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Isz Amerikos Neturi Laisnu, Negau-| 
si Gerti

DAUG ŽMONIŲ 
ŽUVO

Snieginėje Viešnioj
Philadelphia, Pa. — Beveik 

po visa Pennsylvania praeita 
Petnyczia nupuolė daug snie
go kada, sniegine viesulą peiį 
ėjo per taja valstija. Daugelis 
žmonių žuvo nuo szalczio ir vi
sokiu nelaimiu kilusiu isz prie
žasties sniego. Sniego nupuolė 
ant dvieju pėdu o kaip kur ko
lei 'likos užpustyti ant dvylikos 
pėdu ir daugiau. Daugelis au
tomobiliu likos užsnigti kurie 
negalėjo iszvažiuoti isz sniego. 
Laivai ant mariu taipgi daug 
nukenie. Didesniuose miestuo
se vaistinei trokai ir plūgai 
nuka.sine.jo sniegą per visa 
nakti nuo ulycziu ir plentu. 
Daugeliose vietose vaikai isz 
mokyklų negalėjo gautis namo 
ir turėjo pernakvoti mokyklo
se.

Užsimusze Szokdama 
Per Langa

Philadelphia, Pa. — Mrs. j 
Freda Ulickiene, 48 metu, už-j 
simusze ant vietos iszszokda- 
ria dsz lango savo namo ant 
915 W. Fisher Ave. Sūnūs už
tiko motina gulinczia prie na
mo negyva. Vyras sake palici
jai buk jo pati sirgo per de- 
szimits metu ir gal tas ja pri
stūmė prie atėmimo sau gyvas-1 
ties.SENAS KVAILYS

DAVĖSI MERGINAI JI APGAUT ANT 
$3,000 — SU VILCZIA APSU 

PACZIAVIMO SU JA

Rogulis Su Aszaromis Pranesze Apie Tai 
Palicijai, Bet Palicija Paukszteles Lyg 

Sziam Raszymui Nesueme

kaipo p-asoga.
Anlt galo užkibo ant meszke- 

res Juozas kuris per sunku dar
bu. ir per paezeduma sutaupino 
tris tukstanezius dolerfti ant 
senatvės. Susižadėjo jis su Fe-i 
linija, isztrauke pinigus isz Į 
bankos ir atėjo pas ja. Kada pi-; 
nigu's suskaite, Felicija pride-! 
jo savo du tukstanezius doleriu, 
prie Juozo trijų tukstaneziu, | 
doleriu, indėjo juos in bleszinej 
dėžutė, užrakino ir padavei 
Juozui kad nusinesztu juos na-i 
mo ir laikytu lyg iszliubui. Iii ! 
kėlės dienas po , tam Felicija1 
dingo isz miesto o Juozas pri-' 
jausdamas ka lokio blogo, aii-į 
darė dėžutė ir net nutirpo. De- j 
žuteje radosi tik sukarpytos 
popieros.

Badai Felicija panasziu bu
du apgavo ir daugiau panasziu j 
kvailiu po Pennsylvania, Oha-' 
ju ir Illinoju.

Detroit, Mich. — Juozas Po
gulis, 64 metu, sumanė apsipa- 
eziuot amt senatvės (o gal nete
ko proto), su jauna mergina 
kuri jam prižadėjo atneszti 
2,000 pasoigo. Viskas ėjo kaip 
ant sviesto 'bet paskutinėje va
landoje, kada mylima keltino 
stoti prie altoriaus, dingo ji su 
■savo pasogu ir trirni įtukstan- 
cziais seno kvailio, kuriuos pa
siėmė sau ant atminties. Po
gulis.. su aszaromis pranesze 
apie tai palicijai 'bet palicija 
pauksateles lyg sziam raszy- 
mui nesueme.

Pallicija tik tiek dažinojo 
kad jauna 30 vasarėlių patogi 
Felicija Zapala sukinėjosi apie 
Detroitą jeszkodama “soke- 
riu” su pinigais, apsigarsin- 
dama laikraszcziuose buk turi 
užmanymą iszteketi už žmo
gaus su pinigais, pati turėda
ma du įtukstanczius doleriu

Indianapolis, Ind. — Czio- 
naitinei gyventojai, kurie gei
džia isz'sigerti suraminanezio 
gerymelio, turi turėt praszpar- 
ta su savq paveikslu ir kiek tu
ri metu. Naujos tiesos yra: jei
gu kas nori gerti tai turi turė
ti ant to laisnus kurie kasztuo- 
ja 1.2 centu. Tokiu budu valdžia 
ketina užbėgti gėrimui nepil- 
namecziu vaiku. Jeigu kas ger
tu be tuju laisnu, tai papuola 
po bausme 10 doleriu ir saliu- 
ninkas turės užsimokėti 10 do
leriu kuris parduos svaiginan
ti geryma neiinamecziai ypa- 
tai.

16 Metu Studentas 
Apsipacziavo Su Sa

vo Daraktorka

Brookport, Ill. — Mrs. 
O. T. Tilley, 23 metu da
raktorka, sugryžo prie sa
vo dinsto kaipo mokytoja . 
czionaitineje publikineje į 
mokykloje ir jos 16 metu ■ 
vyras taipgi randasi mo
kykloje kaipo studentas. 
Toji neparinkta porele li
kos suriszta mazgu mote
rystes tris dienas adgal. 
Daraktorka, kuri turi 23 
metus, privalėjo turėti 
daugiau proto ne kaip te
keti už savo studento,, 7 
metais jaunesnio už ja.

VŪKIECZIAI PRIE TURKISZKD
RUBEZIAiiS

Vokiecziai Ketina Užklupti 
Ant Graikijos Už Keliu Dienu 

--- Anglikai Paėmė 9,000 
Italu Samalūande

JAPONIJA TURI
SLAPTA PLOTA

Sofia, Bulgarija — Vokie
cziai užėjo ant Balkanų isz ke- 
turiu pusiu einant ant Bulga
rijos ir jau priėjo prie Graikisz- 
ko rubežiaus kaipo eina ir ant 
Turkijos. Du trukei kareiviu 
likos nusiunsti isz Plovdivo 
prie Turkiszko rubežiaus kur.
tikisi smarkiu musziu. Su-1 
smauga Dardanelles likos už-! 
daryta.

Anglikai Afrikoje paėmė 9,- 
000 Italiszku kareiviu in ne
laisve ir dabar Anglinai vaido 
visa Jubaland aplinkine. Szim- 
tai Italu pasiduoda in Angliku 
rankas beveik kožna diena nes 
yra apsiaubti isz visu pusiu.

Rusija tvirtina buk Japoni
ja turi slapta f lota kuria keti
na naudoti laike kares su Ame
rika ir sunaikinti Panamos ka- 
nala.

Vokiecziai bombardavo Ang
lija bet padare mažai bledes. 
Bet ir Anglikai atsimokėjo už 
panesztas skriaudas, bombar
duodami isz oro aplinkine Rai
no ir Cologne.

Hitleris kerszina Graikija 
kad je’gu nepasiraszys ant su
taikęs su Italija tai bombar
duos Graikija isz oro.

Daugelis svetimszaliszku lai
vu kurie randasi Amerikonisz- i 
koše pristovose likos sulaikyti 
ir bus naudojami ant gabeni-! 
mo tavoro in Europa. |

Wash’ngtcne kongresas už 
keliu dienu paskirs 300,000 vy
ru in Amerikcniszka flcta Val
dyti naujai pastatytus katisz- 
kus laivus.

Angliszki eroplanai bombar
davo didelius szulinius aliejaus 
Bulgarijoj kurie užsidegė. Ble
des milžiniszkos.

ŽINUTES

Chicago. — Valdžia areszta- 
vojo 32 arielkinius butlegerius 
už varyma spirito ir nelegalisz- 
ka pardavinejima.

Philadelphia, Pa. — Pralo
tas James A. Mullin, 82 metu 
amžiaus, mirė po ilgai ligai.

Bulgaria Prisidėjo Prie Anglikai Nuszove 30
Vokietijos

Belgradas. — Bulgarija ap- 
reisžke Jugo-Slavijai kad ji 
prisidėjo prie Vokietijos. Val
džia sulaikė telefonus ir tele
grafus ir nieką neiszleidžia isz 
miesto. Palicija jeszko ypatų 
kuries yra susineszia su Ang
lija ir juos aresztavoja. Rumu
nijoj sziadien randasi 600 tuks- 
taneziu Vokiszku kareiviu ku
rie perejo per Danubes upe ir 
sziad en. Bulgarija, stovi ant 
kariszko laipsnio, pasirengus 
daryti ka jai Vokietija palieps. • ■ ***** V. ' • U. '' Z|“ ’■ ” - . . ■ C.

Tyrinės Angliku 
Apsiginklavimą

Specie.liszka apgynimo ka- 
misija kuri tyrinės apsigink
lavimą Anglijos ir vedima 
kares, iszkeliavo in Anglija 
po vadovyste daktaro profe
soriaus James Genant, isz 
Harvard Universiteto.

Giliukis Ojsteryje

Sunbury, Pa.—Geležke- 
lio darbininkas, F. Ent
wistle, gryždamas isz dar
bo, užėjo in restauracija 
pavalgyt szviežiu žaliu 
ojsteriu. Kada jau kelis 
prarijo, pajuto kad vienas 
yra labai kietas. Perpjo
vęs ji peiliu, rado puiku 
balta peria, kuri vėliaus 
pardavė auksoriui už 175 
dolerius.

Italiszku Eroplanu
Sofija. — Graikai apgarsino 

buk Angliszki eroplanai ana 
diena nuszove 30 Italiszku ero- 
planu Albanijoj. Angliku ne
žuvo ne vienas ir visi giliuk- 
ningai sugryžo ant savo sto- 
cziu.

ŽINUTES

Washington, D. C. — Du ero- 
planai dingo lėkdami isz Alas
ka ir Kalifornijos, iii Kanada.

Dayton, Ohio. — Per sudau
žymą. dvieju automobiliu arti
moje Vandalia, likos užmuszta 
keturi žmones ir 12 sužeisti.

Washington, D. C. — Ugnis 
i sunaikino kazarmes arti Font. 
Myer, Va., kuriose apsigyveno

■ apie 800 kareiviu bet mažai ju 
; buvo kazarmese kada kilo ug- 
j uis.

Atėnai, Graikija — Staigus 
drebėjimas žemes padare daug 
bledes ir daug žmonių žuvo. 
Daug žmonių pasiliko be pasto
gių.

Panama. — Didelis bombi- 
nis eroplanas nukrito in Pana
ma Bay, artimoje inplaukimo 
in Panamos kanala, su keleis 
kariszkais lekiotojais, po tam 
užsidegė.

DARBO ŽINUTES

Washington, D. C. — Apie 
70,000 geležkeliu darbininku 
aplaike padidinimą mokesties 
pagali Sutarti, geležkeliu ir dar
bininku. Dabar darbininkai 
aplaikys nemažiau kaip 36 cen
tus ant valandos. Tokiu budu 
■geležkelei turės iszmoketi dau
giau kaip septynis milijonus 
doleriu daugiau ant meto.

Buffalo, N. Y. — Szerifas 
buvo priverstas szaukti pagial- 
bos kad apmalszyti straikie- 
rius Bethlehem Steel Co., dirb
tuvėse, kur pikietai užklupine- 
jo ant. einaneziu darbininku in 
darbus. Keliolika žmonių likos 
sužeisti ir keli palicijantai su
žeisti per straikierius. Apie 
szimtas palicijantu iszvaike 
maisztininkus.

Anglekasis Po Žeme 
Tris Sanvaites

Minersviille, Pa. — Kūnas 
užgriauto butlegerinio angle- 
kasio William. Hildenbradf, 38 
meta, kuris likojs užgriautas 
per anglis butlegprineje skylė
jo, tris sanvaites adgal, likos 
tik ana diena iszkastas isz sky- 
les.Jo draugai Juozas Tretter 
ir Jonas Jastomski iszsigialbe- 
jo panaszios nelaimes in laika. 
Apie szimitas žmonių dirbo prie 
a t kasimo nelaimingo žmogaus 
ant kurio užgriuvo daugiau 
kaip szimtas tonu anglių ku
riuos pardavė o pinigus paau
kavo likusiai naszlei.

Dirbtuve Parako Isz- 
leke In Padanges

Acton, Mass. — Vienas 
darbininkas likos užmusz- 
tas ir keli smarkei sužeisti 
eksplozijoj dirbtuvėje pa
rako ir kitu sprogstaneziu 
materijolu American Che
mical dirbtuvėje. Drū
tis eksplozijos buvo jau- 
cziama net už penkiolikos 
myliu. Fabrikas turėjo 
dideli valdiszka kontrak
tą.

Geri Pamokinimai

— Jeigu dvi szirdys plaka! 
viena prie kitos., tai apie savo i 
neužmirsz niekados.

— Jeigu kitu neapkalbine- 
si, tai pats neprieteliu neturėsi.

— Velnią tik tuom užgana- 
dysi jeigu nuolatos keiksi.

— Jeigu per savo staigu
mą iszsitarei nekaltai, tankiau
sia. del saves ergeli padarei.KARALIUSALFONSAS MIRĖ
BUVO ISZPANIJOS KARALIUM — ISZ- 

GUITAS PO NAMINEI KAREI

Mirė Ryme — Nuo Szirdies Ligos

Rymas, Italija. — Alfonsas 
NlII-tas, buvusis Iszpanijos 
karalius, 54 metu amžiaus, mi
re praeitos Pe'tnyczios ryta, 
sirgdamas szirdies liga. Priesz 
mirti likos parengtas per zoko- 
ninka ant paskutines keliones 
ir priėmė Paskutini Patepimą.

Prie jo lovos radosi karaili-e- 
ne Viktorija su kuria buvo 
persiskyres ilga laika, sūnūs 
Don Juan, kuris yra imp ėdžiu 
karalisžko sosto bet ant jo kaip 
rodos niekad neužžengs, kiltas 
sūnūs ir -duktė o kita duktė ne- 
galejo pribūti in laika, atsisvei
kint su mirsztancziu tėvu.

Popiežius, Mussolini ir kiti 
žymus žmones nusiuntė naszlei 
savo apgailestavima. Likos pa

BAISI NELAIME
EROPLANO

7 Užm jszta, 8 Sužeisti; 
Tarp Tu Kongresme
nas - Kada Eroplanas 

Nukrito Girrioje
Atlanta, Ga. — Eastern Lines 

pasažierinis eroplanas, vertas 
120 tukstaneziu doleriu, kuris 
iszleke praeita Ketverga isz 
New Yorko in czionais su try
lika pasažieriu, trenke in gir- 
rio artimoje Morrow miestelio, 
apie 1 valanda ryte.

Tarp užmusztuju randasi 
kongresmenas William D. By
ron, isz Williamsport, Md., du 
varytojai eroplano, eroplano 
tarnaite, Clarisa Moore, isz 
New Yorko ir kiti o tarp su
žeistųjų randasi du redaktorei 
laikraszczio, New York Times, 
isz New Yorko, ir žymus lekio- 
tojas, kapitonas Eddie Rieken- 
baker, kuris badai nepasveiks.

Vienas isz sužeistųjų pasa
žieriu nuėjo kėlės mylės pas 
farmeri praneszdamas apie ne
laime. Visi pasažierėi tame lai- 

i ke miegojo kada patiko nelai- 
!me. Eroplanas likos visiszkai 
j suteszkintas ant vietos. Žmo- 
ines turėjo sunku darba pakol 
' iszeme užmusztuosius ir sužeis- 
į tuosius ir nugabeno juos in li- 
goribu tęs a r t urnoje.

Trenksmas buvo baisus ir 
pasažierei visai nesitikėjo pri- 
siartinanezios nelaimes. Ero-
planas taip smarkei trenke in 
gi r ria kad nupjovė visus arti
mus medžius kaip su peiliu. 
Yra. tai jau kelinta nelaime ero- 
planu in trumpa laika kuriose 
žuvo -daugiau kaip 50 žmonių.

Pontiac, Mich. — Keturi vai
kai Margarietos Noves mire 
nuo gazo kuris iszejo isz pe- 
cziaus nakties laike.

laidotas Panedelije isz kur la
vonas likos paimtas isz luotelio 
kuriame mirusis karalius gy
veno ir nuvežtas in Szv. P. Ma
rijos bažnyczia.

Buvo jis karalium nuo pat 
užgimimo, 17-tos dienos Gegu
žio, 1886 mete lyg 1931 meto, 
kada tai Iszpanijoj kilo nami
ne kare ir Alfonsas turėjo pra- 
siszalimt isz tėvynės kaipo isz- 
guitas valdytojas

Daugeli kartu karalius kal
bėjo: “Asz niekados neiszsiža- 
desiu savo karalisžko sosto pa
kol gyvas busiu ir tikiuosiu 
kada sugryžti vėla ant savo 
sosto.” Bet mirė ant iszgujimo 
ir be itevynes, kaip -daugelis ka- 
runavotu -gaivu praeityje mirė.
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Kas Girdėt
Siuntimais misijonieriu in gi

luma Afrikos ir in kitus lauki
nius sklypus mažai užsimoka, 
kaip apie tai kalba ka tik su
gryžes misijonierius in Londo
ną, pasakodamas kokius jis tu
rėjo atsitikimus skelbdamas 
Dievo žodi tarp laukiniu.

Tieji laukinei visai jo pa
mokslu neklausę, del to misijo
nierius ėmėsi ant kitokio budo. 
Pradėjo Afrikonus vilioti in 
bažnyczia dalindamas t aba ka Į 
tiems kurie bažnyczioje gieda I 
įr .tanikei atsilankydavo.

Vienas senis pasirodė geru 
giedorium. Misijonierius už 
jai kožna syki apdovanodavo 
ji dviguba porcija tabako ir se
nis stengdavosi giedoti kiek 
tik jo gerkle daleido.

Per visus metus laukinei vi
si lanke bažnyczia ir misijonie
rius jau mane kad jie atvirto 
ant geru Krikszczioniu todėl 
paliovė daliniti tabaka.

Dvi sanvait.es po tam senu
kas vis tanikei lankėsi in baž
nyczia. ir da garsiau giedojo 
^zvęntas giesmes. Bet kada ir 
treezia sanvaite jis nesulaukę 
porcijos tabako, paliovė lanky
tis in bažnyczia. Kada ji tūla 
diena sutiko misijonierius ir 
užklausė kodėl jis nesilanko 
in.bažnyczia, senas nigeris at
sake iStaczia i:, “ Nėra tabak o, 
nėra alleluja!”

Turtingas Žydu karalius' 
Saulius jautėsi taip nelaimin
gu ir nulindęs kad vargingas 
piemenukas Dovydas turėjo ji 
pralinksmint ant arpos idant 
karalius isz nubudimo nepapil- 
dvtu savžudinsta.

t
Beit kam toliams turime jesz-Į 

keti pavyzdžiu?
Taipgi po visa svietą gerai 

žinomas milijonierius Loewen
stein, 'kuris turėjo daug fabri
ku Belgijoj ir kitur, iszleke su 
savo eroplanu jn Anglija, no
vos ant vakacijos... ir nežino
mu budu dingo isz ercpla.no o 

[lavonu jo rado kanale La Man- 
jehe. Sakoma kad tasai milijo
nierius buvo labai susirupines 
taja sanvaite; o visi jo pinigai 
ueatnesze jam ramybes ir 
džiaugsmo. Loewenstein da ne 
labai senei lankėsi Amerikoj 
kaipo kokis karalius beit szia
dien ne yra didesniu už ma
žiausia vargsza nes jis randa
si tarp numirėliu. Ra.sztas 
Szventas mus mokina 'kad '“ge
riau yra gyvas -szuo ne kaip 
■pastipęs levas.” Tiktai prie 
gyvuliu priguli žmones..

Pinigas yra 'Svarbiausiu bu
du, kuris mums palengvina da- 
siekti musu pageiidimus o ypa
tingai naudojimas jo del su- 
szelpimo savo artimo ir lavini
mo paties saves bet tikros vi
durines laimes pinigai žmo- 
niems neduoda. — Amt. to turi 
patys užs'itarnaut ir užsidirb
ti. Matyt jog tokia yra valia 
Tojo kuris sutvėrė svietą ir 
žmogiszka veisle.

Pasiuntinis Isz
Panamos

Sencr Carlos N. Brin, nau
jas Panamos ambasadorius 
in Suv. Valstijas, pribuvo in 
Washingtona apimti savo 
dinsta ir perstata savo doku
mentus prezidentui Roose- 
veltui. Apėmė jis dinsta po 
atsisakiusiam ambasadoriui 
Don Jorge Boyd.

mus, paezia ir kelis vaikus. Bu
vo kriauezium. Sugryžes isz 
kriksztynu gerai užsitraukė® 
ramybe, pasikorė bet priežas
ties nedažinota del ko taip pa-

Vatikane Statys Pože
mines Koplyczias

.. .Kaip...
Jonukas Ir Mortele 

Viszta Saugojo

saspara — gal tada...
Taip ir padare. Tik tuo tar

pu szmeksztelejo pro ji pažeme j 
dvi kregždes skardžiai szukau-Į 
damos —- malt, buvo kate pa- 
maeziusios. Kate griebe ja-s' 
koja ir tik per plaukeli nepa-j 
cziupo! Tuojau atsirado kregž-' 
džiu daugiau, jos ome szmeksz-, 
cziot pro kate, ja tycziodamos 
ir plu'sdamois.

Kokia žiople ta kate, kad ne-

APLEISTO VYRO DAINELE

Kieme stovėjo anit, vienos ko
jos sena viszta, kraipė galva ir 
mirkeziojo savo, apvalioms 
ais-zkioms akimis.

Netoli jos gulėjo kniubsz- 
czias penkeriu metu vaikas Jo
nukas, tabalavo kojomis ir žiu-i sugebėjo kurios pasigaut — 

tik prie žemes prilinkus, ausis' 
suglaudus nuszliaužė ■ in žole.' 
Beit; ir ten jai nedavė ramumoj 
tai iszszokus, spruko už kertes 
ir pranyko kutese. Ir kregždes 
tuojau iszsi-skirstė ir eme kaip 
ir pirma lakstyt in lizdus ir isz

Isz kur ir kokiu budu atsi
rado varpai tai sunku inspeti 
nes nuo labai senu laiku jau 
buvo žinomi ir turėjo drauga- 
yima su žmojgiszka. veisle.

Gal didžiausias varpais ant 
svieto yra Cariszkas Varpas 

'"kitris randasi ant pleciaus 
Moafcvoije, Rusijoj ir dabar yra 
naudojamais- kaipo koplyczia. 
Tasai varpas likos nulietas 17- 
33 mete bet kada ji norėjo už
kelk ant bokszto cerkves, bok- 
sztas sugriuvo ir varpas nukri
to žemyn, padarydamas didele 
skyle žemeje kurioje gulėjo su- 
virszum .szimta metu.

Ant paliepimo caro Mikalo
jaus 1836 mete jis likos iszkel- 
tas in virszu bet varpas buvo 
sutrukęs vienam szone ir po 
tam buvo naudojamas kaipo 
koplyczia. Varpas sveria 219 
tonu, yra 19 pėdu ir trijų coliu 
augszczio, 36 coliu storio ir 22 
pėdu ir 8 coliu aplinkui.

Sziadien didžiausias varpas 
kuris yra naudojamas ir skam
binamas randasi Modkvoje, ku
ris Sveria 128 tonus. Antras di
džiausias varpas randasi mald- 
namyje Upper Burmoje kuris 
sveria 80 tonu ir yra. 16 pėdu 
augszczio.

Isz Visu Szaliu
RAKALIS

DAKTARAS

Bjaurus Pasielgimas 
Daktaro Su Ligone, 
Ligonbuteje - Likos 

Aresztavotas

Valt'ikano Miestas.— Po visa 
miestą prasidėjo dirbti požemi
nes ikoplyėzios del žmonių kur 
galėta jeszkolfi saugios vietoj 
ir melstis be pertraukimo bom
bų, jeigu neprieteliai 'kada už
kluptu ant mieslto. Tosios ko- 
plyczios bus uždengtos taip kad 
.eroplanai ju negales užtikti. 
Tosios Ikoplycziois- rasis prie 
kožnos bažyczio's Italijoj.

-d V., .

Surado 15-ta Nužudyta 
Ypata Per Ižgama

Pinigas yra pageidaujamas 
per didesne dali žmonių ant 
svieto nes ji guodoja kaipo rei
kalinga dalyka del žmogiszkos 
laimes. Pinigas savyje turi di
dele galybe nes duodasi persi- 
mainyt ant visko ko tik žmo
gus geidžia.

Bet tankus atsitikimai ant 
svieto parodo kad jeigu žmo
gus ir miaudytuši aukse o netu
rės vidurinio užganadinimo sa
vyje tai nežinos kas tai yra 
tikra laime ant svieto.

Garsus senovės laikuose ka
ralius tureziu, Krezusas, stovė
damas ant laužo ant kurio ke
tino -būti, sudegintas, pripažino 
teisingumą Graikiszko iszmin- 
czians Solono kuris pasakė: 
“priets-z minti nidkas negali bu- 
jti pavadintu' laimingu.’’

Sao Salvador, Brazilija. — 
Kotelyje užsikeisejo ant savo 
gyvasties Recifala Itabuna, 
patogi mergina. Daktarai pra
dėjo tyrinėti priežastį užsikei- 
sej’fmo ant savo gyvasties ir 
ant galo mergina prisipažino 
del ko norėjo atimti sau gyvas
tį. Mergina sake kad dirbdama 
ligonbuteje du menesei adgal, 
dūla naktį atėjo pas ja dakta
ras Fortazela, apmarino ja ete- 
ru ir ja sužagejo. Antra nakti 
vela atėjo pas ja norėdamas ja 
subjaurinti bet mergina pra
dėjo klykti ir szauktis pagial- 
bos. Tada da'kitaras pagriebęs 
krėslą pradėjo daužyti su juorn 
nelaiminga mergina, balsei su- 
muszdamas jai krutinę. Maty
dama kad isz tosios ligos ncisz- 
gis o prieit tam. paneszdama 
nužemiuima, nutarė atimti sau 
gyvasti.
Palicija pradėjo ruseziau tyri
nėti ir ant galo arees'ztavojo ta 
rakali kuris vėliaus prisipažino 
prie užklupimo tarnaites..

Abbenville, Francija — Poli
cija surado ana diena penkioi- 

’likltę auka, kokio tai ižgamo, 
kuris žudo žmones tik del sa
vo užganadinimo. Marcellus 
Planquert, 29 metu amžiau®, 
iszeidam'as in darbu pabuezia- 
vo -slavo .paežiuie ir daugiau ne- 
sugryžo namo • nes jo nužudy
ta lavonu surado upeje. Polici- 
je nofinls 'stengėsi surasti ta'ji 
ižgam'a, bet lyg isziam, laikui 
nepasiseko.

Surado Turtą Ant 
Savo Lauko

rojo in viszta, tarytum, norė
damas kiaurai per ja matyt.. 
Buvo nusprendęs sziadien vi
sa diena ja saugot, isz akiu ne
paleisi.

Kambaryje sėdėjo Mortele, 
jo septyneriu metu sesute; ji 
atsargiai žiurėjo pro langa, ne
paleisdama isz akiu juodvieju 
abieju.

Mat, ir Jonukas ir Mortele 
abudu saugojo viszta.

Viszta buvo sena ir ilgai pa
laida bevaikszcziodama isz 
moko visokiu gudrybių. Ji tuo
jau kitur taisydavosi gūžta, 
kai jai kiauszinius atimdavo, 
susisukdavo ja tokiose vietose, 
kur niekam nepareidavo in gal
va jeszkot: karta, buvo padėjus 
kiau'sziniu žolėse prie pat 
slenksczio ir asztuones dienas 
ant ju isztupejo perėdama, iki 
ja aptiko. Taip buvo iszgudre- 
jus, jog labai sunku budhvo su
seki, kur ji deda.. Kantu pati 
szeimi ninke buvo sumanius ja 
prisaugot; tai kai pamate kad 
negali niekur pasprukt, atsitū
pė ir padėjo kiauszini ant pli
kos žemes.

Taigi motina pasižadėjo vai
kams duosiant: po viena kiau
szini nuo kiekvienu surastu 
asztuoniu.

Dabar jau buvo suėjusios dvi 
savaites, kaip viszta kažin kur 
buvo insitaĮsius nauja gūžta; 
joje turėjo jau but koki .szeszi 
ar septyni kiausziniai, ir szia- 
dien vėla viena turėjo padėt — 
taip motina spėjo.

Buvo karszta vasaros diena. 
Po .orą. szaude vabzdžiai, nar
dė kregždes, skrisdamos isz liz
du po arklydžiu stogu, aiba at
gal in lizdus, o pasieniu, auksz- 
toje žolėjo szliaužiojo kate, at
sargiai kilnodama, .kojas i r dai- 
rydamos ai- negaus kaip pri
lipi prieitu lizdu.

Jonukas tysojo saulėje ir žiu
rėjo in viszta. Ir ji, stovėdama 
ant vienos kojos, metus aki in 
saule, ilgiau in ji pažiurėjo; 
paskui, lyg jai niekas nebutu 
rupeja, ženge kelis žingsnius, 
pakrapszte kojomis žeme ir, 
lyg ka radus, ome lest., ,

Ne, tuo budu Jonuko neap
gavo— jis buvo gerai pažines 
jos gudravimus.

Po valandėlės viszta paliovė 
lesus, mete aki in dangų ir pa
sižiurėjo in szona.

Ne, jis gulėjo ir sek e ja aki
mis. Beliko įai vėl pakelt vie

Paikas daigias, kad Kucziu 
sąsparos tokios lygios, slidžios, 
kad negaili jomis augsztyn lipt 
— Jonukas priliptu bent že
mesni ji lizdą. Butu labai sma
gu pasiimit isz tenai kokia pora 
kregždžiuiku — jau buvo paau
gėję, nuolat kaisziojo galveles 
isz lizdo. Tuomet pasidarytu 
narveli ir juos ten maitintu — 
juk mušiu languose kiek nori

Rudenėlio diena in kelione rengiaus, 
In kelione rengiaus 'darbu padaryti, 
Po darbui paeziulei •suknele nupirkti, 
Nhpirkes suknele linksmas namo gryžti.

Bet paeziule tarė: sziadien nekeliaukie, 
Sziadien nekeliaukie, nepatogi diena., 
Rytoj nukeliausi, darba padarysi, 
Ir dailia padaręs suknele nupirksi.
Asž savo paeziukes žodžiams neįtikėjau, 
Ryto diena ausztant anksti atsikėliau-, 
Sudiev, paeziuke tu mano mieliausia, 
Lauk manės, mieloji, vakare vėliausiai.

Per visa diena prie darbo rymojau, 
Vakaro sulaukus skubinau namolei, 
Skubinau namolei kur laukia paeziuke, 
Laukia, nesulaukia mane pasitikti.

Tik vartus pakėliau, inejau in kiemą, 
Koks tai nejaukumas, kas tai atsitiko, 
Tamsumoje vejas gailiai sudejavo, 
Puszyne apuokas piktai su'kvaitojo.
Apuokas kvatoja, žirgas tvarte žvengia, 
Neiszein paeziuke manės pasitikti,
Kur mano paeziuke, gal kokia nelaime?
Gal kokia, nelaime ja kur patiko?

Inbegeis stubon pamaeziau. kas a'tsitilko, 
Tai mano paeziuke mane jau paliko, 
Su kitu pabėgo in platu svietą, 
Tu nežinoma dėt manės vieta.

Trys Lietuvei Pakorė 
Savo Dranga

Sao Paulo, Brazilija. —Czio
nais buvo surasta pakartas Lie 
tuvyš, Alfonsas Bubliauskas, 
kuri pakorė jo trys draugai. 
Palicija ju jeszko.

Be to, czionais mieste nusi- 
szove Lietuvys Povylas Tamo-
szauskas. Turėjo jis savo na- kožna rninuta.

Melbourn, Austrai i ja.—John 
C. Symes, per 18 metu buvo 
Czionais ūkininku, per ta laika 
ka siusiTa.uke devynis vaikus ir 
ūke, arit kurios buvo skolh pa
vidale abligo. Norints dirbo 
sunkei įsu savo szeimyna, 
nieko negalėjo dasidirbtie.' 
Ana diena pradėjo arti savo ti
kę isz kurios iszaro geležine 
skrimilto, kurioje radosi 1,51)0 
svaru szi ei i ingiui. Isz kur ėmę
si tie pinigai, 'tai u ež i ne, nes 
vieta kurioje likos surasta skri- į'jis apsimest kur kitur daira- 
nult-e, jau 'kelis .syk buvo arfa, 
bet tik S'zi'tame syki pinigai li
kos suraislti. Valdžia paliepė 
vairgingamt ūkininkui, pasilai
kyt surasi us pi n ignis, nes jam 
da ug pr igia Ibe® gyven i me.

pGiį na koja ir ammksziot; bet ii-
gai taip daryt buvo nuobodus 
darbas.

Ir Jonukui pabodo: jau visa 
valanda buvo iszgulejas. Visz
ta buvo taip ingudusi jog maty
davo kur link jis žiuri. Turėjo

ši®. Nukreipė akis in langa.
Jis pamate kaip Mortele tuo

jau atitraukė veidą nuo Jango 
stiklo. Del jo galėjo stovėt te
nai kiek norėjo; jis guli, ar- 
cziau visatos ir szi karta pir
mutinis ja. užklups.

Vėl atsigryžo in viszta. Ji,

Tai Mortele pavydėtu! Jai 
kregždžiuku jis ir nerodytu jei
gu bent už kiekviena parodymu 
po kiauszini gautu — ji turi 
jau keturis o jis dar tik Itris...

Kiausziniu... Na, o viszta ka 
daro?

Jos jau nebuvo matyt.
Ar-gi ir szi karta vėla ji ap

gavo?
Atsikėlė, treptelejo koja, 

akyse aszaros pasirodė. Tai 
bjaurybe viszta, tai nedoras 
pauksztis! Vos isz akiu palei
do, jau jos ir neber.

Taigi, kita karta, reikes vela 
pasaugot. Žvilgterėjo in langa 
— juk ir Mortele bus nepaste
bėjus, kaip, viszta 'pranyko? 
Mortelės lange nebuvo matyt; 
dėl to ji tuojau pasirodė dury
se.

Ji atrodė intartina. Ar tik 
nebus maezius?...

— Ar matei, Jonuk, kur visz
ta dingo?

— MTe, nemaeziau. O tu?
— Ir asz nemaeziau.
Kas nors ežia iturejo but: 

Mortele dėjosi tokia, abejinga. 
Turi ja prisaugot.

— Manau, kad' ji bus in kū
tes nuėjus, eisiu pažiūrėt, — 
pasisakė Jonukas, nors gerai 
žinojo, kad jos tenai neras nes 
jau buvo visas kertes iszžiure-

— Leisk mane pirma, ;— pa
sisiūlo Mortele, lyg pasiruo- 
szus bėgt 'tenai.

— Ne, asz pirma, — atsake 
Jonukas ir pasileido bėgt.

Bet tuojau suvokė, kad ji 
juo tik atsikratyt nori nes vi-! 
sai nesistenge būti, pirmutine. 
Palauk, pamanė jis sau, asz ne- 
apsileišiu!

Jonukas szmurksZtelejo iii1 
kūtes ir žiuri pro plyszi o Mor-I 
tele pastovėjus ramiai, apsi
dairius, atsargiai, ant pirsztu 
nuslinko kucziu pasieniu.

Jonukas tuojau iszejo, 
,szmu'rksztelejo prie kertes ir 
žiuri.

O tenai Mortele belankstan- 
ti dilgeles — mat, buvo ma-' 
ežius, kaip virszta tenai nulin
do;

:. Jonukas szoko prie jos isz 
užpaka 1 i o sza ukdamas:

— Žinau, kur viszta. yra, asz. 
pirmutinis ja. radau.

Ir krito abu in dilgeles. Visz-1 
ta. suklikus iszszoko ir nubėgo. 
Juodu atsikėlė, abiem bjauriai

Minutėlė pastovėjo, žiūrėda
mi in viens kita., Jonukas susi
raukęs, ruoszdamos verkt, 
Mortele •— atkiszus abi ran
kas, pilnas kiauszinienes. Pas
kui abudu .kartu sužliumbo.

Sene viszta, nubėgus in kie
mą, plūdo juodu paskutiniais 
žodžiais.

— Tyku žmogų visi vadina 
doru, bet, tokis ir niekam gero 
nepadaro.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

§ Kalifornija pristato be
veik visas citrinas (lom.onsus) jam ateigryžus, buvo paėjėjus 
kokias .sunaudojame ir slum keletą žingsniu ir vėl ramiai 
cziame iii kilus sklypus po 25 sau stovėjo. Ne, Jonukas da-^^^^ ...... ...... ,,

bar nukreips akis in arklydžiu degino veidus ir rankas.

Geri Pamokinimai
— Taisai iszmi nt i ngu yra, 

katras žino ka kalbėt ir kas 
pridera.

.aido ja kunus numirėliu. Pasamdo 
eutomobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78 '
820 W. Centre St. Mahanoy City^
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS : 
...IR MALDA... J ---  —\ *X. Viesz. Jėzaus ir *

/ \ Motinos SzvenczJ
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., * 

MAHANOY CITY, PA. J 
¥• 

^^■♦t-K-K-K-K**********************************-***********

SKAITYKITE “SAULE”VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
Dalejdus

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

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

DABAR, TIKTAI $1.00,

“SAULE” Mahanoy City, Penna

t

sanvait.es
ercpla.no


“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Vaidy liūs
iSznekucziavome apie dalybų 

bylas o tarp .tu ir apie tik-ka 
pasibaigusia prova. Tai dėjosi 
puikioje pavakarėje, sename 
palooiuje prie ulyez'ios Rue d.e 
Grenelle ir kožnas vienas isz 
mus turėjo sava pasaka, kuria 
jis tvirtino esanti teisybe.

Tada senis markyzas de la 
Tour-Samuel, kuris buvo susi
laukęs asztuonesdesžimti metu 
amžiaus, atsistojo ir priejas 
prie kaminėlio atsilosze in jo 
zimsus. Jis praszneko balsu, 
truputi drelbancziu:

“Asz tai'p-gi žinau navatna 
atsitikima, taip navatna, kad 
jis net pereme visa mano gy
vastį. Jau. sukako penkesde- 
szimits-szeszi metai nuo to atsi
tikimo, taeziau nėr tokio me
nesio .kada jo neregecziau per 
sapna. Ta diena paliko manyje 
žyme, inspauda baimes, in- 
skverbe in mane, ar supranta
te? Beje, per deszimti minutu 
asz buvau tokioje drėbulingo- 
je baimėje, kad nuo tos adynos 
sulyg isziolei kasžin-koks bau- 
gulys užgulė mano duszia. Ne
sitikit ina.s garsas sudrebina 
mane; daigiai, kuriu vakaro 
szeszeliuoise gerai nepažinstu, 
taip baugina mane, jog neretai 
begu nuo ju. Buitis yra, kad 
asz baimijuosi nakties.

Prisipažinsiu, asz niekados 
niekam nepasakojau apie tai. 
Vienok sziadien asz galiu pa
sakoti kas man patinka. Kada 
žmogus turi asztuonesdeszimts 
du metu .senumo, jam juk val- 
na bijoitiesi paisomi pavoju. O 
akyvaizdoje tikrųjų pavoju, 
asz-niekados neatsitraukiau at
bulas nuo mano ponios.

Tas at sitikimas taip .sudrum
stė mano dvasia ir pagamino 
manyje taip gilu, taip slapta, 
taip baugu jausmą rūpėsiies, 
kad asz neturėjau kada nei pa
pasakoti kam. Asz laikiau ji 
giliausiose užkampese savo 
szirdies, tame kamputyje, ku
riame mes slepiame savo karsz- 
cziausias ir nedrovias paslap
tis ir visas tas neapsakomas 
pasakas silpnybių, kurias mes 
papildėme bet kuriu negalime 
iszpažihti.

Asz papasakosiu jums pasa
ka lygiai taip, kaip ji atsitiko, 
■nemėgindamas aiszkinti jos. 
Berods, ja galima iszaiszkinti 
bene tik tuomi, jeigu priimsi
me, jogei ant adynos asz buvau 
iszproto iszejas. Bet ne, asz ne
buvau beprotys ir duosiu jums 
davadus to. Mastykite kaip sau 
norite. Sztai jums vaiskios bui
tys:

Buvo tai Liepos menesyje, 
1827 m. Asz stovėjau garnizo
ne mieste Rouen.

Viena diena, bevaiksztine- 
janit man ant upes .kranto susi
tikau su žmogumi kuris buvo 
man pažinstamas, nors negalė
jau atminti, kas jis buvo. Asz 
nejaukiai mostelėjau ranka, 
idant jis apsistotu. Nepažinsta- 
masis žmogus patemijo mano 
Ženklą, dirstelėjo in mane ir 
puolė man iri. glėbi.
■į Buvo tai mano jaunu dienu 
(Įrangas, kuri kita kart labai
labai buvau mylejas. Penki 
metai, per kuri laika asz jo ne- 
maeziau, rodėsi pasendino ji 
ant penkesdeszimts metu. Jo 
plaukabbuvo visai balti; ir ka
da jis ėjoj tai taip sukumpęs,

szinti save. Jis suprato mano 
nusistebėjimą ir papasakojo 
apie savo gyvenimą. Ji suterio- 
jo baisus skausmai.
Karsztai pamylejas labai jau

na mergina, jis vede ja su ne
apsakomu džiaugsmu. Vienok 
po vienam metui saldžiausios 
laimes, ji nesitiketinai pasimi
rė nuo szirdies ligos, nusižudė, 
be abejones, isz. dideles del vy
ro meiles.

Jis apleido savo d vara ta pa- 
ezia diena po laidotuvių ir per
sikrausite in savo palociu in 
Rouen’a. Gzion jis gyveno, ap- 
vienejas ir nulindęs, draskomas 
gailesczio taip baisiai, jog jo 
vienintele mislis buvo nusi
žudyti pat save.

“'Na, kad dar syki susitiktu
me — sake jis — tai pra.sz.ysiu 
tavęs .atlikti, del manes didele 
tarnyste. Reikes nueiti in ma
no dvara ir parneszti tūlas po- 
pieras, kuriu man baisiai rei
kia. Jos yra raszstalio stalcziu- 
je mano kambaryje, mudviejų 
kambaryje. Asz negaliu paves
ti ta reikalą neisztikimam žmo
gui, ar .sziaip kokiam vertel
gai, nesą asz reikalauju užlai
kymo apie tai giliausios pa
slapties ir tylėjimo. Kas atsi
eina manės tai asz pats neei- 
cziau in ta narna už nieką ant 
svieto.

Duosiu tamistai rakta nuo 
■to kambario kuri pats užraki
nau iszeidamas isz jo. Apant to 
tamista nusineszi laiszkeli in 
m,ano sodininką., kuris inleis 
tamista in vidų. Bet ateik ant 
pusrycziu rytoj pas mane, pa- 
sznekesime apie viską pla- 
cziaus. ’ ’

Asz prižadėjau jam .atlikti 
reikalą. Buvo itai tik pasivaži
nėjimas del manes, nes jo dva
ras buvo už penkių myliu at
stumo nuo Rouen’o ir asz galė
jau nujoti ten per adyna laiko.

Ant asztuoniu isz ryto buvau 
pas ji. Pusrycziavome du vie
nu ; vienok jis neisztare ne dvie
ju deszimcziu žodžiu. Jis pra- 
sze manes dovanoti jam už jo 
nesznekuma. Mislis apie ap
lankas, atliktinas kambaryje, 
kuriame jo laime guli numiru
si, pergalėjusi ji visiszkai, sa
ke jis man. Ir isztikro, jis rodė
si esąs navatnai sujudintas ir 
perimtas, tarytum paslaptine 
kova siautė jo duszioje.

Pagalios, tacziaus, jis pa- 
aiszkįno man viską., ka daryti. 
Buvo'tai prastas dalykas. Tu
rėjau paimti pora, pundeliu 
gromatu ir ryszte popieru, už
rakinta pirmame stalcziuje po 
deszinei, nuo kurio turėjau 
rakta. Jis pridūrė:

“Nereikalauju praszyti Ita- 
mistos nežiūrėti in tas popie- 
ras.”

Asz jaucziausi esąs inžeistas 
tuomi ir atsiliepiau truputi 
karsztai. Jis pradėjo mikczio- 
Iti:

“Dovanok man, asz kencziu 
daug.“

Ir pradėjo verkti.
Asz palikau ji aplink pirma 

adyna po pietų del atlikimo sa
vo pasiuntinystes.

Buvo puiki giedra ir asz ris-

aitveju, atvejais pagavau lupa 
savo dantimis ir kramcziau ja 
stropiai, viename isz tu gereji- 
musi gyvenimu, kurie pripildo 
tave, nieks nežino kodėl, tri.uk- 
.szminga ir kuone ■apgavinga 
laime, tolu pasigėrimu stipry-1 
be.

Prijojąs prie dvaro, inkiszau 
nanka in kiszeni del sugraba- 
liojimo laiszkelio in sodininką 
ir su nuostaba pamacziau kad j 
jis buvo užpeczetytas. Tas taip1 
baisiai mane nustebino ir su-l 
szirdino kad jau norėjau jotil 
atgal, neatlikęs savo reikalo. 
.Bet atsiminiau, kad tokiame 
atsitikime asz pasirodycziau 
per daug aržiu, ka galima butu 
už bloga priimti. Driek tam sa
vo klapate, mano draugas ga
lėjo užpeczetyt laiszkeli besan- 
■žiningai.

iUke iszrode taip, lyg 'kad ji 
butu apleista buvusi per dvi- 
deszimts metu. Kokiu budu at- 
visi ir sutruneja vartai laikėsi, 
sunku buvo inspeti. Žole apžė
lė takus. Negalėjai jau dau- 
giaus atskirti rybu lankos.

Ant triukszmo, kuri asz pa
dariau, spirdamas koja in lan- 
gavereis, senas žmogus iszejo 
isz szoniniu duriu ir rodėsi pa
stiro, mane pamatęs. Asz nu- 
szok.au ant žemes ir padaviau 
jam laiszkeli. Jis skaitė ji, 
skaitė dar syki, apvertė kita 
puse, pažiurėjo in mane žvai
riai, insidejo popiera in kisze- 
niu ir tarė:

“Gerai! Ko-gi tamista no
ri?“

Asz atsakiau sausai:
“Tu turi žinoti .apie tai, ka

da apturėjai szitoje gromatoje 
paliepimus nuo savo pono. Asz 
noriu ineiti in palociu.“

Jis tarytum nusiminė. Jis sa
ke:

“Taip, 'tamista.nori eiti in... 
in jo kambarį ?”

Mane pradėjo imti nekant
rumas.

“Parbleu! Ar tu mane nori 
kvosti, žmogeli?“

Jis eme mikczioti:
“Ne... monsieur... mat... jis 

nebuvo atidarytas nuo laiko... 
nuo laiko... myrio. Jeigu tamis
ta. palauksi penkias miliutas, 
asz nueisiu... nueisiu ir pažiū
rėsiu, ar...“

Asz pertraukiau jo sznekta 
apmaudintas:

“Eik, eik! Ar tu juokavo ji 
su manim? Žinai juk, kad ne
gali ineiti in vidų. Asz turiu 
rakta.“

Jis neturėjo ka daugiau sa
kyti.

“Gerai, monsieur, asz paro
dysiu tamistai kelia.“

“Parodyk man tropus ir pa
lik mane viena sau. Asz atra
siu kambarį ir be tavęs. ’ ’

“Bet... monsieur... bet...”
Sziuomi sykiu asz tikrai su

pykau.
“Buk paka. jingas! ar tu gir

di? Kad ne, tai turėsi pasiro- 
kuoti su manim.“

Asz pastūmiau ji smalkiai 
in szali ir inejau in narna.

Pirmiausia perėjau per kuk- 
nia, po tam per du kambarėliu 
apgyvendintu žmogaus ir jo 
paezios. Toliaus inejau in dide
le Sale, isz tos užlipau augsz- 
tyn ir pažinau reikalingas du
ris isz apipasakojimo savo 
draugo.

Atidariau jas be dideliu sun-

Užaugo Ant Mergos

Krutamu j u paveikslu ak- 
torka, Jane Withers, jau da
bar užaugo ant dideles mer
gos ir ana diena Jackie Coo
per pirma karta ja pabuezia- 
vo kaipo suaugusia mergina 
isz ko pana Jane buvo labai 
užganadinta.

nejau per laukus klausydamas kenybiu ir inejau.
vyturiuku czyviriavimu iri Kambaryje buvo itaip tamsu, 
nuolatinio žvangėjimo kardo kad pirmoje valandoje asz nie- 
in mano czebata.

Pagalios injojau in miszka
ir prilaikiau arkli. Medžiu sza-'gyviu kvapu, paprastu kam ba

kenybiu ir inejau.

apleistuose ir, taip sakant, nu
mirusiuose. Bet. palengva akys 
apsiprato su tamsa ir pama
cziau gana aiszkiai dideli kam
barį visa netvarkoje; lova be 
paklodžių, vienok su szieniku 
ir pagalviais, tarp kuriu vie
nas buvo giliai su alkūne ar su 
galva inspauistas, tarytum kas 
ant jos tik ka buvo gulėjas.

Kėdės visos buvo miszinyje.' 
Patemijau, kad durys (iii dra
panų kamaraite, be abejones) 
stovėjo pusiau praviros.

Priėjo pirmiausia prie lango 
inleisit truputi s'zviesos ir pra
vėriau ji; bet geležiniai zovies- 
kai langaveres isz lauko puses 
buvo taip surūdija, kad jokiu 
pragumum negalima buvo ju. 
praverti.

Mėginau net jas iszmuszti su 
savo kardu, tacziaus be pasek
mes. Ir kada pradėjau pykti dė
lei szitu savo bergždžių pastan
gų ir kada mano akys visiszkai 
priprato prie tamsos, pama
cziau viliti gauti geresne szvie- 
sa ir priėjau prie raszt-stalio.

Atsisėdės in krėslą su atlo- 
sza, patraukiau žemyn lenty- 
iiia.ite ir atrakinau parodyta 
stalcziu. Buvo jis kupinai pil
nas popieru. Man reikėjo tiktai 
trijų pundeliu kuriuos žinojau 
kaip pažinti. Pradėjau ju jesz- 
koti.

Buvau beintempias akis del 
perskaitymo a.ntraszu, kuomet 
užpakalyje saves rodosi is'zgir- 
dau silpna sziuszejima. Asz ne- 
temijau ant to, mislydamas, 
kad oro srove'turėjo pajudinti 
kokia užlaida. Bet už valandė
lės kitas vos girdimas sujudėji
mas pervarė ypatingai, nesma
gu szurpulii per m'ano kuna. 
man rodosi esą taip kvailu 
daigtu parodyti savo nors ir 

I mažiausia baugsztuma, jogei 
negalėjau atsigryžti in užpaka
li, gėdydamas! pats saves. To
je valandoje buvau suradęs an
tra reikalinga ji pundeli. Vos 
Įtik buvau patemijas treczia, 
kaip skaudus atsidusimas už
pakalyje manės prisuokė mane 
per du mastu paszoikti nuo vie
tos. Paszohdamas nuo krėslo

j ko neinspogisojau. Sustojau už- 
. gautas tuomi supelijusiu ir be-

in mane užpakalyje krėslo ku
riame pirm valandėlės buvau 
sėdėjas.

Toks drebulys perejo per, 
mano kuna, kad vos neparpuo-1 
linu augsztiieninkas! 0, nei vie
nas, kuris nejautė jo, negali 
suprasti tos baisingos, tacziaus. 
kvailos baimes, kokia apėmė 
tuomi kartu mane. Duszia ta
rytum apleido kuna; nejau-i 
cziau plaksnojimo savo szir-j 
dies; visas kūnas tapo liaunas,) 
kaip kempine; rodėsi viskas į 
manyje .subiro in szmotelius.

— Asz neįtikiu, in vainly bus 
visiszkai.

— Na, bet asz jums pasaky
siu kad toje valandoje asz ap
alpau isz pasibaisėtinos bai
mes numirėlio. Ir nuo neisztri- 
votino suspaudimo szirdies,. 
delei virszgamtiszku .baimių, 
asz kentėjau, o kentėjau dau
ginus, per ta keletą valandėlių, 
kaip per visa savo gyvenimą.

Jeigu ji nebu'tu prasznekusi, 
asz tikrai bueziau numiręs! Bet 
ji praszneko; ji praszneko sal
džiu ir sielvartingu balsu, kū
lis net mano dirksnis susziur- 
pi.no. Nedrystu sakyti 'kad nuo 
to asz atsipeikėjau ir pagry- 
žau in žada. Ne. Asz buvau 
taip persigandęs, kad jau neži
nojau ka bedarąs; taeziau tam 
tikras asabiszkas iszdidumas, 
kuri turėjau savyje o daip-gi 
mažumas kareiviszkos garb- 
godystes pagelbėjo man užlai
kyti pagarbia, iszžiura, beveik 
savo gale. Asz nusiminiau del 
savo gero ir del josios, be abe
jones —del josios, moteriszkes 
ar vaidyliaus, vis tiek kas ji 
nebuvo. Asz apsvanseziau vis
ką ta vėliaus, kada-gi, tikėkit 
man, toje valandoje prisivai- 
dinimo asz nedaug ka galėjau 
mislyti. Asz 'bijojau.

(TOLIAUS BUS)

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Mrs. Mare Masionis, isz 
Wilkes-Barre, Pa. — A ežiu ta- 
mistoms szirdingai kad nesu
laikote man laikraszti ir dabar 
■prisiuneziu užmokesti ant visu 
metu. Mes labai mylime skai
tyt “Saule“ nes joje talpinasi- 
gražus pamokinimai ir naudin
gi straipsnelei kaipo ir naujie
nos isz visu daliu svieto. Lai 
jums Dievas duoda sveikata ir 
gera pasisekimą jusu darbuo
se ir kad prailgintu jusu gyve
nimą darbuotis del musu tau
tos. Lieku su guodone del vi
sos redakcijos.

Mare Czepas, isz Newark, N. 
J. — Acziu už prisiuntinejima 
laikraszczio “Saules“ nes 
mums labai patinka ir esame 
isz jo labai užganadinti. Ne tik 
geras naujienas randame jame 
bet pasakas ir gerus pamokini
mus.

asz atsigryžau atgalios, su
gniaužęs rankena kardo, kurio 
jeigu nebueziau jautos prie sa
vo szono, .tikrai bueziau dūmės 
laukan, kaip bailys.

Augszta. moteriszke, baltai. . . I I --- ° ........... — ’ .....
jog tarytum neturėjo vieko ne- kos glamonėjo mano veidus; liuose neapgyvendintuose ir apsitaisiusi sdovejo žiūrėdama

O 'ka, spangį tamsunai, 
Girtuoklei ir palaidūnai 

Kaip szunes gyvena,
Bus ant sziadien gana.

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

Amerikoj randasi daug dvikoc 
jiniu 'kiaulių,

Apie kurias nutylėti negaliu, 
Kurios apie mandaguma neži

no nieko,
Ba kiaulisz'kai augytas, kiaule 

liko. j 
Pribuvo in sziita apszviesta 

Amerika,
O bet kiaule vis pasilieka, 

Ne žmoAyse ne bažnyczioje ap
sieiti nemoka, 

Isz tolo gali pažinti toki tamsu 
a.puoka.

Ne prie tameiaus,
Ne prie ražaneziaus;

Jeigu klapcziukas nezvanytu, 
Tai Ika bažnyczioje daryti 

■nežinotu.
Dirstelek iii e in kitu tautu 

bažnyczia.
Pažiūrėkime apie sipavied- 

nyczia, 
Lonkose sėdi visi,

Apie spaviednyczia jomarko 
nematysi, 

Po viena isz lenku eina, 
Ir visi in spaviedni prieina. 
Bet Lietuvei prie alaus tik 

sėdėtu,
Ir bažnyczioje palaukti ne

galėtu,
Prie spaviednes grūdasi, 
O moterėles' net barasi, 

Viena ant kitos- sznairuoja.
Aha, užmirstau, 

Apie ka pradėjau, 
Kad ir tokiu turime, 
Ir daugeli matome, 

Kurie neturi jokio manda
gumo, 

Ir be jokio szvelnumo.
Norints puilkei pasirėdė, nėr ka 

sakyti,
Be't prie apszviesto neįgali 

prilyginti,
Norints veidas aplaižytas, 
Ir kailnierius pastatytas, 
Bet vis juokingai iszrodo, 

Kaip tarp žmonių pasirodo. 
Puikus pasielgimas žmogų.

dabina,
Kad ir prastai pasiredžiusi 

vaikina,
Katras pasielgineja grąžei, 
Prigulincziai ir mandagiai,

Bet jeigu nebus tokiu, 
Tai pasiliks amt juoku.

* * *
Brooklyne pas Lietuvi stovi 

Slavoke už baro, 
Tai vyreli, gera bizni ten varo, 

Visi eina ten iszsigerti, 
Ba lankei gauna in kaili perti, 

Nesenei vienam galva 
suskaldė,

Tai rots buvo czesnis gardi, 
O katras per daug užsitraukė,

Tai tam ir pinigus isz kisze- 
niaus iszitrauke.

O vis mulkiu atsiranda., 
Kad in karezema lenda, • 

Vai vyrneziai nesusiprantate, 
Kad in tokia urvą lendate.

* * *
Kaip Lietuvei Wilkesberyj 

insiuto, 
Tai vos sprandu nenusisuko, 

Ba ten girtuokliu yra. daug, 
Tai jau vyrueziai szelauk. 
Kaip namines pritraukia, 

Tuojau’S peilius iszsitraukia, 
Paskui kaip szunes kaukia, 

'Taigi, Nedėlioję taip atsitiko,
Viena supjaustė, vos gyva 

paliko,

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

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

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

nr VISOS TRYS
KNYGUTES

‘‘SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

ęAPNORiuę;
Su 283 Naujais Paveikslai* I 

160 Dideliu Puslapiu
* coliu* ilgio - 5 kį coliu ploczia 

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

Preke Tiktai - 51.00
‘ ‘SAULE’ ’ 

MAHANOY CITY, PA.

* ★ ★
i ★ ★
*

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

:64 pus., Did. 5x7col
* Tiktai, 10c.
*

“SAULE’ ’ 
MAHANOY CITY, PA.

*
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C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriue 

:: Gabiausias Balsamuotojaa ::

f
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

Ina 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 Street

BeP Telefonas 532-J

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iczka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% coli, 
300 pus. Aiszkuū drukas,. .50$ 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

szok.au
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Žinios Vietines
r —- Kovas—March.

—■ Praeita Petnyežios va- 
kara prisnigo musu aplinkinė
je apie dvi pėdos sniego. Neku- 
riose vietose kelei buvo užpus
tyti ant keturiu pėdu bet vals- 
rtinei trokai (greitai nuvalė plen- 
t us.

— Marijona, duktė gerai ži
nomos musu biznierkos, ponios 
Mares Grineviczienes, 517 W. 
Pine uly., isztekes szia vasara 
už William Lynagh, isz Port 
Carbon, Pa., kurie yra susiža- 

. deja nuo kokio tai laiko. Mare 
yra rasztininke pas daktara 
Hensel’i. Ant tosios atminties 
jos drauges surengė jai “show
er parte” apdovanodamos bu
sima nuotaka su daugeliu nau
dingu' dovaneliu. Parte buvo 
laikoma pas pana Jeva Tulin 
ant 23 East. Pine uly. Drauges 
jai linkėjo laimingo vedusio 
gyvenimo. Vinezevonės diena 
.da nepaskirta.

•— Gryžtant namo nuo dar
bo isz Indianit'own Gap, staigai 
truko guminis ratas ant troko 
artimoje Bethel per ka varyto
jas troko Stepas Gidarek, 28 
metu, 426 W. Spruce uly., ne
galėjo suvaldyti įtroko ir apsi
vertė iszmesdamas ipasažierius 
an't plento. Visi likos atvežti 
pas daktara in miestą kuris nu
siuntė smarkiau sužeistuosius 
in Ashlando ligonbuite. Sužeis
tieji yra: Vincas Dulskis, 612 
W. South uly., Antanas Kufro- 
vich, 412 W. Railroad ir jo bro
lis George. Elmeris Peel (Pa
jaujis), 424 W. Railroad uly., 
jo brolis Juozas ir Steponas Gi- 
darick likos tik smaikei su
krėsti ir gydosi namie. Trokas 
likos visiszkai su'teszkinitas. 
Nelaime atsitiko apie 4 valan
da Petnyczioj po pieit.

f Senas gyventojas, Juozas 
iStankeviczius staigai įnirę nuo]J 
szirdies ligos 4:30 vai. Nedelioj 
po pieit, pas savo duktere Ma
rijona Kulinskiene, 85 So. B 
uly. Velionio pati mirė 1937 
mete. Paėjo isz Kirsnos parap., 
Marijampolės pavieto, Suval
kų ■gubernijos. Amerikoj per
gyveno 54 metus, per visa taji 
laika Mahaiiojui ir buvo vienu 
isz [pirmutiniu inkureju Szv. 
Juoz’apo parapijos. Paliko se- 
kanezias dukteres: Ona Miliau
skiene, Patriotic Hill, auti Ma- 
hanojhus, Marijona Kulinskie
ne ir Agnieszka Lucikienc mie
ste, Be'atricija Grentz, Filadel
fijoj, Katre Paliokienc, Miners
ville je, sunu Juozą, kuris ran
dasi kariszkoje Jiigonbuteje, 
Bath, N. Y. ir viena pusbroli 
An'tana, Fraekvilleje, 17 anu
ku ir viena proanuka. Paszar- 
voitas savo name ant 535 W. 
Spruce uly., isz kur atsibus

536

690

796

784 George Oniffery, 
507]/2 W. Centre uly.

23 James V. Kerrigan, 
47 Main uly., Morea

942 Charles A. Meskis, 
512 E. Market uly.

1182 2407 Charles .F. Mc
Laughlin, Buc’k Mountain, Pa. 
1953 1143 Hannibal Quick, Jr.

325 W. Mahanoy uly. 
2447 1543 Joseph Brinsco, 

85 Main St., Morea. 
2758 1396 Ferdinand L. On- 

cidi, 211 E. Centre uly. 
2920 2265 Edward J. Mara-

siak, Water St., Cumbola.

Isz Visu Szaliu ---$1.00 Vertes Knygų Už 50c-
I Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplankysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-' Doras gyvenimas; 
kus apraszymas, didele knyga.

ŽMOGUS
BE JAUSLOS

Anglekasis Nejauczial
{ kus fcipra&z,ymus, uiutne rniygu, 

Peilio Badimo Ir Inka- 1 puslapiu. Popierinei apdarai. 
.. ir* • r t T7 No- 102 Prakeikta, meilingashma Vinių In Jo Kuna : minaliszka apraszymas, 202 pus.

I No. 103 Vaidelota, apisaka 
__  pirmutines puses szimtmeczio, 

imta isz Lietuviszku užlieku.

3122 2110 Frank E. Marcusky
89 Alain uly., Morea.

SHENANDOAH, PA.
t Adomas Balaitis, 133 E. 

'Coal' uly., mirė namie po ilgai 
ligai. Velionis gimė Lietuvoje 
ir 'buvo vienas isz pirmutiniu 
sutvertoji! Szv. Jurgio [parapi
jos. Paliiko keturis suns, tris 
dukteres, seseri, 12 anuku ir 4 
įpro-anukus. Likos palaidotas 
Panedelio ryta su bažnytinėms 
apeigoms.

t Adomas Bolyta, 133 E. 
Coal uly., mirė praeita Sereda 
sirgdamas koki tai laika. Jo 
pati mirė apie du metus adgal. 
Velionis gimė Lietuvoje, pri
būdamas in Amerika jaunu 
vaikinu, pergyvendamas mies
te apie 55 metus. Paliko tris 
dukteres: J. Sarokiene, mies
te, C. Kovolfs, Fraekvilleje ir 
B. Sziauliene, Detroite; taipgi 
keturis sūnūs: Joną, mieste; 
Juozą, Alberta ir Mikola, Det
roite, kaipo 12 anuku ir 4 pro- 
anukus. Likos palaidotas Pane- 
delyje įsu apeigomis Szv. Jur
gio 'bažnyczioje. Graborius A. 
S akai a uskas laidojo.

Girardville, Pa. — Karolius 
Paszkevicziuis, 31 metu, randa
si Locust Mountain ligonibute- 
jo kur gydosi nuo. sužeidimu 
■kokius aplaike laike darbo 
Kickerbocker kasyklose ant 
kurio užkrito didelis akmuo.

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmisiinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- , 
tušo. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios. Pagal senoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristuso, 
10c. Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, 10c. Gromata arba 
Moka musu iszganytojaus Je
zuso Kristuso, 5c. Tretininkių 
Seraphiszkas Officium, 10c. 
Novena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
cziausiosios Panos Marijos,10c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Priversta links-| No. 160 Keturiolika istorijų apie 
404 .mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys ;Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
50e i užeiktos. karaliaus dukters; Jonukas ilguma in balta vergija; Pusiaugave- 

kuris buvo protingesnis už savo poną 
!61 puslapiu ...........................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
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;____
nūs prigauna. 58 puslapiu.

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuojas. 76 puslapiu.................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu............................. ...... .15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus.................15c

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

‘ i No. 141 Keturios istorijos apie 
I Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir i 

61 puslapiu........... .......................15c
No. 142 Trys istorijos apie Pavei

kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

........................ 15c 
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;

Juokini "szposele'C Kaip' Traukt gi- iAr paszaukt tęva zokoninka Berna- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20cĮc”na- 61 puslapiu..........................loc

No. 113 Penkios istorijos apie ! No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vėl-1szkas maiunas^ Ka'pjtudentM iojo ° 
nais; 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 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas goo 
62 puslapiu .................................. 15c akys;

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- karalium.
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................... 15c

No. 123 Septynios istorjos 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 60 puslapiu

1SZ 
isz- 

Su pa- 
• 35c 

Anglijo® susiiinko ana diena in j n0- 704 Trys istorijos, apie Ne- 
czion'aitine ligonbute ant tiri- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 

skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliu- 

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai-! 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo ' 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
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; j

Whernside, We s. t f ai i ja.
Daugelis daktarui isz visos veį]<siaiS) 177 dideliu puslapiu.

liejimo liepa,prasto žmogaus, 33 i 
metu Anglikas, Mart. Llewelinl 
in kuri inkalinejo vinis ir bade 
jo kuna įsu peileis ir adatomis, 
bet jisai to visai nejautė, nei 
neisztekejo isz jo laszelis krau
jo. Tarp regėtoju radosi ir mo- 
teriiszku daktarku, isz kuriu 
kelio® apalpo žiūrėdamos in tą
jį iszbandimrt.

Žmogus perdure sau ranka 
su peiliu kad net galas iszejo 
per kita puse, rodydamas savo 
rankas susirinkusiem^ priesz 
isz'traukima peilio isz žaidul'io 
isz kurio nei laszelis kraujo ne
isztekejo, — jokio skausmo ne
turėjo.

Toliau®, tasai nepaprastas 
žmogus per sav-valdiszkas pa- 
jiegals iszleido isz pilvo kelis 
laszus kraujo kaipo ir isz kojų. 
Negana to, iper savo valo pada
re ant pecziu kryžių, iszspaus- 
damas isz slave® ’krauju ant to 
kryžiaus, rodos, kad buvo isz- 
degintas ant jo pecziu.

Ant galo baigdamas rodyti 
savo nepaprasta galybių valdi- 
me savo kūno, paliepė vienam 
isz susirinkusiu daktaru szauti 
isz saidoko geležine vini in jo 
krutinę. Vinis instrigo in kru
tinę ir be mažiausio skausmo 
žmogus isztrau'ke vini, paliep
dama® .daktarams peržiurefi 
skyle isz kurios ne 'laszelis 
kraujo neisztekejo.

Daktarai pripažino kad .tai 
ne jokia lalp'gavysta, nes žmo
gus turi nepaprasta [galybe su-

Tamaqua, Pa. f Pati Jurgiovaldi me sa vo kraujo ir skaude- 
Zubio, 
staigai namie, praeita Sereda. 
Motere paėjo isz Girardvilles 
beit pergyveno ezionais dauge
li metu. Prigulėjo .prie S.S. 
Petro ir Povylo parapijos. Pa
liko vyra, septynis sūnūs, mo
tina Urszule Burke isz Meiz- 
yilles, du brolius ir dvi seseres, 
viena Meizvi'lleje o kita San 
Francisco, Kalif orui j o j.

84 Hunter uly., mirė. jimo ikaipo ir jauslos.

Palaidojo Kūdiki 
Szepoje

44 pus. 
istorijos

niš; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe-

• Beda- Tamsu-isz’us’ Kampelis duonos; Isz ko dideli 
I5C [ponai. 105 puslapiu.25c

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c 

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.......................  15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c 

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczib. 121 
puslapiu ......................................

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
15c j (sU paveikslais), apie Džiaugsmas 

No. 147 Trys istorijos apie Raga- [ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir ĮIsz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Idos; Kaip Vincas ingalejo paezia;

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir jMailach; Paskutinei Valandoi; Sla- 
Alena; Pavojinga klaida, 
lapių ......................................

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta- j 
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį, t 
61 puslapiu ......................................... |

No. 151 Penkios istorijos apie Vai-1 
tas Szvilpikais; Pas merga; Gražios j 

; Tarnas; Vargdienis — 
. 61 puslapiu

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Į 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 
puslapiu

maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuezios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Prisiuskite 25(1 o gau
site per paezia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

8

S 
25c j g Si

Cicero, III. f Nedalioje mirė 
gerai žinomas czionai,finis gy
ventojas, Pijuszas Kazakevi- 
czius (Kazak), 1314 49 S. Ct., 
kuris turėjo apie 52 metus. Pa
liko paezia Marijona (po tė
vais Matusevicziute, isz Maha- 
nojaus,) 5 dukteres ir 2 sūnūs.

Vilnius, Lietuva.—Kaime Ja- 
blonka, netoli nuo ezionais, isz 
netycziu likos atrastas gyveni
mo tarnaites Judickienes negy
vas kūdikis, kuris likos palai
dotas isziujpledoje szepoje, pri
pildyta žeme, kurioje gulėjo 
dvieju menesiu kūdikis. Kada 
motere likos aresztavoita, pri
sipažino buk su kūdikiu neno
rėjo persiskirt, net. po mireziai. 
—Tokia tai motinii'sz’ka meile 
del savo kiu|d'ikio.

45 pus- iptybe gymimo mumisie Dievo musu 
.15c 'jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 

’atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
i ikio. Suvirsz 100 puslapiu.256

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
15e! Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68

puslapiu ............................................15c
vxiazi.ua ■ No. 173 Tris istorijos, apie Talmu- 

Jonukas’do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
15c j davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c 

| No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
62 iKuezios Žemaites, vaizdelis; Gudras 

___ __ 15c iPiemenlis; Isz ko susidarė Anglis i
No. 153 Trys istorijos apie Gailu- ; (su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- i 

ti; Du broliai; Majoro duktė. C_ 
puslapiu ..........................................15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu ........................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 

15c

i SZI BANKA YRA NARYS 
J Federal Reserve System
5 TEIPGI IR
t Federal Deposit Insurance 
g Corporationį ------ $------

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

62 vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- ;
_5e 'kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- !

Keletą Juoku ir Paveikslo. | 
.............................................15e Irtai;

Preke

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

12 ISTORIJOS UŽ 25c
'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

railiekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaitei 
o rado paezia. Stebuklinga kuczis. 
Krėslas Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyra*. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaezi-ot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

laidotuves Ketverge .su bažny-i Prigulėjo prie vietines Susivie- 
tinems apeigoms Szv. Juozapo'nijimo kuopos, Amerikoj per

gyveno apie 40 metu. Paliko

je nuo savo dieduku, tai toji 
pana labai užpyko ant savo 'Se
no daržininko kuris pasėjo ke
lis žiedus darželyje kuriu toji 
pana labai neapkentė ir. taip 
ant jo užpyko, kad jam su špa
tu perkirto galva, užmuszda- 
ma ji ant vietos.

Stebėtina, 'kad ne daržininko 
dvasia kankino gyventojus to
jo dvarelio, tiktai toji pone,

Dalyvaus Metineje
Parodoje

ŽYDISZKI
PRIEŽODŽIAI

priszakio; arklį isz užpakalio, 
o kvaili isz visu pusiu.

bažnyczioje, ipo direkcija gra „ 
bariaus L. Traskausko. Buvo į broli Petra, Clinton, Ind. Lai- 
taip-gi senu skaitytoju “Sau-! dotuvese dalyvavo ponios Ona 
les ’ ’ per daugeli metu.

4- Vyrukai kurie likos pa- 
szaukti in vais’ka ant tarnystes 
isz szios apielinkes ir kurie tu
ri stoti ant užsiraszymo in Li
berty Bank Building, Wilkes- 
Barre, Pa., 5-ta d. Kovo yra: 
Order num. ir Serial num.

6 188 William S. Farr,
539 E. Pine uly. 

178-A 146 Charles M. Burda,
74 Main uly., Morea.

188 2906 John J. McGee, 
Silver Creek, Pa.

310 2599 George J. Wai ash li
nas, 636 W. South uly.

Ju V- 1 A*

Cisarikiene ir Petrone Urbo
niene, kurios yra .seserys nasz- 
les, gyvenanezios Mahanoy Ci
ty, Pa.

PO SMERT
KANKINASI ! kiuri po josio® mireziai pasiro- 

; de ir neluri pasilsio kapuosia 
Į už papi ldyta žudinsta.Dvase Neturi Ramybes 

Už Nužudinima Darži
ninko Per Pone Dvaro

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Kur Gaus Kita 
Toki Vyra?

— Isz kapiniu atgal niekas 
nenesza.

— Numirt niekados ne per 
vėlu.

— Pana, tai kaip rank-
szluostis.

— Niekas nežino keno ry
tojas.

— Kožnas miestas turi sa
vo kvaili.

— Kas laukia ant uoszvio 
czebatu, turi ilgai vaikszczioti 
basas.

— Geriau deszimts sykiu 
sunkei sirgt, ne kaip lengvai 
mirt.

— Rokunda yra paredkia 
tiktai pinigu stoka®.

•— Maži vaikai neduoda 
miegot o dideli neduoda gy
vent.

— Amt svetimo barzdos 
gerai mokytis skųst.

— Jeigu vargszas valgo 
viszta, tai jisai serga ar viszta 
sirgo.

fe.

— Ar tu, kumute, girdėjai 
kad Skilandis mirė?

— Ar isztikruju?
— Taip, tikrai mirė.
— Ka ji dabar pradės ir kur \ 

gaus kita toki vyra ?
— Kodėl negaus ?
— Vargei, mano rūtele, nes 

nebaszninkas buvo mažas žmo
gelis, paliko - daug drabužiu 
bet kur gaus kita toki maža 
idant drabužei jam tiktu?...

Susideda isz 40 akeriu, 3 ake- 
Amerikonas pirko sena, dvareli i igirrios, 3 akeriu puikus so- 
kėles mylės nuo ezionais, kuris j ^as> karves, padarai ir 

Įtrokas, 300 visztu, arti Shenan- 
’ doali ir Mahanojaus. Gera vie- 

kejo, kad su dvareliu gaus ir . Ser0 farmerio. Parsiduo- 
senovisizka. dvasia, vadinama iles loonininkns negali dau- 
“Balta Pana,” kuri per dange-! <"^aR 'dii’bii. Atsiszaukiite ypa-

Inverness, Szkotija.— Tūlas
Springfield, Ill. — Autobuso 

nelaimėje prie Williamsville, 
buvo sužeistais P. Palionis, isz’ kitados prigulėjo prie Lordo 
Lemont, Ill. Kiti sužeisti ke-! Hastingo. Amerikonas nesiti-
leiviai Yra R. Gasper ir Helen 
Stankey, isz St. Louis ir Anna 
Smith, i®z East St. Louis.

—■ Bukie 'drąsus ir nesibijo- 
kie nevidonu, jeigu da turi lai
ko prasiszalyk nuo ju.

Ii metu atlankydavo senov'isz- 
kus murus tojo dvarelio.

Pagal senu žmonių apsaky
mus kurie girdėjo taja istori-

ti'szkai laiszku apie preke pas:
Paul Kvalkauskaš,

R.F.D., Zioiis Grove, Pa. 
2t)

Matilda Pastoriza, duktė 
ministerio isz Daminikonisz- 
kos republikos Washingto
ne, dalybaus metiniam ap- 
vaikszcziojime Mardi Gras, 
Galveston, Teksuose, kuri 
perstatines savo sklypą tame 
apvaikszcziojime.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI Oži reikia saugoti isz SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

vxiazi.ua
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