta po 70 

Į baksu orandžiu.

Tai Tau Banka

bran*

■ ( žionait i- 
Įi'ins Tu ley 

Isas Wasi- 
[' kad jam

Sunbury, 1A 
niam sude pri^H 
apreiszke kad 
lewski meldžia ?
permainytu jo pravarde ant 
Felix Wasil, kad žmones netii-

- jo 
Jetu apląi- 
I dideli er
ių ir kar- 
Įvm pa-

Langrejo, Iszpanija. — Arti
mam kaimelija nuo czionais O- 
viedo, Bislka. i niunkos,'liko s nėr 
tikėtai surastas senoviszkas 
skarbas, kuri buvo paslepia 
Iszpaniszki senovės razbai- 
ninkai, kurie plaukinėje po ma
res ir apipleszdavo laivus ir 
miestus.

Kontraktoris Genomo Išda
bino, aplaike kontrakta ant pa
statymo namo. Vienas isz .dar
bininku kasdamas pamata įstai
gai pataikė su pikiu ant kokio 
tai kieto daigto, pradėjo da 
greieziau kasti ir neužilgio da
vėsi matyti žemeje aplaistyta

- k 
didelis sk:fl / " ' u 
isz auksini i j 
puoszu ir 
trakt oris pasieimB 
bar laukia valdžM 
mo prie ko tasai sll 
Ii. Žmogelis d.a jol 
mo neaplaike.

Tėvas atojas isz darbo ant 
piet nežinojo kas atsitiko su 
mergaite ir tik treczia valanda 
mergai te pradėjo kalbėt i, apsa
kydama tėvui kas su ja (atsiti
ko. Tėvas pranesze apie va- 
gysta ir užliipno'tizavima. ifldįr- 
gaites per cigpnka kurios lyg 
sziai diena nesurasta.

* Vyrai nuduoda kad 
gerai ]>ažysta moteres bet 
tada 

| jas

Pravarde Jam 
kino Gavima

retu suii'kenybes^isztarti j 
pravarde ir kad 
kyli paczta n^ 
geli aplai k y ni^ 
tais turi jeszk^B 
vieta.

West Cfiester, Pa. — Henri - 
kis Knatovicz isz Phoenixville 
užvede skunda prieszais ligon- 
bute kad jam sugražintu 1,611 
doleriu, kurie buvo užsiūti se
nam gorsete jo moteres kuri 
buvo atvežta ant gydymo in 
pamiszeli u prieglauda.
' Kratovicz tvirtina buk jo 

pati paėmė tuos pinius nuo jo 
ir insisiuvo iu gorseta o kada 
ja ligonbuteje nurėdė, pinigus 
jam nesugrąžino ant jo praszV- 
mo, kada motore likos in teitais 
atvežta. '

Linkiu Ir Tamistoms 
Linksmu Kalėdų

Gerbiama Redakcija:—
Sveikinu tamistas su Links

moms Kalėdoms ir Naujais 
Metais, su velinimais geros 
sveikatos jusu gyvenime ir 
^^uneziu užmokesti už 
“Saule“ ant visu metu. Su pa
galba, skaitytojas J. Badenas,

tik
taW nuduoda kadatik karta

szvent.es


Moraliszka Kabala

Isz Visu Szaliu
MIRTINA MEILE

ant
nu

am
.nei

Stulga

vena

DABAR, TIKTAI $1.00Mano Sveczias!

u z

SKAITYKITjai su juom

PLATINKIT!

Nėra Kito Tokio Laik- 
raszczio Kaip “Saule!”

vencziau 
meile del

vyru, 
kuris

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Apkabino Meilingai 
Vyra, Su Kita Ranka 
Perpjovė Jam Gerkle 
Nuo Ausies Lyg Ausies

einamo
TuJt urmui 

kuria taria

Saule” Malonus® nori teketi už
Prakaito szitas 
>us ateityje jai

SAULE” Mahanoy City, Penna,

isz Elizabeth, N

SZ1 Al Ea raszo isz LIETUVOS* 
APIE 3ZITA KNYGA,

■ dabar Nauju Metu 
lad jis bus malonin- 
kz daugiau ramybes 
ini me.

imo ir melde idant su 
gyvenc/ziau kada sugryž 

jam laiszka idant 
vilties idant asz gv-

Gal ne viena kita -tauta tiek 
neskaito laikraszcziu 'kai]) 
Amerikonai. Taip jau paprato 
kas diena prie to, idant Pažino
ti kas ant svieto atsitinka, kad 
(be laikįgiszczio negali apsieiti.

i r :o'l>a ant

* Vyrai tiktai tada, pameta 
bjaurus papratimus kada 'tieji 
jiems nubosta.

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

ilgio, 2% colio ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

Pridesime czionais

VISUOMET
Malda Knygele ~ Katalikams Lietuviams!

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
Daleidus ]

New Yorke likos iszrasta 
maszinuke kuri ne tik ka pjau
sto duona bet ant ikožno szino- 
it.elio užtepa sviesta. — Neužil- 
gio gal visai nieko nereikės da
ryti valgydami valgi.

tai greitai at,si ra.sUokis 
tave greitai paims už pa

laba motere 
sziadien ant 
labai daug.

— Kada

■ ii'.i'-c 1 »a u 1< u < >-< • i-z-
^^eta buk daugiau kaip pail

wk milijonai doleriu randasi 
Biriuos žmones užmirszo arba 
įnirdami neapreiszke kad turi 
Įrinigu bankuose ir dabar tuju 
locnininku kurie gal dą gyvi, 
negalima surasti. Sumos yra 
nuo keliu doleriu lyg. keliu 
kukstancziu doleriu. Jeigu po 
kokiam tai laikui locncininkai 
aieatsiszauks, tai valdžia, pa
ims tuos pinigus.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.

BOLSZEVIKAI PARDUODA 
MERGINAS IN NELAISVIA.

Chumikan, Rusija.—■ Rusisz- 
ki banditai, prie Manczuko ru- 
bežiaus, pradėjo vogti jaunas 
patogias Maskalkas kurias nu
gabena in Manicziu'ka ir t en pair- 
davineje už pinigus ar maino 
ant drapanų. Tūlas Rusiszkas 
virszininkas pagriebė asztuo- 
niolikos metu Maskalkiute ir 
pervežes ja per rubežiu, parda
vė Mancziukui už 50 rubliu. Isz 
kito kaimo pavogta 18 Maslkal- 
kiucziu, kurias taipgi pardavė 
už pinigus ir miltus. Panasziu 
atsitikimu atsibuna daug, bet 
valdžia nesistengia nubausti

;IV" ouiny- 
vežasi 

'l®binii lenkiu per- 
■zins idant iiuo-sa 

Wist i ant skaitymo 
■amt svieto.” 
■eles laivines kum
pi užganadint savo 
k invede per reidio 
Byriu, kuris kožna 
kelbia pasažieriams 

žinias isz visu da- 
|Wleivei plaukdami 
BMkja

Myldkie visus, t i kelk vienam 
•bet nedaryk pikto niekam.

AULE” MAHAN

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

D"ue~iai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszai#

APVERKTINAI
■ , GYVENIMAS

’ VISOS TRYS n
KNYGUTES "

‘‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

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.

Naujas Didelis Sapnorius 
įto 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,

*** Kreivi kėlei yra iszdeti 
ant žemes bet veda, in prapulti.

Žmogus turi turėti pa
skirta dali iszminties idant su

lok i os mo t ere s 
le. Gal ir myli 
visos motinos.

m kad 
ir mane jis biuszautu ne kaip 
turecziau įprive 
gyventi.

Guodotina. Redakcija:—
Prisiuncziu tamistoms už

mokesti už laikraszti “Saule” 
kuris yra malo malonus sve
czias per visus metus nes be jo 
butu man nesmagus gyveni
mas. Jame randu visokiu aky
vu naujienų ir puikiu pasiskai
tymu. Vėlinu jums laimingu ir 
Linksmu Kalėdų ir Nauju Me
tu ir lai Dievas jums suteikia 
geros sveikatos. Jusu skaity
tojas Mikas Yuszki isz Kast 
Providence, R. I.

— Kožna minnta laikrodi 
fabrikai iszdirba. po 10 laikr® 
dėlių keisu (luksztu). ’

—• Norints Graikijoj viesz- 
pažauja kare bet isz ten kas 
minnta siuilczia.
takabo in Ameri

su juom nes mano 
jo visai užgeso.

gi meile del nužudyto 
tavo mylimo yra taip tvirta 
kad isz tosios priežasties neno
ri gyventi su savo vyru 
klausiau jo:

— O ne.

* Lengva yra pasilikti tur
tingu jeigu jau ’turi pirmutini 
milijoną.

geras žmogus jeigu del apga
vimi® paežius ir motinos, kuri 
apleido savo szventa privalu
mą ir sudergė szeimyniszka gy
venimą savo szeimynėles — da 
ja. myli ir atleidžia jai visus 
prasikaltimus ir prasižengi
mus ir geidžia su ja. gyventi dvi 
meiles savo vaikeliu.

visai ne, — atsake 
senei palioviau my

lėt. Asz su juom nenoriu gy
vent ir negyvensiu. Ger

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

F neapeina, kas 
aitymo laikrasz- 

boja ane yra vertas idant 
ezifa, tasai, rūpintasi ir tpa'ts 
6K0ie ji kasant szio svieto gy- 
n'ežri.io .'kaiilk

— Amerikonai nebijo bado 
nes kas minnta suvalgo po 20 
svaru visokiu paukszcziu arba 
yra ju tiek kad gyventojai ga- 

du me- 
. darba,’tas suvalgydami po 2,500 sva- 
irisiarti ru kas minu ta.. diena ir nak tį.

Guodotina “Saules” red.:—
Prisiuncziu tamistoms užmo

kesti už laikraszti “Saule” 
ant viso meto ir atsipraszau 
kad teįp ilgai užvilkinau su už- 
mokesezia. Vėlinu jums, kad 
Dievas duotu sveikata ir pajie- 
gas darbuotis toliaus, del labo 
Lietuviu. Asz skaitau ‘Saule’ 
jau 15 metu, ir skaitysiu ja to
liaus nes kito tokio laikrasz- 
czio kaip “Saule” nesiranda 
Amerike, žodžiu sakant, yra 
tai smagiausias, geriausias ir 
suprantamiausias laikrasztis, 
kuri niekas negali papeikti. 
“Saule” skaito vargingi, tur
tingi, kunigai ir bedieviai. O 
norints nekuric peikia. “Saule” 
bet paslapta skaito ir ja giria 
kad tai “fain” laikrasztis, 
kaip pats nekarta girdėjau. 
Linkiu visienįs sveikatos ir ge
ro pasisekimo. Pasilieku jusu 
senas skaitytojas,

Gorbemtala TaxaiataS:— 
Sumokiau auo ju«u 

mano Tardu knjK* 
Namu Ir Vlsns” oi 
izirdiuga aczlu ir labta.1 džiaugiuosi 
(tad tokia knyga kaip •’TukatantM 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes mta 
labai yra tin geldų skaityti vtsoklra 
istorijas, jas skaitydamas nei nepie- 
sijunti kaip laikas szventa! lr »mu- 
sial praeina. Ass visiems linkficziaw 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tukstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tad-) 
pamivsztl ir visokį rupescslal aor* 
*nt valandėles atsitraukia.

Su pagarba. A.- 2OKAB. , 
Dv. Palazduonye. <
Crekiazkes vai

Kauno apsk.
LITHUANIA. I

— Kaip mes busime del jo 
geri, kaip ji mylėsime, kada 
jis pas mus sugryž, — po tu žo
džiu susiėmė visi už rankelių 
ir pradėjo szokt aplinkui.

Kas do džiaugsmais, kas do 
laime, — tėvelis parvažiuoja 
isz kalėjimo!.. Tėvelis pasi
ims savo mylimus vaikelius 
namo kur turės gera aipgloba, 
meile ir namini džiaugsma po 
teviszkia pastogia.

Szimkuviene, dažinojus Imk 
jos vyras likos paleistas isz ka
lėjimo sake: “Asz jo nemyliu 
ir su juom negaliu gyvent. Lau
kiau 'kad in kur jis iszvažiuo- 
tu idant galeeziau gauti divor- 
sa nuo jo.”

— O ka apie vaikus? — už
klausta jos.

— Asz vaikus myliu bet, del 
ju negyvensiu su juom, norints 
jis man rasze kelis sykius isz 
kalėj 
juom 
Nurasziau 
neturėtu

'Sztai paveikslas isz tikro a’t-i 
silkinio ir sziadieninio gyveni'J 

y 
mo'larp daugelio poru. Kur tas ■ 
buvo tai nesakysime o ir pra-į 
varde permainem tojo žmoge-Į 
Ii o idant jam nedaryti daugiau 
nesmagumu kokiu jau pralei-j 
do savo gyvenime su savo ne-į 

o tokiu moterių 
nelaimes randasi

Tuksiantis Nata 
H irViera ®

Del 'tokios motinos ne tik 
svietas neturės jokios pagiio- 
dones ir jaustos bet ii' jos tikri 
valkai jianiekins ja ir nusi
kreips nuo jos o ant senatvės 
jos sanžine neduos jai ramybes 
už jos nedora gyvenimą.. Grau
du! Užbaigs gyvenimą peklisz- 
kose kaneziose nes jai sanžine 
neduos ramvbes.

Akyva kaip 
mano apie me i 
vaikus kaip ii

į Union National Bank 
Kampas Main ir Centre St.

į MAHANOY CITY, PA.

* Filozofija prigialbsti dau
geliams del kantraus neszimo 
moterystes paneziu.

ir insimaiszvmas r, i
U. nn. va vvvenima c« . 

ežiu: indžiu, k o k tv 
y 'senei priesz Kalėdas

•Jisai buvo smarkus, juod
bruvas vyrukas su meilingoms 
akimis, ji sžviesplauke 18 me
tu mergaite. Ėjo abudu pasi- 
vaikszcziot, gėrėtis stebėtina 
gamta ir abudu tylėjo. Ant-ga- 
lo ji .prakalbėjo: “Mano myli-iszioje ; 
mas Jurguti, asz turiu liūdna valuma 
prijautimą ir kaip man nuduo 
da, ’tai neužilgio tavęs netek 
siu nes turėjau 
ana diena, kuris mane dabar 
kankina.”

Jaunikaitis atsake: “Miela 
mano Onute, nesirūpink apie 
sapnus. Turėk vilti gyvenime 
ir kad neužilgio busime surisz- 
ti ant visados ir mylėsiu tave 
lyg pabaiiglii mano gyvenimo. 
Po teisybei mano darbas butle- 
gerineje skylėjo yra pavojin
gas ir nevi'sados, esmių tvirtas 
savo gyvasties. ’ ’

Jaunieji da koki laika ėjo 
kalbėdamiesi apie ateiti, 
galo, persiskyrė ir kožna 
ėjo savo keliu namo. Ant ryto
jaus Jurgis nuėjo iii darba. ne
žinodamas kad jo mylimos pri
jautimas neužilgio ketino isz- 
.sipildyt ir daugiau nereges' 
dienos szviesos.

Onute ’laja, diena baisei ne
rimavo ir negalėjo iszreikszt 
savo baimes szeimynai. Ant ry
tojaus atsitiko nelaime skylėje 
kurioje Jurgis kasė anglis,! 
szmotas akmens' nupnldamas 
nuo virszaus prislėgė Jurgi, 
iszspausdamais isz jo jauna gy
vastį ir kelis kitus butlegerius 
pavojinga i sužeidė.

Gailestis Jurgio ievų buvo 
neiszpasakyta nes buvo jis vie
natine paszialpa tėvo, motinos 
ir sesueziu nes tėvas, sirgda
mas angliniu dusuliu nuo keliu 
metu, negalėjo dirbti.

Onute dagirdus apie nelai
me, nubėgo prie skyles, regė
dama .sumaitkiota kuna savo 
mylimo Jurgio, pabalo kaip 
drobule; neiszleido ne aszaros 
laike laidotuvių.

Ih saiįvai'ie po palaidojimui 
Jurgio, drauges nunesze Onu
tės kuna ant tu paežiu kapiniu 
nes ji mirė nuo menkos szirdies 
isz gailesties.

Tūloje vietoje Skulkino pa
viete ant kapiniu 
kapai jaunu szirdži 
susivienijo .po mircziai. — Te
kis tai likimas sziadieninio 
anglinio įbutlegerio kuris netu
rėdamas gero darbo kasyklose, 
turi įkasti anglis tokiose skylė
se ant pragyvenimo.

nanezios nelainjfes 'bet reikėjo 
dirbtina n t užlaikymo szeimy ne
les todėl nutarė eiti iii darba 
bet ’La paezia diena (parvežė jo 
sumankiota layona pas mot ir 
na. Szlai ir kilia anka butlege- 
rines anglines Įskylęs. O kiek 

Iii myliu-j t ai panasziu 
įtiko ne-lujnka beveik k/s sanvaite mn 

su aplinkinėje'nes kitokio dar 
;bo žmones negali surasti ir tu 
ri Ivsti' iii tokias ■ pavojingai

j Bet ’tokia motere neturi ma 
žiausio supratimo apie moti 
niszka meile del savo vaiku 

.jeigu sako kad nors ir del ju
PAMĖTĖ SAVO VYĖA IR dfl tuju jauiį
VAIKUS UŽ PRIELAlįDINI
ISZSIŽADEJO VAIKUI; VY
RAS NUŽUDĖ PRIELAIDI 
NI DABAR APLEIS KALĖ

JIMĄ IR SUGRYŽ 
PAS VAIKUS.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

patarnavimas s z i o j 
Kęv apylinkėje. Bile ko- 

Geriausia Ambulance 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- j*©* 
na pasirinkimą meta-

11 liszku ir kieto medžio j»Į
Ii Gra.hu. Laidoja nu- III
|i mitelius pagal naujau- |||
įj šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
“ moterems. Prieinamos

prekes.
DU OFISAI

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Rel> Telefonas 532-J

'Moskva, Ruisija.-—- Vera. Ma- 
kacz, 36 metu, negyveno su sa
vo vyru nin.0 kokio tai laiko, su- 
siineszdama 'su kokiu tai Ageju 
Afczuk. Josios vyrais per me
ta laiko radosi pamiszeliu prie
glaudoje, ir likos nesenei pa
leistas namo, sugryžklamas pas 
ipaczia. Tula 'diena vyras sku
tosi ir paslėpė britva szuipledo- 
je. Tame atėjo svoezei pas Af- 
czuka ir iszgerta pusėtinai vod- 
kos. Motere jeszkodama- ko ten 
szupledoje, Užtiko britva, kuria 
pasiėmė ir atėjus prie sedin- 
czio vyro, apkabino ji meilin
gai už kaklo įsu viena ranka 
kalbėdama: “Mano szirdžiuk, 
kaip asz tave myliu,” — ir su 
'kita ranka perpjovė jam gerk
le nuo ausies lyg amisies ir tai 
taip staigai, kad svecziai nieko 
nicįdasiiiprato, kas atsitiko, tik 

I po keliu miliutu visi atsikvote- 
I jo isz nusistebėjimo.

Kada motere nuveže in kalė
jimą tai kalbėjo, buk ir sau ke
tino atimti gyvastį, paduoda
ma priežastį nužudinimo vyro, 
buk tasai praleido visa tarta ir 
užmirszo apie vaikus, neduoda
mas nieko ant juju užlaikymo 
per penkis metus, todėl, tuinejo 

•andasi du Į susineszti su kitu, kuris ja mai- 
i kurie gal į tino.’Sudas nubaudė Afczulkie- 

ne aut deszimts metu kalėjimo.

musu tėvelis su
gryž pas mus ? — paklausė ne
kantriai vaikai žmogaus kuris 
atėjo jiems praneszti taja link
sma naujiena, kad 'ievas, 'kuris 
persėdėjo kalėjime du metus 
laiko, aplaike parduna nuo gu
bernatoriaus.

— Turėkite kantrybe, valke
lei, sugryž jis rytoj, — apreisz- 
ke žmogus vaikams kurie nuo 
seinei lauke tosios žinios.

Buvo tai trys vaikai Juozo 
Sziirikaus., .(miesita neminėsi
me), kurie likos patalpinti in 
prieglauda apleistu vaiku ka
da tęva nubaudė in kalėjimą 
už nužudymą paezios prielai- 
dinio, ju motinos. O motina? 
Apie ja vaikai visai neprimine 
nes ji apgavo savo gera vyra, 
apleido vaikus ir permainius 
savo pravarde gyveno artimam 
miestelyje visai nesirūpinda
ma apie apleistus vaikus.

Vaikai tuom lai.k pasiliko 
sieratukais, lie tėvo ir motinos. 
Bet savo teveli labai mylėjo. 
O, kai]) ji mylėjo, galima buvo 
tai suprast isz ju kirkšnio 'kad 
'levas neužilgio sugryž pas 
juos.

laivių, žino 
itiifk a.

Tuos atsitikimus pąemiau 
j isz savo raipartu nes Imdamas 
I sliedovateliu arba, koroneriu 

plinkineje, mano pri- 
yra isztyrineiii lokius 

tam ipanaszias nelaimes ir 
nuisiunsti valdžiai. — F. 

apnaiAV. Boczkauskas, redaktorius 
Saules”.

kita 
panaszu atsitikima kuris atsi-; 
tiko netoli nuo Mahanojaus o1 
kuriame sapnas ir atlosze svar
bia role gyvenime jauno žmo
gaus, turinezio vos dvide- 
szimts metu. Nelaime taipgi 
atsitiko anglinėje skylėje ku-j 
rioje likos užmusztas jaunas“ 
vyrukas kurio tėvas likos už- 
musz’tas asZtuoni menesei ad- 
gal o jis buvo vienatine: para
ma, savo motinėlės ir keturiu 
broleliu ir sesueziu.
J’Sanvaite laiko priesz nelai
me atėjo sūnūs pas pažysta
mus in Mahanojh ir apreiszke 
kad jam sapne ipaMrode miru- 
sis tėvas, szaukdanias ji pas 
ikave ir tai net kelis sykius. Aut lėtu maitvti 
rytojaus nenorėjo erti iii 
t u redama s p rija u t imą^Į:

pratsaW^
■ lai^Krekie
■fehyli, nes’ už tai visa savo gy-

I ygnima Įturesi pakutgvoti už ta 
neikzmint'inga žingsni. Veluk 

į pasiirkie s'enmerge, dirbanti 
aut savo duonutes ir prisi- 
glausk prie kold.u giminiu.

Netikėk meilei vyro, kuris 
apie kitas moteres .piktai kal
ba ir jas paniekineja nes folds 
ir tave priesz kitas apkalbinės; 
geras žmogus niekados kitu 
.neapkalbines o ir tuom bjau
risi

(Netekek už vyro, kuris daro 
skolas ir ju neužmolka. Tokis 
Vyras tave prigaudines paslaip- 

, itai, nebus teisingu ir apgaudi- 
IHies tave kada parnesz alga na

mo.
Nepavelink jokiam vyrui kal

bėti prie tavęs apie kitas mo- 
Keres.

Nereikalauk nuo vyro idant 
apie tave tik tupinėtu bet taip 
pasielginetu idant jis džiaug
tųsi, jeigu del tavęs kame pa- 
Karnauja..

Bukie visados savyje, nesi- 
laižykie prie vyru kad del ju 
patikti, czvierindamasi priesz 
juos kaip bezdž'ionka. Gal su 
tokiu pasielgimu ne visiems 
patiksi bet jeigu szalinisjesi nuo



BALTRUVIENE

LIAUDĖS PASAKA

RASZYMO

|SU-

arba pradžia 
SKAITYMO

— Ak, teisybe, ir toji valan
da praslenka, vela turėsime ky
lėti ir dirbti o net ir rytoj!

Antru kartu gaidys užgiedo
jo, galvijai sužiovavo ir atsigu-

\ ■ n- ii
T:iu.iau< iii >u<la
i ’r i verst inai laisn^A^B 
Pajeszko sau brA^ 

Szliubo nepaima, ta^^MB
Paskui netrukus iszrunir 

Ir vaiku iszsižada,
Ant visada!

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 
'Mria visus ligai. Velniazkaa 
'■avimas. Jeezkojo tarnaites 

paczia. Stebuklinga kuczia. 
įĮas. Nelaiminga karalių ir jio 
■irta duktere. Nelabas vyras, 
^■ikimas. Delegatai pas grafa. 
<Skta skripka. Del tu, ka keti- 
■ra karta apsipauž.i=ot. Pikta 
■. PREKE 26c.
■ “SAULE” 
«AHANOY CITY, PA.

Yonkerso moteriukes taip 
nedarykite, 

Jeigu pietus in fabriką nu- 
neszate, 

In karczemas ne eikite, 
Ir nepasigerkite,

Nes paskui szinkorei turi Itro- 
ka samdyti, 

Bobele intupdyti,
Ir namo pristatyti.

Sako kad apie Pitsburga, 
Mergos vyrams siutus perk,

Ba ten mergicu invales, j 
Kur tiktai pasimljMijMKįM 

VaikiuidMfl
In

Svarbus Praneszimas 
In Musu Skaitytojus 

Kanadoje!

— Ir mane taippat tas kan
kina, gal ateinancziais metais 
jau negailėsime pasikalbėti ?

-— Gal but o vis-gi miela, nors 
ir apie liūdnumą pasikalbėti.

— Kas isz to, kad taip trum-

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, ZOc.

Visi tieji kurie geistu aplai- 
kyti praeitus numarins laik- 
raszczio, Ituri prisiunsti 10 cen
tu markėms ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraszti kuriame talpinasi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiunczia deszimtuka 
markėms ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalai^ 
kopijas laikraszczio bet, dykai 
negalime siunsti, turite pri
siunsti 10 centu markėms.

Hei, kūmutes, jeigu nusi
lakate,

Tai vyru su pokeriu ne
daužykite, 

Geriausia viena su kita, 
Su kakta in kakta.

Arba pati pasigerkie, 
žmigkite, daugiau nekelkite, 
O kaip in pekla. nuvandra- 
// vesite,
Tada velniukams in kaili 

duosite.

ir ji tarė:
— Ne, nieko neturiu. Buvau 

da tik keturiu metu kada pas
kutini karta maeziau savo tė
velius ir lyg sziol nežinau ar 
yra da kur gyvi ar jau numi-

Vienas kvailas vaikinukas, 
Mandrais kaip tilvikas, 
Kad ir duszios neturėjo, 

Bet su duszia apsivesti norėjo.
Nieko nepadare,

Norint ir partapijona pra
simanė, 

Duszele proita turėjo, 
Su bedusziu neužsidėjo.

Jeigu nori mergina mylėti,
Turi vaikine duszia turėti, 

Tada partapijono pirkti nerei
kalausi,

Ir be to mergina gausi.

Visi sako kad Konetike 
Bobeles ir mergeles netikta, 

Kaip susibėga, klausyti negali, 
Kaip jos pradeda, girdėti toli. 

Viena misuke po Kalėdų pas 
kilta nubėgo,

Vaikelius namie paliko, 
Tarne didele nelaime atsitiko, 
Namas užsidegė, nežine nuo

; ‘ ‘ S AUlSE ’ ’
* MAHANOY CITY, PA. * 
J^^-k-k*****++*+******♦♦**«

GALVIJU :: :: g
:: :: KALBA I

Badai Montkarmes mieste, 
Du sportai pas vienus 

atsiboste,
Vienas labai drąsus buvo, 
Prie moterių prisigavo.

Pradėjo per drasei pliovoti, 
Tosios negalėjo ito nukensti, 

Užkure pirti del abieju, 
Duris atidarė, 

Ir laukan iszvare, 
Tai ir gerai padare.

Viduje buvo vaikai nes motina 
paliko,

Didesne mergaite iszgialbejo, 
Jaunesne iszgialbet negalėjo, 
Jeigu motina nebutu iszejus isz 

namu,
Nebutu apkalbėta nuo žmonių;

Kūdikis gana gražus buvo, 
Na ir Dievas bobele nukorojo.

— Taip, nuobodus ir reikia 
gerai teminti. Vienok dėkui 
Dievui ir už tai jog dave szioki 
toki uždarbi. Dievas mus vis 
laiko savo globoje ir gal mus 
neapleis jeigu...

Czia motere nutilo ir pravir- Praneszimas
Del “Saules”

Skaitytoju!

sveikata o beda ir vargai sii 
durnais nuplegzkes. Malda Kū
dikėlio atnesze laime-Užgimu
sio Kūdikėlio!

Dabar po ilgu vargu užėjo 
laime ir džiaugsmas tarp bro
lio ir sesers o kada užėjo valka 
ras', atsirado ir eglaite su dau
geli r žvakelių, žibėjo szviesa 
ir buvo linksma kaip danguje.

Garbe ant augsztybes Die
vui o ant žemes paika jus žmo
ni ems geros valios! (Galas. Aplaikeme 'žinia nuo paczto, 

kad visi laikraszezei czionais 
Amerike turi mokėti Kariszka 
Padotka arba kaip tai vadina
ma “Canadian War Tax,’’ ku
rie siuntinėje laikraszczius in 
Kanada, ant ko reikia tam tik
ros markes.

Todėl, iszdavysta “Saules” 
yra priversta padidint prenu
merata nuo $4.50 ant $5.00 ant 
meto. Ne yra tai musu kalte, 
tiktai Kanados valdžios kuri 
uždėjo ta padotka isz priežas
ties kares.

Todėl, meldžeme Kanados 
skaitytoju, kuriu laikas da ne
pasibaigė prisiunsti da 50c., 
prie metines prenumeratos o 25 
centus prie puses metu prenu
meratos del.kariszkos padotkos 
markes. x

“Šaules” Isz^agijgią.

Paėmė medaliikeli ir atidarė 
su džiaugsmu kad parodyti rie- 
pažinstamui.

Padavė savo ita didžiausia 
s'karba pribuiszui ir tarė:

— Tai yra mano motina. Ge
ras prabaszczius, kuris mane 
augino, perlaike rūpestingai, 
kol užaugau. Yra tai mano vie
natine atmintis1 kuria turiu po 
savo mylimiausiu teveliu.

Vos aki užmėtė Karolius ant 
paveikslėlio, juojaus paszoko 
staigai nuo kėdės ir prakalbė
jo drebaneziu balsu:

— Ar gal pasimetei ponia 
Hamburge su savo tėvais, tarp 
žmonių pristovoje, laivyneje? 
Tėvas liepė eiti paskui motina 
bet jos neradai? Kalbėk ponia, 
ar taip buvo? — prispyrinejo 
pribuiszas.

— Taip, taip tikrai buvo, — 
atsake ii* žiurėjo lyg su baime1 
ant ateivio. — Asz tai žinau isz 
raszto kunigo prabaszcziaus 
kurie mane surado tarp žmonių 
verkenezia laivyne® pristovo
je. Užrasze visus mano žodžius, 
kaip asz jam sakiau o ir meta 
ir diena kada taip buvo.

— Janinka, mylima, brangi 
sesute, pagalios suradau tave! 
Jau daug metu jeszkojau tavęs 
ir negalėjau ant pėdu užeiti. 
Buvau baisiai nuliūdęs iszia- 
dien nes jau ir Kuczia prisiar
tinę ja ir nežinojau kur pasi
dėt! Jau, nieko nenaudoja®, su 
dideliu nuliūdima ketinau įsu- 
gryžt adgal in Amerika. O czia 
tavo vaikelis suvedė musu su 
savim ir todėl dabar linksmai 
apvaikszeziosime szvente Ka
lėdų. Jau asz tave atvesiu in

Ta viską girdėjo Matauszas 
o lipdamas žemyn taip sau kal
bėjo: “Kvaili tie mano jau- 
cziai, nieko o nieko nežino — 
nors senas beit szviežias, pes- 
ezias in bažnyczia vaikszczio- 
ju, kas-gi czia važiuotu jau- 
cziais tokioje szventeje ir dar 
takiame szaltyj; kvaili jau- 
cziai, tiktai kad sveiki ir drū
ti, nors ir apsiėdė o vienok 
piliauszkia apie mėsininką”— 
taip sau įkalbėdamas iszejo in 
bažnyczia.

Kada vis sugryžo po Misziu 
namo, nusistebėjo kad Matau- 
szo dar nebuvo — beit netru
kus atsidaro durys ir ineina 
senas Matauszas, dviem kai
mynais vedamas. — Paszoko 
Matausziene, vaikai, gimines, 
klausinėja, pasakoja, kad Ma
tauszas labai susirgo, kad jis 
kaip tik pavesta. Sergantis Ma
tauszas paguldyta lovon, vir
ta visokios žoles bet kol viskas 
buvo pritaisyta, Matauszas nu
mirė.

Karpo turtingo gaspadoriaus 
kūnas jaueziais in bažnyczia 
nuvežtas.

Jam mirus, jo turtais visi gi
mines pasidalijo besiprovoda- 
mi.

po Kalėdų Kuczia,i pas Matu- 
szi, turtinga kaimo gaspado- 

riu, susisznekejo visi namisz- 
Iriai, gimines ir užpraszyti, kad 
gult visi neis bet giedant. Kalė
dų giesmes, arba pasikalbant, 
lauks pusiaunakezio o po 'tam 
eis ant Piemenėlių Misziu (Pa- 
sterkos.)

Mafauszis buvo žmogus jau 
sdnas ir nusidirbęs, laikėsi ge
rokai, būdamas skupuolium,— 
jo-gi tarnai ir kiti buvo labai 
biedname padėjime nes jis ne
norėjo juos nieku remti: pats 
su savo szeimyna visados kuk
liai gyveno ir tiktai per metus 
du pokylius prirengdavo, tai 
yra, ant. Kalėdų ir ant Velykų.

Tarp užpraszytu buvo moky
tas vargonininkas, kuris kai
me neturėjo savo' gaspadorys- 
tos, kadangi buvo nasžliu ir 
priek tam bevaikiu. Pas Ma- 
tauszi jis buvo galima pava
dinti naminiu svecziu kadangi 
jau nuo metu .vangesi prie vie
nos Matauszo dukters bet kad 
apai’t menkos algos ir mažos 
ordinaruos nieko daugiau ne
turėjo, bijojo Matauszas isz- 
leisti dukterį už biedno vargo
nininko.

Gyveno vienok sutikime ir 
prietelys’teje valgė kartu Ku
czia, po tam giedojo ir kalbėjo 
apie visokius daigius, niekas 
ju pasikalbėjimams nekenke, 
pasivalge, tas |tiesa, bet nei vie;- 
naim neteko pasigerti. — Ma
tauszas buvo blaivus susilai
kantis. — Vargonininkas kai
po1 žmogus apszviesitesnis, dau
giausiai buvo,užimtas pasako
jimais o norints didesne dalis 
svecziu snaude Matauszas to • 
nedare ir su juom laikėsi; įtik 
refkarcziais žiovaudavo. Ne-' 
buvo jis iszkalbuis bet protin
gas, daug mislijo, visados spe
kuliavo kokiu budu savo tur
tus padauginus o nors buvo se
nas bet dar apie smerti visai 
nemislijo.

— Visokį ant svieto stebuk
lai ir paslaptys, — kalbėjo isz- 
mintingas vargonininkas — 
mano prodiedu'kas žmogus 
taipgi nepaikas girdėjo, kad 
Kalėdų Kuczioje pei\ pusiau
nakti kalbasi tarp saves galvi
jai visai taip kaip žmones, nes 
tuokart galvijai net iszmintin- 
gesni už žmones, persitikrino 
apie tai mano prodiedukas tai 
yra kad buvo kvailesnis1 už sa
vo jauezius, pasi'taises gerai, 
užsilipo ant tvarto ir girdėjo 
galviju kalba, kaip sugryžo 
atidavė mano probobutei pilna 
krepszi !taleri]®|hwikso.

Perstojo Jlatauszas snausti 
ir pastate ausis o vargoninin
kas kalbėjo toliau:

— Mano prodiedukas nuo to

Gal ponia nesveikauji jog 
esi taip nubudus, — tarė pri
buiszas. — Gal asz kame gai- 
szinu ir per mane da didesnis 
smuikas apima?

Motere buvo dėkinga už ta 
nepuikuma ir aitsake:

— Taip, turi ponas teisybe, 
nesmagauju o kas labiausia 
mane vargina, esmių viena ir 
apleista. Gal neužilgio negalė
siu nieko uždirbt o kas tada, 
stosis su mano vaikeliais? — 
Jau dabar negalėjo nuo verks
mo susilaikyt o aszaros 'kaip 
žirniai byrėjo. Pribuiszas da
vė jai iszsiverkt. Motere nusto
jo matydama, jog atrado žmo
gų, kuris su ja jauezia sopuli.

— Ar ponia neturi artimes
niu pažinstamu, ar giminiu, 
pas kuriuos galėtai atsiszaukt 
toje nelaimėje? — paklausė 
jaunas žmogus o žodžiai jo bu
vo labai prielankus, isz kuriu 
galima buvo suprasti jog at- 
jauezia jos varga.

Su nuliudimu dirstelėjo ne
laiminga motina ant pribuiszo 
o jos akyse galima, buvo 
prast visa varginga padjj

— Motinėlė, toji didele szvie- 
si žvaigžde nuo kurios tėvelis 
musu ant mus žiuri, tai jau pa
sirodė. Ateik tik ir pažiūrėk!
— paszauke mergaite.

— Tylėk, sesute! — tarė Jo
nukas užimdamas su delnu jai 
burna. — Motinėlė miega.

Su baime apsidairė Mortu- 
ka. Motina užmigo sukniubus 
ant stalo, nuvargus ergeliais ir 
rupeseziais.

— Ka. tau pasakysiu, — kal
bėjo vaikinelis sznabždomis —- 
Katakizma mums labai gražiai 
kalbėjo apie gerybe tojo Kūdi
kėlio. Del to-gi eisiu tuo jaus in 
bažnyczia ir papraszysiu tojo 
Kūdikėlio idant apdovanotu 
mudviejų motinėlė sveikatele, | 
tai kitokios dovanos nenoresi- 
nrcxAr taip bus gerai?

Sesute linktelėjo su galvele 
ant ženklo sutikimo.

— Taip, tiktai eikie!
Jonukas paėmė kepuraite, 

dirstelėjo meiliai ant motinos 
ir iszejo.
Ulyežios .miesto pradėjo tusz- 

tytis pamaželi ir jau žmonių 
beveik nebuvo nes priesz taip 
didele .szvente jau dauguma 
b u v o a ps i r ei k ai a v e.

Tddel-gė Jonukas ėjo pats 
vienas ulyczia. Dairėsi malszei 
in visas szalis o veidelis buvo 
raudonas nuo szalczio. Ėjo in 
bažnyczia in kuria taip tankiai 
su motina vaiksztinv;-0. Kada 
norėjo atidaryti duris, jau bu
vo užrakintos. Atsiklaupė ta- 

szaltu akmei's trepu ir
Besi kalbėdami:

GA”BLti-aiiuiau-<'-.i.-zin ink
i Hl"’ ii' KHI ii. ■ Ii - 
•>1.I m \ ■ i nu. n •; i ii"-

m,l,b1 alnidu -u M-.'iile 
^®omc Tavęs labai, duok 
AoM&ila motineliai o kitokiu

i. 1 i u nenorime.
Ay.-grižegnojo ir jau pradėjo 

kad -ztai pajuto keno lai
S<’1VI) galvos ii- isz- 

lįpdo meilu baisa: — geras ir 
doras esi vaikelis! Kūdikėlis 
Jėzus isžklausiys tavęs tikrai. 
Kaip vadiniesi?

— Jonukas, — atsake drą
siai vaikas — o mano sesute, 
Mortuka.

— Kur gyveni? — paklausė 
nepažinstamas.

— Tenais, .toje augsztoje ak- 
mcnyczioje — ant pat virszaus
— ir parode su pirsztu ant vie
no augszto namo.

— Bet dabar jau turiu grei
tai skubint namo nes mano mo
tinėlė labai rūpintųsi apie ma
ne o taip labai serga.

— Gerai, eik ir pasveilkyk 
motinėlė nuo manės. Pasakyk 
jai, jog ryitoj pats atsilanky
siu. Asz mislinu jog galėsiu ka
me paszelpti.

Veidas vaikuko pražibo nuo 
džiaugsmo. Greitai nubėgo uly
czia net pasizekinedamas o da 
greieziau tropais augsztyn be- 
go kad pasidalinti su motina 
tokia linksma naujiena.

— Motinel, motinėlė! —szau- 
ke jau kada vos buvo slenksti 
pražengęs. — Rytoj ateis pas 
mus ponas kuri Kūdikėlis Je- 

^us prisiunczia. Pasveikina jis 
■ražiai o gali mus suszelpt. O 
Wtip geras tasai Kūdikėlis del 
'■avargeliu! Kaip tik pabai- 
Oiau maldele, stojo tas ponas 
■žpakalyje manes ir asz suvi- 
»a.i jo nepersigandau nes taip 
rmeiliai ant manės žiurėjo. Be
veik taip kaip tu motinėlė.

Po tu žodžiu mėtėsi motinai 
ant kaklo, apėmė savo ranke-

Pribuiszas dirstelėjo ant jos 
neisz tikėdamas.

— Stebiuosiu pone, — tarė 
ant to motina o vienok yra. tai 
teisybe.

— ’Jokiu spasabu perleidai 
ponia sunkiai savo gyvenimą,
— atsake jaunikaitis su sunkiu 
atsidūsėjimu. — kaip tai yra 
sunku augti be tėvu! Szirdin-

dekavoju poniai, kad del 
manes svetimo, apsakei savo 
praeita gyvenimą. Asz suvi
sai užmirszau persistaityt kas 
per vienas esmių: vadinuosiu 
Karolius Lesnikeviczius.

Nutirpo motere ir insmeige 
savo akis ant pribuiszo. Nu
tvėrė už atlosizo kėdės idant 
neparpultu, lupos prasivėrė bet 
žodžio iszįtart negalėjo.

— Kas poniai? Kuom taip 
nugazdinau ?

— Niekuom — tiktai pravar
de — Karolius Lesnikeviczius
— isz t are su nebegale.

— Ar poniai žinoma toji 
pravarde? Daug yra žmonių 
tokia pravarde, — atsake pri
buiszas.

— Mano tėvas ir brolis taip 
vadinosi. Jau daug metu kaip 
tokios' pravardes negirdėjau o 
dabar matau priesz save vie
na., kuris taja paczia pravarde 
neszioja. Net man ant szirdies 
saldu jog isz džiaugsmo drebu
— ir padavė jam ranka.

Paskui toliaus kalbėjo: — 
dėkui Dievui jog atradau toki 
gera žmogų kuris turi pravar
de mano mylimiausiu teveliu. 
Toji misliis' ir — ir tas paveiks-

Namus ir latiw^xHIyyi^ko k 
; mynai, karves gaspadines, 

, jaueziai pateko mėsininkui

lems ir pasakė:
— Ne, ne taip meiliai kaip 

tu, motinėlė, — ne! Taip mei
liai kaip tu, niekas ant mus ne
žiūri, ne!

Motina nenoromis turėjo nu- 
siszypsoti ir buvo laiminga ir 
didi isz to, jog yra geriausia ir 
mylimiausia del savo vaikeliu.

— Jonuk, ar tu mistini jog 
Kūdikėlis Jėzus prisiims ir eg
laite? — paklausė Mortuka 
brolelio kada ėjo gulti. Sapna
vo ji apie eglaite su daugeliu 
žvakelių ir visokiu aniuoleliu 
daugybe, sapnavo teveli ir mo
tinėlė.

Ant rytojaus buvo Kuczia. .'gal 
Nekantriai lauke vaikai sve- 
czio. iSztai pabarsžkino kas in 
duris; inejo svetimas vyras in 
vidų.

Prisiartino jis prie moteres 
kuri stovėjo prie stalo ir tarė: 
— Perpraszau jog drystu ponia 
atlankyti nes sūnelis ponios 
mane in czion patraukė. Kada 
pats vienas ėjau ulyczia ir isz- 
girdau meldžentysi vaikinėti, 
pastanavijau pažinti motina 
kuri augina taip Dievobaimin
ga kūdiki.

Motina padavė pribuiszui 
kode ir pati prięsz ji atsisėdo.

— Taip, vaikai mano yra di- 
džiause laime mano nes lyg 
sz'iol mano gyvenimas perpin
tas vargais ir kentėjimais isz- 
skiriaut trumpa laika gyveni
mo su mano nebaszninku vyru.

Gailiai dirstelėjo ant jos pri
buiszas.

— Biedna esi motere. Gal ga
lėsiu kame poniai paszelpti, 
troksztn tai isz cielos szirdies.

Apsidairė po maža grindele 
kur viskas buvo szvaru ir di
džiausiam paredke. Priesz ji 
ant stalelio gulėjo puikus siu
vinys nuo kurio jis akiu nega
lėjo nutraukti.

— Gal ponia dirbi del kokios 
krautuves ?

Motere atsake jog dirba.
— Tai yra nuobodus darbas 

o gal ne kokia užmokestis, ar

laiko pasiliko turtingu, nusi
pirko t'uojaus pora jaueziu nesi! 
tasai kuris iszplepejo apie už
kasta .skamba (turtą) tuokart, 
kada jis klausėsi, nieko po tam j 
jau neveike — tiktai sau sfto-j 
vėjo tvarte ant avižų — asz 
taipgi kaip kada norėjau gal
viju kalbos pasiklausyti bet. 
visados turbūt susivėluoda
vau.

— Ha! —- pamislijo sau vie
nas Matauszas, — gal mano, 
palszis ir žino .apie pinigus, gal 
asz dar nesusiveluosiu kaip ta
sai giiltuoklis, musu vargoni
ninkas.

Ir nusprendė tuojaus užsi
lipti ant galviju tvarto. Taigi 
pasikėlė nuo suolo ir pranesze 
kad jau laikas eit in bažnyczia.

Kada visi -iszejo in bažny
czia, godus Matauszas kaip 
koksai vagis patylomis užlin
do ant savo tvarto o tenai ap
sikasė sziiaudais idant nesu- 
szaltu ir pridėjo viena ausi prie 
lubu.

Kaip pirmu, kartu pusiau- 
naktyj gaidys užgiedojo, vie>- 
nas isz jaueziu sunkiai pažio
vavęs, atsistojo ant kojų, ant
ras, taip-gi atsistojas prie 
ėdžiu, tarė pirmam:

— Ko (taip dūsauji, palszi?
Antras jautis atsake: — Ar 

nežinai? Rytoj nuveszime gas- 
padoriu in bažnyczia.

— Žinau bet .kas isz to? j^- 
jau senas o dar toksai godus, 
tik vienas nori būti sotus — 
sziadien musu edesys, kada ne
dirbame, daug mažesnis.

— Tas teisybe, vienok jam 
seniai tarnaujame o gal kada 
pateksime in Įritąs rankas, in 
mėsininko rankas — ta misli- 
jant man szirdis pusiau plysz-
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-hedejo ipiyszakyjc ir ambulaii-’ 
sas palengva slinko snieguotu 
keliu. Kunigas davė iszriszima 
ir. tarė kelis paguodos žodžius J 
jis papasakojo kaip Betlejaus, 

gUA’O 1930-tu metu Kalėdos, Kūdikėlis sziuo Kalėdų laiku1

sanzine

jo kunigas P. K. 
ITiszo mazgu mote- 

Ha, -sunu Jono 
'^^7 W. Mahanoy 

. la Dora Bedwill, isz 
ir ilolly, N. J. Szliubas 

tsibuvo Szv. Juozapo parapi
jos klebonijoj. Riczardas dir
ba Budd Mfg. Co., Filadelfijoj.

— Kalėdos praėjo mieste 
malszei, nelaimiu jokiu nebu
vo bet keli automobilei susi
daužė per apsižioplinima.

SHENANDOAH, PA

— Jonas Navickas likos 
skaudžiai sužeistas per anglis 
laike darbo Maple Hill kasyk
lose. Gydosi vietinėje ligonbu- 
teje.

Tosios Lankos, kurios 
uždarytos, kaip Slienan-
Trust Co., iszmokejo 

29,834 dolerius ir

likos 
doah
žmoni cm s
Frackvilles Peoples Trust Co., 
iszmokejo 7,921 dolerius per 
Kalėdas.

— Antanas Kiseleviczius, 
21 metu, vienas isz sužeistųjų 
automobiliaus nelaimėje pra
eita Nedelia artimoje William 
Penn, serga vis pavojingai 11-

ėnn Township li
ti vienuolika vai
kiu už neatidavi- 
bl Amerikoniszkos 

es .priguli prie Je- 
ejimiszkos szakos.

"SAULE” M H ANO Y CITY. PA.

Ka Rasįo

atėjo ant žemes savųjų altpirk-1 
t i ir pagaliau duodamas jam pa

$2.00 Vertes Knygų už $X.O

Augsztai .tarp Pietines Penu 
sylvanijos kalnu gyvavo ma
žas kasyklų miestelis, vadina-1 laiminima bei prižada atJanky- 
mas Whitney Anglekasiai ir jįJ ii jo ligoninėj, atsisveikino, 
szeimynos gyveno vargingu ir 
paprastu gyvenimu. Anksti ry
ta, sunkiai dirbantis ievas ir 
broliai pasiimdavo savo pap
rastus pusryczius ir su 
blekiniais ‘kibirėlius bei 
putėmis ikeprirese, eidavo ka
syklų link. Prieja kasyklų ola, 
jie leisdavosi žemyn, žemyn in 
žemes viduri. Nusileidę, visa 
diena kasdavo ir jeszkodavo tu 
juodu deimantu kurie žvilga 
musu krosnyse ir szildo musu 
namus. Juodi ir suodini, ap- 
neszti augliu dulkėmis, szitie 
nuvargia žmones vakare iszei- 
davo isz tos gyvos tamsybes ir 
giyždavo in savo namus kad 
gerai pasilsėtu nuo sunkaus 
dienos darbo. Maža tebuvo 
skirtumo kuriuo laiku dirbtu, 
vienok nakties meltu darbas bu
vo vargingesnis ir gal pavojin
gesnis; pa ji egos nėra taip stip
rios ir innagio vartoji- įas sun
kesnis.

* * *

Pilozopas Rautas

savo
lem-

AIusu Litvisz pipelei nežino 
kaip augyt savo vaikus nes ka
da nueina ant kokio susirinki- 

nuvažiavo savo keliu. Va-Inio> teatro baliaus ,ir 'kaukiu 
I pasilinksminimu <tai pasiolgi- 
neja kaip banda Indijonu o; ne 
kaip vaikai civilizavotu tėvu. 
Geriaus kad savo beibokus pa
liktu namie o ne eziužinet sa
loje ir lysi i e žmoni ems po ko
jų-

Kunigas, inlipes iii savus 
tu- 
žinodamas jisai maustė apie1 
Dievo gailestingumą ir Išga
nytojo malonumą, Kuris siun
tė ji szi ryta paguost ir pagel
bėt varsgzui sužeistam, vienam 
Savųjų, kuriu atėjo in szi pa
sauli iszganyti.

Amlbulansas nuvažiavo savu 
nelygiu ir nuobodžiu keliu iii 
ligonine. Kuomet atvyko in 
vieta, gydytojas ir vežėjas ruo- 
szesi iszkelti vargsza ligoni isz 
vežimo ių^uneszti ji in maža 
ligonbop^T-ambareli, — beit li
gonis buvo negyvas.

TIKĖK AR NETIKEK

§ Priesz apsipaeziavima 
žmogus negali valgyt nes yra 
už daug insimylejas; po szliu
bui negali valgyt nes jo saldi 
paeziule nemoka isz virt i valgi 
kaip reikia.

* * *

Girardville, Pa. — Helena 
Gumauskiene skaudžiai susi
žeidė puldama trepais žemyn 
savo name ir likos nuvežtaJ.n 

įhlando lionbutę. ant gydy-

ŽINUTES

Philadelphia. — Mrs. Anna 
Fallin, 24 metu, ir jos kūdikis 
feu-dege deganeziam name nak- 
tigs laike kada buvo papuoszia 
eglaite ant Kalėdų.

t
San Diego, Cal. — Trys me

džiotojai, 'k^ie leke eroplanu 
likos užmus|^kada eroplanas 
susidaužė i|^moje Meksiko- 
niszko rubežiaus.

gAPNORiuę;
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - 5įį coliu ploczio 

įgerintas ir Padaugintas isz-
leidamas. j^zguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - §1.00 
W. D. BOCZK AUS KAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.. U.S.A.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada "busite Mahar 
tai užeikite pas save 
tieti Andru Rėklaiti 
užlaiko puiku salUna 
gausite iszsigiart ge 
šio alaus, porterio ai 
visokiu kitokiu gėi

Andrus Reidai
206 W. CENTRE STR 
MAHANOY CITY,

Buvo dar tik sanvaite po Ka
lėdų kuomet gerasis -szio mažo 
miest elio klebonas, eidamas sa
vo avides ganytojo pareigas, 
gavo progos atsikvėpti po nuo
vargio — Kalėdų ir Nau ju Al ė
tu .szveneziu. Vaikueziai buvo 
nudžiugini prastomis dovanė
lėmis, seinesniejisgi susirinko 
in maža bažnytėlė; žalumynai 
dar vis kabojo ant Siėmi. 5"Ie
na Tyta. aiiksli, apie visa, 'tai 
maustė klebonas po Alisziu pa
lengva važiuodamas sniegu nu
klotu keliu su vienu arkliu. Ne
buvo galima matyti ne gyvos 
dvasios. Staiga arklys nusuko 
in kelia retai vartojama klebo
no kelionėse. Jis arklio nesu
laikė. Tuoj pastebėjo priesz 
save pamažu važiuojanti veži
mą. Jis pavažiavo biski grei- 
cziau ir pasivijo. Atožimas bu
vo apdengtas stora juoda cera
ta isz ko kunigas pažino kasy
klų ambulansa. Jis iszszoko isz 
ratu ir szuktelejo in vežėja.

— Ar yra kas jame? — už
klausė kunigas rodydamas in 
ambulansa.

— Taip; yra žmogus kuri ve
žamo in Latrobe ligonine — at
sake vežėjas.

— Kas atsitiko ? — paklausė 
kunigas.

— Kojas kasyklose sutriusz- 
kino praeita na’kti. Bet ji grei
tai pagydys kuomet nuveszime 
in ligonine. Jie tai mbka!

— Asz jo pažiūrėsiu — itare 
kunigas. Kadangi vežėjas ne- 
iszrode norintis sustoti ar lauk
ti tai kunigas pririszo avkli 
prie ambulanso kad ji sektu d 
pats inlipo in vežimą, pas ligo
ni.

Žmogus gulėjo ant naszcziu,! 
regimai didžiuose skausmuose.! 
Kunigas 'tuojau pažino viena* .. isavo parapijonu.

— Acziu Dievui, teveli, — 
jis tarė. — Alau linksma jus 
matyti. Asz esu labai sužeistos.

§ Poetai raszo, kad žmogus 
taip insimydi in patogia mote
te kad netenka proto. Mes gir
dėjome tokiu atsitikimu kur 
motore užmigdė savo vyra su 
pagialba koezolo.

§ “Duokie man mergina, 
kuria, asz myliu o gali sau pasi
imti visa svietą” — skamba 
senas priežodis, bet jeigu pri- 
deczko duotum kelis tiikstan- 
czius doleriu tai prisiduotu po 
szliubui”, — kalba daugelis 
žmonių.

Ir varsgzas žmogus tikrai 
uvo labai sužeistas. Kunigas 
lojau (paraingo ji atlikti išž
aginti. Jeigu jis ir (pagytu tai 
S ramiau butu kad yra susi-

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. 158 Keturios istorijos apit 

Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu........... 15c

No, 160 Keturiolika istorijų a. 
p;e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszka 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes • 
esi, žvaigždes ir kitus daagiszkus 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.........25o

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor- 

|kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

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

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengi 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Uz- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas R-'uksztlis atsivertė; Ste
buklingas Aknruo; Dauk Kitokiu pul. 
ku skaitym3- Apie 100 pus........ 25e

No. 170 Asztuonios istorijos a. 
‘ pie Barbele- Mokytoja; Velniszka*

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-Į 
kus apraszi. aias, didele knyga, ‘ 
puslapiu.

No. 102 
minąliszka

No. 103 
pirmutines

i No. 126 Penkios istorijos apie 
404 I Doras gyvenimas; Priversta links- 
50c Imybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys

j užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
krl" | kuris buvo protingesnis už savo poną. 
3^° 61 puslapiu ................................ 15c
kri-
35c
isz 

isz- 
Su pa- 

SSc

Jeigu musu pirmas tėvas, 
Adomėlis nebūtu buvęs isz’ki- 
kyta's isz Rojaus, tai gal szia- 
dien nebūtu farmeriu ant svie
to. Kada jis likos iszkikytos 
isz Rojaus, turėjo pauevali im
tis prie iszdirbimo dirvos kad 
galėtu iszmaityt savo motore 
ir beibokus ir nuo tojo laiko 
dabar turime farmerius. Trn, 
ar ne?

§ Priesz szliuba jis kalbėjo 
apie jos dantukus: “Yra kaip 
žvaigždutes ant dangaus.” Po 
szliubui persitikrina kad kal
bėjo tiesai. Isztikruju jos dan
tukai iszeina kas nakti kaipo 
žvaigždutes nes yra falszyvi.

§ Priesz szliulba jis nepri- 
gnli prie jokio kliubo kad vi
sa laika galėtu praleisti prie 
jos; po szliubui priguli net in 
septynis kliubus kad galėtu 
iszeiti isz. namu septynis sy
kius tint sanvaites.

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. -V

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

los Sakra- 
i£S iki kol 

V .yezejasi

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 
apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b :s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado 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,

* * *
Nesenei man truputi pritru

ko pinigu ir parasziau pas sa
vo riez broli kad man prisiun- 
stu kelis dolerius ant Kristmu- 
so. In kėlės dienas aplaikiau 
nuo jo szitoki atsakymu: — 
“Brangus brolyti, tavo gro- 
mata, kurioje praszei manes 
keliu doleriu, tai ja neaplai- 
kiau, bukie sveikas.” — Dats 
foni!

* * *

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

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

No. 129 Keturios istorijos api« 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsa- 
oms prigauna. 58 puslapiu........15w

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

No. 133 Dvi istorijos apie Ne- 
e užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al

ksni, 62 puslapiu.................. . .15c
No. 134 Dvi istorijos apie BaisiXS/j HUII111 UolU piloLn.ClV| v •*

Dorybe veda in laime; S&altiszaiti, ^udinsta ir Apie Urlika Razbaininka,

Ana diena pabudau nakezia 
ir sakau in savo duszele: — 
“Mano duszele, ka tik maeziau 
szeszeli pavidale asilo”, — o 
ji man. i-uojaus atsake: “Duok 
man ipakaju tu kreizi fui, juk 
neprivalai Ibijotis savo pikeze- 
rio”. — Tai kreizi boba.

* * *
Alano draugas nuėjo in 

mus -del savo iszvogerio. Nune- 
sze in bažnyczia kūdiki o ku
nigas jo užklausė: “Ko geidi 
nuo iSzventos Bažnyczios?” O 
jis atsiliepe: “Jau jus, jega- 
masteli, geriau žinote už mane, 
tai kam da klausiate? — Tas 
foni.

* * *

ku-

Kožna kiaule turi paaukauti 
savo gyvastį 'kad po tam pui- 
kei ja valgytu kaip pork czaps, 
liem ir kitus gud tings. — Spe- 
szalL'for Krismus.

* * *
Tarp apsūdyta žmonių ant 

visos gyvasties in kalėjimą ir 
moterystes tai yra szitokis 
skirtumas: Kalėjime gausi val
gyt be jokio triubelio ir nie
kas tau neiszkalbes- bet kada 
apsiženysi tai negana kad turi 
ant saves, moteres ir vaiku už
sidirbti bf-t da nuo bobeles 
gausi gadjernu o kaip kada ge
rai tai pąppiksis feisa.

* *

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

Karalaitis ir ubagas; Anzelmas tuzki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isiJins; 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 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisti 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 su- 
tus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo azalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu............................  35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 E .jzbaininku. 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. 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

■Mano frendas Czikinas duo
da tokia j prasarga vyrams: 
netikėt szupiui isz frunto, ark
liu isz užpakalio o 'bobai isz vi
su pusiu. Fain rodą ir kožnas 
vyras turėtu tai neužmirszt ar- 

kba pakabyt laja rodą savo bed- 
ruimyj ir skaityt ja kas diena.

Jurs truli, 
BAlas Filozoipas.

skaity:
SKAITYKIT! ‘^AULE’ PLATINKITJ

Skaitykite “Saule”

'SAULE'

. .15c43 puslapiu ..
No. 139 Trys istorijos apie Už

puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15e

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 m;

i puodą; Dainele. 47 puslapiu
No. 146 Dvi istorijos apie Auka 

Nihilistu; stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas. 61 puslapiu .................. ISc

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 aky 
kas karalium. 61 puslapiu

No. 152
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 
puslapiu .

No. 153
luti; Du broliai; Majoro duktė.
puslapiu ....................................

> p;s Barbeife, moKytojx; V<
aluninkas pabegoX Stebuklinga | tiItag; Auk)^mas sveiko ir 

; Dainele. 47 puslapiu ...15c czio kudyJdojHerodas Boba,

74 puslapiu . .
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
...,15c

150 Keturios istorijos apie 
akmeaoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

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

Tamas; Vargdienis Jonu-
15c

Trys istorijos apie Kajų 
62 

15c
Trys istorijos apie Gai- 

62 
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 Savizrola; Didis klasteris. 46 

15c puslapiu ......................................... 15c

pažinsta Dievotas nepažir.sta 
Per tamsybe in szviesa; — 
sias prasižengėlis; lukte n 
ežio. 121 puslapiu ■. . .

N<. 171 Vieniolika puiku 
iu (su paveikslais), apie Džiau; 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų 
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu: 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalf 
ežia; Mailacb; Paskutinei V 
Slaptybe gymimo mumisie Diė 
su jame atsigymimo; Metai Sv 
siu atsitikimu; Nusiminimas sen 
nikio. Suvirsz 100 puslapiu .. .

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkti, 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15«

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke

“SAULE”
Ito

Mahanoy City, Penna

$ “i g
fe. M

■įs 

L. TRASKAUSKAS * 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo $ 
automobilius del laidotuvių, Krik C 
Vestuvių ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78 R 
820 W. Centre St. Mehenov Cite b

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25«

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu ligoniams 

Preke . . . 25c.
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..5O^
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

—' Prie visko galima pr> 
prasti ir prie peklos.

'A t

Didžiausiu reikalu ir pa- 
geidmu moterių gyvenimo 
yra... meile.

Del vyru -didžiausiu pa
reikalavimu sziame gyvenime 
yra. . . pinigai.

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 surast' 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mr

:: 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(4 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

“MAŽAS NAUJAS AUK 
ALTORIUS” maldų knygel 
su nauju kalendorių, apie 4 
puslapiu. Gražiai apdaryta pi 
nais kietais apdarais, auksuo 
lapu krasztai,............... $1.50!
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

s darba ir daug ergelio!
‘ ‘SAULE’ ’ 

.HANOY CITY, PA.

Pirmiau savo 
perkratyk pakol josios jeszkosi 
po sudus.




