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Numirėlis Sugryžo
SVIETINES KARES KAREIVIS SUGRY- 

ŽO NAMO PO 16 METU

Buvo Pripažytu Per Suda Už Mirusi — 
Sulaikė Jo Turtą Vertes $6,000 Ir 

Ketino Iszdalinti Ji Seserimis — 
Dabar Jam Sudas Sugražins 

Ta ji Turtą

TURKIJA APSZAUKS KARE
-i

Jeigu Vokiecziai Pereitu Per\
Upe Danuba — Graikai Peme
Tepeleni Su Didėlėms Bledems

Philadelphia, Pa. — Petras 
Tamoszaitis, 56 metu Lietuvis, 
buvusis Svirtines Kares karei
vis, kuris buvo per sūria, pripa
žintas už “mirusi”, sugryžo 
ant farmeles Delaware, kur 
dabai' dirba, ir nudžiugo pama
tęs pirmutinius paveikslus ir 
■lėkencziuis eroplanus ir dabar 
stengėsi sugryžti in Filadelfi
ja ant apsigyvenimo.

Tamoszaitis likos pripažin
tas “mirusiu” per suda, 1939 
mete, kada jis dingo isz vaisti
nes IFgombutes Perry Point, 
Aid., 1924 mete. Kada jis ana 
diena inejo pas advokatu, ten 
ji pasveikino jo dvi sesules ant 
ko jis aitsake: “Kai]) einasi?”

Buvo tai jo dvi sesutes, Mo
nika Varniene, 1419 S. Phillip 
Ttly-., ir .Rože Ntukuviene, 246 
Dickinson uly., kuriu jis nebu
vo mates per 16 metu, kurios 
su nusistebėjimu žiurėjo ant

Isz Amerikos
DUONKEPTUVES

ARESZTAVOTOS

Už Pakėlimą Prekiu
Philadelphia., Pa. — Valdžia 

isztyrinejo kad czionaitines 
duonkeptuves susitarė pakelti 
preke ant duonos. Vienuolika 
didėliu duonkeptuviu jau likos 
pastatytos po aresztu už taji 
suokalbi ir apie 32 virszininkai 
*tuju kompanijų likos pastatyti 
po kaucija ant teismo. Kompa
nijos be jokios priežasties pa
kele preke ant duonos nuo vie
no lyg trijų centu.

Kareivei Serga
Szkadatina

Fort Dix, Md. — Tarp ezio- 
nai'tiniu prasipla’tino szkarla- 
tinos liga per ka visa 'kempe li
kos 'kvarantuota. Visiems ka
reiviams uždrausta apleidinet 
abaza ir neinleidžia jokiu :sve- 
cziu atlankyti kareivius.

Nusižudė Lietuvys
Montello, Mass.—- Czia buvo 

rastas savo virtuvėj nebegyvas 
Jonas Juodaitis, 72 metu am
žiaus Lirtiuivys, nuo 11.5 Arnes 
uly. .Virtuves pecziuje buvo 
atsukti trys gazo kranai ir 
kambarys buvo pilnas gazo. 
Dr. Budreckis nusprendė kad 
Juodaitis nulsižude pats. 

barzduoto žmogaus bet pažino 
ji. 'tuojaus ir szirdingai pahu- 
cziavo.

Kada Tamoszaitis dingo, sū
dąs sulaikė jo turtą vertes 6,- 
000 doleriu ir ke’tino iszdalinti 
ji seserimis jeigu Tamoszaitis 
neatsirastu ant paženklinto 
laiko. Dabar jam sūdąs sugra
žins taji turtą.

Virszininkas isz kariszko 
bjuro pribuvo czionais paimti 
jo pirsztu antspaudas ir jeigu 
susilygins su antspaudoms ku
rios buvo paimtos nuo jo pirsa- 
Vu ’laike kada inženge in (ka
riuomene per Svirtine Kare, 
tai. turtas Ims jam sugražintas.

Kur per taji laika Tamoszai
tis buvo lai pats neatsimena li
gai. neteko minties, keliauda
mas i»o visa Amerika pakol 
jam mintis staiga! vėla sugry
žo ir susivienijo jis su savo se
sukėms.

TIKRAS AMARAS 
UŽĖJO

Ant Straiku

New York. — Po visa. Ame
rika užėjo tikras amaras viso
kiu straiku pakurstytu per vi
sokius idarbiriitnkiszlku's agita
torius. In lai dabar insimaisze 
kongresas ir tyrinės priežasti 
tuja -straiku ir kas juos inkuri- 
neja. Filadelfijoj, laivu dirbtu
vėje, straikuoja. keli szimtai 
darbininku; Flint automobiliu 
dirbtuvėje General Motors, ke
li ’tulkstancziai straikuoja o 
Chieagoj 4,000 darbininku su
tiko sugryžti adgal in darba 
pokersztu. Ir beveik visose da.- 
Ilyse .sklypo užstojo ir kerszina 
darbininkai straikais, kas daug 
sulaiko visokius vaidiszkus 
karisžkus kontraktus del val
džios.

NUŽUDĖ PACZIA

Kad Palengvinti Jos
Kentėjimus

Kansas City, Kaus. — Johan 
Rockwell, 64 metu, virszinin
kas czionaitines gelėžkelio 
kompanijos, nužudė savo 62 
metu paezia Elzbieta su kuria 
pergyveno 39 metus. Motore 
sirgo neiszgydoma liga dau
geli metu ir melde jo kad ja liu
dytu ir palengvintu jos kentė
jimus todėl ant galio sutiko ant 
jos meldimu, nuszaudamas ja 
kada ji miegojo.

ANGLIKAI SUPLIE
KĖ ITALUS AFRIKOJ

Italai Paskandino Ang- 
liszka Laiva

Istanbul, Turkija. — Kare 
gali prasiplatint lyg Balkanų 
greitu budu todėl Turkija isz- 
szauktu kare Vokiecziams jei
gu tieji stengtųsi perkelti savo 
kareivius per upe Danuba in 
Bulgarija. Rusija vela užgin- 
czina, kad davė pavelinima 
Vokiecziams eiti in Bulgarija 
per jos rubežius. Jeigu Vokie 
ežiai tai padarytu tai Turkija 
tuojaus iszszauktu kare prie- 
szais Vokietija.

Tuom laik Albanijoj Graikai 
paėmė dideli miestą Tepeleni. 
Italai bėga isz tos apBikines 
palikia daug kariszko materi- 
jolo. Daug užmuszta tame mu- 
szyje ir sužeista.

Afrikoje Anglikai supliekė 
Italus ir paėmė Tobucha. Libi
joj suszaude keliolika Italisz- 
ku eroplanu.

Italai vela skelbia buk j u 
submarinas paskandino Ang- 
liszka laiva, kuris tuojaus nu
skendo. Vokiecziai taipgi skel
bia buk paskandino du Ang- 
liszkus laivus.

Washingtone atsibuvo ka- 
iszkas posėdis idant parengi- 
neti apsaugas del gyventoj u 
didesniuose miestuose kur ga
lėtu pasislėpt laike bombarda
vimo per neprieteliu eropla
nus. Ar-gi tas ženklina kad 
Amerika tikrai tikisi užklupi- 
mo eroplanu, isz užmario, ant 
musu didesniu miestu, jeigu 
jau pasirengineja ant tokiu ap
saugų del gyventoju?

Bombos Užmusze
Italiszka Vienuole

Hongkong, Kinai — Vienuo-, 
le Marie Dessi, Italijonka, per-1 
detine Szv. Juozapo ligonbu-i 
tęs Waichow, 50 myliu nuo; 
czionais, likos užmuszta o sze-l 
szios kitos vienuoles likos su-! 
žeistos kada Japoniszki karei-j 
viai pradėjo bombarduot te- Į 
naitine prieglauda del Kinisz-i 
ku Krikszczioniu. Apie du j 
szimtai Kiniecziu likos už-' 
muszta ir tiek sužeista.

Japoniszkos bombos taipgi 
paskandino keturis laivus su 
daugeliu žmonių. Szv. Juozapo 
bažnyczia ir Italiszka misija 
likos sunaikintos per Japo- 
niszkas bombas.

====—i----——-------
Czeku Amunicijos

Dirbtuve Iszneszta
In Padanges* 

London. — Didele Vokiszkal 

amunicijos dirbtuve Polickoje, 
Moravijoj, likos iszneszta in 
padanges. Buvo tai viena isz 
|didžiausiu amunicijos dirbtu- 
|Viu, Czekoslovakijoj, kuria 
j valde Vokiecziai. Eksplozijoje 
(žuvo daugiau kaip 80 darbi
ninku ii' aplinkinei namai li
kos suardyti per eksplozijos 
smarkuma.

Prezidentui Pavėlinta 
Daryt Kaip Jis Nori

Washington, D. C. — Prezi
dentas Roose veltas aplaike nuo 
kongreso pilna ingaliojima ir 
valia daryti kaip jam patinka 
prigialbejime vieszpatystems 
kurios yra prietelingos Ameri
kai ir joms prigialbet visame. 
Žodžiu, prezidentas turės va
lia parduoti ir szelpti karisz- 
kais materijolais Anglija, 
Graikija ir kitus sklypus ku
rie reikalauja tojo materijolo.

________________  t

Italija Iszduoda Kas 
Sanvaite Po 40 Milijo
nu Doleriu Ant Kares

Rymas. — Valdžia ana die
na apskaitė buk Italija iszduo
da kas sanvaite po 40 milijonu 
doleriu ant vedimo kares. Gy
ventojai nusistebėjo tokiu isz- 
davimu nes patys kenezia vi
sokius nesmagumus isz prie
žasties kares ir labai ant val
džios rugoja.

VELA INLEIS
IN AMERIKA
386 LIETUVIUS

Washington, D. C.— Lie
tuvos kvota invažiuoti Ame
rikon esanti atidaryta. Ja 
gali pasinaudoti Lietuviai 
užsienyje, kurie gali savo 
kilma inrodyti dokumen
tais ir patenkina kitus Ame 
rikos konsulatu reikalavi
mus.

—- Amerike pasiuva daug 
maiszu nes po 1,350 maiszu 
sunaudoję kas miuuta. Mai- 
szai yra naudojami del bulvių, 
vaisiu ir kitokiu pareikalavi
mu kur maiszai yra reikalingi.

— Tosios mažos lempukes 
kokios yra naudojamos auto- 
mobiliuosia yra dirbamos kas 
minuta po 275 'lempukes.

Graikai Paėmė Klisura

Atėnai. — Kada visa Grai
kija džiaugėsi paėmimu keliu 
svarbiu vietų Albanijoj, žinia 
atėjo buk Graikai turėjo dide
li pasisekimą paėmime miesto 
Klisura kuri laike Italai po 
savo valdžią. Klisura randasi 
netoli Valonos isz kurios Ita
lai pradėjo bėgti in saugesne 
aplinkine.

Bombos Snuaikino
Visa Miesteli

Singapore. — Miestelis Si- 
sophan, 20 myliu nuo Francu- 
ziszziszko-Indiszko rubežiaus, 
Combodcje, likos visiszkai su
naikintas per bombas per Sia- 
miszkus lekiotojus, kurie taip
gi instpjo in kare prigialbet 
Graikams ir Anglikams. Daug 
žmonių užmuszta ir sužeista, 
bledes milžiniszkos. Miestas 
beveik visas sudege po bom
bardavimui.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Berlinas. — Angliszki ero- 
planai vela bombardavo Bėr
imą ir aplinkinius miestus pa
darydami daug bledes ir už
musze skaitlį žmonių. Ugnys 
kilo po miestus kuriuos bom
bardavo ir daugelis žmonių žu
vo liepsnose.

London. — Londonas taipgi 
likos bombarduotas per Vokie- 
czius bet padare tik mažas ble
des. Bombardavimas tęsęsi tik 
trumpa laika.

Rymas. — Italai prisipažys- 
ta kad Anglikai padare dideles 
bledes Italiszkuose miestuose, 
kaipo ir likos užmuszta dauge
lis žmonių ir keturi miestelei 
likos visiszkai sudeginti.

Vokiecziai Aploikys 
Maista Isz Rusijos

Berlinas. — Rusija sutiko 
maityt Vokietija su visokiu 
maistu už Vokiszkus iszdar- 
bius reikalingus ant ukiu ir už 
kariszka materijola. Vokie
cziai buvo priversti jeszkoti 
pagialbos nuo Rusijos nes isz 
niekur negalėjo gauti maisto 
ne grudu.

Pirmutinis Paveikslas Isz Graikiszkos Kares

Szitas paveikslas yra pirmutinis kokis buvo prisiuns- 
tas in Amerika, kuris parodo Graikus su Anglikais, ku
ris buvo nutrauktas ant salos Gretos, Italijoj. Szitie ka
reiviai szaudo Italiszkus eroplanus. Sala Greta yra nau
dojama per Anglikus kaipo stotis eroplanu užklupancziu 
ant Italu.

DARBININKAI NEBASZNINKAS
SURADO $20,000

Bet Tures Sugražinti

Pueblo, Colo. — Senam na
me “Ali nėr ’s Rest” kuris ki
tados buvo hoteliu, darbinin
kai surado 20 tulkstancziu do
leriu. Dažinoja apie tai gimi- 
jies. mirusio locniniuko, Fredo 
Lupton, uždėjo aresrta ant pi
nigu kurie randasi bamikoj ii 
dabar eina teismas ant’atgavi
mo surastu pijiigu.

Apie 60 metu adgal Ralph 
Lupton pribuvo isz Anglijos 
ir apsigyveno czionais. Pasta
te hotel! ir gyveno jame lyg 
1915 meto. Lupton mire stai
ga! iieiszreikszdamas savo gi
minėms kur buvo paslėpęs sa
vo burta. Po jo mireziai narna 
nupirko Rex Mining kompani
ja in kuri insikrauste supre- 
dentas kasyklų ir pradėjo ji 
pertaisinet pagal naujo budo. 
Darbininkai pleszdami sienas 
ir grindis, užtiko puodus po 
visa narna kuriuose radosi 
auksas ir sidabras. Darbinin
kai pasidalino pinigus užlai
kydami s'lap'tybeje savo radini.

Ne ilgai slaptybe surasto 
skarbo užsilaikė nes vienas isz 
darbininku neužganadintas isz 
savo dalies iszdave viską. Szei- 
myna dažinojus apie tai, uždė
jo areszta ant pinigu ir kovos 
an't atgavimo 20 tukstaneziu 
doleriu.

Turtas Senoje 
Komodoje

Newburg, N. Y. — Kupczius 
senu rakandu ana diena va
žiuodamas pro tūla farmerio 
narna, sustojo ir nusipirko se
na komoda už du dolerius, ku
ri kitados' prigulėjo prie miru
sios senos moteres. Atsivežęs 
sena komoda, pradėjo ja per- 
žiurinet ir surado vienam s’tal- 
cziuje ‘bleszine nuo tameieziu, 
pilna senu bumaszku. Kiek ju 
ten radosi tai apie tai užtylėjo.

I Skaitykite “Saule”

PRAVĖRĖ AKIS

Atsiduso Ir Vela 
Numirė

Fitchburg, N. Y. — Simon 
Lonfeld mirė nuo miegamosios 
ligos ir likos paszarvotas .pa
gal Žydu paprotį, prie jo likos 
Įraskii'ti keli žmones kad sėdė
tu prie lavono. Nebaszniuka.s 
gulėjo per 24 valandas negy
vas, kaip daktarai pripažino.

Diena priesz laidotuves sar
gai prie nebaszninko pa'temino 
kaip lavono akys praviro. Sar
gai suszuko: “Simonas yra 
gyvas.” Pribėgo prie lavono, 
paėmė ji už ranku ir persitik
rino kad rankos nesustingia o 
lavonas gilei atsiduso.

Paszaukta. daktarus kurie 
isžtyrinejo padėjimą mirusio 
ir nutarė kad tikrai yra negy
vas bet Žydelei nenorėjo tam 
tikėt ir pertrauke laidotuves 
da tris dienas o kada Simonas 
jau neat'gijo, žinojo kad tikrai 
yra miręs.

Ka Vyras Uždirbo Tai 
Motere Praleido

Reading, Pa. — Pacziule Be
no Foster apskundė savo pri
diegei i kad jis jai neduodavo 
pinigu ant pragyvenimo, bet 
kada vyras stojo prieste sudžia 
tai jis papasakojo del ko ne
galėjo iszmaityb; savo pacziule. 
Vyras darode sudžiui buk jo 
pati praleisdavo kasdiena po 
kelis dolerius ant aiskrymo ir 
kendžiu o vaikai neturėjo ika 
yal'gyt ir beveik nuogi vaiksz- 
cziojo po ulyežias. Slidžia da
vės gera pamokinimą, mot erei, 
liepe jai apmalszyt savo norą 
ant valgymo saldumynu ir ge
riau dažiureti vaikus ir narna.

— Kanada turi. 23 tukstan- 
ezius visokiu kremu kurie daro 
biznio ka's mimfta ant 700 do
leriu.

— Amerikas iszdirba sto
ros popierois del visokiu bak.su 
kas minuta. po 20,000 svaru.

bak.su
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Kas Girdėt
;įa dabar turės beda su penkta 
kolumna <bet da. ai-szesne beda 

1 laukia. Hitlerio, visuose skly-

Amerikoniszkas Ambasadorius Iszplauke 
In Franci ja

dien gyventojai tuju užgriebiu
Martinas Trotman, tarme- sklypeliu tveria, dabar pen 

ris isz Missouri, likos uždary-,,].-(l[Unina priesz Vckieczius. 
tas kalėjime ant pasiskundinm; ].sz.laimejo Hitleris su 
jo 17 metu clukreles, buk jis ja ! 
pardavė kokiam tai Robertui;
Gailzen, užmokėdamas jos te-j.pa(.zjq sklypeliu daro 
yni doleri už'ko'žna švara — vi-'gus suokalbius priesz 
go 115 doleriu. Kada Galitzen; Lenkijoj, Norvegijoj,

ialbinejo jam, dabar isz tu

Hitlerį.
(Izeko-

atėjo pasiim't savo nupirkta Skivalkijoj, JLolandj.įoj, Frau-! 
gyva ji tavora, mergina, neno- cjjoj įr Belgijoj o net ir Rumu- 
rejo eiti su juom nes ji nemy-1 p.jjoj i.r Jug.o-Sla.yij.oj sal?otiz-^ 

Įėjo. Tėvas per tai labai užpy,-.1 pj-a,s \’jp.^palauja drų-eziai.
ko. Senis privalo aplaižyti 115. Yra. tai tiktąi mažai dajele to, 
rimbu ant pecziu kas sanvaite, kits prisiartina kada Vokie- 

j ežiams paslys koja ant karisz- 
ku frontu. Tada tai Hitlyris 
su pijais, i r. ąkja us ap t, ^a.vp, slk u- 
ros kas tai per J udpsiziifzka 
y m toji peiikta kolom na.

A teis, ekspilozįja. ku rį isgpesz 
visa vilti poparedkp A pkiecziii 
Europoje. A t si.lvgi ninjas Jtpk i s 
ateis tada ant t'okiecziu ir Ita
lu bus gerai ųžsi ta ritinta 1 ja u
sme tuju žveriszkti diktatorių 
nes sziadien ne tik Italijoj ky
la -debės-ei neužganadinimo bet 
ir visoje Vokietijoj nes gyven
tojams tuju sklypu nubodo ka
res isz kuriu jokios naudos ne
turi tik godumas kad turėti 
švietiszlka galybe.

per visa meta už toki pasielgi-: 
ma. ir neprivalo užmirkti no
rinti jis yra bjaurus verszis . 
bet varginga miergaj.te ne yra 
parsziukas idau't, ja svarais 
pardavinėtu.

Daugiausia sėnjaunikiu ant . 
(svieto randasi Su v. Valstijose ; 
kaip parodo -jia skuti pis sura- 
szas gyventoju. Pagal suraižą 
tai ezionais' randasi kandidatu 
in luomą moterystes daugiau 
kaip deszimts milijonu arba 
ant kožno szimto merginu pri
puola 120 jaunikiu. Daugiau
sia ju randasi vakarinėse da
lyse valstijų.

Nora ko stebėtis 'kad isz Eu
ropos rengėsi milijonai mergi
nu pribūti in Amerika jeszko- 
ti sau vyru. Tegul tieji jauni
kei pribuna in Mahanoju o su
ras sau mergina kokia panorės 
peš ju ezionais randasi visokiu.

Dvylika jaunu merginu isz 
Austin, Teksu, sutvėrė nepa
prasta kliu-ba kuri užvardino 
‘ ‘ Teisingystes Ki rūbas. ” Na- 
res tojo kliubo laikysis tiktai 
teisybes ir nieko “nevynios in 
beveikia.”

Ant pavyzdies paimsime, jei
gu viena isz tuju merginu bus 
perstatoma, kokiam jaunikiui 
o jeigu nepatiks tai vietoje at
sakyt jam: “Malonu man ta- 
mista pažibti” tai atsakys: 
“Gailinusiu labai, bet tamistos 
nenoriu pažinti nes turi krei
va uosi, esi žvairas ir kreiva
kojis”, ir taip panasziai.

Ar tik merginos neu’žsitrauks 
ant saves neapykanta žmonių 
o gal ir in kalėjimą .pateks už 
taja teisybe. Juk sziadien ant 
svieto nesiranda teisybes — 
visi meluoja!

(Sziadien visi geidžia būti! 
iszmintingais! Ir tąsai, kuris’ 
kaimo mdkytkla yra. užbaigęs, 
nori būti “mandresnis” kaip 
tas, kuris pabaigęs yra univer
sitetą. Tas, kuris yra paraga
vęs truputi “mokslo” garsi- 
nanezio per kokius ten agita
torius—Komunistus, tai jam 
nuduoda kad jau yra pabaigęs 
visas svieto mokyklas.

Tokio ‘žmogaus reikia gailė
tis nes tai kvailiauses .sztamas 
“maudruju” kuris viską žino 
•ir nesiduoda, save perkalbėt 
iszmintingam žmogui.

Pana Edna Stonewell, isz Fi- 
ladelf i j os, a psk ui i de Ford ’mau
da Cummings, isz to paties 
miesto kad nedalaike duoto žo
džio apsipaeziuoti -su ja, už ka 
apskundė ji ant deszimts tuks- 
’taneziu doleriu. Ju meile pra
sidėjo dvideszimlts metu ad- 
gal. Teismas pasibaigė su taja 
pasekme kad sudžia pripažino 
panai Ednai po penkis dolerius 
už kožna praleista meta panys
tes per ka pasidaro isz viso 
szimtas doleriu.

p Ne tiktai Faszistiszka Itali-

Ant szito kariszko laivo is ’plauke ana diena admirolas 
William D. Leahy, in Franci;a, apimti savo dinsta. Drau
ge su jucm keliavo ir jo pati Paveikslas likos nutrauk
tas kada laivas iszplauke isz Norfolk, Va. Kapitonas lai
vo Johnson stovi szale. Ambasadorius pribuvęs in Fran
ci j a susirgo szalcziu ir turėjo atsigulti in lova.

Aplinkinėje Cerignola, Ta
lijoj, randasi dvarelis kuriame 
niekas negalėjo gyventi per 
szeszis metus. In taji dvareli 
per tuos molus visi perkūnai 
t renkdavo nedalypstėdami vi
sai kitu aplinkiniu namu. Gy-

Sztai pasakele kuri duoda 
mums gera pamokinimą:

Senas ūkininkas ėjo su dtu- 
belninku vakaro laike per gir- 
ri.a namo ir .sztai -pasitiko sii 
didele meszka. l''ki įlinkas ne
spėjo prasiszalin't ir ant jo pir-i 
mutinio mesz'ka užklupo ir 
paršimetu'S eme terioti žmogeli 
o ilki įlinkas, negalėdamas isz 
jos glėbio isztrukt, pradėjo 
szaulfcti varguti, kad ji giaiibe- 
tu isz meszkos miltino g'lebio. 
Tasai, ipaemes drąsą, szoko ant 
meszkos o turėdamas kirvi ir 
shakes, kelis sykius davė su 
kirviu o ant galo -su szakems 
aure mesžkai in vidurius. Ka
da ūkininkas, pakilęs nuo že
mes, pamate negyva meszka, 
pradėjo Ikoliot ir rugot ant. 
varguczio, kad -meszkos skūra 
sugadino ir kad ji dabar jokios 
vertes neturi, vadindamas ji 
kvailiu, balvonu ir 1.1.

Toji pasakaite duoda mums 
prik-loda jog kada žmogus bė
doje (t.ai tada jis gaitavas vi
siems pasliaukot ir pulti iii ko
jas, kad tiktai ji gialbetu o ka
da lieka iszgialbetu ir nuo ne
laimes būna liuesas, tai tuojaus 
pakelia nosi augsztyn ir tam, 
kuris ji gialbejo vietoje szir- 
diingai jnidekavol, pradeda į 
jam iszmetinėt. ir kožna skati-Į 
ka rokuot.

Taip lyginai, kaip tas ūki
ninkas, gulėdamas po meszkos; 
letena prasze: ‘Steponuk, bro-l 
link, gialbek! o 'kada isz po1 
meszikos iszllndo, gailavo ska
ros ir visaip ant Stepono plū
do. Tokis tai žmogiszkas bū
das, vis už gera, piktu užsimo
ka.

Skaitydama “SauleIsz /isu Szalill MUSU SKAITYTOJU llszmoko Lietuviszkai!
• «- I ’ ■ '

BALSAI

UZMUŽE MERGINA

Kuri Kentėjo Nuo 
Sužeidimo

“Sauk” Malonus 
Sveczias!

Guodotina Redakcija:
| Prisiuneziu tamistoms užmo-

Harforsfod, Anglija. — Su- kesįi |]ž ].likrasZtit kl|1.p yra 
jdas ezionais perkralinejo ar.>- nia]1() ma]()n.;’s sveczias, per vi 
i \ a t( i>»ia apie užniu-zima m< r- slls mefus, nes be jo butu man 
gilios, per \cdu.-i v v ra, km i jiesmagu gyventi. Jame ran

dasi visokiu akyvu naujienų i: 
puikiu ir pamokinaneziu pasi
skaitymu. AVlinui. jums laimin

iu linksmu Nauju Metu ii 
lai Dievas jums suteiks geros 
sveikatos. Ju.su skaitytojas, 

TONA' SUPINKY, 
isz Shadyside, Ohio.

ve mirtinai pažeido su revolve-

(.iuiodci.'ina “Saules” Redysfe:
Prisiuneziu užmokesti už 

laikraszti ant puses meto o ka
da laikas pasibaigs nesulaiky
kite, nes bus užmokėta. Jusu 
Jusu laikrasztis yra labai aky
vas ir mes ji skaitome su mie
lu noru. Per “Saule” iszmo- 
kau įskaityti Lietuviszkai. Su 
pagąrlia, ■; z

PHYLLIS KERR, 
isz Pittsburgh, Pa.

iszsiaiszkinejo tuom,
.kad mergina radosi mirsztan- t

rinkome i n Žiedo fabriko® par
duot, lives’. Merkszaitis papra- 
szias marsz’kiiiaras tris metrus

zanas man tik du metrus sutiko

.ežiam purieji me ir melde jo, 
kad pabaigtu jotdos kentėjimus 
per nuszovima jos.

Sudas paliuosavo Edmundą 
Pearson, 37 melu, kuris n-žmu- 
sze ta. mergina, Elma Elks, 20 
metu amžiauis. l’ž ta. gerade- 
jista Pearson persėdėjo kalėji
mo kone meta laiko. Gydytojai 

teismo, ka.d 
s, kuri pati 

kad
dienas.

Acziu Už Gerus 
Velinimus!

Acziu Už Gerus 
Velinimus!

yra. užkeiktas nes jame likos 
papildyta kelios -baisios žu- 
dinstos todėl i-n ji' trenkdavo- 
perkūnai kaipo bausme Dievo.1 
Gyventojai prasergedavo žmo
nis idant dvarelio niekas ne- 
randavotu nes jame atsitinka! 
baisenybes. Į

marsžkiuius, atsake: nėra.”. O 
kitam pirkėjui marsžkiuius 
pardavės. Be abejojimo, Cha- 
zanas pardavė marsžkiuius 
Abramsonui, (Žydas), o Lietu
vis darbininkas isz dvieju me
tru materijolois gali tik pora 
rankovi u ipasi s i udinti.

pripažino laike
mergi n os ža i d ui y 
sau pasidarė, buvo tokis, 
butu gyvenus tik bele

NUZURETA
UŽ RAGANYSTA

Gerbemoji Redakcija:
Prisiuneziu tamistoms užmo

kesti už laikraszti ant visu me
tu ir vėlinu visiems laimingo 
pasivedimo jusu darbuosia ir 
kad Dievas suteiktu jums ilga 
gyvenimą darbuotis del mus da 
ilgus, mėlius. Linkiu pasekmių-

Gerb. Redyste “Hdutes:
Linkiu jutais aU‘t Nauju Mcitu 

kad jus Dievas užlaikytu prie 
gyvasties ir sveikatos už ju
su nenuifetantii pasidar'baviima 
del labo Lietuvystes, su atvira 
szirdžia nepaisant kiek valan
dų ant dienos daibuiojat.es 
taip dideliam darbe. Lai Die- 

; laimina su sziuomi me- 
jusu visa iždavysta, 'lidku 
liagarba, ju.su skaitytojas,

JUOZAS K1EDIS, 
isz -Oleveland, Ohio.

lu
su

Likos Nužudyta

Ant galo “užkeikimas likos 
iszaiszkintais: Priežastis nuo
latiniu perkuniszku trenksmu 
in dvareli buvo ta: dvarelis 
stovėjo ant vietos kur po vir- 
szu'nei žemes radosi daug, vari
nes rudos kuri pritrauki n ėjo 
elektriką prie saves. Tasai su
radimas nustebino visa miestą 
o Meilini lik aš pardavė -dvareli 
ir aplinkine žeme už puikia su
ma pinigu--del fabriko vario.

NEPAPRASTI
ATSITIKIMAI,

BET TEISINGI

ISZ LIETUVOS

New York.— Geriausias stu
dentas kuris užbaigė isia garbe 
mokslą raszybos yra James 
Wertmann, 16 metu vaikas be 
ranku kuriu lietuko automobi- 
liaus nelaimėjo, aplaikydamas 
už tai 10 tukstancziu .doleriu 
su kuriais lavinsis toTimespiam 
moksle.

i Automobilistas Užimi- 
sze Kauno Pohcijanta

Huntington, Pa. — Frances 
Jennings norėdama parduoti 
arkli, patalpino laikra-sz-tije ap
garsinimą ant kurio atsirado 
kupezius. Kada žmogus atėjo 
pirkti arkli, Frane pažino jame 
savo dingusi vyra kuris ja ap
leido 15 metu adgal, manyda
ma. kad jis yra mires. Dabai' 
porele gyvena linksmai.

Sevilla, Is‘ipania.«— Alicen'la 
TrniUo, sena kaimuote isz kai
melio Olivenza, likos isztrauk- 
ta už plauku isz -savo vargingos 
bakūžėlės per indukusia myne 
žmonių ir sudeginta už kaimo. 
Jos vienatiniu prasižengimu; 
buvo tas, kad prigialbinejo 
s-erganeziams kaimuoez-iams 
laike ligin,p.kada josios patari
mai ir gyduoles nepagialbejo, 
tada ''pradėjo užme'tiheti jai', 
kad yra ragana.

Gal niekur .nesiranda tiek 
lengvatikiu, tamsunu ir tikin- 
cziu in visokias raganystes 
kiek randasi tokiu Ispani
joj, o tai del to, jog mažiausia 
tonais randasi žmonių, kurie 
ne turi jokio mokslo. Nėr ko 
stebėtis, kad tamsumas taip 
vie-szpat aluje tenąis.

dimo. Lieku .su pagarba, jusu 
skaitytojas,

S. KARLAV1CZIUS, 
isz Lawrence, Mass.

— Plytos yra dirbamos A- 
merike po 8,000 kas minėta, 
kuriu verte yra 100 doleriu. .

SKAITYKITE “SAULE”

VISUOMET SM

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztaįai Dvasiszkijai 

Dalejdus

Suvienytu Valstijų valdžia 
intaii.se akyvas naujas maszi- 
nas del spausdinimo paczkiniu 
markiu. Ariena. isz tuju maszi-j 
nu atspaudo, uždeda klijus, 
iiszidžiovina, daro skylutes ir 
rokuoja keturis milijonus mar
kiu aid dienos. Prie maszinos 
stovi tik du darbininkai. Kita
dos reikėjo ant atspausdini
mo keturiu milijonu markiu, 
4.0 darbininku ir tiek drukup- 
jamu maszinu kožna diena.

Neužilgio maszinos gal isz-j 
stums visiszkai darbininkus Lietuvos 
nuo visokiu darbu

Kauna®.— Važiuodamas gir
tais automobiliam isz ezionais 
gyventojas Kazys Martinionis 
užmaiisze Vytauto prospekte 
policianta Petrą Banioni, kuris 
tvarkė važiavimo automobiliu. 
Banionis paliko paezia ir tris 
mažus vaikus.

Tarybų Lietuva raszo: Kad 
reikia paskelbti kova su girta- 

jvimu. Taipgi raszo kad szim
tai darbininku kSzancziuose, 
Aleksote, Vilijampolėje, Žalia
jame Kalne ir net miesto vidu- 

į ryje vakarai® sutinkami smar- 
ikiai insigere, triukszma kelia. 
Nemaloniu ir skaudu tai sakyti 
nemalonu tai matyti, bet nema
loniausia, kad taip yra. Laik- 
rasztis siūlo, kad reikia nusta
tyti invyki, iki kokio laipsnio 
žmogui leisti vaiszintis. Inmo- xn.(4be savo darbdavio 1,(548 dol- 
niti vadovai netur pro pirszjus erįus kurįUQS suvado turtingas 
žiūrėti in savo darbininku pa- .žmogų® ii' atnesze pinigus in jo 

. i • j -lt • J „.JI... O..1! . . •

Barbariszkas Pasielgi
mas Tėvo Su Vaiku

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

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

DABAR, TIKTAI $1-00

Royalton, Mass. — Kunigas 
J. .M. Kinder, rado ant pastoges 
sena knyga kuri radosi jo 
szeimynoje per tris szi minis me
tu. Buvo tai knyga po vardu: 
‘Atsiliepimas in Net’ikinczius!’ 
Toji knyga sziadien yra verta 
20 •tu’kš'tancziu doleriu.

Little Rock, Ark. —■ Pearce 
AVatkins, kuris ne turi abieju 
kojų, Tikos aresiztavotas už 
greita važiavimo, automobi
li i nm.

Phoenixville, Pa. — Marvin 
Dubo'is, įsizot'eri's autotroko, pa

Santiago, Kuba. — . Semion 
Natchases, asiztuoniu metu vai
kutis, aitejas. in policijos stoti, 
parode virszininkui baisius žai- 
d ui i u s-koki ms-jam uždavė.jo tė
vas. Vaiko rankos buvo baisiai 
apdegintos, kurias levas pri
verstinai uždėjo ant pecziaus.

Yra tai vienas is-z bjaiinriau- 
siu pasielgimu tėvo su savo vai
ku, ir nedorėlis turėjo pastatyt1] 
kaucija lyg teismui.

Vaikutis likos atiduotas imi 
globa labdaringas draugoves, 
kuri įstums teismą lyg pabaigos 
kad toki žvei-iszka- tęva nu-
bausti.

“SAULE” Mahanoy City, Penna

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

>■ - J
-------—o-------—

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

Drucsiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszai®

sivelavima ateiti in darba, del pa.mn Radęs Dubois szoimyna 
varge, pakvietė visus atsilan-•_Į.to, kad jis dar nespėjo iszsipa-

I girioti. Tuo labiau negali pri-1 kvįį ,p,as jį anį dvieju sanvai- 

■I leisti, kad in imnoneis ateitu g^iu iu Poeono kalnu®.
gilti. ---------

 St. Paul, Ill. — Kada .sudžia 
_ _ 1 • • užklausė Petin Mover del ko

Pardavė Marszkinius nepaima persiskyrimo nuo .s-a- 

Žvdui, o Lietuviui Ne jvo paezios tai -žmo- 
J 1 ___ _ 'gelis.atsake: “Bijau ponas su-

Vilkaviszikio darbininkas'džia, idant vėl nepasiliktau 

.AIerksza.itis piktinasi Tarybų kvailiu ir kitu syk neapsipa- 
skiltysc, kad “darbi-' cziu-otau; geriau gyventi su ta

1 ninkams skirta valanda susi- ragana.”

Atėmė Prieglaudas

l'kmerges apskr.-, uesenei bu
vo atimtos isz Krik-szczioniu 
sziois prieglaudos: Ukmergės 
mieste esanezia prieglauda,
Kavarsko Szv. Vincento de 
Pauliaus prieglauda, tos pat 
organizacijos prieglaudos 
Kurkliuose, Liduokiuoise, Gie- 
draieziuose ir Musninkuose, 
taipgi Ge-lvoniin: Krikszczioniu 
Draugijos prieglauda.

SZ1A1 k A RASZO I8Z LIETU V Qh 
APIS 8ZITA KNYGA

Tūkstantis Neit 
irViena E

G’erbemaMia —
Sulaukiau nuo jus* 

mano vardu knyga 'TukatantU 
Naktų Ir Viena” ui kuria tart* 
azirdlnga acziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 'T ūksianti*
Naktų ir Viena" apturėjau, nes maa 
labai yra tingeldu skaityti visokia* 
Istorijas, Jas skaitydamas net nepa
sijunti kaip laikas Birentai Ir sma
giai praeina. lit Tįsiems llnkSczlM 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” 1* 
skaitydamas žmogus apie Tiška tad, 
pamlrszti ir Tįsoki rupescsląj aor'i 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba. A. tOKAB.
Dv. Palazduonys.
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszd'avimas 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” Mahanoy City, Pa

Ju.su
daibuiojat.es
ju.su
intaii.se


“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Mariuką
Įinpuole in ne los'ka ir 'tame yi- 
1 sai neklydo. Nuo to laiko szvel- 
{iii ir linksma Marinka nenore-J 
| jo in A domuką, net pažiūrėt o 
'kad ir kada jai pundeli kviet- 
ku paduodavo ir .pasakydavo:

vienas mane supranti, duok ro
dą, praszau tavęs, k;a turiu su 
savim padaryt nes ežia ilginus 
neįsz’kesiu'. Szitas dvaras sto
josi man ne svietu, visi ant ma
nėsi žiuri, taip kaip isz manes

Ponas Vasiliauskas, valdy
tojas gražaus dvaruko, gryžo 
per pietus isz lauko, užsimisli- 
jas žiurėjo in žeme, tame pa
juto lengva ant jo rankos dagi
ly! ėjimą. Prieisz ji stojo jauna 
mergina, vedanti už rankos 
maža. vaikiuką.

— K a nori ?
. — 'Tarnystos, daugalis pone, 

— aksake nedrąsiai mergaite ir 
iki žemei jaunam ponui pasi- 
■kloniojo.

— Ar negaili namie tėvams 
prigelibet ?

O ponaiti, tėvas numirė 
jau labai senai o mama pora 
nedeliu adgal taip-gi mirė — 
o asz neturiu kur su broliu pa
sidėt.

— Tai tu gal ne isz szio kai
mo? — gpalklau.se ponas szvel- 
niai ir pažiurėjo! in akis var
gingai mergaitei, po tam pa
glostė mažam vaikukui veidą, 
•kuris laikėsi savo ■sesultei už 
szlebukes.

. — Mes isz Parubiu, pone, 
nes girdėjome kai p žmones kal
bėjo kad .ežia geras gyvena po
nas, tai net ežia at slinkome po
no praszyt tarnystos. O tas 
mažas Laurukas galės žąsis 
■paganyk

Nusiszypsojo ponas ir liepe 
eiti paskui -save. Atvedė juos 
m dvara, paszauke gaspadine 
ir prisakė jai, kad užsiimtu su 
mergaite, kad gražiai parėdy
tu, mokintu skalbt, sint ir skai
tyt. Po tam pasakė Mariukai 
jog jeigu gerai elgsis ir isz- 
moks atsakaneziai tarnystos, 
tai bus pirmarankė' jo paczioš. 
Taipgi prisakė apieka votis ma
žu Lauruku.

Trumpame laikė Mariuką 
likos ne tik nuo ponios mylima 
bet ir nuo viso dvaro, buvo ge
ra., paklusni ir prielanki ir bu
vo laibai patogi mergaite ir 
skabri kaip vijurkas, kad net 
visiems pasidabojo. — Kas ne- 
dele anksti, ved© už rankos sa
vo maža broli Lauruką, grąžei 
pasirėdžius, ant Misziu Szven- 
tu in bažnyczia. Ten klūpoda
ma su nužeminimu per visas 
Miszias meldėsi, dękavodama 
Dievui, 'kad del sieratu. miela- 
szirdyste parode, kad atitiko 
gera, poną’, kuris davė prie
glauda o su kurio pagelba bus 
naudinga žmoniems o taipgi 
pasidabos ir Dievui. Meldėsi 
uoliai už tėvu duszias o labiau
sia už motinos, kuri 'danguose 
iszprasze ideO. savo <vaikuieziu 
szio laikinio gyvenimo. Prie 
tokios maldos, aszaros birejo, 
kaip perlai raudonu veideliu. 
Mariuką buvo prie tos maldos 
graži; besimeldžiant nieko ne
girdėjo, taip buvo malda už
imta, ne vienas jaunikaitis ka
da-ne-kada dirstelėdavo ir ne 
vieno szirdis stuksėjo o neit ir 
turtingi gaspadoraieziai butu 
norėjo susidraugaut su gražia 
Mariuką.

Mariuką bažnyczioje nesi
dairo, taip kaip kitos merginos 
daro, nesznekejo nei nesijuokė 
nes žinojo kad bažnyczia tai na
mas Dievo, tai szventa vieta,' 
kurioje tiktai meldi is reikia. 
Kada iszeidavo isz bažnyczios, 
greitai .eidavo per laukus na
mon, kad gaspadinei prie triu
ko prigdlbet, neturėjo laiko 
kad su kuom pasipažint. Dova
nai vaikinai norėjo ujžkalbyt— 
yisgda jiems isgspyu&davo.

Taip perbėgo Mariukai tuoj 
būtinai keletas metu — iszau- 
go kaip nendre o kas labiausia 
iszmoko daugeli naudingu dar
bu. Labiausia, kad mokėjo isz 
knygeliu bažnyczioje melstis 
nes gera gaspadine iszmokino 
gerai skakylt ir raszyt o taip
gi gražiai sint ir mezginėlius 
mėgst nes kaip ponas pasakė 
kad bus ponios pirmarankė, 
ketino neužilgio toji ponia par
važiuot ir ponas prisakė pa
rengti. ’kas t i’k del priėmimo 
jaunos ponios reikalinga. Ma
rinka tame pakaju je, kuris po
niai buvo paskirtas, paredka- 
vojo ir triūse. Sodauninkui, 
kuris kvietkas in ta. pakaju 
nesziojo, 'taip jam Mariuką, pa
sidabojo, kad neit kelis puodus 
su kvietkoms iszmete^ 'bežiop
sodamas an't Mariukės.

Po keliu nedeliu parvežė po
nas ponia, buvo ji linksma nes 
mieste užaugus. Ponas, norėda
mas savo paezia linksmai lai
kyt, nuolatos savo aplinkiniu 
kaimynu pas save prasze ir vis 
ka.s diena buvo linksma kad 
net. ir Mariukai patiko o p-riek 
tam. buvo pirmutine prie po
nios.

Marinka turėjo mažai prie 
ponios dapbo — aprengdavo 
rytmetyje ponia o jeigu kur 
ponia iszvažiuodavo, (turėda
ma. laiko, rodydavo del ponios 
czepeczius, prosavodavo ir t.t.. 
bet prievartos anepristovo ant 
saves neturėdavo. Szventa 'to
lėjo gyvenimo — ponia buvo 
gera kaip aniolas o 'patogi kaip 
rože. Oi, nelaime tai del Mariu
kės,-kad pas-gražia ponia tar
navo!

Jauna ponia, norėdama da 
būti gražesne, dare visokius 
spasabus kad įtik žmoniems pa
tikt. Rankas kasdiena apie de- 
szim-ts sykiu mazgojo ir nie- 
kuom nebuvo užimta, kaip tik 
savim. Nieką ta jauna ponia 
per dienas neveike ir nieko ne
žiūrėjo nes viską dirbo tarnai
tes.

Marinka temindavo ta isz 
tolo ir pati norėjo sekti jos 
pėdoms. Jos rankutes ir-gi bu
vo mažos bet riebios ir pirsztu- 
kai su adata subadyti, per tai 
nelabai jai patiko o kada- pa
žiūrėdavo tai ant saves pykda
vo. Biednai Mariukai vartėsi 
galvoj nes in puikias nuo po
nios dovanotas szlebes insire- 
džiu’s, pradėjo mislyt, kaip ir 
kokiu badu ’padaryt rankutes' 
kaip ponibs. Apsileido darbuo-
se kad pirszlte'liu’s paezedyt, 
imdavo ponios visokius Ikve- 
penezius isz staleziaus aliejus, 
bego in sodną 'kad niekas ne
matytu ir tope savo rankas.

Viena karta sodauninkas, 
kuris ja isz dus'zios mylėjo, pa- 
temijo kaip bego in sodną., vis
ką mate, ka ji savo rankoms 
dirbo; negalėdamas nukensti, 
prisiartino nematomai ir tarė:

— Mariuk, mano mieliausia! 
kam tu taip 'triuši apie savo 
rankutes?

“ Labas rytas, Mariuk, te tau in 
plaukus kvietkeliu”, tai nega
na kad nepriėmė liet da kočio
davo kalbėdama =

— Kad. lt u nori žinot, tai asz 
ne Marinka bet ponios pana.

Ir ėjo sau nuo biedno so- 
dauninko Adomuko.

Biednas sodauninkas patro- 
lijo suvis pas Mariuką loska, 
kuri apie ka kita mislijo. Bo
nas suvis atsidavė savo paezei, 
pavedu ant trumpo laiko jau
nam ekonomui gaspad or ravi
ma, kuris kaipo rodininkas bu
vo priimtas o Marinka, kaipo 
graži mergaite inpuole jam. in 
aki. Tankiai matydavo ja su 
'knyga rankoje ir pa-mi šlijo sau 
kad tai nedurną mergina, kad 
nuolatos skaito. Prisiartinda
vo prie josi ne .syki, kada turė
davo laiko; perdestinejo ta, ka 
ji nesuprato, negana kad gir
davo jos iszminti bet da pradė
jo ja ir jos akutes, veideli ir 
sz velnią s rankutes girti. Pri
mine taip-gi kad gaila tokiu 
rankucziu prie adatos o kalbė
jo taip kožnas vyras kuris riori 
intikti gražioms merginoms. 
Mariuką., kuri neva protinges
ne nuo .kitu buvo, nedasiprofe- 
jo to ir viską, už teisybe palai
ke' ir ta mislis jos galva-džiovi
no.

— Kaip tai, —mislijo ne sy
ki — svetimi žmones pažino 
kad asz. prie 'ko kito sutveiHa 
•o ne prie tos -nuobodžios ada
tos, proso, arba kitokio darbo. 
Niekas mano vertes nepažino, 
kaip tik ponas Mikola (tai]) 
vaidinosi, ekanomas) ir gal ne 
.vienas manės taip numylės, 
kaip jis. Ka-.gi, kur ponas, tai 
ponas. Ot, dabar musu ponas, 
kaip puolinėją, prie savo pa
ežio®, kaip su ja glamonėjasi, 
net pavydžiu žiūrėt ir nieką 
nepavelija jai dirbti. O mane 
kas laukia? Ar tai asz ture-, 
cziau eiti už 'kokio mužiko ku
ris guitu. mane in darba — ar 
tai mano rankeles ant to su
tvertos? ar tai asz nepataiky- 
cziau ant kanapos sėdėt, grąžei 
pasiredy/t ir savo vyrui pa.si- 
dabot, kaip mus ponia del po
no.

Galvoje Mariuko® kasžįn kas 
darėsi, vaikszcziojo, kaip ne
sava. Nedasiprbtejo kad visi 
jos ta kvailumą suprato, nes 
jau ir nesislėpė ir per tai jos 
pradėjo nekensti.

Nuo to laiko vilkosi dienos 
nuobodžiai nes darbas nerupi 
— o kaip nenorėjo dirbt tai ir
nerado darbo, nuolatos mislijo 
apie atmaina savo buvimo kad 
norėjo būti kuom kitu. Žino
mas daigltas kad tingėjimas 
yra motina visokiu nuodėmių. 
Isz to visko Mariuką stojosi 
labai nedora mergai te ir del vi
su insipyko. Negalėjo naminiai 
iszsidyvyt, isz tos Mariukės 
permainos o ponas Mikolas sa
vo duszioje isz jos juokėsi, ant 
galo pradėjo in visus juoktis, 
kad Mariuką aut ponio® apsir
go. Ne ’susiprato to Mikolo isz-

Persigąndo Mariuką isz ’tos 
netikėtos užeigos, užpykus pa- 
szoko isz vietos, pažiurėjo ne 
meiliai ant sodauninko ir at-

juokimo, sukvailinta suvis Ma
riuką, norėjo savo mislis sa
viškiui iszvert, ponui Miko- 
lui.

įsake: Kada viepa vąkara ponias
— O tau kas do to, ka asz Mikola gryžo po vakarienei in 

tau darau, vaktuok savo juodu savo sltancija, įsibėgo priesz 
ranku o man duok pakaju. | ji Marinka ir atsiliepė in ji tais

Ir sltaigai atsitraukė eidama žodžiais:
in dvaru. Sodauninkas ant ei-j — Ponas Mikole, ponas esi 
nanezios žiupejo, pajuto, kąd vienas mano isztikimas ir tu

l.ycziodamiesi, nes manes visai 
nesupranta, man. jie pavydi 
kad asz, nors biedna, vienok' 
su protu visus peraukszt inu.! 
Palys jus suprantat. Asz daug, 
kcnc'ziu, tik tu vienas mane isz 
ežia, gali iszliiiosuot.

{šypsodamasis klausė po
nas Mikola, tos pasakos-, kuri, 
kaip isz knygų pasakojo o pas
kui pami’slijo sau:

— Na tai jai visai galvoje 
■susipainiojo — po tam tarei:

—■ Teisybe sakai, mano Ma
riuk, labai man skaudu, ko rei
kalauji nuo manės? Nežinau 
kokiu budu galiu tau paleng
vint?

—- Bet asz žinau būda.
— Vai koki? — ir dasipro- 

tejo kad gal nori, kad su ja ap- 
sipacziuo'tu ir isz nefycziu nu
sijuokė.

— Taip, ponas isiz manės juo
keles ir misi i ja t kad asz to ne
suprantu bet. klystat ponas, 
asz turiu protą — Ponas Miko
lai, iszgelbek mane isz ežia, isz- 
vežk kur toli in miestą,, kur ra
siu protingesnius žmones kurie 
mane apszaeavos,

Tai pasakius, taip gailiomis 
akimis ant pono Mikolo žiurė
jo kad net jam biednos merg-ai- 
tes pagailo, per kurio priežas- 
ti tapo iszpaikinta, pjastamavi- 
jo jos ligota, dusz-ia iszgydyt'. 
Po valandai padavė Mariukai 
ranka, ir tarei

— Mariiik, busiu tavo isz- 
gial'betoju, iszvesiu 'tave pas 
kitus žmones o kada, tai rytoj 
pasaikysiu.

Su karsztu nerimaseziu., lau
ke Mariuką tos dienos, negalė
jo.užmigt, ruoszesi pabėgt, .su
dėjo savo 'Szlėbes, surinko in 
viena pundeli savo mažmožes. 
Ponas Mikola tuom laik apmis- 
lijo plana iszvogimo Mariukės 
o sykiu -pasakė apie ll'ai namlsz- 
kiams, pruszydamas visu, kad 
slaptybėje užlaikytu, taip kaip 
n teko nežinod'am i.

Ponas ir ponia džiaugėsi isz 
tos klastos, nedavė ant .saves: 
suprast ka apie Ma ri tikos mie- 
ri žino, ypa.cz ponia buvo jai 
kogeriausia ir pasakė jai, ka
da ja rede, kad tikisi,, jog Ma
li ūkai gali Imt prie jos gerai 
ir labai ja gyre, kad ir tingine, 
buvo prie pabaigos. Ant tu vi
su .pagyru Mariuką savo du-, 
ežioje mislijo ir jaute kad ne
buvo jai Itoj tarnys’toj blogai ir 
kad dabar be jokio reikalo no
ri pamest —- ir jai paežiai san- 
žine klabino kad nereikalingai 
pameta. Vienok po piet Mario
ka lauke sode Mikolo kuris ne- 
poilgam atsirado.

— Mariuk, nuvesziu asz ta
ve in gera vieta, vakare apie 
des'zimta adyna buk gatava in 
kelione. Dabar naktys tamsios, 
menulis neszvieczia, niekas ta
vęs nematys, asz su karieta 
lauksiu už -sodo, pagiryje. Buk 
sveika, apie deszimlta adyna 
lauksiu.

Ir pasiskubino in savo stan- 
cija.

Iszgirdus tai Mariuką pa-
raudonavo visa.

— Iszs’ipilde, Dievui dėkui, 
/-’pamislijo sau — bet po trum
pai valandėlei džiaugsmas per
simainei in baime, nežine, kas 
jai'gali pasidaryt, kur rytoj 
apie szit'a laika bus, kasžin kas 
per žmones.

(TOLIAUS BUS)

Skaitykite “Saule”

Kiro vyrai jaunesni, 
Tai. ir doresni',

Ir is'zminti ngesn i, 
Kad ir nueja in 'koki saliuna, 
Tai po drinksa. užfundina, 

Ne1 sėdi per nakt is, eina namo, 
Ba ka, veiksi ka.rczemoje ?

O tieji, ka,senesni, 
Tai isztikro ka trankosi po’ 

sai tunus, 
0 ir po visokius namus, 
Girdo įsu guzu te bobas, 

Kvailei, daugiau niekas. 
Ir pacziuctli insimaiszo, 

Tieji da blogiau isztaiso, 
Moteres su juom varga turi, 

Ba jn vyrai ant ju nežiūri,
* * *

Kas nori sziadien ženytis,
Tai turi firsžytis, 

Viena® nuslinko pas mergina, 
Vakare apie asztunta adyna, 
Ketino sutartuves padaryti, 

Ir anlt užsakų duoti, 
.O kad veyszio drąsą turėjo, 
Mergina su juom kalbėti 

nenorėjo, 
Jisai sarmata apturėjo,
In kita st.ubele nuėjo, 

Sėdėjo lyg pusiaunaktu, 
Lauke kol proga atsitiktu, 
O ežia nedryso.isz stubos 

iszeiti, 
Kad ant. juoko nuo kiltu ne

pasilikti.
Ant pagalios paszoko, 

Ir per Įauga laukan iszszoko, 
Net arki ei sztebelyje 

pasibaidė, 
Biednas tasai vaikinelis, 
Jeigu lėtas kaip avindlis.

* * *

V ienas k vari i ūkas, 
Ne .senas da vaikinukas, 

Apie Bostoną nusibostino, 
Ir tenais viena 'sesute pažino, 
Prikalbino kad su juom va

žiuotu,
Nielko nesibijotu, 

Ndtures jokio vargo, 
Ba turės plenti darbo.

Mergina važiuoti negalėjo, 
Ba drapanų neturėjo, 

Vaikinas davė jai pinigu, 
Kad nusipirkti reikalingu 

daigiu.
Na ir parvažiavo, 

O kad ir darbo tuoj negavo, 
Tai. apspito kiti vaikinai, 

Neženiklei.
Kada, mergina su vienu 

kalbėjo,
Kiti isz piktumo drebėjo, 

Begur dam i susi valdi j o, 
Na ir musz'tis pradėjo, 

Su stiklais galvas ’susis'kriode, 
O (tai savo narsumą parode, 

Pas varta prova turėjo, 
Pusėtinai graszio užmokėjo,

O kasi neturėjo pinigu, 
Tai draugai jiem parūpino.

* * * 
Filadelfijoj 'viena boba.,

Badai labai nedora, 
Savo vyra ant niek verte, 

Gal butu padarius ir smerti. 
Bet žmoge'lis ja pamėtė, 

Neg'alejo ilgiau dalaillryti, 
Bobelei tik to ir reikėjo, 

Ba mailtele sau kita turėjo, 
Sziadien dabar gerai lėbauja, 

Antra vyra, garbavoja.
Tokiai bobai gerai pinti už

kurti,
Ir ant vėjo paleisti, 

Bėdos daugiau neturėtu, 
Jeigu taip padarytu,

„ ■ n o -su k ita is ant-i szba-nd vm-o —
MANO SAPNAS j“trialmarriage”.

Nuo jas in artima parka, at
sisėdau ant suolelio nes buvau 
labai pailsės anif dvasios ir ku- 

jn.o, nuo to visko ka buvau gir- 
■ dejas ir mates ir ant galo, suij- 
Ikei užmigau. Kaip ilgai mieg<>- 
i jau tai nežinau tiktai liek ži- 

- • • e,s n.au kad pajutau smarku skau-
j l omob'iliu buvo mažai ant uly-^^TTa paduose nuo v po kėni 
[ežiu bet oj-e lakstė dideli, ero- uian palicijuntas užda\e szauk- 
1 planai kurie leke greitumu 
Į pauksz’cziu.

Nieko nepažinojau, visi bu
vo man nepažystami. Ūžėjau in 
Viena puikia vieta, kur su di
deliu dyvu pamaeziau stoviu- 
ežius žmones prie ilgo baro ge
riant alų. Užklausiau vieno

Metas 1975.
Atlikęs ilga kelione po svie

tą, ’Sugryžau ant galo in -mies
tą kuriame užaugau. Nusiske-j 
liejau labai visa aplinkine nes' 
viskas buvo labai persimainė-— 
namai, ulyczios ir žmones. —

žmogelio ka 'tai ženklina, o jis sapna
dirstelėjo ant manės su nusi
stebėjimu klausdamas: “Ar-gi 
tai tamsta nežinai kad prohi- 
bicija jau -senei dingo, kad 
žmones paltys atmetė ja senei 
nes kitaip musu sklypas butu 
dingės o -kad nebūtu apėmė 
valdžia “Kaki Marszkinei,” 
tai .poli'tikiszka partija butu 
vis’ka isznaikine, ant; galo žmo
nes susiprato in laika ir paėmė 
valdžia in savo rankas.

.0 kad ant. rytojaus buvo 
’Szventadienis, užėjau in bažny
czia iszgirsti pamaldas savo 
kalboje bet kaip nusistebėjau 
kada kunigas pradėjo kalbėti 
.pamokslą Angliszkai. Iszejau 
isz bažnyczios ir užklausiau se
nyvo žmogelio kuris man isz- 
rode kaip svetimszalis: “Ar- 
g!i czion nesiranda Lietuviszko 
kunigo?” Žmogelis pažiurėjo 
ant manes rodos manydamas 
kad asz esmių nesveiko proto 
kalbėdamas: “ Tamistele, kul
tu gyveni kad nežinai kad mu
su Lietuviškose parapijose 
jau nuo daugelio metu -nesiran
da Lietuvišku kunigu. Airi- 
szei viską paėmė po savo val
džia nes jie statėsi save už ge
riausius Katalikus, todėl baž
nytine valdžia atidavė visu 
svetimszaliu bažnyczias ;po ju 
valdžia, ir dabar tik retai kur 
pamatysi Lidtavis’zka kunigą. 
Musu Lietuviszka tauta jau vi
sai iszdilo ir isztaufejo nes gri- 
noriu neatvažiuodavo, seni isz- 
mire o jaunieji visai užmirszo 
Lietuviška kalba. Airiszei at
ome nuo svetimszaliu visas pui
kias bažnyczias kurios ikasz- 
tavo milijonus doleriu ir kitus 
par a pi j imu s turltius.

Negalėjau atsistebėti ka gir
dėjau ir maeziau.

Ant galo nuėjau in sztora su 
vilc’zia kad gausiu nusipirkti 
Lietuviszka la.ikraszti isz kurio 
dažinotau daugiau kas atsitiko 
ant įsvidtio. Ir tenais nusistebė
jau kada man pardavikas ap
reiškė kad Amerike jau nuo 
senei nesiranda Lietuviszku 
laikraszcziu nes žmones už
mirszo skaityt Lietu viszįkai ir 
retai kur sziadien randasi 
žmogus kuris tuja kalba skai
tytu.

Negalėjau a-tsikvoteti nuo 
nusistebėjimo iszgirdes ita vis
ką. Graudu man pasidarė kad 
musu puiki tauta taip i-sznyko 
kaip tai panaszei su Airiszeis 
atsitiko daug metu atgal.

Kur lik ėjau ąr nuvažiavau, 
maeziau dideles permainas, 
žmones gyveno be jokio drau- 
gi’Szkumo, vieni kitu neapken
tė, užvydejimas didelis, tarp 
vedusiu poru didelis neužga- 
nadinim-as nes moteres rėdyda
vusi in naujausius parėdus ku
rie mainydavosi kas menesi o

damas: 
bene!”

Atsidusau gilei ir nudžiugau 
kad tai buvo tiktai sapnas. At
sikėliau ir nuėjau name apra- 
szydamas viską kas man ’Sap
navosi bej gilei pradėjau mau
styti ir abejoti ar tasai nia.no 

neiszsj]uldys ateityje.
‘ —F.WKB.

get up., no ].larking

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

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

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

nr visos trys nr-
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"SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

sieniniai kalendoriai 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 94 coliu ilgio, 

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

pinigus per Registravota laiszka. 
Adresas:

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

■ » ■ ■ I ■ v •

Su 283 Naujais Paveikslais - ’ 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5 M coliu ploczio 
t ■.

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokią 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
“SAULE’?

MAHANOY CITY, PA.

¥

★
¥
i

s

arba pradžia 
SKAITYMO

* 
* 
★

★

RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col. $ 
Tiktai, 10c.

I x vyrai nebuvo sztant tuju pare-j* 
du pirkti, todėl daugelis mote-1* 
nu buvo pasimetusios ir gyve-
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¥

¥ 
¥

r k

gpalklau.se


irSAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines""'"”' -Ž,NUTES
r | Salt Lake City, Utah. — Du

Isz Amerikos Vaikutis Iszgere Vyno' $2,00 Vertes Knygų už ĄQL@©
 " Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri

•— Musu 'aplinkinėje mal- 
szu, 'žmonelei po szvencziu sil
sisi ir laukia kas bus toliaus. 
Daugelis serga ir jau keli nu
mirė sziame mete. Darbai slen
ka pamaiželi, butlegerei kasa 
anglis .skylėse ir laime, kad lyg 
sziol da neturėjome szimc’t ne
laimiu tose skylėse kur žmone
lei dirba dideliam pavojuje 
ant savo ir savo szeimyneliu 
užlaikymo.

Ikariszki eroplanai sudegė ežio-j 
Įnaitineje stotyje. Ugnis padu-’ 
re bledes ant 150,000 doleriu.

Palm Beach, Fla. — Pasažie- 
rinis laivas, Manhattan, su 192 
pasažieriais užėjo ant pies'ky 

į no bet už keliu, valandų vela 
nuplaukė kada marios izskilo.

North Bergen, N. J. — John 
Belimer, 41 metu, nusiminęs 
kad jo du .sunirs serga neiszigy-

13 PASAŽIERIU
SUŽEISTI

— Sodaiietes Szv. P. M. 
Draugystes, isz Szv. Juozapo 
parapijos laikys savo 7-ta Szv. 
Valentino szoki, Utarninke 18- 
ta diena Vasario—Febr., ant' 
Greinerio svetaines. Nares so- 
dalietes darbuojasi karsztai 
kad tasai vakarėlis butu vienas 
isz linksmiausiu o tieji, kurie

doma liga, sukapojo abudu ant 
smert kirviu. Tėvas likos ar- 
esztavotas.

Boso Nelaimėje

Greencastle, Ind. — Dvylika 
pasažieriu ir dreiveris Grey
hound boso kuris ėjo in St. Lo
uis, likos sužeisti kada bosas 
trerike in konkretiue siena ant 
plento ir susidūrė su kitu tru
ku. Visi sužeistieji likos nu
vežti in. artimas ligon'butes.

Wilkes- Barre, Pa. — Jonu
kas Opai, dvieju metu, mirė 
n no ai kohol i n;i.o užtruciui nio, 

1 Vaikutis atsikėlęs nakties lai- 
įke per Naujus Metus, nuėjo in 
kuknia ir iszgere ■beveik kvor
ta vyno. 'Tėvai ji surado be są
mones amt rytojaus ir nuveže 
iii Ii gumbu te kur mirė jis in 
trumpa laika.

Norėjo Po-Duktei
Inplakti Tikėjimą

o aplaiksyite knygas 
Adresavokite:

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 60c

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

No. 103 Vaidelota, apisaka Įsa 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu, 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
dalioje 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-

per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

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

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsi
nus prigauna. 58 puslapiu....... Ibv

No. 132 Trys istorijos apie 
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-

atsilankys ant ’ szokio praleis
linksmai laika. Tikintai jau
yra parduodami per nares to
dėl suszelpkite sodaiietes pirk
dami tikieta kuris kasz'tuoja 
tiktai 35 centus. Daugelis .sve
teliu žada atsilankyti ant tojo 
Szv. Valentino szokio.

SHENANDOAH, PA.
— Tarp daugelio sergan- 

cziu. žmonių mieste serga ir po
nia J. Molusziene, 307 E. Cen
tre uly., kuri apsirgo apie tris 
sanvaites ad'gal ir randasi po 
priežiūra daktaro. Yra viltis 
kad greitai pasveiks, ko jai 
linki visos drauges.

Gilberton, Pa. f Vincas 
Drumstas, 123 Main ulyezios, 
mirė praeita Petnyczios ryta. 
Velionis paėjo isz Lietuvos, 
pribūdamas in Amerika apie 
38 metus adgal, pirmiausia in 
Shenandori o czionais pergy
veno apie vienuolika metu. Pa
liko paezia, ketures dukteres 
ir tris* anukus. Graborius L. 
Czaikauskas laidojo.

St. Clair, Pa. f Gerai žino
ma sena czionaitine gyventoja, 
Viktorija Bakiene, 81 metu am
žiaus, mirė namie po trumpai 
ligai. Velione buvo gimus Lie
tuvoje ir pribuvo in Amerika 
daugeli metu adgal. Senuke 
paliko tris sūnūs, 8 anukus ir 
daug giminiu. Palaidota Suba- 
toje įsu bažnytinėms apeigoms 
Szv. Kazimiero bažnyczioje.

Istanbul, Turkija — Aplin
kinėje Smirnos davėsi jaustis 
gana smarkus drebėjimai že
mes bet bledes padaryta mažai 
ir žmonių neužmuszta.

Coaldale, Pa. — Vienas ang-
lekasis likos užmusztas o du
smaukei sužeisti eksplozijoje 
No. 1 kasyklose.

Scranton, Pa. — Ameriko- 
ni sekas Legionas stengsis su
laikyti. paszialpa visiems tiems 
kurie yra Komunistais arba 
prieszingi musu valdžiai.

Philadelphia, Pa. — Czionai- 
tinis 7-tas batalijomis mariniu 
kareiviu iszplauke ana diena 
in Kuba ant tarnystes..

Santa Monica, Cal. — Val
džia davė kontraktu del Doug
las eroplanu dirbtuves ant pa
dirbimo eroplanu už 100 mili
jonu 'doleriu.

Queens, L.I.N.Y. — Ugnis 
sunaikino kelis namus ir dau
gelis žmonių pasiliko be pasto
gių. Bledes padaryta ant kelio
likos szimtu tukstaneziu dole
riu.

Madrid, Iszpanija. — Dau- 
geliose vietose Iszpanijoj nu
krito daug sniego kuris pada
re daug bledes gyventojams. 
Geležinkelei turėjo sustoti ėja.

Bu'karesztes, Rumunija. —- 
Daugelis Komunistu likos ar- 
esztavoti už sukėlimą maisza- 

i lies priesz valdžia. Daugelis 
I likos sužeisti per palicija.

Nesquehoning, Pa. — Per 
eksplozija dinamitinio patrono 
kuris gavosi in peežiu, likos 
suardyta visa kuknia name 
Metro Jurczako.

Chicago, Ill.— Virginia Vin- 
cziuis, 31 metu Lietuvaite, buvo 
sužeista keleiviniam automobi
liui invažiavus in geležinkelio 
tilto stulpą prie Campbell ir 
Ogden uly. Gydosi Mt. Sinai 
ligonbuteje.

—■ Begerdamas bonka kar- 
bonuoto gėrimo Prano Gudo 
krautuvėj Bridgeport^, staigai 
krito negyvais 20 metu Jonas 
Balczius, 3214 So. Green uly.

Likos nugabentas in St. Paul 
ligohbute bdti jam pagialbos 
nereikejo, nes ten gydytojai nu
statė, kad velionis nežiūrint sa
vo jauno amžiaus turėjo szir
dies liga. Liudininkai pasako
ja, kad keletą metu atgal kaž
kas jam 'Sudaužo galva, mano 
kad gal liga buvo to invykio 
priežastis.

Philadelphia. — Žymus pa
veikslu aktorius, Joe Penner, 
3G metu, kuri mate milijonai 
žmonių, mirė szirdies liga Ritz- 
Carlton kotelyje.

Minersville, Pa. — Klemen
sas Aleksis, kuris dirbo abaze 
Indiantown Gap, Pa., staigai 
mirė szirdies liga. Buvo jis žy
mus malonius. Paliko paezia, 
dvi dukteres ir motina.

Berwick, Pa. — American 
Car Foundry aplaike užkalbi
nimą ant padirbimo 25 plieni
niu vagonu del New York Cen
tral geležkelio.
SKAITYKITE’ “SAULE’’

■—< Tankei perkratinek dar
bus savo; radęs ka negero, 
bausk bardamas save, bet sve
timu paklydima nesudyk.

=—• Be paliovos dumodami 
ir rūpestingai darbuodamiesi 
apie reikalus kūno, dusziai tai
some vargą.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City

Smarkei Apdege Mels
damasi Už Savo Vyra

Racine, Wis.— Mare O’Brien, 
44 metu, randasi ant mirtino 
patalo ligonbuteje nuo apdegi- 
nimu (kokius aplaike nuo žva
kes melsdamasi už sveikata sa
vo vyro kuris taipgi randasi li- 
gonbuteje.

Mare klūpojo priesz įgrabny- 
czia ir meldėsi už sveikata sa
vo vyro. Kada pabaigė, nuėjo 
su žibanezia žvake in kamarai
te kur kabojo drapanos nes 
mane atlankyti serganti vyra. 
Nuo žvakes 'užsidegė drapanos 
kamaraitėje o ir Mares szle- 
bes. Pradėjo szaukti pagialbos 
ant ko subėgo kaimynai ir da
vė žine ugniagesiams kurie pri
buvo ir nųplesze nuo jos užsi
degusias drapanas ir nuveže 
in ligonbute.

Mokytas Žmogus Par
siduoda Save

Hollywood, Cal. — Vienam 
isz czionaitiniu la'ikraszicziu 
pasirodo įsekantis apgarsini
mas: “Ant pardavimo — žmo
gus — už 1,000 doleriu ant me
to. 'Turiu 34 metus amžiaus, 
pabaigiau universitetą ir mo
ku szeszes kalbas. Esmių įpri- 
verstas parduoti save idant 
iszigialbet paezia ir kūdiki nuo 
badines mirties. ’ ’

'Tyrinėjimai parode buk tai 
yra Edwardas Borusief, kuris 
per kelis menesius radosi be 
darbo ir ant galo nutarė pa
naudoti toki būda ant suradi
mo darbo. Sutinka jis dirbti 
bile koki darba. Ant galo akto
rei krutamuju paveikslu parū
pino jam darba prie paveikslu.

Uumusze Akmenais 
Savo Paezia

Dover, Ind. — Fanmeris 
Paul Mellon, kuris turi farma 
apie 28 mylės nuo czionais, no
rėdamas atsikratyt nuo savo 
moteres kuri buvo 15 metu se
nesne už ji, o buvo tai naszle 
su kuria apsipaeziavo apie ke
turis menesius adgal, intrau- 
kes ja in tvarta, sudaužė jai 
galva su akmenais po tam pa
kasė pamata ir visas tvartas 
sugriuvo ant moteres lavono. 
Mellon mane kad kaimynai ne- 

] dasipras žudinstos ir manys 
kad tai buvo nelaime kada 
tvartas sugriuvo. Iszpildes ta- 
ji darba, nuvažiavo in miestą 
pranoszdamas palicijai kas at
sitiko kaipo ir kaimynams apie 
netikėta mirti savo moteres.

Palicija kitaip apie tai ma
ne, pradėjo tyrinėti ir ant ga

lio suprato kad Mellon pats itai 
■padare, uždarydami ji kaleji- 
jme už tąją žudinsta.

Toledo, Ohio. — Verna 
Kleckner, 12 metu mergaite, 
pasiskundė pavieto virszinin- 
kams ant npdoro pasielgimo 
savo moezekos kuri ja. baise! ir 
skaudžiai sumusze kad peczei 
buvo pamelynave o kojos su- 
musztos' taip, kad vos galėjo 
paeit. Priežastis tojo nelabo 
pa.sielgimo moezekos 'buvo ta, 
kad mergaitei norėjo inplakti 
tikėjimą pagal savo nuomone 
ant ko merą gite nesutiko. Mo- 
czeka likos aresztavota o mer
gaite likos atiduota in rankas 
mielaszirdingos draugavęs ku
ri istengsis iszaukleti mergai
te pagal jos tikėjimą.

Užvydi Mbtere Iszde- 
gino Savo Vyrui Akis

Galesburg, Ill. — Roy John
son, laikantis maža <sztoreli 
czionais, randasi ligonbuteje 
balsei apdegintas karboline 
ruksztimi, kuria mete in ji jo 
motore isz priežasties didelio 
užvydejimo koki turėjo priesz 
savo vyra. Motore buvo jam 
užvydi ir nekarta jam kalbė
davo jog jeigu nepaliaus užsi- 
davinet sų svetimoms motere- 
rniis ir merginoms tai daugiau 
ant ju negales žiūrėti ir ju ne
turės ne viena. Nelaimingąs 
žmogus neteko abieju1 akiu ir 
baisei yra. subjaurintas ant. vi
so veido kad isztikruju jau nie
kad negales žiūrėti ant mote
rėliu su meilingoms akimis.

Skaito “Saule” 30 
Metu!

Gelrbiama Redyste:
'Sžirdingai laeziu kad mali 

nesulalikete laikrasziti “Saule” 
nes as'z prenumerata negailė jau 
užsimlokelti. Asz esiu taip pri
pratusi prie szio laikraszczio, 
kad asz negaleeziau apsieit be 
jo nes jau arti 30 metu kaip ji 
ekaiitaui. Per sži laikraszti asz 
suisipažinstu su svieto aipslieji- 
mais, įtolimais ir taipgi vieti- 
neįis ir neit .kairtlafe apie mylimą
ją ievyne Lietuva. Mano du
kreles taipgi fizi laikraszti 
skaito ir taip darant nepa- 
mirszta LiieitiuViu kalba. Ma- f
no noras yra, kad “Saule” 
szvteisitu mano namuosiia per 
atieinanezius metus mano gy
venime. Linkiu visiems links
miausiu ir pasekmingiiausiu 
Nauju Metu. Sziame laiszke 
prtsiuneziu užmokesti ant vi
so meto už laikraiszti. Su pa
garba, lieku jusu sena 'skaity
toja,

MRS. A’ALERI A .TUNAS, 
isz Scranton, Pa.

kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka..................................25c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isJins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
.Turf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, i 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..................................  ,15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .................. 15c

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Ruzbaininku. 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 .................................15c

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

ksni, 62 puslapiu.........................15c
No. 134 . Dvi istorijos apie Baisi 

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu .................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus... 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai.............................. 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu .......................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu .............................................. 15c

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

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o miluninkas 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 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ............................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu............ ....15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ....................................... 15c

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie 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

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

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

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

apie Saviznola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ............i........................loc

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

22 puslapiu .................................10o
No. 163 Penkios istorijos apie 

Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu.................. 25o

No. 164 Septynos istorijos api« 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apia 
Pranuko Nelaimes. Audrą. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didis reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkaw 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu .....................25e

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

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

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

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

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

“SAULE” 
Mahanoy City, Penna.

Skaitykite “Saule”

SKAITYKIT
“SAULE” ■vgS

PLATINKIT!

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu.

:: Gabiausias Balsamuotojas

Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stree* 

BeP Telefonas 532-J

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

SKAITYKITE “SAULE”

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50# 
SAULE PUBLISHING CO., 

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

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

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

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

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

Gavo 2,000 Doleriu Už 
Tai, Kad Ne Rūke

Miami, Florida.—Už tai kad 
nerulk'e j]>a.kol nesiusilanke 20 
metu, Mrs. John Hamilton, 20 
metu, isz Washington, D. C., a- 
na diena aplaike du tukstan- 
czius doleriu.

Josios bobute Mrs. Patricija 
Paliūne, mairdamia paliko toki 
testamentu, kada jeigu josios 
anūke nerūkys pakol nesulauks 
20 metu, tai aplaikys tuos pini
gus, bet jeigu nedalaikytn, tai 
piiiigus negautu.

Kas Minuta
—' Amerikai pargabena isz 

kita sklypu kas minuta kaili
niu ir importavotn gėrynių už 
100 doleriu.

—■ Amerikonai sumtudoje 
ant meto po 25 svarus vaisiu 
bleszinese arba kas minuta po 
5,000 blesziniu.
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