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LEWIS MELDŽIA
ANGLEKASIU

NESTRAIKUOTI
NEW YORK.— Prezidentas Anglines Uni

jos, John Lewis, ant czionaitinio susirinkimo, 
apreiszke ir melde, kad anglekasei isz Minksztu 
Kasyklų turėtu kantrybes ir palauktu Straikuot 
jeigu po 31 dienai Kovo (Mar.) nesusitaikintu 
su Operatoreis, kas kiszasi padidinimo mokes- 
ties ant dolerio, ant dienos, pakol Arbitratorei 
neapsvarstytu taji pareikalavima ir padaryma 
Naujo Kontrakto. Jeigu anglekasei nesutiktu, 
tai 450,000 anglekasiu ketina pamesti darbus.

Isz Amerikos
Žudinsta Patogios 
Merginos Per Iszgama

Kansas City, Mo.,— Policija 
jieszlko nežinomo žudintojaus 
kuris nužudė Leila Adele Wel
sh, 24 metu amžiaus, kuria nu
žudė su peiliu, perpjaudamas 
jai gerkle, įsudaužydamais gal
va su plaktuku ir iszpjnve jai 
didelį sizmota kūno isz blauz
dos. Žuldintojas 'taip malszci 
paslieOge, kad motina ir brolis 
'gulėdami artimuose kamba- 
riuosia nieko negirdėjo.

Mergina ketino aplaikyti da
li palikimo 200,000 doleriu 
po mirusiam j osios diedukui. 
Manoma kad toji žudinsta li
kos papildyta isz kokio kerszto.

Pasikorė Kad Negavo 
Kendžiu

Sturgeon, N. J. — Asztuoniu 
metu Ralph Ingenito pasikorė 
po trepais, savo name. Vaikas 
prasze motinos ar gali eiti in 
sztora nusipirkti kendžiu. Mo
tina atsake vaikui kad geriau 
butu idant pasilaikytu tuos pi
nigus ir vakare eitu ant pa
veiksiu. In puse valandos po 
tam, motina surado sūneli ka
banti ant virvutes po trepais 
skiepe.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

TAMOSZAITIS NETINKAMAS VALDYTI 
SAVO TURTĄ

Buvo Pabėgės Isz Ligonbutes Kelis Kartus

Philadelphia, Pa. — Gūdžia 
Joseph Kuhn iszdave savo nu
sprendimą -buk “sugryžušis 
isz numirusiu,” buvusis ka
reivis, Petras Tamoszaitis, ne 
yra tinkamas valdyti savo tur
to susidedanti isz apie 10 tuks- 
taneziu doleriu ir kad jo glo
bėjas ir ant to'liaus turi rūpin
tis jo palikimu.

Tamoszaitis buvo pabėgės

Penki Milijonai Bib
lija Del Kareiviu 

Ir Laivoriu

Chicago, Ill.—Spaustu
ve “Gideon” aplaike už
kalbinimą nuo valdžios, 
kad pristatyti 5 milijonus 
Biblija del kareiviu 
ir laivoriu ant kariszku 
laivu. Yra tai didžiausias 
užkalbinimas Raszto Szv. 
istorijoj Krikszczionybes. 
Biblijos bus apdarytos in 
audeklinius virszus.

Vaikus Marino Badu O 
Szunis Szere Mesa

Lawnton, Pa. — Lew Lam- 
bertonui, 38 metu, daugiau rū
pėjo jo szunes ne kaip jo szc- 
szi vaikai už kuriu apleidima 
jis likos aresztavotas ir dabar 
persėdės kalėjime deszimts 
menesiu.

Tėvas augino szunis ir juos 
szere kuobrangiausia gera me
sa bet apie vaikus visai nesi
rūpino o savo moterei duoda
vo tiktai 15 doleriu ant mene
sio ant 'pragyvenimo. Motete 
ant galo pasiskundė sude ir tė
vas likos aresztavotas už apsi
leidimą maitinimo savo szei- 
mynos.

Vaikai buvo beveik pusnuo
gi ir kente daug nuo szalczio 
ir 'bado.

isz ligonbutes kelis kartus ir 
per 16 metu nieko nebuvo apie 
ji girdėt. Norint s daktarai pri
pažino buk jis jau sveikas pro- 
tiszkai bet sudžia tvirtina buk 
jeigu daktarai jo neinate per 
tiek metu, kaipgi gali dabar ji 
pripažinti sveiku ir įtinkamu 
valdyti apie 10 tukstanezius 
doleriu.

ANGLIKAI PRIBUVO■fe

100,000 Angliku Pribuvo In 
Graikija Su Daug Ginklu 

--- Anglikai Paskandino 
Vokiszka Laiva

Amerikoniszki Laivai 
Australijoj

Belgradas, Jugo-Slavija. — 
Beveik szimtas tukstaneziu 
Angliszku kareiviu pribuvo in 
Graikija su keleis laivais amu
nicijos, ginklu ir maisto del 
penkių divizijų kuriuos pada
lino penkiose dalyse Graikijos 
ant užklupimo Vokiecziu ir Ita
lu in kėlės dienas. Bet ir Vokie
tija nusiuntė keliolika tuks
taneziu kareiviu ir eroplanu. 
Kaip korespondentai raszo tai 
abi szalys yra pasirengia ant 
kruvinu musziu.

Vokietija taip užpyko ant 
Amerikos už tai kad Amerika 
siunezia pagialba Anglijai, to
dėl dabar kerszina užklupimu 
ant Anglijos ant žemes, isz oro 
ir nuo vandens ir yra pasiren
gia pradėti taji užklupima 
trumpam laike.

Praneszama isz Australuos 
buk keliolika Amerikoniszku 
kariszku laivu atplaukė in 
czionais. Kokis yra ju tikslas 
atplaukimo in Australija tai 
nėra žinomas.

Vokietija nusiuntė daug vai- 
sko prie Pruy upes tarp Rusi
jos ir Rumunijos nes Vokieczei 
yra pavojuje kad Rusija keti
na užklupti ant Hitlerio Grai
kijoj. Taipgi Vokiecziai nu
siuntė daug vaisko in Atėnus 
kad duoti Italams atsilset po 
netekimui apie 50,000 kareiviu 
in paskutines kėlės dienas mu
sziu Albanijoj.

Anglija szaukia visas mote- 
res ir merginas 20 ir 21 metu, 
ant kariszkos tarnystes. Ang
likai paskandino Italiszka li- 
gonbutini laiva Po, ant kurio 
radosi Mussolino duktė, gro- 
fiene Edda Ciano, kuris likos 
paskandytas Valono j e, Albani
joj, bet visi pasažierei likos isz- 
gialbeti. Tas labai surūpino 
Mussolina kuris sziadien yra 
nupuolęs ant dvasios isz savo 
kariszku nepasisekimu o priek 
tam ir gyventojai Italijos pra
deda zurzet ant jo nepasiseki
mu.

Didelis laivas, kuris apleidi- 
nejo Brema likos pataikintas 
per bomba ir užsidegė. Girdėt 
kad daug laivoriu ant jo žuvo.

Bombardavimai Nepa
liauja; Vieni Kitiems 

Nepasiduoda
Berlinas. — Kariszkas de

partamentas garsina buk Vo- 
kiszki eroplanai praeita Pet- 
nyczia bombardavo smarkei 
Londoną ir Plymouth ir sten
gėsi bombarduoti Angliszkas 
pristovas bet likos iszvaikinti 
per Angliszkus eroplanus.

Anglikai vela skelbia buk 
nuszove trylika Vokiszku ero
planu kada atlėkė bombarduo
ti Angliszkus miestus Glasko- 
va, Liverpooli ir Hull, Ang
likai vela užklupo ant Hambur
go, Bremo ir. Emdano, užmusz- 
dami apie 50 žmonių ir daug 
sužeidė. Daugeli vietose kilo 
milžiniszkos ugnys kurios pa
dare daug bledes Vokiecziams.

Graikai Supliekė Pen- 
kes Divizijas Italu

Albanija. — Graikai suplie
kė penkes divizijas Italiszku 
kareiviu kuriuos pats Musso
lini veda in kova bet jisai turė
jo sugryžti nusiminęs ir nuže
mintas nepasisekimu jo karei
viu. Italijoj vieszpatauja dide
lis neužganadinimas isz Mus
solino.

Afrikoj Anglikai taipgi su
pliekė Italus ir 20 tukstaneziai 
kareiviu likos iszsklaidyti in 
visas szalis aplinkinėje Addis 
Ababa.

Anglikai Paskandino 2 
Vokiszkus Laivus

London. — Angliszki eropla
nai paskandino du Vokiszkus 
laivus Skagerrick aplinkinėje. 
Buvo tai nakties laike ir neži
no ar laivorei iszsigialbejo ar 
ne nes negalima buvo matyt j u. 
Kiek žuvo su laivu tai sunku 
buvo spėti.

Vokiecziai Suszaudc 
15 Holandiecziu

Berlinas. — Vokiecziai 
ana diena suszaude pen
kiolika Holandiecziu gy
ventoju, už sznipinejima 
priesz valdžia. Asztuoni 
likos nubausti kalėjimu.

Dvynai Gimė Po
Mircziai Motinos

Philadelphia. — Staigai su
sirgus kraujatekiu, Mrs. Sara 
•O’Shaughnessy, 25 metu moto
re likos atvežta iii Fitzgerald- 
Mercy ligonbute. Daktarai su
prato kad motere neužilgio pa
gimdys kūdikius, stengėsi pa
daryti ant jos operacija bet ne
laiminga motere mirė; Dakta
rai ilgai nevilkino nes žinojo 
kad^vaikai turės mirti netekia 
motiniszkos gyvybes todėl pa
dare Cesariszka operacija -(per 
szona) ir vaikus-dvynukus isz- 
gial'bejo nuo mirtie's. Vaikas ir 
mergaii.e yra sveiki ir gyvens. 
Yra tai retas atsitikimas ir tik 
atsitaiko karta in tūkstanti at
sitikimu kur dvynukai gema 
ir gyvena po mircziai motinos. 
Operacija likos padaryta in 
dvi valandas po mircziai moti
nos.

Tai Tau Ameriko
niszki Vaikai!

Pasadena, Cal. — Prie pa
mario Long Beach tūloj rod- 
hauzeje, palicija netikėtai pa
dare ablava ant susirinkusiuju 
sveteliu kurie turėjo “velnisz- 
kus laikus.” Užeja ant vir- 
szaus užtiko vienam kambary
je dvylika vaikinu ir merginu, 
visi nuo 16 lyg 19 metu. Kada 
juos palicija surado tame lai
ke, visi szoko Adomini szoki — 
visi buvo nuogi. Tėvai pa- 
szaukti ant palicijos pasiėmė 
savo vaikus o kaip juos nu
baudė tai apie tai nedažinojo- 
me.

Dievas Iszklause 
Jo Maldos

Bradford, Pa, — Albert Dut
ton, 79 metu, per 40 metu buvo 
kurezias ir tik ana diena ad- 
gavo girdėjimą per nuolatines 
maldas kurias kalbėdavo per 
35 metus be paliovos, melsda
mas Dievo kad jam sugražintu 
sveikata, turėdamas tvirta ti
kėjimą ir vilti kad Dievas jo 
praszymo iszklausys. Kada ad- 
gavo girdėjimą, pirmiausia nu
sidavė in bažnyczia iszklausy- 
ti Misziu ir padekavoti Dievui 
už aplaikyta mielasžirdyste.

Keturi Anglekasei 
Užmuszti Eksplo

zijoj Gazo

Ebensburg, Pa.— Ketu
ri anglekasei likos už
muszti eksplozijoj gazo 
Monroe artimoje Revloc, 
szeszes mylės nuo czionais. 
Eksplozija kilo toje vieto
je kur keturi anglekasei 
dirbo. Manoma, kad daug 
gazo priėjo in taja vieta ir 
vienas isz j u turėjo ji už
degti laike darbo. Visi 
buvo baisei apdeginti.

VAIKAS TURI
ANIUOLO VEIDĄ

Bet Velnio Buda

Lagrange, Ore. — Walter 
Burchett, dvylikos metu vai
kutis, yra labai patogus, turin
tis veidą panaszu in aniuoleli 
ant szventuju paveikslu, kaip 
tai tankiai duodasi matyt. Bet 
kas isz to aniuoliszko paveiks
lo kad duszia tojo vaiko yra 
juoda kaip velnio. Norinis ta
sai vaikas turi vos dvylika me
tu bet geria visokius svaigi- 
nanezius gerymus, ruko pypke, 
cigarus ir paperosus kaipo ir 
kramto tabaka. Tasai velnisz- 
kas aniuolelis likos aresztavo- 
ta's jau 22 kartus už visokius 
prasikaltimus kaip: padegimą 
keliu namu, sudaužymą auto
mobiliais kuri paleido nuo 
kalno ir vos neužmusze savo 
dranga su- 'Stikline 'bonka, su
kandžiojo baisei szesziu metu 
mergaite o paskutiniu jo pra
sižengimu buvo apipleszimas 
kendžiu sztorelio isz kurio pa
siėmė visokio tavoro vertes 20 
doleriu.

Tėvai negali ji suvaldyt ir 
meldžia sūdo idant ji uždarytu 
pataisos name pakol daeis lyg 
metu.

Adgijas Sudaužė
Grabo Antvožą

Mexico Miestas, Meksika — 
Andre'so Iturbido, 26 metu, gy
venantis miestelyje Cilcatan, 
apsisaugojo nuo baisios mir
ties būdamas palaidotas gyvu. 
Žmogus, pavalgęs gerus pietus 
ir iszgeres pusėtinai vyno, stai
gai mirė. Daktaras pripažino 
kad jis tikrai mirė.

Pagal Meksikoniszka papra- 
tima tai nekuriose dalyse lai
doja žmones <ta paezia diena. 
Todėl indejo Andreso in graba, 
nuvožė ji ant kapiniu ir jau 
ketino inlėisti graba in duobe 
kad sztai antvožas grabo su
truko nuo kumszcziu “nebasz- 
ninko” ir Andreso iszszoko isz 
grabo labai perpykęs. Susirin- 
kia gailininkai la'bai persigan
do.

Nepaprastas 
Atsitikimas

Gaysport, Ky. — Name Bap
tisto pryczeriaus, Rev. J. M. 
Sammons, randasi kate kuri 
žindo keturis katukus ir dide
le žiurke. Kate nežino isz kur 
atsibeldė ir po keliu dienu at
vedė kacziukus. Vaikai pry- 
czerio ana diena užtiko prie ka
tes keturis kacziukus ir didele 
žiurke. Žiurke siauezia su ka
tultais ir žinda drauge su jais 
o kate apsieina su ja lygiai 
kaip su visa savo szeimyna. — 
Yra žinomu dalyku kad kates 
yra dideleis nevidonais žiur
kių ir su joms nedraugauja.

Atlyginta Už Mielaszir- 
dinga Patarnavima

Geiger, Mass. — Penkiolika 
metu adgal ponia Dora Ander
son buvo .telegrafiste ant czio- 
naitines geležkelio stoties. Ei
dama kas ryta in darba, užei
davo pas Petra Roden, palie
gusi kriaueziu, užklausdama 
jo ar jam ko nereikia parneszt 
isz miesto, o jeigu ka pareika
laudavo tai jam nupirkdavo ir 
atneszdavo. Praeita sanvaite 
rado kriaueziu mirusi o kada 
jai advokatas inteike kriau- 
cziaus paskutini testamenta, 
mergina persitikrino kad jai 
kriauezius paliko tris .tukstan
ezius doleriu už jos gera szirdi 
ir mielaszirdyste del paliegu
sio žmogaus. Visi buvo tosios 
nuomones kad tasai kriauezius 
buvo labai vargingu žmogum.

Nebaszninke Norėjo 
Geresnio Pasielgimo

Nuo Graboriaus

Albany, N. Y. — Lai ponai 
graboriai atsimena kad su ne- 
baszninkais o ypatingai su mi
rusioms moterems negali pasi- 
elginet kaip su pastipusiu gy
vuliu nes kurie taip daro tai ir 
jiems gali panasziai atsitikti 
kaip atsitiko ponui graboriui 
Fred Hopper.

Mrs. Charles Winters, 60 
metu, sirgdama szirdies liga, 
staigai nevos mirė. Likos pa- 
szauktas graborius su pagial- 
bininku in namus kad pareng
ti mirusia ant palaidojimo. Ka
da graborius su pagialbininku 
nesze lavona isz vieno kamba
rio in kita, nelabai temino kaip 
ja nesze ir kelis kartus pataikė 
jos galva in siena. Sztai “ne
baszninke” staigai atsisėdo ir 
pradėjo koliot: “Vai jus paka
lei! Ar tai taip elgiatės su ne- 
baszninkais, kad jus visus pek
loje velnei taip trankytu, vonf 
isz mano namo!”

Graboriams nereikejo paan- 
trinet žodžiu nes patys szoko 
per duris ir nupleszkejo namo. 
O gal jeigu nebūtu daužia jos 
galva in sienas tai gal senuke 
nebutu adgijus už ka privalo 
būti dėkinga graboriui kuris 
neteko kostumeriaus.

§ Nežiūrėk ant prasto dra
bužio, po juom kartais guli 
daug proto.



Kas Girdėt
sidave ant kapo motinos ir te- 
nais nusitrucino.

Amerikoj panaszus atsitiki
mai yra. fėtus; czionais tankei 

' atsitinka kad dukrele po mir-
Daugelis musu Lietuvaicziii -czįaį ,sav0 motinėlės eina ant 

sau kalba kad jeigu apsives su vįst)kįu pasilinksminimu o kar- 
švetimtaueziu tai bus laimiii-!.Įaįs matome kaip tuojaus po 
gos be galo, galės žiūrėti su pa- ]aiclotuviu pyszkina su kokiu 
sisziauszimu ant savo draugiu' porteliu automobilium in ko- 
kurios apsivedė su saviszkiais. kįar podliaužė užlieti'savo gai- 
‘‘overalzuosiė” (mėlynoms kel- j jegĮį 
Jiems). Jos mano kad po iszte- 
kejimui perdirbs vyra ant sa- Žemiau patalpiname
vo kurpaliauš, ja'ikus iszmo- trauka apie sze,ipima Katali- 
kys Lie’tuvisžkai, bus guodotos
ir instos in Amerikoniszka
'"Socie.ty circle.”

kiszku laikraszcziu isz Voikisz- 
ko Katalikiszko laikraszczio 

Į po vardu "O’Fallon Haus- 
Yra tai tik svajone — sap- freund” isz Jersey City, N. J., 

kurio redaktorium yra Kuni
gas Brcckhage.

"Negalima iszreikszti szia
dien ka reikia tikrai suprasti 
per Katalikiszka spauda. Ta
sai dalykas yra labai supainio
tas. Vieni reikaauja nuo laik
raszczio, kuris geidžia .turėti 
varda "Katalikiszko” kad 
saugok Dieve apie klaidas vi
sokiu vyskupu ir kunigu idant 
žmoniems neskelbi. Tokis rei
kalavimas yra kvailas.

Kiti yra tosios nuomones 
kad laikrasztis geidžiantis ri’e- 
szioti varda "Katalikiszkas ” 
arba visuomeniszkas, privalo 
apie viską teisybe raszyti ir 
žmones mokyti visose szakose 
žmoniszkas žinias. Toki laik
raszti iszdavineti tai sunki už
duotis.

Faktu taipgi yra: Amerikoj 
daug visokiu daigtu atsitinka 
kuriuos rėkia bausti nes apjuo- 
kineja ir paniekina Katalikisz
ka tikėjimą ir tokiu budu ju 
szventinybia pakasineja. Abel- 
nai pamatu spaudos yr tas kad 
niekystes jokios dedasi at virai, 
taipgi atvirai reikia kritikuot. 
Priek tam nesupaiso suvis ant 
to kas taisės niekystes pildo ar 

prascziokelei;
apsvar- 
spauda 
drasei 

klaidas

has.
Retai atsitinka kad Lietu

vaite, apsivedus su svetimtau- 
cziu arba Lietu vys su svetim
taute, gyvena pavyzdingai ir 
laimingai. Tokiu laimingu po
relių galima suskaityt ant pir- 
sztu.

[Paprastai maiszytos poros 
yra nelaimingos ir gyvena ne
sutikime. Kada pereina tasai 
meiliszkas upas ir karsztis, pa
sirodo kad abudu mažai rūpi
nasi vienas kitu, jo .tėvai ne- 
kenezia jos ne jos giminiu ir 
prieszingai, tas ka užimtu pa-, 
ežia yra neapkeneziamu del 
jos1 vyro -arba moterei nesvar
bu kas užima jos vyra. Kitokis 
kraujas, papratimai, kitokios 
pažiūros, kiloki jausmai. O 
kada vaikai ateina — tai nevi- 
sados motina gali inkvepti sa
vo pajautimus in tuos savo my
limus vaikuczius. Tėvas, jo 
tautisžkumas, gimimas turi 
.pirmybe. Ir toji motina tankiai 
liekasi svetima del savo vaiku. 
• Nesidžiaugkite Lietuvaites 
vilczia laimin'go vedusio gyve
nimo su svetimtaueziu. Jeszko- 
kite tarp'sayiszkiu o surasite 
gerus vyrus. Kožna Lietuvisz- 
ka. mergaite turės ir gaus toki 
vyra ant kokio užsitarnavo.

Lietuvaites jau yra žinomos 
po visa Amerika ir tegul apsi- 
saugoja ir nepasielgineja taip, 
idant jaunikaieziai ant kokiu 
nors susirinkimu ir pasilinks
minimu iszmetinetu ir drėbtu 
purvais ir paniekinimais in 
veidus, kaip jau nekarta davė
si apie .tai girdėt.

Nejeszkokite vidurmiestyje 
vyru ir paežiu del saves. Turi
te užtektinai kandidatu ir kan- 
didaežiu tarp saves.

Laikykitės sziu patarimu ir 
apiejuos gerai atsiminkite ne 
tik tėvai bet ir vaikai. Jau .tarp 
musu randasi už daug maiszy- 
tu ir nelaimingu vedusiu poru 
kurie tankei pasimeta. Nerei
kia ju toli jeszkoti tik apsidai
rykime o ju surasime- daug 
■tarp mus.

"SAULE1’ MAHA MOY CITY. PA

Vokiecziai Tenai Ir Czionais

Ant kaireses matome gyventojus Padovcs, Italijos, sveikinant pribuvusius Vo- 
kiszkus kareivius. Ant desziaes matome kaip vaikai Sag Harbor, L. I., parodo kaip Eu- 
ropiszka diktatūra valdo tena’s gyventojus bet czionais laisvam sklype Amerikoj kvė
puojame liuosybia.

nokios nuomones ant szio svie
to.

Ketvirta, noras sulyginimo' 
visu žmonių budus in viena. ,

Penkta klaida, varginimas 
■saves paežiu ir kitu su tuom ka 
negali pataisyti.

iSzeszta klaida, neapmalszi- 
lieti viską, kas reikalauja ap- 
malszihimo ant kiek yra mu
myse pajiegu.

Staigai motere pabalo- ir su
krito an!t grindų. Pasmauktas 
gydytojas apžiurėjas įmoiteria, 
pasuke kad yra u'žtrucinta ir 
tuojau's mirs, nes nėra jai jo
kios pagialbos.

Minsztanti motere pakėlus 
galva, silpnu balsu isiztare: Asz 
norėdama padaryti 'tau gala, 
inpyliau in Vyną truciznos, o 
tu permiainei stiklus ir isžsi-

Septinta, niekinimas kitu ir gialbejai.
nepripažinimas szunybiu kito
se.

Asiztunta, tem-inimas visko 
kas nebegale, ka patys negali
me padaryti.

Rado Mirusio Rabino
Kojoje 15,000 Doleriu
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JOS, PASAKOS, APYSAKOS
IR T. T.

Lietuvoj Degtuku
Trūksta

Bolszėviku laikraszcziai giriai 
si, kad dabar Lietuvoje smar-į 
kini iszs.iplete degtuku pvamo-l 
ne. Bet kartu toj pačzioj spau
doj nusiskundžiama, kad krau
tuvėse sunku gauti degtuku. 
Jaigu .dektuku pramone isztik- 
ro ijz'siplete, tai kur gi tie deg
tukai dingsta? Czia turi but 
vienas isz dvieju: arba Bolsze- 
vika'i meluoja apie tos pramo
nes iszsiplctima, arba pagamin
ti deg’tiJkai iszigabeiiami Masi- 
kolijoj, kuri pati nepajėgia ju 
pakankam a i pasig am i n t i.

Rusai Atima Visa
Turtą

SETAS Nr. 100

Nekurie žmones yra kaip ba
lionai: greitai iszsipuczia, už
sidega ir iszkyla in virszu ir 
vela greitai nupuola kada at- 
sžala. Panasziai ir musu tau- 
tiecziai daro.

Sėdėjo Rojuje Adomas be 
paczios ir užsimanė nebagas 
merginos.

Už viena isz szdno szonkau- 
liu savo, patogia motere vardu 
Jeva, gavo.

Sziadien tos motėres taip in- 
sipyko kad vyru meile prie ju 
isznyko.

Ne vienas .tris szonkaulius 
iszimtu kad tik boba nuo jo 
kas atimtu.

dignitarai ar 
tiktai klaidos imas ant 
stu Taipgi Katalikine 
turi privaloma stoti 
priesz pervirszines 
vieszai papildytas.

Bet sziadieniniuose laikuose 
visokį žmones yra .tosios nuo
mones kad del visuomenes ne
teikia iszdeštiheti teisybe vi
sokiuose atsitikimuose. Ran
dasi Amerikoj ir tokiu kurie, 
pagal ju nuomone, kad Katali- 
kiszkas laikrasztis neprivalo 
peikti dvasiszkija už garsias ju 
klaidas. Tokia nuomone yra 
kudikiszka, tiktai del to, rei
kia iszr odine ti j u klaida s ir 
duoti del ju suprast kad atei
tyje apsisaugotu vieszaus pa
peikimo.”

Isz to galite matyti kokiu tu
ri 'būti "tikrai Katalikiszki” 
laikraszcziai, — kad turi tei
singai viską raszyti, — ną vy
nioti in bovelna tokias klaidas 
apie kurias net ir žvirbliai tu
pėdami ant stogu czirpina o 
pzia Katalikiszki laikraszcziai 
ta viską vynioja in popierele 
ir da užtariauja už didžiausius 

, rakalius.
Ar-gi galima pavadyti to

kius laikraszczius Katalikisz- 
.kais?

Retai atsitinka savžudinsta 
Sunaus po mircziai savo moti
nos. Tas atsitiko ana diena Ve- 
įiecijojj Italijoj, kur sūnūs nu-

Esmiu teisingai nu
bausta ir dbvanoikiė man,— su 
tais žodžiais ant lupu mirė.

Isz Visu Szaliu
NORĖJO NUTRU-

CYT SAVO VYRA

Bet Pati Nuo To Mirė
Kulbisliev, Rusija.—Sziomis 

dienomis1 likos nubausta ant su- 
szaudimo Soenda Kudimkyr, 
kuri geide atsikratyt nuo sa
vo vyro. Laike sliectvos pasi- 
ro|de kokiu budu toji nedorėle 
geide atsikratyt nuo vyro ir 
kaip pati inpuolo in 'slaistas 
kurias jam parengė.

Pareie apsivedė szeszi mene1 
sei adgal. Vyras buvo mal- 
szaus budo, bet jo motere my
lėjo visokias zobovas, szokius, 
trankėsi visur ant linksmybių 
ir 'atsikratinejo nuo gimidimo 
vaiku, už ka vyras ja daugeli 
kartu už 'tai isZbare. Motere 
už tai pradėjo nekenkti savo 
vyro sumanė nuo jo atsikratyt. 
Neilgai maustė ir ant galo pa
dare ipTana.

Vyras įSugryžias isz kancela- 
rijoiS, papra-sze bonkos vyno. 
NiuteĮjįas nusiprausi, nedorėle 
pripylė stikleli vyno, o in 
kita stikleli inpyle drūtos tru
ciznos. Vyras sėdo prie stalo 
kad tarne laike kas tokis pa- 
barszkino in duris., vyras norė
jo eiti ir inleist sveczia, bet 
motere paszauke: Asz atidary
siu, o tu iszgerk savo vyną.

įspėjusi .paregėjo ubaga ku
riam davė kėlės kapeikas. Ka- 

, da pati nuėjo prie duriu, vyras 
klaidu, kuriu sunkiausia yra1 matydamas, 'kad stikle vynas 
apsisaugoti o tos yra: tanputi sudrumstas, permaino

Pirmutine isz ju yra sūdyti stiklus, savo pastate prie pa- 
ki'tu pagal savo nuomone k’as!0Ži0is vietos, ir pradėjo gert, 
kiszasi gero ir blogo. Į Mo'tere nežinodama apie per-

Antras yra prilyginimas maina, pradėjo gert ir temino 
smagumo kitu pagal savo loc-'akyvai ant savo vyro kaip ka
na smagumą. Į te ant :

Treczia kaida yra būti vie- (atsitiks.

Visos gyvenimo klaidos duo
sis iszdeti asztuoniose atydose 
arba iszrodinime asztuoniu'

truputi sudrumstas, permaino

žiurkes, laukdama kas

Klosztoris Ant 
“Szvieskalnio”

Sugriautas

Vatikano Miestas, Italija. —■ 
Popiežinis apTai'ke tikra žinia 
buk klosztoris apt "Szvieskal- 
nio” Lenkijoj, likos sugriautas 
iper Vokieczius, kad juos nu
baust už pasiprieszinima priesz 
valdžia; ir paniekinet Katali- 
k'isžka tikėjimą. Ta j i paliepi
mą iszdave Vokiszkas guber
natorius Frank’o.

Piimiattisia žinios s’kelbe Įnik 
Volkiecziai po. užėmimui Czens- 
‘t’aikavos, permaino klosztori 
ant karis'zku kazarmiu, bet da
bar pasirodė, kad tosios žinios 
buvo neteisingos.

Popiežius meldžia visu Kata
liku ant svieto, 'kad melstųsi už 
kunigus, kurie likos paimtais 
in nelaisvia, kur buna baisiai 
kankinami per Vokieczius.

Meile Priežaste Sav- 
žudinstos Zokoninkes

E s'tre 11a, Port ngal i j a. -K l'o sz - 
torije Szv. Giocomo, kėlės rily- 
les nuo czionais, papilde baisia 
siavžudinsta, jauna zokoninke 
sesuo Longiną. Nelaiminga 
perpjovė sau gerkle su stiklu, 
po 'tam gavosi prie lango ir szo- 
ko žemyn. Zokoninke inženge 
in klosztoriu isz priežasties 
pasisekimo meilėje ir del 'to a- 
tem'e sau gyvasti. Mergina;ipfa- 
ejo isz turtingos iszeimynos.

Ka raS'Zo Jeva Urban, isz. 
Irons, Mich.— Prisiuncziu ta
mstomis užmok esti už. laikrasz- 
ti ant viso meto ir persipraiszau 
kad taip susivėlinau su užmo- 
keiscziu. Asz be "Saules” ne
galiu gyvent, nes ji sura
mina mano gyvenimą visame ir 
■skaitau laikraszti jau daugeli 
metu.

SKAITYKIT! 'SAULE’ PLATINKIT)

Badalona, Iszpanija.— Žydtu 
rabinas iszsiveže daug pinigu 
ris nesenei buvo sugryžias isz 
Argentinos, 'pavojingai apsirgo 
ir in kolos dienas mirė. Gimi
nes isz Argentinos žinojo kad 
rabinas istasiveže daug pinigus 
su savim bet po jo mircziai 
surasta .tiktai 400 doleriu. Gi
mines melde konsulo idant 'ta ji 
dalyka geriau isztirine'tu apie 
jo likusius daigius kuriuos 

Po ge
da su
minusio

Eitkūnai, Vokietija.— Neše- 
nci per siena pradėjo varyti il
gus metus Lietuvoj gyvenusius 
Vokieczius.

Per Eitkūnų stoti Ims atva
ryti Latvijos ir Estijos Vokie
cziai. Valdžia mano, kad emi
gracija bus baigta ligi Balan
džio 1-mos dienos.

Sovietu valdžios atstova i pa 
šakojo, kad iszvdjami Vokie
cziai galės pasiimti savo turtą, 
■too tarpu privažiavus prie sie
nos daromos labai nuodugnios 
kratos ir atimama visi vertin
gesni dalykai.

j Velniszkas Malūnas, Ant 
i Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemiu, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šaute, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Didele Gailestis

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

Mahanoy City, Pa., U.S.A.
paimta in konstalata. 
r caniam perž turėjimui 
rasta szimtas doleriu 
rabino kupareyje.

Vienas isz ras zt i niūk u užtiko 
mirusio medinia koja ir .pradė
jo ja tirineti areziau ir isz ne- 
tycziu paiapaujde sprendžina 
szaie kojos. Slapta vieta atsi
darė kojoje kur radosi 15 tuks- 
taneziai doleriu bjiimas'zkoms.

Apie suradimą pinigu pra- 
neszta giminėms, kurie labai 
nudžiugo isz surasto turto savo 
minusio gimines.

— Ko tu kumute verki?
— Kaip-gi neverksiu, ma- 

niszkis nesze verszi per liep
ta kuris sulužo if abudu in- 
puole in upe ir nuskendo. 
Gaila verszelio kumute, 
buvęs puikus jautis!

but

Skaitykite “Saule”

MIRE VARGSZU

Paliko 6,000 Doleriu

London, Aiug., — Kokis tai 
Roy Dennison, kuris pribuvo 
isz Kanados keli metai adgal, 
rajlasi ant bordo pas Mrs. Fay 
Carson, kuriai nekarta kalbė
davo kad neturi ne gailingo 
prie'saves ir mirė didžiausiam 
varge. Po laidoftuiviu gaspadi- 
ne norėjo parduoti jo senas 
drapanas skudurninkui bet 
pirma laipžiurejo senas drapa
nas ir nemažai nusistebėjo ka
da po pamuiszale surado .szeszis ' 
tukstanezius doleriu Ameri-| 
konisžkais pinigais. Rado adre 
sa giminiu, kuriems praneszta 
apie jo mirti. Buvo tai senas 
kareivis ir užsii'midavo ubaga
vimu.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu. 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausia Ambulance ““‘’S. 
patarnavimas szio j X/ 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- X 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio g 
Grabu. Laidoja nu- t
mirelius pagal naujau- ! 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke ? 
moterems. Prieinamos , U 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce Si

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

BeP Telefonas 532-J

M

Baisi Eksplozija 
Iszpanijoj

Seville, Iszpanija. — Dvide-J» 
szimts žmonių likos užmušzta Į i 
ir daugiau kaip 300 sužeisti 
kaipo 50 namu suardyta per t 
eksplozija parako dirbtuves,''! 
miestelyje Sierra de la Guila. I į

Visi namai aplinkinėje dirb-'s 
tuves likos suardyti. Gyvento-a 
jai mane kad tai buvo drebeji- s 
mas žemes. Bledes padaryta < 
ant milijono pesetų.
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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.
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Paveikslas Isz Szios Gadynes Musu Gyvenimo

Gaila ir graudu jam. labai 
buvo kada iszsirenge in .taip 
tolima szali isz kur gal nesu- 
grysz jau, ne neatsisveikinęs 
savo numylėtos bet dare taip 
tik del to, idant nesuteikt di
desnio sopulio savo numylėtai 
nes gana gerai žinojo apie jos 
meile, žinojo, jog žinodama, 
kad jis iszkeliauja visai isz tė
vynės, visai in svetima, nežino
ma kraszta, niekad nenusira- 
miritu ir vargiai kada liudnas- 
cziai atsispirtu ir nusiramintu 
nes nepamirszo da jis kokis 
graudus buvo juodvieju atsi
sveikinimas, kuomet jis tik 
gimtini kaima apleidinejo. Jau 
pusantro meto praėjo nuo to 
ju dvieju atsisveikinimo bet 
atmine sau gana gerai kožna 
jos žodi isztarta tuomet ir ne-, 
sziojo juosius giliai paslėptus 
savo szirdyje. 'Ko labiaus mis
tino apie juosius dabar keliau
damas in tolima pasvieti, to 
aiszkiau mate savo duszios 
akimis ta vieta kur abudu at
sisveikino prie kryžiaus už 
kaimo, kur ji prižadėjo jam 
laukti nors ir deszimts metu 
del jo. Tuomi .tik Jonas da sa
ve ramino, nors ir abejone daž
nai subruzdo jame, kadangi 
pamisimo, jog nors ir ji norėtu 
laukt bet jeigu tėvas užsispirs, 
tai ji, kaipo gera duktė, turės 
klausyt tėvo.

Su tokiom mislimis važiavo 
Jonas in .ta nauja pasauli, Ame
rika, tokioms mislimis matome 
ji užimta besėdinti ant laivo 
supamo vilnimis juriu.

IV.
Anita.

Palikime mes Joną bėplau- 
kenti juromis o gryžkime in 
musu tėvynė, in kaima kur pa
siliko jo mylima Anita.

Nuo apleidimo per Ona gim
tinio kaimo, szeim ynoje kalviu 
nieko da nematome persimai- 
nusio o net ir kaime viskas taip 
pat kaip Jonas paliko.

Rots, seniems žmoniems gal 
vienas plaukas daugiau ant 
galvos pražilo o jauni paaugo 
bet taip tas viskas nežymus 
kad sunku ir patemint!

Kaimas vis taip pat stovi, 
'žąliumyne medžiu kaip ir pir
ma buvo, vis sklysta da atbal
siai “tan din! tan din!” nors 
jau ne taip smarkus. Už kaimo 
gražus laukeliai aukso jave
liais liūliuoja, prie kelio ant 
kalveles stovi augszlas kry
žius su paveikslu Kanezios mu
su Iszganytojaus. Stovi jis isz- 
sketes savo rankas, kaip kad 
laimindamas ramius gyvento
jus kaimo, kaip kad apsaugo
damas visa kaima nuo nelai
miu.

Ne karta galima vakaro lai
ke matyt po kryžiumi besimel- 
džianezia szviesplau'kia jauna 
ir patogia mergina. Tai Ona, 
arba Anita, kaip paprastinai ja 
vadinta, kadangi negana to, 
jog nuo tėvu savo buvo mylėta 
bet ir nuo kaimynu visu nes 
ant to ji užsipelne savo geru
mu ir padorumu.

Žvilgtersime dabar in pavir- 
szine jos iszvaizda. Matome ja 
patarpusia, gražia augszta, 
gražaus, tiesaus, normaliszko 
liemenio, skaisti, raudona ant 
veido ant kurio galima buvo 
visuomet matyt geraduszumas, 
meilumas, o vieton linksmumo 

kuri galima buvo pirma matyt, 
dabar matome nuolat liudnas- 
ti kurios priežasties niekas 
apart jos, vienos nežinojo.

Sukino aplink ja. ne tik isz to 
paties kaimo turtingu tėvu 
ūkininku sūnūs bet įr-isz toli
mesniu apygardų nekarta lan
kėsi in namus kalvio idant gau
ti Ona už moteri bet vis nors 
nekarta ievas matydamas tin
kama sau žentą, labai norėjo 
idant iszieist dukterį in mar- 
ezias abba paimt žentą in savo 
namus bet Anita kasžin kode! 
visai nenorėjo teket už vyro ir 
vis tėvui atsakydavo:

— Ei, teveli pat oi asz laimin
ga, pakol pas jumis... Nevary
kite manės nuo saves,.nenorė
kite da taip veikiai žadinti ma
no panystes.

Tėvas, mylėdamas savo vien
turte duktere nesispyre ir ne- 
privertinejo da teket bet Ani
ta gana gerai žinojo jog taip 
vis būti negali ir su baime lau
ke tos valandos kuomet tėvas 
pareikalaus idant kaipo gera 
duktė butu paklusni... Iszte- 
keti už kito! -— Ak, kaip sun
ku, ko'kia tai baisi mislis buvo 
Anitei? Pamirszt mylima ir 
mylinti Joną ... neturėt bent ir 
jokios vilties — tai da baisiau!

Nėra Jono ... dingo kaip ak
muo in jūres1 inmestas. Jokios 
žinios, jokio gando apie ji ne
girdėt. Kad nors bent atraszy- 
tu kur randasi, ka dirba ir ka
da pargrysz — lengviau jai 
butu laukti.

— Gal pamirszo!...
Ant tokios mislies skausmas 

spaude sz'irdi doros merginos 
lyg žnyplėmis bet Tuštinosi ta- 
cziaus pati ant saves, negu ant 
jo ir atsakinėjo pati sau.

— Ne, ne! tas negali būti! 
Jis nepamirszo, jis sugrysz ve
la.

Tos mislys suteikė jai pa
lengvinimą ir smagumą. Tada 
skubino prie kryžiaus už kai
mo idant ten padekavot Dievui 
už inkvepima tokios mislięs ir 
melstis pas Dieva malones 
idant Jis teiktųsi sugražinti 
jai vėla numylėtini. Dažnai žiu
rėjo in ta .szali in kur Jonas nu
ėjo apleisdamas gimtini kai
ma, pasiekdavo akimis net to
lima erdve kur dangus jungia
si su žeme bet vis veltui, vis 
negalėjo iszvysti savo numylė
tinio sugryžtant.

Prie vienos kartybes prisi
dėjo1 pagalinus da ir kita, arba 
liudnastis jos ir skausmas szir- 
dies pasididino smarkiai, kada 
tėvas priėmė maloniai pirsz- 
lius nuo turtingo ūkininko Vin
co isz to paties kaimo kuris, 
pasilikęs naszliu, jeszkojosi 
sau-antros paezios nes mirusi 
pati paliko jam dvejetą mažu 
kūdikiu kurie da būtinai moti- 
nisz'kos globos reikalavo. Jis 
pažindamas kaviu Ona, nužiū
rėjo ja sau ir labai troszko 
gaut. Senu da nebuvo o priek 
tam turtingu žmogumi gražaus 
gyvenimo, todėl ir nedyvai kad 
Martynui kalviui tokis žentas 
labai patiko o net ir labai no
rėjo idant tokiam vyrui ati
duot savo mylima gera dukte
rį, kuriai laimes tikrai troszko 
ir mate ja tik tokiame apsive- 
dime.

Nemato vienok laimes jame 
Ona nes apreiszkes tėvas jai 

nuėjo pro smakra ant krutinės 
ir ant grindų negu in burna.

— Orait! — suszuko drau
gai — gud boj! Na-gi, gadem, 

! iszgcrk da viena, kad sakai jog 
I ir du da iszgersi. Ir vela “sa- 
liuninkas ’ ’ linksmai besiszyp- 
santis paduoda vėla pilnus 
stiklus. Jonas norėdamas pasi
rodyt didvyriu, ima vela kita, 
bet jauezia kad neapveiks, jau- 
czia kad galvoje sukasi, kad 
akyse dvejojusi o kojos visai 
silpsta.

— Jau man no gut, — tarė 
in viena isz savo, pažystamu.

— Eik, gadem, paszokt, o 
tuoj iszsipagiriosi.

Ir paemes ji už pažasties nu
tempė in kita kambarį.

Eisime ir mes paskui. Akims 
musu persistato aiksėtus kam- 
baris su lygioms grindimis ir 
ilgais suolais aplink pasieniais 
sustatytais. Matome ežia ap
stu būreli jaunu žmonių abieju 
lycziu. Ant iszkilmes insteig- 
tos vienoj kerezioje sėdi penki 
muzikantai ir grajina koki ten 
Vokiszka. valtza.

Keliolika poru szoka arba, 
geriau sakant, szvaistosi, nes 
matyt isz visu ju krutėjimu ir 
elgimosi, jog .tai žmones ne 
blaivus, jog tai koki bepro- 
czia’i, kurie pamirszta jog nak
tį Sutvertojas davė pasilsiu! 
žmogaus, bet ne! tai ne bepro- 
cziai, tai Amerikoniszka jau
nuomene, panaites pasipuoszu- 
sios tikrai poniszkai, visai ne
sirūpina savo pasielgimu paro
dyt inteligentnumo. Jovinasi 
ir .trankosi su vyrais kartais 
visai ne mandagiai apsieinan- 
czia'is, kad žiūrint blaivam 
žmogui isz paszalies net akys 
isz gėdos svyla!..

Jonas su cigaru dantyse, .su 
skrybėlė ant galvos inejo iii sa
le ir iszsivede szokt mergina. 
Kokis ten szakis galėjo būti 
girto žmogaus! Su pasibjauri- 
nimu reikėjo galva nukreipi 
nuo tokio reginio.

Bet kas-gi .ta dora musu Jo
ną taip perdirbo, kas atmainė 
jame ta gera pobūdi, kas pri
vertė ji iszkrypt isz doros ke
lio? — gal paklausi mielas 
skaitytojau.

Atsakyt, ne sunku: — Nedo
ros draugystes, pikti bendrai 
arba sėbrai!

Jonas kaipo s'ztarkus vyras 
tuojaus gavo darba ir in ežia 
pribuvęs ir uždirbdavo labai 
gerai. Nusimanydamas ant 
darbo dirbo geležies dirbtuvė
je ir gaudavo mokesties galop 
po tris dolerius ant. dienos! 
Pelnas puikus!

Isz pradžu neiszleidinejo vel
tui skatiko, ne ant reikalin
giausiu reikalu, apart tu ku
riuos turėjo iszduot ant gyve
nimo. i

Bet ilgainiu usipažines su 
■nedorais sėbrais kurie patys ei
dami nedoru keliu, isztrauke ir 
ji isz doros kelio. Žinomu daig
iu yra visiems, tas, jog tarp ko
kiu žmonių busi, tokiu ir pats 
pastosi. Jonas palengvele pra
dėjo pamirszt Dieva, kas kart 
recziau lankytis in bažnyczia, 
kas kart recziau melstis, nes 
ant to neturėjo laiko, kadangi 
laisvas valandas nuo darbo 
praleisdavo draugystėje pady
kusiu ir isztvirkusiu draugu 
Vokiecz'iu ir Amerikonu, visai 
szalindamasis nuo savo tautos 
žmonių. Mete szalin ir prigim
ta tautiszka kalba o pamėgo 
Amerikoniszka-Angliszka -- o 
nors nuo gero kalbėjimo sve- 
timt.autiszka kalba da toli bu
vo bet kalbėjo ir didžiavosi 
.tnom, jog jis “Anglisz” o ne 

i “Polenderis”, nors tik patsai

vadino save “Inglisziu”, ka
dangi kožnam lengva atskiri 
viszcziuka nuo antuko. Jonas 
praleidihedamas vakatus ant 
žaisu, vėlai sugryždamas na
mon neturėjo vėliaus jau nie
kad laiko pasimelst, todėl ir! 
pamirszo suvisai apie savo pri-. 
žadėjimą mirsztancziai moti-1 
nai. Pamirszo taip-gi ir apie sa
vo numylėta ir tikrai mylinezia 
ji Anita, kuri tuo laik tik vien 
del jo kente .skausmus szirdies. . . iir liejo karezias aszaras. Jis 
smogesio visai jau nejeszkojo 
dorose mislyse, maldoje ar baž- 
nyczioje bet tik ant dugno stik
lo ir .stiklelio. Sugryžes girtas( 
net ir apie perSižegnojima u-ž-l 
mirszdavo visai, todėl pamir
szo ir apie kiyželi gauta nuo 
motinos. Guldavo ir keldavo 
kaip gyvulys, o ne žmogus nes 
apie tikyba visai pamirszo.

TOLIAŲS BUS

savo norą ji pradėjo graudžiai 
verkti.

— Nėra ežia ko verkti — .su- 
szuko supykęs tėvas — ta- 
cziaus reikia džiaugtis, jog to
kia laime tave patinka, ne rei-. 
kia ja stumt nuo saves, paga
linus, asz taip noriu ir taip tu
ri būti! Pasikalbėk su motina 
ir apsvarstyk gerai dalyka nes 
jungtuves nereikia atidėti ant 
ilgo.

V.
Jenas.

Persikelkime dabar isz musu 
tėvynės net in užmari, in ta to
lima kraszta vadinama Ameri
ka. Kelias tolimas be galo. Ne
stebėtina todėl kad pribusime 
in ten vėlai nakties laike, net 
treezia adyna po pusiaunak- 
cziui.

Kur eisime jeszkot Jono? Ne
žiūrėkime visai in kita, ka, to 
svetimo kraszto, nors ežia vis
kas ypatingiau negu musu tė
vynėje bet mes neturime laiko 
žvalgytis po Amerikoniszkas 
gatves o tik skubinkime atrast 
narna su dideliais langais ant 
kurio rasime paraszyta “sal
oon”. Ten ji .tikrai rasime. In- 
eisime in vidų nes ežia inžanga 
niekam neuždrausta. Visupir- 
ma matome ilga stala, “baru” 
vadinama, prie jo stovi kelio
lika vyru, visi jauni, poniszkai 
pasirėdė ir jeig'ii nesuprastu- 
miai ka kalba ir nematytumiai 
jog tai ponai ir rasi, atsiliept 
in juos visai neiszdrys.tumiai. 
Ka-gi jie ežia veikia? Lukterk 
truputi, mano prieteliau, o tuoj 
matysi.

Siena užstalyje papuoszta 
dideliais veidrodžiais, žemiau 
kuriu prie paezios sienos taip
gi randasi ilgas gražus stalas, 
ar ypatingai .szepa su daugeliu 
durelių, ant virszaus to stalo 
matom gražiai sustatytus in- 
vairius butelius su gerymais. 
Užstalyje stovi vienmarszki- 
nis, su baltu žiurstu, digtas vy
ras ir be paliovos sukinasi, 
vaikszczioja isz vieno galo in 
kita paduodamas stiklus su 
auksines spalvos skystimu ku
rio baltos putos nesutilpdamos 
stikle, drimba ant stalo — tai 
alkoholiszkas svaiginantis ge- 
rymas “byru” vadinamas ar
ba pagal musu kalbos — alus. 
Taji geryma czionais beesanti 
vyrai labiausia turbut mėgsta 
nes szinkorius beveik nesuspė
ja padavinet reikalaujantiems.

Matome isztikro ežia ir mu
su Joną.

Pasirėdęs taip visai ponisz
kai bet elgiasi visai kitaip. 
Veidas raudonas, akys blizgan- 
czios, vos liežuvi burno j apver- 
czia, skrybėlė vos laikosi ant 
virszugalvio o rankoje laiko 
taipgi dideli stiklą su alum, 
kuri laisto ant grindų ir ant 
stalo, nesusivaldydamas jau 
ant kojų. Vambrina kažin ka 
Angliszkai, ka klausantieji ta- 
eziaus tik mena negu girdi ir 
supranta.

— Jau negaliu!... — tarė.
Juokai ir szandai draugu ge- 

re'ncziu erzina ji.
—- Ko juokiatės? — paszau- 

ke staigai kilstelejas galva. — 
Palaukite, asz jum parodysiu 
jog da viena ir du galiu isz- 

■ger.t !..
Ir užverto stiklą. pridejaS 

prie lupu, bet alaus daugiau

Viename kaime gyveno var
gingas darbinii\kas Jonas sun
kiai jis dirbo pas ūkininkus ir 
maitino savo kūdikėli kaip ga
lėdamas. Bedirbdamas, jis kar
ta labai perszalo ir turėjo apie 
dvi sanvaites gulėti lovoje; ga
le ligos jis nebeturejo jau nei 
skatiko pinigu, nei kąsnelio 
duonos — nei jam nei kūdikiui 
nebuvo ko valgyti.

D'ar visai silpnutėlis atsikėlė 
jis isz lovos ir manė kas jam 
daryti. Mane jis ilgai bet nie
ko gero pramanyti negalėjo; 
liko jam tik vienas kelias: eiti 
elgetauti. Labai jam koktu pa
sidarė, labai jis gėdijosi ir ne- 
dryso, bet ka daryti? sunku 
buvo jam ir kūdikiui badu mir
ti. ............

Sutemus, jis pusiau ligotas 
nuėjo pas kaimynus pagelbos 
maldauti; baime ir koktumas 
kankino ji, prisiartinus jam 
prie svetimu duriu.

— Kad Dievas duotu man 
greieziaus sveikata kad gale- 
cziau sau ir kūdikiui kąsni 
duonos uždirbti! O, kaip sun
ku, kaip geda elgetauti!..

Taip manydamas, jis norėjo 
gryžti namo bet pajuto kad 
lyg kas po kojomis suskambė
jo; pasilenkęs jis rado pusėti
na krepszi kupina aukso ir si
dabriniu pinigu. Nudžiugo jis, 
radęs toki turtą ir skubiai gry- 
žo namon.

— Dabar nei asz, nei kūdi
kis nežinosime kas tai yra szal- 
tis ir badas! Dabar nereiks 
man elgetauti.

Bet po valandėlės jis pradė
jo vela kitaip sanprotauti; tai 
sanžines balsas jam kalbėjo: 
“Juk pinigai ne tavo: tu neuž
pelnei ir neuždirbai ju!.. Tu 
būtinai turi juos sugražinti 
tam keno jie yra!

Jonas paklausė sanžines bal
so. Anksti, ryta nunesze jis pi
nigus kaimo seniūnui, praszy- 
damas apskelbti, kad jis vakar 
pinigus radęs. Pinigu savinin
kas greit atsirado; tai buvo 
turtingas mėsininkas isz arti
mo miestelio. Jis labai džiau
gėsi kad pinigus rado teisingas 
ir sanžiningas žmogus; jis gau
siai apdovanojo varginga Jo
ną ir labai jam dekavojb.

Kaimo gyventojai iszgirdo 
apie Jon'o teisingumą, skubi
nosi visi suszelpti vargsza. 
Nuo to laiko Jonui jau nerei- 
kejo elgetauti ir badas jo na- 
riiti niekuomet nebelanke.

BUK TEISINGAS
DEL JAUNU IR SENU

Jau niekas tiek bjaurgbiu 
neisždirba,

Kaip nekurie musu brolelei 
pridirba,

Kaip tai vienoje vietoje ne- 
senei buvo,

O naujiena in mano rankas 
pakliuvo.

Dvi moterėles ant poreziu 
sėdėjo,

Apie savo1 vargus viena kilai 
kalbėjo,

“Kūmute koja man skauda, 
Turiu su ja. didele beda.”

Atėjo ir treczia in pagialba, 
Jau' pasenus bobelka, 

įSu smala darode patepti,
Ant skudurėlio liepe uždėti.
Paibelis atnesze tuo laik 

burdingieri,
Bbbelkos ji .tuoj nusitvėrė, 

Smalos ant skudurėlio uždėjo, 
Kvailiui greitai pridėjo...
'Szokinejo nebagelis per kėlės 

dienas,
Kaip katinas landžiojo po 

sienas,
Su visokioms gyduolėms 

pav'ieszino.
Gerai tau kvailiuk, prie mote

rių nesikabyk, 
Velu'k savo žiotis druezei 

uždaryk,
O nebūtum, in nelaime pa

kliuvęs,
Ir sziadien kolieka buvęs.

* * *
Vai jus Masaeziužes Liute

ronai, 
Darote biski negerai,

Jeigu szveiiita Evangelija 
iszjuokiate,

Ir in žodžius Dievo netikite.
Kas su jumis bus, 

Kaip smertis pribus?
Kaip akys pabals,

Ir kūnas jusu atszals, 
Kaip velnes duszia iszplesz,

Ir in pekla nunesz.
Ba Raszto Szvento nėskaitotė, 

Tikybos neužlaikote, 
Kaip arklei gyvenate, 

Ant Dievo neatsimenate. 
Kaip da karta dažinosiu, 
Tai apie sudna diena pa

giedosiu,
Per szontis duosiu, 

Gerai iszkoliosiu. 
* * *

Asz da duosiu rodą,
Jeigu katra mergina nemyli, 

Tai tegul po nogiu tyli,
Juk ir mergina savo norą turi, 

Ne in kožna vyreli žiuri,
O jeigu su vienu meilei 

pasikalba,

i SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS !
i ...IR MALDA... |

Viesz. Jėzaus ir * 
Motinos Szvencz.l * __ ♦ * 
Sapnas Motinos Szven- $ 

cziausios, mieganezios * 
ant kalno Alyvų, žemei * 
Batanijbs, bažnyczioj * 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. * 
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.Tai .kitnisima'saudmgalvu, 
Tuojaus ant merginos} pra- 

. <?/f; 'simano, .
Visaip iszmislina, kiek tik 

iszmano.
Tai vyručziai negerai, 

Tai nežmoniszkai, ‘
Ne vienas pas mane rkszo, 

Ir labai žemai pėaszo :
Ana toji sziokia, 

Ir .tokia;
Veidus maliavoja, 

Raudonai lupas kvarbuoja'
I Tai kam tu vaikine piktumą 

turi, 
Tai kvaile taip daro, 

Savo pūsgii'lyysteš varo, 
Jeigu taip kvailai dar'o 

mergina, 
Apie tai bus gana.

STEBUKLAS :-: 
:-: :-: MALŪNE

Atėjo elgeta malunan. ir ėmė 
praszyti maluninke iszmaldos, 

—“‘Eik sau!” — sako ma- 
luninkas, — “daug tokiu val
kiojasi, visu nepapenesi!” Taip 
jis nieko ir nedavė elgetai. 
Tuomet, ukiniilk^š' buvo atve
žęs malunan nedideli maiszėli 
rugiu malti. Pamatė jis elgeta 
ir pasidarė jam gaila. Eik szėii, 
asz tau duosiu — sako jis — ir 
pradėjo pilti jam isz savo mai- 
szo rugiu.

Atpylė beveik miereli o el
geta vis laiko maisziuka. “Ka, 
ar dar pilti?” — klausia ūki
ninkas. “Taip, jeigu tamstos 
malone!” atsako elgeta.

— Na, ka darysi, — sako 
ūkininkas — ir atpylė dar mie- 
reli. Elgeta vis laiko savo mai- 
szeli. Inpyle jam ūkininkas ir 
treczia karta o paežiam grudu 
pasiliko visai mažai. “Kvai
las!” galvojo apie ji malunin- 
kas: “Kiek atidavė! dar man 
už sumalima.reikia atpilti, kas- 
gi jam beliks?” Elgeta iszejo. 
Erne maluninkas ūkininko ru
gius ir pradėjo malti. Praėjo 
daug laiko o miltai vis byra ir 
byra.

Kas per stebuklas? Grudu 
ūkininkui liko nedaugiau kaip 
kartis o miltu jau prisimale 
apie dvideszimt kareziu ir vis 
byra ir byra...

Ir suprato tada maluninkas 
jog tas elgeta buvo Dieve 
aniuolas.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
_ Kada busite Mahanojuje

tai užeikite pas savo tau- 
Akį tieti Andru Rėklaiti kuris
įjay užlaiko puiku saluna kur
Vį gausite iszsigiart geriau-
jl, šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gerymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.
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Kunaucko, Į49 W. Girard uly., 
atsibuvo Sukatoj iszkilmingai 
ant kuriu dalyvavo daugelis 
žmonių. Trys kunigai laike pa
maldas Szv. Jurgio bažnyežio
je-

— Szv. Juozapo atlaidai, 
Patrono-Globejo Lietuviu pa
rapijos, . Mahanoy City, Pa., 
bus szvencziama Seredoje, Ko
vo 19 d., 1941 m. Utarninke 
7-ta vai. vakare, Kovo 18 d., 
bus Iszkilmingi Miszparai.. Pa
mokslą pasakys Kun. S. Nor- 
butas isz Frackvilles. Seredoj, 
5-ta vai. ryte, dirbantiems, bus 
iszdalinta Szv. Komunija. Pir
mutines Miszios bus 7-ta vai. 
ryte. Suma su Instatymu Szv. 
Sakramento 10-ta vai. ryte. 
Pamokslą pasakys Kun. S. Ma
žeika isz Tamaqua, Pa. Vaka
re 7-ta vai. bus Iszkilmingi 
Miszparai. Pamokslą pasakys 
Kun. Pr. Mockus isz Coal Dale. 
Szv. Juozapo aplaidai užsi
baigs, su Procesija Szv. Sakra
mento. Velykine iszpažintis 
bus klausoma Utarninko vaka
re ir Seredoj ryte. Seredos va
kare iszpažinties nebus.

— Praeita menesi Februa- 
riaus mušu paviete buvo 38 ne
laimingos mirtys o isz Mahano- 
jauš aplinkines buvo trys, pa
gal koronerio raparta.
. —. Pavasaris prasideda szia 
sanvaile 'Ketverge, 20-ta d. Bet 
da pas mus randasi sniego pil
nos ulyczios ir gana atszalo.
. —■ ' Parengimai yra daromi 
ant milžiniszko bankieto per 
Lietuviu Lndependent Kliuba 
del nauju nariu. Sekretorius, 
ponas Juozas Ancereviczius 
prirasze daugeli nauju nariu ir 
da tikisi kad daugiau instos in 
taji žymu kliuba. Todėl jeigu 
geidžiate prisiraszy’t, pasima- 
tykite su ponu Ancereviczium.

— Visiems Juozukams vė
liname ilgo gyvenimo ir geros 
sveikatos.

— Ana diena lankėsi Ma- 
lianojuje ponstva Szimanai 
Staniulei isz Slienandorio ir 
prie tos progos atlankė redak
cija “‘Saules” nes abudu yra 
seni skaitytojai “Saules.” 
Acziu už atsilankyma.

— Ponas Juozas Kaszins- 
kas, 503 W. Mahanoy Avė., 
randasi po priežiūra daktaro 
ir gydosi ant kojos kuri jam 
likos , sužeista keli menesei ad- 
gal kasyklose.

— Good American ugnage- 
siu kompanija No. 3, leidžia 
ant loterijos penkis tonus ang
lių. Traukimas bus Apriliaus 
29 d., ju name, ant 738 E. Ma
hanoy Avė. Tikietai jau yra 
parduodami po 5 centus arba 
6 už 25c. Suszelpkite ugnage- 
sius kurie visados yra pasiren
gia apginti jus -nuo ugnines ne
laimes ar tai diena ar nakti. 
Neatsakykite jiems pagialbos 
kada jus praszys nusipirkti ti- 
kietu ir gal jus patiks giliukis 
iszlaimeti penkis tonus pea 
anglių.

Minersville, Pa. — Dvi but- 
legerines anglių nelaimes atsi
tiko czionais praeita sanvaite. 
Pirmutine nelaime buvo kada 
jaunas vyrukas, apie 20 metu, 
žuvo skylėje ir nesugryžo per 
tris dienas ir ant galo draugai 
ji surado skylėje prigėrusi nes 
vanduo buvo užliejus skyle isz 
kurios negalėjo iszsigaut.

— Antra nelaime patiko 
kita žmogeli kuris dirbo skylė
je pats vienas. Kada jis inlei- 
dinejo karuka in skyle, staigai 
virve sutruko ir nutraukė ji su 
savim in skyle. Pravardžių da 
nedažinojome tuju nelaimingu 
butlegeriniu auku.

Isz Amerikos
PUIKUS RADINYS

DIDELI SZALCZIAI 
36 Žmones Žuvo

_____ I
Grand Forks, N. D. — Štai-' 

gai užėjus szaltai vėtrai mirė 
36 žmones nuo szalczio. Ir kito- Į 
se žieminėse dalyse Amerikos 
staigus szalcziai buvo priežas
tim daug mireziu.

Lanse, 'Mieli. ,— Ant ežero 
Lake Superior žuvo 35 žuvi
ninkai, kurie buvo iszplauke 
žuvaut, kuriuos pagavo smar
ki szalta viesulą. Badai ir dvi 
moteres radosi tarp žuvusiu.

Puikus Atlyginimas

St. Louis, Mo. — Mrs. Mor
ta Cummings, kuri pamėtė 
juoda krepsziuka kuriame ra
dosi deimantu ir kitokiu bran
genybių vertes keliolikos tuks- 
taneziu doleriu, aplaike pa
mestas brangenybes per teisin
ga žmogeli. Tuom giliukningu 
žmogum Ibuvo James Sullivan, 
30 metu kuris važiuodamas 
baisikeliu rado krepsziuka ir 
sugražino ji už ka aplaike tūk
stanti doleriu atlyginimo su 
padekavone. Matyt jog kartais 
teisingysta užsimoka.

Palicijantas Nuszove 
Savo Simu

Cleveland, Ohio — Harry 
Woerhman, 18 metu amžiaus, 
mire ligonbuteje nuo szuvio 
kuri paleido in ji jo tėvas, vie
tinis palicijantas. Tėvas aisz- 
kino palicijai buk parejas isz 
darbo iszgere kelis .stiklus 
alaus, pradėjo bartis su paezia 
ir iszsitraukes revolveri pasa
ko kad in ja szaus. Sūnūs ma
tydamas tęva su revolveriu, 
mane kad ant tikrųjų tėvas ke
tina nuszauti motina. Pasiėmęs 
ilga peili ėjo prie tėvo o tasai 
matydamas paszauke kad ne
siartintu areziau nes in ji 
szaus. Sūnūs nepaklausė ir ar
tinosi prie tėvo, kuris paleido 
viena szuvi mirtinai sužeisda
mas .sunu. Tėvas randasi pali- 
cijos tarnystoje 10 metu ir bu
vo malszaus budo žmogus.

Ka raszo Jonas Masilunas, 
isz Pittsburgh, Pa. — Prisiun- 
cziu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ir siuneziame po 
draugiszka Szirdinga acziu už 
taip linksmas valandas kokias 
praleidžiame skaitydanmi jusu 
gera laikraszti “Saule,” kuri 
mums duoda tiek linksmumo. 
Skaitome laikraszti “Saule” 
jiafU .daugeli metu ir laukėme su 
nekantrumu, kada ji atnesza 
laiszkaneszis. Lieku siu pagar
ba.

Dievas Iszklause Jos
i

Praszymo
Sunbury, Pa. — “O gerasis 

Dieve, duok man užmigti ant 
amžių ir kad pabuseziau dangų 
je prie savo mylimos motinė
lės.” Taip tai lankei meldėsi 
paliegusi keturiolikos metu 
Sheila Tomley, kuri negalėjo 
vaikszczioti nuo kada likos su
žeista rogelių nelaimėje. Die
vas iszklause jos maldos ir ana 
diena palengvino jos kanezias 
užmigdydamas ja ant amžių o 
jos duszele nusiuntė pas jos 
motinėlė kuri mirė septyni me
tai adgal.

Motina Sėdėjo 24 Va
landas Prie Mirusios

Dukreles
Lockport, N. Y. — Antani

na Bennett, 86 metu senuke, 
prasėdėjo prie lavono savo 
dukreles Margarietos, 35 me
tu, kuri staigai mirė szirdies li
ga. Motina buvo suparalyžavo- 
ta ir negalėjo pasijudini isz 
vietos. Tik tada kada viena isz 
kaimin'ku atėjo atlankyti se
nuke ir serganezia duktere, da- 
žinojo kas atsitiko ir pranesze 
apie 'tai kitiems.

:: Ka Raszo ::

Pilozopas Raulas

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

50c., o apiaikysite knygas per paczta. j

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Washington, D. C. — Dau
giau kaip bilijonas doleriu li
kos surinkta nuo ineigos taksu 
po visa Amerika.

Viena karta mano kūmas už
klausė aptiekoriaus, ar jisai 
kada padare “misteik” dary
damas receptus? Tik viena sy
ki, atsake ipigulkinis artistas, 
ba vietoje puse kvortos ‘ viskes’ 
kaip buvo ant recepto paraszy- 
ta, tai daviaiui kvarta.

E'jau ana diena per Park 
PI eisią ir užteminau Veronika 
Dumpliene kertant malkas, už
klausiau jos ar ji yra naszle 
kad turi taip sunkei dirbti? 
“Ne ponuli” atsake Veronika, 
“turiu vyra bet jis tokis ge- 
raduszis, kad per visa diena sė
di prie pecziaus ir verkia gai
lėdamasis jog turiu taip sun
kei dirbti. ” — “ Gud men! ’ ’

Ana diena nuėjau in szerme- 
nis mano pažystamo Jokūbo 
Sznykszczio. Inejau in siūba, 
sukalbėjau poterėli, po tam 
priėjau prie jo moteres, norėda
mas jai pasakyt, kaip asz esmių 
“sarry.” Ji pradėjo žlumbt ir 
kalbėt: “Vai Dievulėliau, Die- 
vtulleliau, Jokūbas man mirė, 
ka asz dabar darysiu!?” Asz 
jai atsakiau: “Duokie ji palai
doti, ne'slkitolkiio iszejimo ne 
buvo, o apie apsivedima antru 
syk, da gana 'laiko bus po lai
dotuvių. Ar ne teisybe?

A. Yonkus, Oglesby, Ill. — 
Aplaikiau popieras ant kuriu 
randasi vardas mano laivo, ant 
kurio atplaukiau in Amerika. 
Acziu szirdiingai kad taip grei
tai suradote nes asz jeszkojau 
vardo tojo laivo per du metus 
o jus taip greitai suradote už 
taip maža atlyginimą. Esmių 
neiszpasakytai linksmas isz to 
ir neužilgio prisiunsiu varda 
moteres kuri taipgi jeszko var
do laivo. Taip, asz visiems pra- 
nesziu apie jusu paitarnavima 
ir suradimą laivu del žmonių.

Athol, Mass, f Gerai czionais 
žinoma gyventoja, Mare Ur- 
baitis (Urban), 626 Cottage 
ulyczios, mirė Sausio menesi- 
je, 24 d., ir likos palaidota su 
bažnytinėms apeigoms. Szei- 
myna Urbaicziu pribuvo isz 
Cuddy, Penn., in Athol 28 me
tai adgal. Velione paliko daug 
giminiu ir pažystamu.

ŽINUTES

Wilkes-Barre, Pa. — Mies
telyje Laceyville ugnis sunai
kino septynis bizniavus namus 
ir apie 40 žmonių pasiliko be 
pastogių.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Roosevel'tas iszpląuks 
in Pietus ant keliu dienu ant 
pasilsio ir žuvavimo.

Pittsburgh. — Pennsylvani- 
jos trūkis, kuris ėjo isz Cleve- 
lando Nedelioje, iszsirito isz 
begiu ir inkrito in Ohio upe. 
Badai 4 pasažierei likos už- 
muszti. Manoma kad kas tokis 
turėjo permainyt signolus.

Ana diena skvajeris. susiti
kęs su kunigu, kalba in ji:“ Ma
tau, kunigėli, nusipirkai sau 
puiku airamabiliu ir dabar važi
nėji kaip ponas. Gal kunigėlis 
užmirszot kad Kristus važinė
jo tiktai ant asilo.” Kunigas 
suprato, kad isz jo szidina, at
kirto: “'Mister skvajeri, dabar 
labai sunku surasti asila., nes 
kada tik kokis atsiranda, tai ji 
iszrenka ant skvajerio. “Gud 
anser” del pono skvajerio, ku
ris apsilaižias inejjo in savo 
ofisą.

Mano tu sakalėli,— Kalbėjo 
Meime Diszpen in savo vyra 
Džiordži, ‘kaip tu persimainei! 
Kada mes szparkinomes, tai vi
sus vakarus praleisdavai su 
manim, o dabar vis eini in pt<l- 
ruimi ir pareini net po pu
siaunakti ” Ant ko Džiordžius 
jai atsake: Matai dusziuk, da
rau ta pati ka ir kitados tiktai 
adbulai. Kitados praleisdavau 
vakarus lyg pusiaunakt su ta
vim, po tam eidavau in pul- 
ru'imi, o dabar pirma einu in 
pul-ruimi, paskui pas tave. — 
“Ken j u byt it!”

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
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

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), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila 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 Sžv. Kristupd; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
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 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Vala
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

Doras gyvenimas; Pi’iversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
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; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
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; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; 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 Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................  15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu..................15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .............................................. 15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kūnus, > 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Unsis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
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 malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...................................................15c

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

Vasara Jau Po Szonu

Mano pažystamas Vi 1'1 i amas 
Drilaitis, norėjo paeziuotis su 
Birbė Bambaicziute bet jam 
ji staeziai pasakė kad myli ki
ta sport eli, kuris gyvena kitam 
mieste, todėl už jo negales eiti! 
—pasiliksiu tavo sesute, bet ne 
pati, — kalbėjo jam Birbė. 
“Dets ai rai't vit mi Birbė,” 
asz isz ,to “satisfait,” ir kada 
tik ja norėjo pabueziuot, tai 
jam neatsakydavo, ba prižadė
jo būtie sesute. O kaipo sesiu- 
te, broliui vale b nežinot, ir net 
tėvai paliepė idant sesute bro^ 
leli mylėtu. — “Dets nais for 
Villiam!”

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

Szitie žiedai yra davadas kad jau vasara po szonu nes 
ana diena apvaiksztinejo žiedu karnavala Payallup Val
ley, Tacoma, Wash. Tuju žiedu randasi fenais apie mili
jonas. Daug žmonių dalyvavo apvaikszcziojime.

SKAITYKITE “SAULE” ^£3

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

S20 W. Centro St. Mahanoy City
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