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MIRSZTANTI

Be Maisto Ir Szilumos
Bordenville, N. J. — Susi

glaudo visi to krūva ant szal- 
tu grindų, keturi maži vaikai 
gulėjo prisiglaudė prie sustin
gusios ju motinos bakūžėlėje, 
užmiestyje czionais. Tėvas, 
Lewis Hunsingger, 30 metu, li
kos aresztavolas už apleidimu 
sltvO szeimynos, nes nedirbo 
per kelis .mėnesius ir per visa 
taji laika buvo girtas. Tasai 
gyvulis tina diena pardavė ju 
pateik utine lempa, kad imsi pirk- 
ti arielkos ant Naujo Alėto.

Skuboje buvo tamsu, szalta, 
duoiuosi nebuvo ne szmotelio o 
anglių (taipgi nesirado. Kai
mynai užtiko taja varginga 
szeimynia praiiieiszdami apie 
tai pailidijai. — Ir Amerikonai 
da siuntinėja aukas del lau
kiniu in Afrika kada tuo pa
ežiu laiku imlius pniwit' mn- 
dtfei tuksitancziai vargingu 
žmonių reikalaudami paszial- 
>]>OS.

Deszimts Metu Mer
gaite Pasiliko Motina

Henderson, Ind. — Deszimts 
meitlu mergaite, Darata Stock- 
ton, ana diena pagimdė ligon- 
buteje kūdiki kuris yra svei
kas ir gyvas ir sveria keturis 
svarus. Yra tai jauniausia mo
tina gal visoj Amerikoj. Mer
gaite. neiiszduoda daktarams 
kas yra tėvu jos kūdikio. Jos 
tėvai apie tai tyli ir nieko ne
sako beit valdžia stengėsi isz- 
lyrineti 'kaltininką, kuris su
bjaurino maža, mergaite ir ji 
nubausti.

Graikai Paaukavo Savo 
Tėvynei Milijoną

Doleriu

New York. — Haroldas Van
derbilt, .garbes narys Graiku 
Bakzia’lpines Tarybos apreisz- 
ke kad Amerikon iszki Graikai 
ana diena •nuriiinte iii tėvynė 

i milijoną, doleriu ant suszelpi- 
mo savo tautuecziu ir sužeist ri
ju kareiviu ir gyventoju.

Uždarbei Darbininku
Fordo Fabrikuose

Detroit, Mieli. — Fabrikas 
Ford Motor Kompanijos pada
vė žinia del publikos kad me
tinis uždarbis paprasto darbi
ninko ju dirbtuvėse isznesza 
ant. molto po $1,629. Darbinin
ku dirbancziu tose dirbtuvėse 
yra 113,623 kuriems iszmoketa 
per meta uždarbiu 185,105,639 
doleriai.

S u v. Valstijose dirba apie 45 
milijonai darbininku kurie pa
prastai uždirba po 841 dole- 
apt. meto arba beveik, puse 
slmk, kiel; uždirbu Fordo liur
bi n inkai.

Turėjo Liūdnas 
Kalėdas

Stouffersville, N. J. — A Irs. 
Amanda Ueisdalno, rūpindama
si kad ji ir jos du maži vaikai 
turės szimet liūdinąs Kalėdas 
po miireziai. jos vyro, taip tuom 
persiėmė kad abudu v atikus 
prilgirde ceberyje Vandens po 
tam pati iszgerus t rue ižuos 
miire in kėlės miliutas. Kaimy
nai ateja įsu maistu del naiszles 
ir iSiieraltlelii.U, vaido tris lavonus 
aut 'grindų. — Nereikejo jiems 
daugiau maisto tiktai Kri-ksz- 
czioni.sz.kui laido,tuviu. Visus 
palaidojo miestas vieniam ka
pe.“ISZKASK MANE”

LAVONAS MELDE GYVOJO KAD JI
ISZKASTU ISZ SKIEPO

25,000 i į - JliM
Anglikai Užklupo Ant Bardia;\ 
Paimdami 25,000 Italu In Ne- 
laisve 1 aipgi Daug trinkiu Pa
imta — Vokiecziai Bombardavo 
Irlandija — Anglikai Vela Bom

bardavo Berlina Ir Kitus 
Vokiszkus Miestus

Kairas, Egiptas. — Austrą-J 
liszki kareivei su Anglikais už
klupo ant Italiszkos drutvietes 
Bardia, Libijoj, paimdami 25,- 
000 Italiszku kareiviu in ne
laisve. Tame užklupime daug 
sužeista kareiviu ir paimta 
daug ginklu ir amunicijos.

Toje drutvieteje radosi apfT 
25,000 Italiszku kareiviu bet 1 
jiems nepasiseke iszbegti in i 
laika. Anglikai taipgi užklupo 
ant kitu Italiszku pozicijų toje 
aplinkinėje. Buvo tai vienas isz 
kruviniausiu musziu nes Italai 
smarkei gynėsi bet Anglikai su 
Australiecziais juos apsiaubė 
isz visu pusiu.

Buvo tai visiszkas sunaikini
mas Italiszkos kariuomenes 
po vadovysta generolo Grazi
ano kuris likos taipgi supliek
tas per Anglikus mieste Sidi 
Barani. Generolas Bergonzoli, 
kuris turėjo kamanda ant ka
reiviu Bardijoj, likos taipgi 
paimtas in nelaisve ir keturi 
kiti kamandierei kaipo ir daug 
aficieriu ir kitu mažesniu vir- 
szininku.

Italai neturėjo laiko gintis 
nes taip buvo smarkus užklupi- 
mas Ang'liku isz vi.su szaliu. Ne 
vienas Italiszkas kareivis ne
spėjo pabėgti. Taipgi paimta 
50 dideliu ginkluotu tanku, 
daugybe visokiu ginklu ir 
amunicijos kaipo ir visokio 
maisto.

Sziadien Italijoj didelis nu-| 
siminimas vieszpatauja kadi 
tekis didelis skaitlis ju karei-'

ŽINUTES

viu likos paimta in nelaisve. 
Tasai pasidavimas kareiviu to
kiam skaitliuj e padare didele 
intekme ant visu Italiszku gy
ventoja o Mussolini yra labai 
nusiminęs tekiu supliekime ju 
kareiviu;

Dublinas. — Irlandija. — Ir
landija nusiuntė protestą in 
Vokietija kad jos eroplanai 
bombardavo miestą Dubliną 
be jokios priežasties užmuszda- 
mi kelis žmonis ir padare daug 
bledes o nekurios dalys miesto 
sudege nuo ugniniu bombų. Vo
kietija da nedave jokio atsaky
mo Irlandijai del ko taip pasi
elgė.

London. — Angliszki eropla
nai užklupo antru sykiu ant 
Vokiszku miestu ir Bremo, pa 
darydami dideles bledes ir už
degė daugeli daliu miesto, fab 
rikus amunicijos ir magazinus 
ir suardė svarbius geležinke
lius. Vokiecziai taipgi užklupo 
ant Angliszku miestu Cardiff, 
Birmingham ir kitu, iszneszda- 
mi in padanges svarbias vietas, i 
Londonas taipgi likos bom
barduotas.

— Amerikoniszki. fabrikan
tai padirba, kas miliutą už 10 
doleriu maszinu del prosinimo 
drapanų.

Philadelphia, Pa. — Povyias 
Pollock, 74 metu, nužudė savo 
14 metu amtoeilę isz nusižemi
nimo ir meiles del jos kad ji 
iszrode kaip jo mirusi pati.

San Die,iro. (jai. — Vienuoli
ka kariszku lekiotoji! žuvo įka
ita didelis bomhin.is oro,]lianas 
susidaužė aut Grundy kalno. 
Kroptomis iszleke is/ Big 
Springs, Texas.

Vichy, Ftianeijn. — Czionais 
užėjo (taip smarkus szalcziai 
kad liet 18 žmonių susaalo. Ne- 
k oriose vielose prisnigo ant 
.14 pėdu o szailtis buvo 20 laips
niu žemiau zero.

AVaishingt.on, D. C. — Prezi- 
diinitas Rnoiseveltas pasakė 
akyva tprlaikatlba Painedelije po 
pįet kuri buvo girdelba po visa 
Amerika ir Europa.

Graudi Riajfiids, Mieli. Ka
da Mrs. Jane McCarthy mel
dėsi Szv. Andriaus Katialikisz- 
koj bažnyczioj, inejo jos vyras 
ir paleido in ja kėlės kulkas 
prie a'l't orinti s. Buvo ji persi
skyrus nuo įsavo vyro per kelis 
menesiii’S. 

---- — — — ------———
— Pietine Amerika padir

ba kas minuta po szimta poru 
czeve.ryku.

TURĖJO GERA 
PRIEŽASTĮ

Persiskirt Nuo Tokio 
Vyro

Pittsburgh, Pa. — Užtekti
nai jo nevalninke kentėjo ka
ita jos vyras pžirdave divonns 
nuo grindų ir už tuos pinigus 
pirkdavo arielkos o ir iiiinesze 
in panszape jos sžliubinii žiedą 
kad nusipirkti guzutes. Bet 
] rasi ha i.ge kaubry be poniutes 
Margarietos Ndbs, kada, jos 
vyras nunesze duris isz kam
bario ir pardavė jas už guzule. 
To buvo už daug todėl užvede 
teismą ant persiskyrimo kuri 
i r aptoike.

Du Kasierei Pavogė 
83,500 Doleriu

Philadelphia, Pa. — Du ka- 
>ierei isz Second National Bati
kos pasiskolino vogtinu budu 
83,500 doleriu. Buvo tai Fred 
Thomas ir M’illiam Sauer. 
Abudu ' pas..i:Vtyi.ii po 10 tltks- 
taneziu doleriu kaucijos.

Žudinsta Už Ne
pagaminta Vakariene

Gastcwin, N. J. — L ž tai kad 
Maud Kolletti nenorėjo pasi
skubint pagaminti vakariene 
svecziams kiiiriuos vyras |pa- 
kvie.e pas save taji vakara, vy
ras abejas in kuknia, pradėjo 
bartis ir iszmetiuet moterei 
'kad pasiskubintu su vakarie
ne. Motere matyt, nelabai slku- 
binosi su vakariene nes vyro 
svecziu nekente isz ko kilo 
karsztas barnis. Vyras norėjo 
užduoti moterei per veidą, to
ji pagriebė ilgia mėsini peili ir 
pradėjo gintis, vyras isztrau- 
kes revolveri isz kiszeniaus, 
kerszino ja nnszovimib. Tame 
inbego du sūnūs in kuknia, ku
rie norėjo apginti motina amo 
iairszu'sio Levo, kuris nuszove 
abudu ant įsmeait. Kada viskas 
apsimalszino o palicija inejo 
in viduri, ratio du lavonus, tę
va ir motinia labai supjausty
tus o .sveezei malszei sėdėjo 
aut goiikeliu laukdami vaka
rienes.

Aukos Butlegerinese
Skylėse 1940 Mete

Pi' sville, Pa. — Mete 1940,. 
atsibuvo daug nelaimiu but
legerinese aargliu skylėse kaip 
parodo surinkti rapariai per 
koronerius. Tame tai mote žu
vo tose, skylėse 640 gyvaseziu. 
Daugiausia tokiu nelaimiu at- 
-itiiko Schuylkill paviete nes 
likos užmutszti 42 žmones, Not- 
ili umber land paviete užmuisz- 
tta 17 o Columbia ir Dauphin 
pavietuose likos užmuszta po 
du ko’žn.am. O kiek tai žmonių 
įnirę nuo sužeidimu vėliaus itai 
< ta nesttiskai tyrt a.

Žmonelei turi gyvent todėl 
kasa anglis tose skylėse kad 
gale,tu pragyvent su savo szei- 
mynelems.

Gyvo Žmogaus Koja 
Suakmenijo

AVinton, Ore. — Daktarai ne
mažai nusistebėjo liga Augus
to AVorton kuris sirgo ant ser- 
vanezies kdjos. Praeita meta 

likos jis nuvežtas in ligonbute 
ant gydymo bettl daktdrai ne
galėjo isztyrineti priežastį li
gos ir likos nuvežtas to pavie
to ligonbū te kur geriausi dak
tarai nega'ejo atmint žmogaus 
ligos. Po keliu operacijų pa
kratė galvoms ir ligoni aplei
do. Po kokiam įtui laikui žmo
gelis sugią žo namo o koja pra
dėjo pavirsti in akmeni ir net 
svėrė 100 svaru, nuo ko mirė 
praeita sauvaite.

Velionis buvo da ja.nnas 
žmogus. Daug žmonių atlankė 
kuna, del kurio buvo Įtadirbtas 
specialiszkas grabas del taip 
s naikaus t lebaszntoko.

Nuplakė Vaikuti 
Ant Smert

Cleveland, Ohio. — Mrs. Ju
lija. Barnett, 26 metu, likos ar- 
esztavota už suplakima savo 
dvieju metu sūnelio Doviduko. 
Ytoikutis nebtivo paklusnus to
dėl motina pasiėmus kaczergra 
sudaužė vaikuti taip skaudžiai 
kad tasai mirė nuo trukusio 
pakauiszio. Jo visas kūnelis bu
vo pamelynaVes nuo y.pu..

Kuriame Gulėjo Daug Metu — Po Tre- 
pais Rado Medine Skryne Kurioje

N/

Radosi Kaulai Žmogaus

Milžiniszka Vokiszka Bomba

Bluefield, Va. — Per kėlės 
naktis AVi'lliam Harkness, 40 
fntetUj aplaikydavo per sapna 
pareikatovima nuo užkasto 
žmogaus skiepe jo name, įku- 
rls jam laike tuju sapnu kalbė
davo: “Susimilk auk manes ir 
isslcask mane isz czionais ir 
palaidok mano kaulus ant ka
mpiniu tinkamoj vietoj.” Nega
lėdamas ilgiaus atsispirti tam 
maldavimui dvasios, nuėjo ana 
diena in skiepai ir pradėjo kas
ti vietoj kur jam dvasiu jialie- 
pe sapne. Ir isztikriiju po tre
pans rado medine, skryne ku
rioje radosi kaulai žmogaus.

Harkness paszaukė palicija

kuri praliejo tyrinėti itaji atsi-i 
įtikima, ir daejoprie to, kad na-Į 
mtiiS iSitovi prie ikraszito senu ka
piniu. Kaulai suraisto žmogaus 
gulėjo žemoje apie 30 metu 
o Harkness gyveno jame tik 
asz’t uoni .menese i.

Kaulai nežinomo žmogaus 
likos palaidoti ant vietiniu ka
piniu ir nuo tojo laiko Hark- 
ness daugiau neyra persekio
jamas per dvasia laike sapno. 
Pallic-rja yra tosios nuomones 
kad buvo jis nužudytas ir ne
buvo indetfas in g.raba. tiktai 
paprastam, sukaltam isz lentų 
grabe.

Sztai kokia bomba Vokiecziai parengė del Anglijos bombardavimo, kuri yra pa
ženklinta su litaroms “Del W.C.”, kas reiszkia, kad tai bus dovana del Angliszko mi- 
nisterio Winston Churchill

Galėjo Panaudoti 
Kitoki Buda

Shenandoah, AV. Va. — Su- 
sirtiipinus bloga sveikata ir kad 
negales iszgyti, Airs. Elisa 
Perkitos, 48 metu amžiaus, Su
lipo in dideli kupara, kuriame 
iszgreže skylutfe ir per ja in- 
trauke gumine paipuke kurto 
įpridrutino prie gazo kranuko, 
atsiliko graza ir tokiu laidu atė
mė sau gyvastį. Kam po nogiu 
da Mindo in kupara kad galė
jo paipuke insidet in burna ir 
butu užmigus ant amžių be 
tiek nereikatlinigo darbo.

Dvasiszkas džiaugsmas 
yra brangesniu ir malonesniu 
už visas svietiszkas brangeny
bes ir kiiniszkus meilumus.

Pasmaugė Vyra Ir Pa
guldė Ant Paduszkos

New York. —- Zofija Bart- 
feld. 57 metu, szesziu pėdu mo
terėle ir sverenti 200 svaini, 
pasmaugė savo silpna, 5.5 metu 
vyruką kada, tasai maudėsi, 
apriszus jam rank-szlimsti ap
linkui kakto ir laike pakol ta
sai. neteko gyvasties. Po tam 
luunesze ji in lova kur paguldė 
ausi padutšzkos kad jam butu 
lengviau gulcilii, kaip veliauis 
motere iszreiszke palicijai. Sa
ke ji kad jos vyras buvo netin
kamas ir neturėjo darbo todėl 
buvo jai uždideile sunkenybe 
ir negalėjo jo n uk east i ir kad 
nuolatos bijojo kad jos vyras 
kekttoa ja- nutruciiit. Moterole 
likos uždaryki, kalėjimo.

vi.su
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Kas Girdėt
Prieglaudoje del ubagu St. 

Louis', Mo., mire senukas Ben
jaminas Oakley, levas szesziu 
vaiku. Buvo jis jau per senas 
idant aplaikyti nors koki dar
bą o buvo už daug pasisziau- 
ezes kad praszyti pagialbos 
nuo 'kitu. — Vėlino mirilii ne 
įkaiįp ilginius 'kentėti.

Dabar paimsime kita atsiti-! 
kima:

Žymi krutamuju paveikslu 
aktorka, Beatrice Devine, ap
sirgo pavojingai nuo bado ii 
dabar serga ligonbulteje ■Sau 
Frainciske. Akt orka buvo per 
riebi ir norėdama atsikratyt 
nuo negeistinu lasziniu, pra
dėjo pasitinkant. Taigi, toji 
moterėlė vėlino badauti idant 
netekti lasziniu o senukas mi
rė nuo bado aiieturedamas la- 
fcziniu.

j gio surasim pagal tavo iszaisz- 
’ kinima szunyczio. O gal tau la
biau rupi szunytis ne kaip pa
ti,“ — atsiliepe su nusiszvĮiso- 
jimu perdėti uis palicijos.

Taigi, nežinojo .kaip iszrode 
jo pati bet žinojo gerai kaip 
iszrode szunytis.

tan-

RAGANISZKAS
ZERKOLAS

pUIKTAM pa,Jociuje ant

jodavo puikus jaunikaieziai in 
palociu mels.i jos rankeles kad 
pasiliktu ju pati.

Bet toji karalaite buvo la-

jai nepaliko ir už nieko neno-
pribuvia i'll j rojo-iszte'keti. Ant tujii puikiu 
tojo Dievo | kareivų žiurėjo su neapykan- 
tankei turi ta. Anie niek tėvo ir motinos 

(meldimai nuėjo .kad atmetinė
jo taip narsius .ir patogius ka-

divono. Mes norėjome tik tave 
isz'bandyt, dabar jau žinome 
•kokia i u esi ir ne vienas ne gei
džiame turėti tave už paezia.

nlimo. * * *
Praėjo daug menesiu nuo to-

Isz Visu Szaliu
I 'i-,.1: ....

Mire Turtinga Ubage '
Dundalk, Irlandija.— Czionais 
mirė gerai žinoma moteriszkCj 
kuri maitinosi isz ubagavimol

' žodeli nes (lai lurtin 
i Sūnelis insidrasinc 
Ija:

jo laiko. Dabar karalaite su- vargingam kambarėlyje ir nie- 
prato savo tuszi'uma ir neisz-ik 
minlingysta.
szti tojo jaunikaiezio kuris ta- norėjo josios pažinti.

as ja nesirūpino, 
josios gimines, kr

Po mir-

“VAINIKELIS,“ Katalik- 
i: zka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus d rūkas,. .50^ 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

Vienas isz didžiausiu knygy
nu ant svieto randasi AVash- 
ihgltlon, D. C., kuris yra užvar
dintas “Kongresinis Knygy
nas.“ Jame talpinami 1,421,285 
žemlapei ir paveikslai ir 5,282,- 
126 Visokios knygos ir rasztai.

Gilumoje Mongolijos, Azi
joj, prie upes Oc'khou, Aliglisz- 
kas tyrineitojas surado .sztama 
žmonių kuriu tikėjimas yra 
garbinimas patogiausios mote- 

Iręs isz tosios aplinkines. Kar- 
L ant meto, po užbaigimui ru- 
«>jutes, atsibuna iszrinkima: 
Kos moteres. Renka ja vien 

tHai vyrai.
Po atkalbėjimui tinkamu 

maldų ir paaukavimo del jos 
dovanu, pasodina ja ant tam 
tinjkamo sosto^ir visi jai .sude
da garbe. Nuo tosios valandos 
prasideda valdžia patogiausios 
moteres.

Jos vyru pasilieka vienas isz 
dvasiszkuju kuri pati .sau isz- 
sirenka o vaikai isz tosios po
ros prisiskaitė prie didžiųjų 
ponu sztamo.

Po penkių metu vieszpatavi- 
mo tosios moteres, prasiszali- 
na ji nuo savo sosto ir uždraus
ta jai inžengti in maldnami. 
Penki metai užtenka idant pa
gimdyti kelis vaikus ant užlai
kymo “dieviszkuimo” tojo 
sztamo. Po tam motore perka 
sau puikia gaspadorysta ir 
baigia savo gyvenimą užmirsz- 
ta per visus kurie ja garbino.

Ameri koiiiszki Vaikai 
ki,a.i užmiršzla pildyt .Ketvirta 
Dievo Prisakyma, kuris mus 
mokina “Gnodoti tęva ir moti
na savo“, bet aut. nelaimes su- 
nelei ir dukreles 
Amerika, nepildo 
prisakymo už ka 
ant to nūkensitii.

Sūneliai musu, ateiviu, isz- 
mdkia Angliszkos kalbos, kas į reivius kurie geide su ja. 
del ju yra lengviau ne kaip tė
vams kurie diena ir nakti yra 
užimti sunkiu darbu, juokiasi 
isz tėvu, kurie rūpinasi viso
kiais budais užtikrinti savo 
vaikams gyvenimą ateityje. 
Toikis paniekinimas vaiku 
skaudžiai atsiliepia anit; senu 
teveliu kurie neturi jokios mei
les del tojo sklypo kuris atė
mė .szirdis ju vaiku ir iszmoki- 
no juos paniekinti ta, kas yra 
jiems .szveneziausiu ir vietoje 
tėvus guodoti ir mylėti tai (tfaai- 
kiai juos da iszju'okia.

Žmones kurie rūpinasi Ame- 
i'ikonizavimu ateiviu, privalo 
protestavoti už toki isztauteji- 
ma vaiku, koki praplatineja 
musu itiaip vadinami “szimt- 
procentinei pairi jotai“ in- 
kvepdami netikra dvasia ir 
pasisziiiusziina tarp musu jau
nės gentkarTiPš. .....

Ateiviu vaikai privalo atsi
minti kad Europa, isz kurios 
pribuvo ju tėvai, ne yra lauki
niu sklypu bet apszvicstu skly
pu ir moitiin'a Amerikoniszkos 
apszvietos. Teisybe, galima 
kaT?ieti nors 'kokiu svetimtau- 
tiszku liežuviu bet prick tam 
galimu būti pabaigtu kvailiu 
ir da didesniu niekszu.

Pagupdone del tėvu yra pir
mutiniu privalumu vaiku del 
savo tėvu, taip czionais Ameri
koj kakipo ir visam eivilizavo- 
(am sviete. Vaikai ateiviu pri
valo visados apie tai atsimint 
ir niekados neužmirszti ir ne- 
sisarmatint savo gimdytoju 
kurie nukenle daug sarmatos, 
paniekinimo ir vargo, kada 
pribuvo in czionais jeszkoti 
szmotelio duonos, kuria nekar
ta suvalgydavo su aszai’omis 
idaiitlt ateityje 'butu lengviau 
del ju mielu vaikeliu.

paeziuoti ir primindavo jai 
kad ant galo pasiliks senmer
ge ir polam niekas jos nenorės 
už paezia.

dukreles, paszauke ja in savo 
kam'bari sakydamas:

pūl
iavo 
kad
sau

mirs'zti jo paniekinaiiczio žiū
rėjimo ant jos.

Tula diena susitiko su juom 
laike- jodinėjimo ant arklio. 
Nusiszypsojo in ji saldžiai. 
Ja unika iisis prisiartino prie 
jos ii- taipgi saldžiai nusiszyp- 
sojo in ja.

— Ar norėtumei pasilikti 
mano vyru? — nusijuokus ta-

— Neturiu tinkamos dova
nos del tavęs, mano mylima 
karalaite, — atsake jaunikai-

sitrasdami senam szienil

omo

dot aviu.

Ana diena Philadelphijoj 
atsitiko .juokingas atsitikimas. 
In palicija inpuole kokis tai 
tusi judi nes žmogelis apreiksz- 
damas buk jo pacziule jau ant
ra diena kaip dingo isz namu 
ir meldžia palicijos kad ja su
rastu.

“O kaip iszrodo tavo pati? 
Gal turėjo kokius ženklus? — 
užklausė virsziiriiikas palici- 
jos. “Mano pati yra ruda.. . 
ne, o gal szvies-plauke ir aug- 
szta. Nežįnau kaip buvo apsi- 
redžius laja diena o gal kaili- 
neis o gal be ju... Isztikruju 
negaliu įsakyti kaip ji iszro
de 'beiti tūrėjo su savim maža 
ezunyti“.

“O kaip iszrode tasai szuny
tis?“ — užklausė virszininkas 
Vėla.

Dabar tai žmogelis gerai isz- 
aiszkino kaip iszrode szuny
tis: “Yra foksiterier, turi vos 
Itris metus, sveria pust-reczio | 
svaro, ilgio turi asztuoniolika 
coliu, viena ausis inkasta ir va
idinasi Mimi.

Moksiincziai, arkiologai, isz 
Szvedijos, keli nicnesi'ai adgal 
surado artimoje Mongolijos, 
kaulus žmogaus kuris, kaip 
tieji mokslineziai iszlyrinejo, 
gyveno amt .svieto apie 20 mi
lijonu metu' adgal, kas parodo 
kad žmogus tame laike gyve
no ant svieto.

trys jaunikaieziai, kuriuos asz 
pats užprasziau. Yra tai 
kiausi ir geriausi tarp 
gai'bintoju, paliepiu tau, 
isz tu 'trijų iszsiriuktum 
viena už vyra

Karalaite su nekantrumu 
lauke pribuiiancziu jaiinikai- 
cziu o kada trys patogus jau- 
nikaieziai atjojo, tarė ji iii 
juos:

— Duosiu jums viena mene
si laiko, — in taji laika kožnas 
isz jus turi man atneszti kok'ia 
nors dovana. Tasai, kuris man 
ateetz -geria piiįa ir naudin
giausia dovana, tas pasiliks 
mano vyru.

Bo menesiui laiko, sugryžo 
trys jaunikaieziai in .karaliaus 
palociu. — Pirmutinis atnesze 
karalaitei stebuklinga divona 
ant kurio jeigu’kas atsisėsda
vo, tai jis ji nunesze kad ir ant 
galo svieto. Antras jaunikaitis 
atnesze jai bonkute kvepalo 
kuris buvo geras del visokiu li
gų. Treczias atnesze jai zerko- 
leli kuris buvo geriausia dova
na pasisziauszu&ios karalaites. 
Jeigu kas in jį dirstelėjo ir pa- 
miislino apie kokia ypata, tai 
galima buvo matyt ka toji ypa
ta dare.

Karalaite susiraukė ant vi
su dovanų bet pamisimus va
landėlė, priėmė zerkoleli.

Negaliu to nukensti, kad 
kas matytu ir žinotu ka asz 
veikiu — sukliko pikiai kara
laite.

Ant to jaunikaitis, kuris ait- 
įiesze zerkoleli, atsake jai:

— Miela karalaite, tu
patogiausia isz visu merginu 
kokias pažystu ir maežiau sa
vo gyvenime. Tavo iszmintis 
prasiplatinus po visas kara
lystes. Mano pageidimu yra ap- 
sipacziuo'ti su tavim beit to ne- 
iszpildysiu norints iszsirinkai 
mano dova.neJe. Mes trys jau
nikaieziai tik norėjome tave^ 
iszibandyt, kožnas žmogus ne-Į 
privalo taip pasielginet jeigu i 
nenori kad ji kiti galėtu ma
tyt. Taipgi, neprivalo nieikas 
rūpintis tuom, ka veikia kiti 
žmones. Taji zerkoleli iszrin- 
kai įtik isz aky varno ir pasi
ėmei ji isz baimes kad kili ne
matytu ka tu vteiki ir kįokiu. csi.

Karalaite pagriebė zerkoleli 
ir su piktumu mete-ji ant grin
dų. Sutruko zerkolelis iii tuks- 
tanezius szmoteliu.

— Dabar tau pasakysiu ka!
tokio akyvaus, mano karalite, gurįUi Knyga apdaryta km

— Nenoriu jokios dovanos 
nes buvau tada pikta ir pa;li 
nežinojau ko asz troksziu. Per 
taji laika visiszkai jau permai
niau savo pikta būda.

Jaunikaitis paėmė ja už ran
kutes ir pabueziavo ja karsz-

Bo tam atsibuvo puikios ves
tuves. Karalaite persimainė vi
sai 'buvo geriausia motore ir 
motina ir neturėjo jokiii nara- 
vascziu savyje; -'i y

Gyveno ilgus, ilgus metus o 
kada tik panorėjo tureli kokias 
piktybes tai atsimindavo sau 
tuojaus apie sitebuklinga zer- 
koleli ir pati savyje mate savo 
klaidas. —I-,

Negali Apsieiti Be 
“Saules!”

esi

Gerb. “Saules“ Redakcija:
Atsipraszom kad i>avelinom 

lirisiunsti užmokeisti už laik
raszti “Saule,“ bet tašui Kalė
dų Diedukas isztusztino mumis 
kiszenius. Mes visi labai myli
me jusu laikrliszti įskaityti ir 
negalime be jo apsieiti. Acziu 
jum kad toki gera laikraszti. 
iszsiuntinejate o labiausia kad 
ji leidžiate du syk ant smivai- 
tes. Linkimo visiems laimingu 
Nauju Metur, lieku su pagarba, 
jusu sena skaitytoja,

MRS. ELZBIETA DESK IS, 
isz Kenosha, Wis.

Vokiec'ziai sikandys Ameri- 
koniszkus laivus!

Toki tai kerszta apgarsino 
Vokiecziai savo laikraszcziuo- 
se buk jeigu' Amerika siunji- 
nes savo laivus .su malsiu ir 
kariszku materijolu del Angli
jos tai pradės visus laivus pa- 
skauidinet o ypatingai jeigu 
tieji laivai plauks in pakrasz- 
czius Irjandijos in kur mano 
prisltatinet taji lavora del Ang
lijos.

Vokiecziai ketina nugazdyt 
Amerika, tokiu “klotu“ kuris 
jiems nepasis'Cks nes Ameriko- 
iiiszka flcitfa apsaugos tuos lai
vus.

— Nauji maszininiai kara
binai dirbanti del Amerikon- 
iszkos kariuomenes del apsi
ginklavimo, reikalaus daug a- 
mnnicijos, ■ nes tokios maszin- 
os gali iszszauti po 500 szuviu 
in minuta.

gflPNORIU$
Su 283 Naujai* Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu

S coliu ilgio - 5’i coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie- 
na sapna ir kas ateita  j® stosis. 
Su priedu Planatu ir visokis

ĮLIL ll.CVol. ILLIl. '

U. 'Tual Tavo paezia neužil- Skaitykite “Saule”

r— juokdamasis jaunikaitis ta
re — tai ne tiesa su tuom zer- 
koleliu ka asz kalbėjau. Tokisj 
žerkolelis da nesirado aut svie-l 
to, ne tokiu kvepalu ne lokio,

tais audeklineis apdarais.
Preke Tiktai - $1.00

“SAULE” 
MAHANOY CITY, FA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriu* 

i :: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausia Ambulance 
: patarnavimas s z i o j ‘i

ZZ apylinkėje. Bile ko- 
kiapi laike; diena ar 

Q, nakti. Visada turi pil- 
!na pasirinkimą meta- 

liszku ir kieto medžio || 
GraAu. Laidoja nu- || 
mitelius pagal naujau- U , 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos jjį. 
prekes.DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
apdarais. 1 Rpl’ Tcli‘fnna’ 5S2-J . ----------- - <<SAULE»>

kurie turi silpnas akis, nss ne-l

I’oi praszau paneles,

m

1 ami

Nauja Malda-Knyge

“Jėzus Mano Pagelba Gy- 
v'n'mų, Vakare ir Mirties Va
landoje“ yra tai vardas naujos

aili Malda-Knyges Krikszczionims
‘ gulej0, s u ezed i n-1 Katalikams, su maldomis ir pa-
Du seseriniai pasi- mokinimais ant visu metu A 

kiekvienam reikalui priderin
ta su giesmėmis. Labai dide
les' litares.- Grąžais i A
Labai paranki knyga del tu,j SKAIlVKJllb

susipesze su

Galva Žmogaus More

įlinkai pataisinejo sena murini 
narna po sugriovimui jo per 
Vokiszka bomba, griaudami 
siena, skiepe, surado tarp ak-

toji galva 
budu likos 
tai pasilik 
sa-dos;

Seni aplinkinei gyventojai 
atsimena pasaka, neis senas ba
jorais turėdamas jauna, ir pato
gia Įiaczia, kai ta užtiko josios 
kambariuose — jos meiluži. 
Nuo tosios dienos niekas nema
tė ne meilužio ne jo patogios 
ii\ jaunos paežius. Manoma, 
kad tai Vr'a vienas i'.^z dvil^Ti 
kuriuos vyras liepe užmūry ti 
gyvus sienoje.

užmurvta sienoje,

Už Viena Rubli Nužu
dė Net Asztuonis 

Žmonis

Pilitygorsk, Rusija.—Iii kai
mu Korocza, keliolika myliu 
nuo ezionaiw, atėjo nakties lai
ke keli pleszikai pas ūkininką 
Balakova, kurie nužudė jo pa- 
czia, keturis vaikus, berną ir 
tarnaite. Iszkrauste visu,s kam
pus jeszkodami pinigu, bet va
do tik viena rubli. Paskalai a- 
pibeginejo po aplinkine, buk ui- 
kininkas buvo aplaikes didele 
suma pinigu nuo gimines ir isz 
tojo ipaskalo pasinaudojo ple
szikai. kuriu policija lyg sziol 
da nesuseke.

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.

reikia akulcriu skaitant szia | 
malda-knyge. 3% col. x 5% 
coliu didumas; 592 puslapiu.

Preke, $2.50
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS“ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo 
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,............... $1.50.
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

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

SZI BANKA YRA NARYS 5 
Federal Reserve System i 

TEIPGI IR J
Federal Deposit Insurances 

Corporation
—S.---  |

Union National Bank | 
Kampas Main ir Centre St. Z 

MAHANOY CITY, PA.
NxXXVXVtVtXVYWVtXVWXXXX

&
t

4
I 
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VISUOMET M?
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
Paleidus

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 $100

“SAULE” Mahanoy City, Penna

Moraliszka Kabala

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

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

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas pastapeziu 
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.

VISOS TRYS OKp
KNYGUTES

“SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

-------O.—
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drugiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszaij

SriAl &A RASZO I8Z LIETUVOS 
APIE 0ZITA JLMTGA

lakstantis Nalda 
irViena

Gerbeunula T«mt*t*I: —
SuUukiau nuo juso 

cikuo vardu knyga 
Naktų ir Viena” ui

•Inncziaaawd 
'TuksUaUi 

kuria taria 
■širdinga acilu ir labai džiaugiuosi
kad tokia knyga kaip ‘TukatantM 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes nata 
labai yra tingeldu skaityti vlsokUa 
Istorijas, jas skaitydamas ne! nepu- 
sljuntl kaip laikas szventai ir sma
giai praeina, kas visiems linkficztai 
kad nusipirktu tokia knyga kai® 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” ne* Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tads 
pamlreztl ir visokį rupescslal mof» 
ant valandėlės atsitraukia

Su pagarba, A. fcOKAB.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA

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.

“SAULE i •> Mahanoy City, Pa.

i
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pUSE po 
vienuolikai 

tuomlaik kaip 
■tlajrnaite, vos 

kvėpuodama 
nuo greito ej-|

“SAU L .E ’ ’ MA IIA NQ V CIT V. p A.

gomaji su apsiniaukusiu veidu me laike ir kuris dabai', vargo mete kantrybe ir riktelėjo iu 
ir perdavė Albai geliu bukie- davestas, siūlo man darba, 

.siszkai man nereikalinga?
— tarė jam duktė’ Paskui Senjor Macci vėl

sikreipe in paezia:
— liisivaizdink sau, kad

vi- paezia.

at-j tu gali ta daleisti ? Ar tu nieko 
[neturi pasakyti tai negerai 

tai I mergiszcziai, kuri tyczia nieko
— Ne, — sausai atsake te-'yra tas pats, kuris pereita m.e-Į nevalgo, kad tęva kankyiiii ? Į 

vas. Beit jis tuoj pasigailėjo sa,-Į ta sakele priesz mane deszim-1 — O Dieve mano! — ramiai 
vo žiaurumo ir minksztu Irai- ti savo draugu. A iska jie ren-, atsake senjora Macci. — Tu 

pakalbėkim apie ge patyka. ir surengė ka tai pa- pats gana gerai žinai kad mu-s 
naszu in draugove. Paskui vie- Įdu'kteri nepertikrins ne perkaLj 

atsitraukė bejimai, ne meldimai. Ir vėl-,

— Tete, 
tvirtu balsu—' .priimk vela-in 
dirbtuve ta žmogų.

ygoinis 
ko'se,

spėjo užbėgti ant 
szaus ir paskambinti pas du
ris. Vos jai atidarė, ji tekina 
puolėsi in valgomąjį kambarį, 
kur jos lauke tėvas ir motina ir 
ju dovanos dienoje jos gimi
mo sukaktuvių.

Akies-mirksnyje ji pamate I jo duktė, tarpu kitu ydų, esan- 
viska jai prirengta: ir puikiu ti ir labai žingeidi, priėjo prie

ir- gerumo o taiposgi ankstyvo 
ir stelbetino del jos metu supra
timo žmonių skurdo.

Kuomet! Alba pamate kad 
tėvas užtektinai ja atsidžiau
gė, ji tarė jam:

— Tete, asz turiu pas tave
imo, dalliipo reikalą.
krepais su kn-| Bet kaip sykis, in ta laika 

ran- duryse valgomojo kambario 
Alba pasirodė tarnaite ir pranesze 
vii-, kad senjoras Boleti, — garsus!

ii žinomas advokatas, didelisj 
Macci’o draugas, — nori ma
tyti ji ant keliu minueziu.

Sveczia invede in gretini su 
valgomuoju kambari, taiposgi 

l’ten inejo ir senjoras Macci. O

su pridūrė
ka kita, mano Albina, — Tu 
sakei, kad turi prie manės rei-i na gražia diena jie 
kala ?

— Tai buvo tas reikalas, ku
ri tau pasakiau.

isz mano dirbtuves ir da kaip: 
jie nuėjo pas nuolatinius mano 
klijentus siūlydami savo pa-

gi... po teisybei... ji parodo tik 
gera szirdi. Ikzpildyk jos mel-| 
dima ir viskas užsibaigs! Alau j

— Kaip tai? — nusistebėjo 
tėvas, sustodamas viduryj, val
gomojo, .........................

— Taip, — atsake mergaite 
ir, pamaželi užsidegdama, . tę
sę: — tai-gi ita ir norėjau mels
ti tavęs. Marija Czincano, to 
darbininko duktė, mano mo- 
kykoj drauge; sziadien ryta ji 
melde manės papraszyti to nuo.

tarnavimus, privertė kalbėt 
apie save laikraszczius... Už
metu, suprantama, jie visi su- 
bankrutijo,'. pabaigė pinigus, 
nežinau kokiu bodu dėl ju su
rinktus. Ir asz turiu priimti in 
savo dirbtuve ju vada, kad 
tuomi padaryti smagumą ad
vokatui Bokiti, tam karsztam 
apgynėjui visu tinginiu ir ple-

rodos, tas bus iszminlingiau- 
siu iszejimu.

Senjor Macci nuo kreses pa- 
szoko,

— Stacziai silebetina! Moti
na da mažiau protingesne negu 
duktė ? Ar-gi tu nesupranti kad 
jeigu asz priimsiu ta Uzincano 
tai man reiks priimti ir jo vi
sus draugus? Butu tai didžiau-

Po Nauju Alėtu nors trumpai 
pagiedosiu,

Niekur per kėlės dienas 
nebuvau,

Namie sėdėjau, 
Apie praeiti dūmojau.

Bet sziek tiek.iturin padainuot, 
Bosui szita., paduot, 
Ba pedes negautai!; 
Paskui ka. .darytini ?

geliu bukietą, žiedą, knyga su uždengtu duriu, kad dažinoti,
paveikslėliais ir 
guirbuti. Tas viskas gulėjo ant 
sz' ven t adien i sekai iszpu o sz t o
staliuko, ant kurio mirksėjo 
saules spindulys. Greit su de-

dirbamąjį kame dalykas. Bet kalba ji 
dėjo įtik vietomis.

Ant pirmu; advokato žodžiu, 
kuriuos jis: prakalbėjo papras
tai, linksmu balsu, Macci atsa-

gn-

kingumo žodžiais ir juokais 
mergaite karsztai apsikabino 
gimdytojus o paskui.., paskui 
pavelijo jiems savimi gėrėtis.

>Szi ryta ji buvo gražesne ne
gu kuomet kitados. Jos garbi
niuoti plaukai ir dideles akys 
rodėsi juodesnėmis negu kit
kart. O puikus raudonas gvaz
dikas, dabinantis jos balta ja- 
kute, atrodė iszbalusiu sulygi
nant su maža, aiszkiai purpu
rine,, kaprizna ir paliepianezia 
mergaitės burnute.

Albos ievas pastovėjo priesz 
ja valandėle nebyiliszkai gėrė
damasis ja maloniomis akimis. 
Tos akys keistai prieszgiiiiavo 
su ilgais, žilais ūsais,, turin- 
cziais žiauria iszveizda ir te- 
sianeziasi nuo burnos iki pat 
ausu. Vien pažiūrėjimo užtek
tu, kad isz kart suprast, jog 
senjoras Macci — tasai nedi
delio ūgio žmogus, su seno ka
reivio iszvaizda ir pūslėtomis 
buvusio darbininko rankomis 
— kurio visi 250 darbininku jo 
didelėj dirbtuvėj vienoj isz 
puikiausiu dirbtuvių visame 
Turine — greieziau bijojosi ne
gu mylėjo — buvo nuolaidžiau
siu tarnu savo dvylikos metu 
dukters, ploni ruožai kurios 
veido da aiszkiau pabrieždavo 
sena jos motinos bajoriszka 
paėjima.

Vienturte duktė, graži, silp
nos sveikatos, Alba turėjo vis-' 
ka, kas tik yra reikalinga des
potui. Ilga liga, kuria ji perė
jo du metu atgal, galutinai už
tvirtino'jos valdžia; Iszpildžiits 
kiekviena jos kaprizą, tėvas- 
bažijosi, kad tai daro paskuti
ni karta. Bet kuomet jis mate 
kad jo atsakymas pykina mer
gaite, arba kuomet ji griebda
vosi už’baisaus ginklo, badavi
mo, kad savo atsiekti, arba, pa
galios, kuomet tėvas patemy- 
davo,1 kad ant gražaus balto Al
bos kakliuko gyslos pasipus- 
davo isz piktumo, tartum pasi- 
ruoszusioš' pratrukti, — jis vi
siszkai nustodavo norą vesti 
su ja kova.

Senjoras -Macci tuomet da
rydavo da paskutine pastan
ga, smaukdamas in pagalba sa
vo žmona. Bet toji, su papras
tu jai malonumu, patardavo 
jam dėlei santaikos nusileisti 
dukterei. Tokiu badu Albos 
Vėloj liuos'ai kerojosi aukszilai 
supintas tinklas visokeriopu 
mažu ir dideliu ydų. Bet szios 
paskutines neužslopino Albos 
SZ|rdyje žydinio j>asigaiĮėjimo

ke visiszkai kitokiu.
— Labai gailinusiu bet jokiu 

badu negaliu.
— Paliauk, — atsake jam jo 

draugas — negaliu-gi asz pa
daryti nesmagumą gerbiamam 
pirmininkui “ Amatninku 
Draugijos,” kurio tas varg- 
?zas darbininkas prasze pasi
rūpinti .apie ji. Galu gale jis 
puikus-gi darbininkas: iszbu- 
vo du metus tavo dirbtuvėje ir 
ne karta neprivedė prie to, kad 
tu ant jo skusitumeisi.

Vienok, senjor Macci vela 
atkartojo savo “ne”, aiszkin- 
ciamas atsisakymo priežastis; 
bet mergaite neiszgirdo j u.

Tuometi advokatas užsipuo
lė da labiau.

— Gerai, — jis tarė — bet 
pagalvok apie tai, ,.kad jis jau 
szeszi menesiai kaip be darbo 
ir kad, kreipdamasis prie tavęs 
priimti ji, jis tuom paežiu pri- 
sipažysta prie savo kaltes, jei
gu jis jau yra kaltu. Pagalvok 
ir apie tai, kad jis turi szeimy
na ir kad jie visi badauja.

Bet Macci vis atsake, aisz- 
kindamas priežastis. — Rei- 
kia-gi parodyt pavyzdi. La
bai jis norėtu iszpildyti drau
go meldimą bet negali ir net 
neturi ta daryti.

— Jie norėjo kovoti su ma
nim — tarė užbaigdamas Mac
ci, — jis ir likusieji nariai jo 
szaikos... bet pralosze. Tas 
blogiau del ju. Asz taip elgiuo
si, kaip ir jie: naudodamasis 
prieszais juos ginklu, koksai 
man po ranka pateko.

— Beit tu-gi- kovoji su žmo
gum, kuris ginklą jau numėto, 
— atsake,Baloti, — tu kovoji 
su apgalėtu, —* kuris meldžia 
pasigailėjimo.

-— Jis sziadien meldžia pasi
gailėjimo kad rytoj pradėti da 
arszesne kova priesz mane. Su
simildamas, nekalbėk apie tai, 
asz. neperkeisiu savo nutarimo.

— Tai paskutinis tavo žodis?
— Man labai nesmagu, kad 

tu ta dalyika taip arti prie 
szirdies priimi... Bet tai mano 
paskutinis žodis.

— Žinai, — pasakė advoka
tas, kreipdamasis prie daru — 
po teisybei, asz tave skaieziau 
ne tik geresniu bet ir protin
gesniu ir mažiau puikesniu. 
Lai buna tavaip ir lai tau bu
na gerai... .Perduok dukterei 
sztai szita bukietą ir visus pa
sveikink.

* * *
Senjor Macci sugryžo in val-

tavęs. Ji tarė man: “Sziadien 
pas tavo tęva ateis advokatais 
Boleti, kad taipo-gi papraszy
ti tavo tėvo. Asz-gi meldžiu ta
vęs, pertikrink savo tęva, kad 
jis vėl priimtu mano tęva at
gal in dirbtuve. Mes badauja
me.” Marija man padovanojo 
šzita raudona gvazdiku. Asz 
prižadėjau iszpildyti jos mel
dimą.. Negali-gi tu, tete, atsa
kyti mano dienoje gimimo su
kaktuvių.

Ir mergaite apsikabino tėvo 
kakta.

-—Tu’prižadėjai draugei pa- 
praszyti manes, — tare Albos 
levas rimtai, — ir todėl, kad tu 
turi gera szirdi, asz tavęs už 
tai nebaru. Bet asz negaliu isz
pildyti tavo praszymo.

— Kode!-gi ?
—- Nėra kam aiszkinti tau 

delko, kad tu nesuprasi )tu 
priežaseziu.

— Asz jas puikiai suprantu. 
Tu senjorui Boleti iszaiszkinai 
del ko. Bet tai visiszkai neper- 
tikrinanezios priežastys. O 
paskui... Ar-gi galima, kad asz 
pasakyežiau draugei, kad tu 
staiga man atsakei?... Paga
lios, asz da sziadien turiu pa- 
raszyti ant itemos, kaip gailes
tingas turtuolis gelbsti, nuo 
skurdo vargszo szeimyna. Kaip 
asz surinksiu tam man reika
lingas mintis? O žinok ta, kad 
Czincano szeimyna. yra bai
siam varge. .Ak, dabar asz vis
ką suprantu! Jau menesis, 
kaip asz matau kad Mariją 
Czincano persikeite, sumenke-r 
jo. Dievas žino, ka ji valgo. 
Gal but ji gyva įtik viena juo
da duona. Ji dab,ar pradėjo 
blogai, mokytis ir ateina in mo
kykla su raudonomis akimis. 
Ar nori, tėte, kad asz jai pasa- 
kycziau, kad tu nori, kad jie 
isz bado numirtu?

— Asz visiszkai to nenoriu, 
— piktai atsake Senjoras .Mac
ci. —- Užtenka! Einam pietuo
ti.

— Ka daryt? — apreiszke 
mergaite, — jeigu Marija ne
turi ka valgyti, nevalgysiu ir 
asz.

— Alba, asz tave nubausiu.
— Bausk!
Senjoras Macci sukryžiavo- 

jo rankas ant krutinės ir atsi
kreipė in paezia, kuri ežia pat 
sėdėjo ir szypsodamasi klausė 
kalbos tėvo su duktere.

— Žinai ka, pati, szita, sztai 
mergaite pereina visas rybas: 
ar girdėjo' kas kuomet apie 
panaszu drąsumą ?

Ir vyl ątsigryžes prie duk
ters levas tese:

periu ?!
Ir vėl atsikreipęs iii dukte

rį, jis pridūrė.:
— Tariant, ne žodžio dau

giau apie Czincano, ne szia
dien, ne rytoj, ne abelnai kuo
met nors.... Girdi ? Kitaip visai 
bus blogai... O dabar eiva pie- 
tuot, Sinjorina!* * *

Jie sėdo už stalo. Mergaitė 
lieparagavo veik ne vieno val
gio. Tėvas, nutaręs nenusileis
ti, nudavė buk .nematąs to. Se
nei jau laikas parodyt tvirtu
ma, jeigu jis nenori tapti žais
lu rankose tos iszdykusios 
mergiszczios. Senjor Macci val
gė tylėdamas. Bet, mati'damas, 
kad laike visu piofii Alba, nie
ko nevalgOj nepaisant ant mo
tinos meldimu, jo piktumas ap
sikeitė neramumu. Vieszpatie 
Dieve! Lyg tyczia.'tokioj die
noj, kuri,a. jis vaidino sau tokia 
linksma busiant!... Pereita, me
ta '.tokioj dienoj laike pietų at
mindavo visokius nekaltus 
dukters szposus, jos pirma ku- 
dikiszka cziulbejima, visokius 
iszmintiiigus žodžius, pirmas 
pergales jos grožybes, kurios 
priverto drebėt isz pasididžia
vimo teviszka senjoro Macci 
szirdi. Diena Albos gimimo su
kaktuvių visuomet jam būda
vo szvente. O dabar jis turi 
žiūrėt, kaip ji badauja, supy
kus ir nuliūdus...

Ir jis patįs turi ryti užnuody
ta del jo valgi su szirdžia pilna 
piktumo. Jis paslapczia žiurė
jo in dukteri. veik nedrąsiai, 
todėl kad jam buvo žinomas 
jos begalinis užsispyrimas. Ji 
galėjo, jeigu tik norėjo, iszbuti 
visa sanvaite ant vienos sausos 
duonos, galėjo priverst ji per- 
kęst pekliszkas kanezias, . rizi
kuodama užtraukti anit saves 
liga. Visoms spėkoms stenge
isi sustiprėt savo . nutarime ir 
kreipe aki in iszbalusi veidu
ką, apsiausta juodais plaukais, 
idant priprasti prie pasiprie- 
szinimo, kuriame jis turi būti 
nors kelias dienas, kad sugra- 
jžinti sau. silpsitanczia teviszka 
valdžia. * * *

Pietus pasibaigė taip, kaip 
ir prasidėjo, liūdnai. Tuojauš 
po pietų tėvas nuėjo in savo 
kambari tvirtais žingsniais-.

Buvo Ketvergas ir kad duk
tė po pietų nuėjo in mokykla, 
tai sėdosi raszyti užduoita dar
ba ant temps apie gailestinga 
turtuoli ir varginga szeimyna. 
Vakariene praslinko tai]) pat 
liūdnai, kaip ir pietus. Mergai
te vos-vos nurijo kelis salotu 
lapelius ir duonos kąsneli ir se-

sia bepi'Cityste visu akyse ir to
kiu mano silpnumo darodymu, 
kad susilpnintu, mano valdžia, 
dirbtuvėj.. Nejaugi tn . nieko 
tuo’se; dalykuose nesupranti? 
Taigi, anot tavęs, asz neteisus? 
Nėra, ka -sakyti, puiku surami
nima duotla man mano szeimy- 
na! '

Ir metes peili am; sitalo-nu
ėjo in savo kambari, 'kur pa- 
tamsej sėdėjo suerzintas ir su
pykęs. Bet jis atydži'ai klausė
si, laukdamas minuta už . mi
tintos., ar neiszigirs artinantis' 
dukters, žingsnius. Jis lauke, 
ar ji neatleis atsisveikinti su 
juom ir palinkę! jam laba nak- 
li, kai]) tai darydavo kas vaka
ru. Ir velei savo szirdyje jis ti
kėjosi, kad toje valandoje mei
lumo, kuomet viskas susilygi
na tarp levo ir vaiku', Alba per- 
sipraszys ji.

Iszt.ikru.ju, už pusvalandžio 
jis (tamsumoj iszgirdo jos žing
snius-. Senjor Macci iszsitiese, 
tartum parodyti norėdamas, 
kad da jis tuojaus nedovanos. 
Bet jam isz karto prisiėjo nusi
leisti, kuomet jis iszgirdo, kad 
dukters žingsniai, vietoj to, 
kad. būti nedrąsiais,, kaip jis 
tikėjosi, skamba tvirtai ir nu
tartai- Kuomet iszvydo priesz 
save puikia, dukters stovyla, jis 
kuo įieszoko, kad ja. apkabinti 
ir jiriglausti prie -savo krutinės 
bet susilaikė.

Alba S’Zaltai tarė:
—- Laiba naktį, tete.
— 'Tu niėko daugiau neturi 

man pasakyti ? — užklausė jos 
tėvas.

Mergaitė valandėlė paabejo; 
jus tarė:

— Priimk adgal in. dirbtuve 
Czincano.

— Vėl! — su riko senjor Mac
ci, paszokes. — Ne, to tai jaą 
perdaug! Ne už jokius pinigus; 
girdi? Badauk kad ir menesi. 
Eik gulti! (Toliaus bus.

; — Labanakt, mano vaikeli, 
miegok gerai ir .be jokios bai
mes. Jeigya ii' paimtau nuo ta
vęs žvake, tai prie laves ’pasi
liks aniolelis.

Na ir pradedu: 
Sunki yra. Lietuviu ateitis, 

Jeigu po Nauju Metu.žada.’po
ros pasimesti,

Ne tik jaunos, 
Beit ir senos.

Maliaii.ojui ir Szenadoryje 
tokiu yra,

Kurios žada pamesti savo 
vyrus, 

Persiskyriiftu sudenori.
Norinis ju vyrai yra. dori, 

O gal bobelėms avižos duria. ..
Gal vyrai su nągaika ne- 

užkure,
Tas įiekurioms labai pil

si du otų,
Geriau kad susivaldytu, 
Lietuviams sarmatos- ne

darytu.
Kam po paibeliu isztekejo, 
Ir prie altoriaus prižadėjo, 

Kad vieriiasti užlaikys, 
Lyg smert susivaldys.

Jau įtik Sodoma ir Gomora 
užeis,

Ir sudira diena ateis, 
Gerai kad Lietuviszkas perkū

nas užeitu, 
Visas telkias isz svieto kartu 

iszbelstu,
O gal Imtu gerai,

Tada atsidustu vyrai.
Girdėjau kad viena porele, 

Buvo persiskyrus per keturis 
metus, 

Boba sau, vyras: kitame mieste 
pas kitus,

Nesenei sugryžo vyras, 
Pati jam davė žinia žaras, 
Kad su ja vėla ’Susitaikytu, 
Ir kaip reikia, draugia 

gyventu.
Po kokiam laikui, boba vėla 

. velnias apėmė,
Vaidu kelti pradėjo, 

Ant galo pas skvajeri nuėjo, 
Palecene parnesze,

Vyra pas vaita nutempė. f 
Bet pag’anska nieko nelaimėjo. 

Pati kasztus užmokėjo, 
Sziadien žmogelis pakajaus 

neturi,.
Ba nuolatos prova su ja turi. 
Na, tai ant sziadien užrauksiu, 

UžpecZ’kyje sėdėsiu, geresniu 
laiku lauksiu.

i....... v
■ :: Aukso Lapelei ::
I § Dievas tiems nepadės
I kurie nuo -darbo begs.
' § Dvieju daigiu .turime
saugoitis -— girtis ir peiktis.

§ Jeigu ka- užrūstinai tai
perpraszyk su liusižeminimu o 
luomi užsipelnysi nuo Dievo 
atlaidus-.

§ 'Teisybe ant ilgai, užlai
kyk ir ja..prigu.lincziai gaivink 
nes kuo teisybe senesne tuo ge
resne.

”§ Visokias sk riaudas- i r u ž- 
rustinimus visa szirdžia dova
nok tiems kurie tau pikta, j ta
da re o ir Dievas dovanos tau 
visus tavo nusidėjimus.

§ Tank ei ’peiktam svietą 
nuo kurio dątyrem apgavimu’s 
bet ne greitai apleidžiam ji nes 
kuniszki, pageidimai stipriai 
vieszpataują. mumyse.

§ liupestdngai jesz-kokime 
ir karsztai melskime mylistos 
Dievo o linksminkimės per am
žius karalystėje Jo.- .

§ 'Tasai klaidžioją tamsy
bėje ir nemato- dangiszkos- 
szviesos kuris nesirūpina ge
sinti kuniszkuis pageidimus.

Kas slėpdamas savo pa
klydimus be malones kitus nie
kina ir sudija, tas ant sūdo 
Dievo bus paniekintas ir be 
malones bus apsūdytas.

§ Pakelk (savo szirdi in 
dangų o nedali rsi nuliūdima 
varguose ir nužeminimuose o 
nesužeis szirdies itavo nei ap
kalbos nei niekinimai žmohiu.

Komunistas norėdamas pasi
juokti isz dievobaimingumo 
moterėles, užklausė josios:

—■ Pasakyk man Magde, 
del 'ko merginos susiilaukia tris- 
deszimts metu, staigai pastoje 
davatkoms ?

— Jiuk tai labai aiszkus da
lykas; nori sudėtie padekavo- 
nia Dievui kad jas apsau
gojo nuo tokiu velniu kaip tu!

,— Ir kokios tavo pareigos dėjo .prie sitalo tylinti ir nuliu- —- Mamyte, ar ne butu ge- 
kaslink to galvažudžio, kuris dus. riaii, paimti anioleli, o palikt
apleido mane paežiam karszla- Bet sztai senjor Macci pa- man žvake!?...

“Saule” Yra Geidžiamu 
Laikraszcziu Jo Name!
Guodėt ina Redyste:

Acziu jums už s ifii.nl ine j ima 
laikrąiszczio. “Saules,” nes-jis
ai. yra. visados geidžiamu laik- 
laszcziu. mano namuosia, todėl 
atnaujinu pren umerata ant 
ateinanezio 1941 meto.

Linkiu visai redakcijei ii' 
darbi ninkanrs Linksni u Na uju 
.Mėliu ir Dievo palaiminimo, ju-

— Motorciklei. yra daug 
naudojami Amerike,, nes ju 
iszdirbama kas minuta po 75 
dolerius.

su .skaitytojas,
JURGIS JANUSZKA-, 

isz North Adams, Mass.

: SKAITYMO :
★ ¥•
i ...ir... J.
i RASZYMO
* ** ---------- £

$64 pus., Did. 5x7col. $
★ ♦

* Tiktai, 10c. •
* ——— *
$ ‘‘SAULE’’
* MAHANOY CITY, PA. *

ifii.nl


'BANKIETAS LIETU-

FONDUI
Ponstva Feliksai Szile- 

liai ir žentas Juozas Paszkevi- 
czius isz Shenandorio, ana. die- į faliku Susivienijimo Apskritys 
na lankėsi pas .savo pažysta-* • • - - •
mins ir atlankė redakcija “ Sau
les” nes j ra jos skaity tojais ir Prackville, Pa., nutarė pami- 

i linkėjo mums laimingu Nauju!
Metu už ka tariame . visiems 
a ežiu.
— Ponstva Juozas Petuszkai 

su Isunum Vincu, isz Shenando
rio, atlankė savo gimines Juo-

Pirmas Lietuviu Romos Ka-

SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

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.

DIEVO DARBAI
^^^^^^^-jc-M-M-8**************

Ir vėl apsivilko savaisiais 
rūbais.

Susimaustė karalius, giliai 
jam gule tas žodis in szirdi ir 
staiga, lyg didžiausi džiaugs- 

s linksmai SUS.ZU-
TOLIMOJE szalvje gyveno ; ..

• 1 , . ma. pajutęs, jiskaralius ir gyvenimo pabai-1,
(o j atėjo iii gali va tokia mintiapieKapitonas V elnias. Pui-

404
50c

No. 101
; kus aprasz; mas, didele knyga, 
i puslapiu. Popierinei apdarai.
i 
j No. 102 
; minaiiszka.

reti Lietuvos Nepriklausomy-j
bes 1G d., Vasairio, pirmaidieaiy- 
je 171 d., Vasario ’bankietu. Nu
tarė bankiėta turėti Necho Al-

Schuylkill Apskriezio, Lapkri- 
ezioi menesio susirinkimo Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 20 z pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

35c
isz

isz-
Su pa-

35c

No. 10S 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne-

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

žus Aszmanskius ir prie tos; Lietuvos Gelbejimo Fondui 
progas ateilanke in redakcija i Tikslas to bankieto yra kilnus. 
“'Saldes” už ka isztariam 
szirding-a aeziu už atisilanky- 
ma ir už gerus velinimus.

—■ Ana diena lankėsi mies
te ponas Juozas Ynrgenas su 
savo kaimynu, ponu Viktoriu 
Krunkaurifu, isz Shaft, Pa., ir 
prie tos progos atsilankė in re
dakcija “'Saules” neis ponas 
YurgeWas yra musu skaity to
jum beveik per 40 metu. Aeziu 
už atisillarikyrtm.

— Ant paskutinio susirin
kimo Draiugiszko Kliuibo se- 
Lantii virsziniiilkai likos isz- 
rinkti ant ateinanezio meto: J. 
Anc'erevicziujs, Jr., pirminin
kas; J. Porkaus'has, rasztiniin- 
kas; V. Balcziuls, vicespirmi- 
ninkas; M. Janezius, kasteriąs.

. Szitas kliutes stengeisi sustip
ti labdaringai miesto gyvento
jus už k’a jam priguli didele 
dėka.

•—■ Ana diena garnys atsi
lanko pas point va Juozus Zin- 
kevicziuis ant W. South uly., 
palikdamas sveika ir patogia 
dukrele. Juozais iszdnlino daug 
cigaru dėti Savo draugu nes da
bar ytfa .tėvu dvieju dukrelių.

SHENANDOAH, PA.

f Sena gyventoja, 
Buc-zinskiene, 70 metu 
žialus, isz Turkey Run,

Jeva
am-

J011 Hotel, PotiLSVllle, Pa. Pel- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
na 'bankieto nutarė paskirties, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

FondniJ N°. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
Isk'rtumo terp vaiku ir nulekia 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 iji laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rėkauti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

i Jt.rf is; 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 istorijas apie 
Surike 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- 

paskutinis skatikas; Juokai.
................................... .15c

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus.... 15c
117 Septynios istorijos apie 
ir sziauczius; Isztikirnas su-

Karcza

garbinga# ir patrijotinis. Pro
grama sudarys kalbos, muzika, 
dainos ir po vakarienei bus szo- 
kiai. Reikia tik pasveikint Pir
mąjį L.R.K.S. apskriti už toki 
gražu sumanymą.

Suvažiavime tam tikslui isz- 
rinlko bankieto komitetą isz se- 
kanezi u veike j u:—

Executive Committee
Anithbny Leskauskas, Pir

mininkas; Vincent Abromaitis, 
Vviee-pirmininkas; A. Lapins
kas, Iždininkas; Dr. Edward T. 
Ryscavage, Rasztininkas; Jo
seph Skinkis, Coaldale; John 
Žernauskas, Mahanoy City; 
John Banketą, Frackville; Ca
simir Lapinskas, Minersville; 
Mrs. Sitcosky, Port Carbon; 
Stan. Petrasciavage, Mt. Car
mel; Mrs. Kasputis, Tower Ci
ty; Eva YuikaVage ir T. Kri- 
zaniauskas, Shenandoah; T. 
Noigrotsky, New Philadelphia; 
Mr. Macys, Girardville.

General Counsel
Honorary Cmmitt ee

Frank Frikauiskas, Shamo
kin; Stan. Krasnikas ir E. 
Mu'knavtige, isz Seltzer City; 
Mary Grigaliūnas, Cumbola; 
J. Kumpauskas, S. Bethlehem; 
J. Rutkauskas ir M. Y'anula-

liūs, Easton; Rev. J. J. Shuca- 
vage, Tamaqua; S. Skripata. 
Middleport; J. Pautieiiius isz 
Reading; F. Agrockis, Kaska; 
S. Žakiene, Kulpmont; A. Lau-

mirė 
Locust Mouivaiiii ligoni) ule jo 
kurioje gydėsi nuo kokio tai 
laiko. Velione gimė Lietuvoje 
ir pergyveno szioje aplinkinė
je daugiau kaip 35 metus. Pri-!ruseavage, Frackville; J. Ba- 
gufcjo pri Szv. Jurgio iparapi- • ce vieži .uis, Coaldale; S. Virhic- 
jos. Paliko kėlės dukteres ir i kas, Siti. Clair; Mrs. Kasputis, 
sunns kaipo ir 14 airulcu ir 5 
.pro-a,liukus.

T Praeita Petnyczia ’like's 
užgriautas ant smert birtilege- 
rineje anglių skylėje Antanas 
Miemick'i, 36 metu, kurio la
voną iszkase po keliu valandų 
velliauis. Nelaimingas žmogus 
paliko motina, paezia, du vai- 
kus, du brdliufs ir tris seseres.

mortem
Sprendžiant isz pavardžių 

kurie bankieto komitetą .suda
ro tai uoliausi Susi vienijimo 
sz'ios apie'linkes veikėjai. Imant 
domėn komiteto sudėti, kilnu 
tikslą ir kad apskriezio ribose 
randasi apie 15 Susivienijimu 
kuopa, reikia tikėtis kad ban- 
kietas bus pasekmingas. Tiki
masi turėti tris kalbėtojus. 
Yra dedamos pastangos kad 
vienas isz kalbėtoju butu nese
niai isz Lietuvos atvykęs ad-

szo ]
Preke

No. 
puikus

No.
Ponas
lūs; Karalius gentelmona:
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 I. jzbaininku. 45 puslapiu.. ,15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V'ana motina; Vaikucziu plepėjimas I 
62 puslapiu..................... 15c j

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................... loc

No. ’24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ....................................... 15c

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

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

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

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

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

No, 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu......................... 15c

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

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 ępie 
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 .............................................. 16c

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
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- 

I kas karalium. 61 puslapiu........ 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 

mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ....................................... 15c

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

74 puslapiu
Dvi istorijos apie dona 

45 pus- 
....15c

150 Keturios istorijos apie 
akmeaoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant

61
151
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

kiek užlaiko moteres pa-
puslapiu.....................15c
Penkios istorijos apie

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

No. 160 Keturiolika istorijų a 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
ataarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszkc < 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api« ! 
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. 25c

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sunui 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo. 
Geras Medėjus..................... .....15c

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

No. 170 Asztuonios istorijos a 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka. 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan 
ežio kudykio; HcrodnH Boba; Kna no 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu: 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker 
ežio. 121 puslapiu..................... 25c

Ne. 171 Vieniolika puiku ritori 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaXa 
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ežiai Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c

istorijos apie Dukts 
isz Lietuvos. 68 
...........................15c 
istorijos, apie Tat

macziau asz savo gyvenime, 
nebuvo tokio daigto, kurio ma
no akys neimtu regėjusios. Vie
no tiktai asz neregėjau savo 
gyvenime — Dievo nemaeziau. 
Noriu Ji pamatyti.” Ir paliepė 
jis visiems savo tarnams ir 
gudruoliams: “Jeigu neparo- 
dysite man Dievo — visus isz- 
žudysiu!” Davė jiems tris die
nas laiko.

Nulindo visi ramu tarnai ir 
pradėjo laukti galo. In treczia 
diena, atėjus paskirtam laikui, 
szaukia juos visus karalius. 
Tyli gudruoliu ir tarnu lupos 
ir grumuojaniti paliepimo žodi 
.jau ipasirengęs tarti karalius.. 
Tik sztai prisiariina prie jo 
gryžes isz lauko piemuo ir ta-

— Sztai dabar asz matau
Dievą. '

— Leisk man, karaliau, ta
vo norą iszpildyti.

— Gerai, — sutiko karalius, 
— bet žiūrėk ir tu savo galva 
atsakysi.

Iszvedo piemuo karalių in 
kiemą, parode in žibanezia sau
le ir sako:

— Žiūrėk!
Pakele karalius augsztyn 

galva, norėjo pažiūrėti bet sau
les spinduliai neleido jam to; 
padaryti ir jis, nuleidęs galva 
uždengė vokus.

— Ka. tu manai ? — supykęs 
suszuko karalius. — Nori kad 
neregiu tapeziau ?!

Karaliau, — ta syk tarė 
piemuo — juk tai vienas Viesz- 
paties tvariniu. Tai tik mažu
tis Jo kurinio .spindulėlis, silp
nutis Dievo 1 iepsnojanezio lau
žo anglelis. Kaip-gi 'tu nori pri
eiti prie Jo ir pamatyti Ji savo 
silpnomis .akimis?! Stengkis 
Dieva, pamatyti kitomis aki-

tiksle vokalas Gabaliauskas.

Grand Rapids, Mich. — Ap- 
laikeme naudinga kalendorių 
iszlelis'ta per Michigan Lietu
viu Komereialiszka kliuba ku
ris įsuisiorgaaiizavojo
pralskffieidimo geresnes pažin
ties ir drauigiszko gyvenimo 
tarp czionaitiiniu Lietuviu biz
nierių ir gyventoju. Virszinifn- 
kai itiOsios draugijos yra : “Dr. 
Kranas Ad-aims, pirmininkas; 
Jonas B. Simmons, vice-pirmi- 
ilinka-s; Jonas Rinkeviczins, 
iždlininkals; Edvardas Tuma, 
rasztininkais; Juozas Renis Jr., 
Feliksas Žukai t is,

—Presois Kom.

Užrasze Sesutei Laik- 
raszti “Saule!”

Del “Salulies” redakitoriiaus 
ir vislu bendradarbiu :

Su siziaife Nauju Metu Liinkc- 
jimlalis, prisiutneziu tris dole-

Jonas P.irius už ilaikraiszti “Saule” ku- 
Narkus ; Franas Gedris, Darni- ria užrasziau mano sesutei Ma- 
nikas Bairsztils, Bernardas Bar
to, Vincais Shervin, Jonas 
Stauk ir AV-alteris Dauksza na
rei valdybos.

Turimo priminti kad pri- 
riunistas sieninis kalendorius 
in “Saulels” rodysite yra. aiam 
dingas ant kurio randasi ap
garsinimai biznierių kurie su- 
sžėlpe laja drauguve. — Acziu.

__ - —r,.-
Aukso Varpos ::

tavim

ryk del jo gerai.
*♦’ Didžiausiu ir galingiau

siu yra. mokslu visoj tikrybėj 
pažinti save ir neapkeiisli sa
ves o kitus mvletie. *•

* Tas turi tikra pakaju kas 
Di evobaimingai gyvendamas 
įesižvalg-o ant! pagyrimu nei 
ant peikimo, to’kis ramumas 
itiekuom nedrumstas.

*•’ Dievobaimingas gyveni- 
nias gimdo szirdinga džiaugs
mą o nedoras užvejis nu lindi
mus ir graužimą sanžities.

*♦* Niekados ne valandėlės 
nedykauk tinginystoje 'bet 
dirbk koki naudiiiga dai-ba, 
skaityk arba klausyk skaitan- 
cziu arba dtunok apie gerus 
parbus.

Pasakaite
Ateina pas Kleboną ant kai

mo jaunas vyrukas ir klonioda- 
masis žemai lyg keliu, kalba, 
kad (turi svarbu reikalą pas 
kunigą.

—■ Ka tokio svarbaus turi 
man pasakyti.’ — užklaust* kic- 
barnis,

— Matai dvasiszkasis teve
li, atėjau jum pasakyti, kad asz 
su savo Katre negaliu ilgiaus 
gyventi ir meldžiu duoti man 
■bažuy tini pbi‘s k y rimą..

—• Ar tu pasiutai?! Da me
ilusis nesuejo kaip jc.m daviau 
szliuba ir jau nori persiskirt? 
Prie to turi būtie svarbi prie
žastis.

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

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

No. 157 Juokingas apraszyma* 
apie Savizrola; Didis klasteris. 4fl 

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

No. 172 Dvi
Mariu; Sruolis 
puslapiu ..........

No. 173 Tris
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15$

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele- 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudran 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai h 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksiu 
Preke

Patiko tai. karaliui, ir jis ta
re piemeniui:

— Matau ir branginu tavo 
iszniinjt'i. Atsakyk tat man dar
iu viena klausymą: Kas buvo 
pirmiau Dievo?

'.Pagalvojo kiek piemuo ir sa-

V-gi taipgi yra kunigė

1B.

li.

kyt.

Na, tai kals do ip-riežais-

Negaliu su ja. susitai

SAULE
Mahanoy City, Penna

Saule” Yra Mano Ge
riausias Draugas!

Ghiod ot in a Rėdysi e:
Asz, sbna skaitytoja “Sau

les” sveikinu jus szirdingai 
su szventom Kalėdom, ir Nau
jais Metais ir duok Dieve su
laukti ir kitur metu taipgi vėli
nu jums geros sveikatos ir lai
mingu ateinaneziu metu, kad 
sulauktumei sveiki kito jubi- 
lejaus. 'Taipgi noriu primyt 
kad buvau atvažiavus pas jus 
pamatyti isz'kur man ateina 
“Saule,” ir kaip lai’krasztis 
dirbasi, kuris liek metu ateina 
pas mane. Bet', nemaeziau po
no Taradaikos, nes nebuvo na
mie tik poni Baltruviene, tai ir 

Maniau pa-

negaletau gyventi, nes 'tai ma
no geriausias draugas, mano 
nusiiminimuoisia, todėl, skaity
siu pakol gyva busiu ir prisiun- 
cziiui taipgi užmokesti už lai'k- 
raszti ant visu metu. Lieku su 
paguodonia, jusu sena skaityto
ja,

ONA BARTUSZKIENE,
isz Kingston, Pa.

Daktarai Susiuvo Jam 
Perpjauta Szirdi

Geras Budas Užbaigi
mo Barnio Tarp Poros

Chicalgo. — Geisha Greibel, 
35 metu, susibarė su savo vyru 
isz kokios tai mažos priežas
ties o kad vyras turėjo geresni 
liežuvi už savo paeziule, mote
rėle tiram labai užsirūstino ir 
priszokus prie lango paszauke: 
“Geriaus szokti per Įauga ant 
ulyczios ne kaip klausyti įlavo 
paniekinimu. ’ ’

rei Parszd, isz Jersey City, N.
J., ir praiszau toHiaus siuntinei 
jai la'ikrasziti .nes ji myli laibai 
skaityt ir be jo nerimauja nes 
tai yra jos vienatine ramybe.

Lieku su augszlta pagarba ir ■ nieko nemaeziau.
įmesti skaityti “Saule,” bet vė
liaus pamislinau ka asz veiksiu 
be josios, o ypatingai kaip pa
silikau viena, ’tai be “Saules”

sizitrdįngilausįais .1 inkejimai.
jums ant Naujo Meto,
MISS NELLIE SIIAPOLS, 
Isz Long Island City, N. Y

New York. — Devynių metu 
vaikutis, John Guerin, kuris 
likos nudurtas peiliu per savo 
draugu in szirdi kuria perpjo
vė, pasiliks sveikas, pagal dak
taru nuomone Jamaica, ligon- 
buteje. Vaikas likos tuojaus 
nuvežtas iu ligonbute kur jam 
daktarai padare operacija ir 
susiuvo szirdi. Vaikutis szia
dien yra sveikas ir isžliks gy
vas.

Su tais žodžiais Geisha szo- 
ko per Įauga isz antro laipsnio. 
Vyras taipgi szoko per langu 
szaukdamas paskui puolanezia 
motore: “Ir asz su tavim, ma
no miela.” Vyras puolė ant ap- 
alpusios savo pacziules ir lodei 
taip nesusižeide kaip ji bet 

nbn-

— Braszysiu tavęs, karaliau, 
neužsirūstink, tiktai skaityk.

Karalius pradėjo:
— Vienas, du...
— Ne, ne, — pertrauke ji pie

muo, — ne taip. Tu pradek 
pirmiau vieno!

— Kaip tai? Juk pirmiau 
vieno nieko nėra.

— Teisybe įsakai, karaliau, 
ir pirmiau Dievo nieko nebu
vo.

Dar labiau tai intiko kara
liui ir sako jis piemeniui:

— Apdovanosiu asz tave di
dėlėmis dovanomis. Tiktai at
sakyk man dar in treczia klau
symą: ka daro Dievas ?

Mato piemuo jog simiiiiksz- 
tejo karaliaus szirdis.

— Gerai, — atsako jis, — 
asz ir in tai atsakysiu. Tik isz- 
pildyk tu mano praszyma: pa- 
sikeiskiva mudu savo rūbais. Į

Nusivilko karalius savo ru-L—

— Antaniuk, tik 'tu gerai 
szita d-alyka apsvarsty k, da ga
lite susitaikyt.

— Praszau jegamastelio 
jau asz ant 'to nesutinku.

—■ Ar ji serga ?
—- Kur tau, sveika kaip 

krienas.
—- O gal tau nepaklusni ?
— Ir tai ne, dvasiszkas te-

—■ O gal tau ja kas pa vogė; 
pabėgo nuo tavos ?

—• Vai tai jau to nudryktu

lūs suteszkineziau.
-— Na, tai kokia tai priežas

tis kad nenori su ja gyvent ?
— Matai jeganiasteli su 

perpraszimu szventos ypatus, 
toji bestijų turi per trumpus 
patalus, kad sieką, tik lyg keliu 
ir neuždengia man kojų o ežia 
žiema ant tikrųjų užstojo ir 
per tai turiu kožna diena dideli 
rūpesti ir barnius ir. . .

abudu sziadien gydosi ilgo: 
teje su nulaužtais kaulais.

SKAITYKITE “SAULE”

Ims ir apvilko jais piemeni o 
pats apsivilko jo rūbais ir pa
ėmė piemenio krepszeli.

Atsisėdo piemuo iu sostu, 
jiasieme rankosna karaliszka- 
ja lazda ir, rodydamas iu sto
vi irti -karalių su piemens krep
szeli u tarė:

— Sztai ka Vieszpats daro.' 
Vienus in sostu sodina, kitus 

!| nuvaro. I

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

4iidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
outomobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

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