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52 METAS

Valdžia Aresztavojo 
Daug Svetimžemiu

VIENI KITUSS Gimimo Metrikai Bus

NEW YORK -— Valdiszki Immigracijos 
Agentai aresztavojo daug svetimtaueziu, kuriu 
laikas jau pasibaigė czionais. Daugelis isz tu 
buvo

In
vota per Immigracijos Agentus apie du 
szimtai ateiviu, kurie buvo nužiūrėtais. Dau
giausia aresztavotais yra Italai ir Vokiecziai.

tarnais koteliuose.
laika vienos sanvaites likos areszta-

25 NORSES ISZSIGIALBEJO ISZ 
DEGANCZIOS LIGONBUTES

TRENTON, N. J. — Dvideszimts-penkios dažiuretojos li
goniu iszsigialbejo pasekmingai isz deganezios Szv. Francisz- 
kaus Katalikiszkos ligonbutes, kada liepsna sunaikino j u narna 
kuriame gyveno. Apie 300 ligoniu artimoje ligonbuteje likos 
apmalszyti, kada jiems pasakyta, jog negrasina jokis pavojus. 
Nersiu name tame laike radosi apie szimtas tarnaieziu.

Isz Amerikos MIRTIS ISZ
DŽIAUGSMO

ZOKONINKES ISZ-
GIALBEJO VAIKUS

z Deganezios 
Prieglaudos

Aplaike Žine, Kad Dė
dė Paliko Jiems Dideli 
Turtą— Isz Džiaugsmo 

Visi Trys Mirė

Vokiecziai Bombardavo Baisei

Londoną
no Bombarduodami Berlina

Vokiecziai Paskandino
1,443 Angliszkus 

Laivus

HARRISBURG, PA. — Lyg sziol Gi
mimo ir Szliubinei Metrikai nebuvo priimami 
del davado, tiems, kurie jeszkojo ValdiszkuAtlikai Atkerszi- Darbu ir nebuvo užregistruoti suduose, bet
dabar Legislatura permainys Tiesas, kurios 

„ pripažins Szliubinius, Gimimo Metrikus ir
Amerika zbijo Kersz-I Anglikai Paskandino Į Ukesiszkas Popieras del davado kada yra 

to ir Si, s Laivus i Vokiszka Laiva Su gimęs ir kur.

London. — Nedelicje baisei 
atkerszino Vokiecziai Angli- 
karns bombarduodami Londo
ną sunaikindami žymiausss 
vietas ir namus, namai rauda
sis sziadien griuvėsiuose ir isz- 
rodo kaip kokia bausme Dievo. 
Žmones vaikszczioja kaip ap
imti kokiu kvaituliu, be pašto-; 
giu, drabužiu ir maisto, namai, 
kurie nebuvo pataikinti per 
bombas sudege nuo kitu namu 
kurie buvo pataikinti per ugni
nes bombas. Žmones jeszko

In kopa 1 247 Laivoriais

WashingtorD. C. — Ame-' London — Kariszkas depax-
rika nesibijo okiszku kersz- tamentas apgarsino buk Ang-
tu paskandytilmerikoniszkus
laivus plaukelius su pagial-j skandino Vokiszka laiva kuris 
ba del Europiam sklypu. užklupinejo ant Angliszku lai-

Amerika jaučuri parengus; vu. Buvo tai laivas “Hansa” 
30 laivu su mažu ir kariszku kuris nuėjo ant dugno Indian 
materijolu kurios siuns ežio
mis dienomis Raudonųjų

i mariu. Kariszli “ ‘‘ ‘ “ 
eis c___ a___  __________
o maistas ir dr^anes bus del 000 Lcukll Iii Kelis 
nukentėjusiu nu kares.

liszkas kariszkas laivas pa

mariu drauge su 247 laivoriais.

du Vokiecziai Iszžude 40,■del Anghszkte kariuomenes 1

griuvėsiuose savo mylimųjų, 1363 Anglišką Kropianti 
kasinėdami su špatais po griu-'iTTvj « . ,

Menesius

23 METO MOTERELE PERSISKYRĖ 
SU KETVIRTU VYRU

NEW YORK. — Kada Alvinas Anderson apsipaeziavo su 
Virginia Wachte, 23 m. motere, mane kad gauna nekalta mer
gina už motere bet vėliau persitikrino kad toji jau turėjo tris 
kitus vyrus ir už tai užvede persiskyrimą, ant pamatu apgavys-
tęs. Moterele taipgi ji apskundė, kad jis ja apgavo persista- 
tydamas save milijonierium, prižadėdamas jai nupirkti laiva, 
automobilius ir vasarini narna Floridoje ir turės dangiszka gy
venimą bet vėliaus pasirodė, kad jis ja negales užlaikyt kaip 
ji sau mane.

San Diego, Calif. — Nedėlios 
vakara ugnis sunaikino prie
glauda del vaiku Szv. Vincen
to, kėlės mylės nuo czionais. 
Kada zokoninkes užtemino 
liepsna, malszei prikėlė visus 
vaikus ir iszvede juos isz de
ganezios prieglaudos. Bažnyti
nei varpai šukele aplinkinius 
gyventojus kurie subėgo ir už
gesino lidpsna, kuri daugiausia 
padare bledes .ant žemutiniu 
laipsniu.

Augsztai Mokami Vir- 
szininkai Korporacijų

Washington, D. C. — Val
džia padare surasza virszinin- 
kui dideliu korporacijų kiek jie 
aplai’ko metines mokesties nuo 
savo kompanijų. Isztyrineta 
kad L. B. Mayer, direktorius 
krutamuju paveikslu kompa
nijos aplaike metines algos net 
$697,048; Eugene G. Grace, 
•prezidentas Bethlehem Steel 
Co., aplaiko $478,144; Nicholas 
M. Schenck, prezidentas Gene
ral Motors automobiliu kom
panijos aplaiko $276,234; Paul 
Halui, vice-prezidentas Ame
rican Tobacco Co., .aplaiko 
$251,849 ir W. C. Fields, kru
tamuju. paveikslu aktoris ap
laiko $255,000 ant meto.

Yra tai milžiniszkos algos 
tuju ponuliu bet kiek pasilieka 
jiems isz tu algų ant senatvės, 
tai tik laikas parodo. Tai nuo 
(tokiu valdžia privalo traukti 
taksas o ne nuo vargingo dar
bininko kuris vos užsidirba aut 
užlaikymo savo szeimyneliu.

Wichita, Kansas. — Morta 
Glazier, 81 metu amžiaus, sžiu- 
ruiodama grindis lietelyje, ana 
diena aplaike žine nuo advoka
to buk jos turtingas dede Kali
fornijoj, mirdamas paliko jai 
50 tuksitancziu 'doleriu. Kada 
jai apie tai praneszta senuke 
paszauke: “Dieve mano, nors 
karta savo gyvenime nereikės 
man badant ir sunkei dirbti’’ 
ir po tu žodžiu sukrito negyva.

Kada apie (taji atsitikima 
praneszta jos dukterei, toji 
pribuvus ir dirstelėjus ant ne
gyvos motinos, taip susijudino 
kad krito negyva prie motinos 
kojų. Ant galo likos paszauk- 
tas 'dukters vyras kuris taip 
apkvaito pamatęs du lavonus 
— uoszyes ir savo moteres — 
sukliko ir (taipgi sugriuvo ant 
grindų negyvas.

Dabar advokatai stengėsi 
surasti ju gimines kad atsiim
tu palikta turtą kuris aitnesze 
tiek nelaimes del trijų ypatų.

Užklupo An.iJ-Iamburg
London — l^ižžusias' J&lp

klupimas Angliszku eroplanu 
ant Vokietijos atsibuvo praei
ta Ketverga kurie skaitliuje 
300 eroplanu numėtė bombas 
ant Hamburgo ir Bremo, pa
darydami dideles bledes ir už
musze daug žmonių.

Quebeck, Kanada. — Lordas 
Halifax ant susirinkimo ezio- 
nais, apsakinėjo isz aplankytu

VAIKAI UŽDEGU NUŽUDĖ DUKTERE 

VYGIA

kūdikis Sudege

Tėvas Nužudė Dulfo 
! re, Ne Kaip Matytį?

60 Japoniszku Eropla
nu Bombardavo 

Chungking
Chungking, Kinai — Nuo 60

vėsius. Vokiecziai numėtė tuk- 
stanesius bombų ant miesto. 
Daug žmonių užmuszta.

Bet ir Anglikai už ta skriau
da atkerszino Vokiecziam-s 
bombarduodami, užklupdami 
su daugiau kaip szimtu eropla- 
nu ant Bremo ir Rotterdamo, 
bombarduodami pristovas, 
amunicijų dirbtuves ir eropla
nu stotis, užmuszdami taipgi 
dideli skaitlį žmonių. Anglikai 
nuszove 33 Vokiszkus eropla- 
nus tame užklupime. Nekalti 
gyventojai žudo vieni kitus isz 
kerszto. Badai Rusija kuopina 
savo vaiska ant Lenkiszko ir
Vokiszko rubežiaus nes tikisi lyg 80 Japoniszku eroplanu 
ten ergelio ateityje.

Sirija tikisi būti užklupta antru kartu in sanvaite lai- 
per Vokietija ir Italija kurie;ko, padarydami milžiniszkas 
privertineja ja ant kovojimo bledes. Gyventoju mažai žuvo 
priesz Anglija. I laika pasislėpė in pože-
z Vokiecziai nuo prasidėjimo 11112133 urvas kurias buvo iszsi- 
kares paskandino 1,443 Ang-; ^ase laika, žinodami kad Ja- 
liszkus laivus su daugeliu žmo- • Fcaai ketina ant ju užklupti, 
nimis'ir tavoru. ; ‘

bombardavo Kiniszka sostapy-

kiecziai sklypuose ^Hutuose 
per juos, kaip pasielgineja su 
tenaitineis gyventojais.

Lordas Halifax savo kalbo
je kalbėjo buk in laika keliu 
menesiu nuo užėmimo Lenki - 
jos, Vokiecziai iszžude, nupla
kė ant smert ir nukankino ba
du apie 40 tukstanezius Lenku. 
Beveik kežna diena jie plaka 
nekaltus žmonis, kankina ir vi- 
sokeis budais juos persekioja.

Vokiecziai panasziai pasiel
gineja su gyventojais Skandi
navijoj, neturėdami ant j u vi
sai jokios mielaszirdystes.

Jam^-town, l’u. — Keburiui 
menesiu amžiaus kūdikėlis i 
W illianio Stauffer sudege ant i 
sment deganezioje vygeje ku
ria vaikai uždegė siausdami su 
degtukais laike kada tėvai bu-1

GyveWna
Glendale, Cal. — Winton 

■ Bryant, luntingas ezionaitinis 
ifarmeris, suczedines turteli, 

vo iszeja ant paveikslu. Kada gyveno sau malszei, davė ge-
tėvai sugryžo namo, vyge buvo 
sudegus ant pelenu o ir kūdikis 
drauge su ja.

Zopostis Raudono
Kryžiaus Paskandytas

Du Boliviszki Lekioto- 
jai Nelaimėje

Italija Neteko 89,090 
Kareiviu Praeita

Menesi

—- Kraujas žmogaus kūne 
' pereina per szirdi greitumo po 
; septynes mylės in valanda.

Kožnas Gyventojas 
Turi $68.39

Washington, D. C. — Kapi
tonas Rafaolas Rivas, Bolivisz- 
kas lekiotojas, užsimusze ant 
vietos o jo draugas, Alberto 
Tabora, mirtinai sužeisas kada 
ju naujas eroplanas nukrito ir 
užsidegė. Abudu lėk e isz New 
Yorko in Bolivija po nupirki
mui naujo eroplano. Abudu 
iszleke isz Floyd Bennet sto
ties, lėkdami in Washingtona o 
kada apleidinejo czionaitine 
stoti nelaime staigai patiko 
abudu.

Rymas. — Italija pripažysta 
kad praeita Balandžio menesi 
ji kaišei nukentejo nes viso ne
teko 98,928 kareivius — 80,000 
likos užmuszta ir 50,413 su
žeista o asztucniolika laivu pa- 
skandyta.

Susimusze Galvoms;
Abudu Mirė

Washington, D. C. — Szia
dien Amerikoj yra tiek pinigu 
begyje kad ant kožnos galvos Į 
pripuola po $68.39. Apriliaus s 
mėnesyj Radosi begyje $9,070,- 
707,797 dolerei, nepriskaitant ■ 
kiek da randasi bankuose. Pra- 1 
eita meta ant kožnos galvos 
pripuolė po $11.11.

DARBO ŽINUTES

DUOKITE MAN ŽINIA

Meldžiu man praneszti ad
resą mano mirusio 'brolio Sta
nislovo Czarnausko, kuris mi
re Chicago j, už ka busiu labai 
dėkingas.

George York
Corning, Ohio

Lansing, Mich. — Du 
darbininkai, szokdami 
vienas priesz kita, kad ap- 
sisauget nuo užgriuvimo 
žemes grabe j e, kada žeme 
nuslinko ir kerszino juos 
užgriuvimu, taip smarkei 
pataikė vienas kitam in 
galva, kad abudu jau bu
vo mirė, kada juos atveže 

Koroneris 
per 
pa-

Amsterdam, N.Y.— Bigelow 
Sanford Divonu Audėjai, ap
garsino, buk pakele savo dar
bininkams 3Va centu ant valan
dos del savo 6,000 darbininku 
czionais ir Thompsonville, 
Conn., ir tai gervalei.

Washington, D. C. — Pirmi-i 
ninkas Raudono Kryžiaus j 
drauguveš, Norman H. Davis; 
apgarsino buk isz 14 milijonu, 
doleriu vertes visokio zopos-j 
ties iszsiunsta del nukentėjų-; 
siu per kare žmonių, in Euro-; 
pa, apie du milijonai dolerini 
vertes visokiu dalyku likos nu- Į 
siunsta ant dugno mariu.

Tieji dalykai radosi ant vie-; 
nuolika laivu prigulincziu prie ; 
allijentu ir Anglijos, kurie li
kos paskandyti. Daugiausia 
nušiaušta tavoro ir maisto bu
vo iii Graikija ant Graikiszko 
laivo, vertes apie milijoną do
leriu. Tieji laivai, kurie turėjo 
iszmaliavota dideli raudona 

(kryžių ant szalies laivo, nebu- 
| vo paskandyti. Du toki laivai 
, i'szplauke iii Francija ir vienas 
| in Iszpanija.

in ligonbute.
nutarė, buk abudu 
smarkuma persiskele 
kauszius.

Orangeburg, S. C. — Eksplo
zija AVanamaker Chemical 

l Works, užmusze viena darbi- 
į ninka ir
■ Dirbtuvėje
1 valdžios.

— Visuose nuopelnuose, 
kalbosia ir darbuosia, rūpinkis 
būti nužemintu o mylista Die
vo visados 'bus su tavim;

— Nemanyk, kad del savo 
iszganymo gana gerai dirbi ir

sužeidė keliolika.' darai, bet, rūpinkis ir apie am- 
dirbo paraka del žiną laime kiltu o tada turėsi 

užmokesti už darbus savo.

rus molkslus savo vaikams ir 
norėjo savo duktere Martina 
siausti iii kolegija ant tolimes
nio mokslo bet dukrele 
spyrė dirbti kr ome nes, 
pati sake, ir be mokslo 
dirbs sau ant gyvenimo.
rele nevos ėjo in darba kasdie
na bet ant itikruju praleidinejo 
laika ant “good times”, bam- 
biliuodama su vyrais po rod- 
hauzes ir vede paleistuvinga 
gyvenimą, nepareidama kar
tais namon per kėlės dienas.

Tėvas ant galo dasiprato kad 
dukrele eina “po velniu,” nu
ėjo in kroma kuriame ji nevos 
dirbo ir ten dažinojo buk duk
rele isz viso ten dirbo tik ke- 
tures dienas.

Tėvas pasiszaukes dukrele 
ana diena in savo kambarį, 
pradėjo ja kvosti ir dasiprato 
kad su duktere jau negerai. Pa
ėmęs revolveri, paleido kelis 

• szuvius in ja nuszaudamas ja 
ant vietos ir pats save perszo- 
ve. Priesz mirti isztare jis tik
tai tiek in paezia (buvo tai mo- 
czeka dukters): “Nesirūpinai 

i mano kūdikiu, neteminai ant 
jos pasielgimu, todėl geriau 
bus kad ji negventu ir nedarys 

I man sarmatos, todėl ja nužu
džiau ir pats save o tu kentėsi 
per visa savo amžių nes tau 
sanžine neduos ramybes.”

užsi- 
kaip 
užsi- 
Duk-

§ Visokį vabalai Amerikoj 
padaro Wledcs del girriu ir dar
žovių už 700 doleriu kas miliu
tą.

Ir

M



"SAULE” MAoY CITY’ PA-

Kas Girdit!
Du Amerikonai isz San 

Francisco, Kalifornijos, -susi- 
pe-szie už saulute, stebuklinga 
grožybe, aniuola meiles ir sal
daus -gyvenimo, apie ta ja, ku
ria paprastais žmogus vadina...!. 
moteria. Del ko prasitas žmo-[, 
gus vadina tokia "saldybe” ‘ 
paprastu vardu "moteria arba j
boba”, tai ne'žine. Bet taip ja 
užvardino nuo nepamenamu 
laiku.

Bet ne apie (tai dalykas szia- 
me atsitikime, tik, sumusztas 
"kareivis” apskundė savo 
prįesza ant 25 tukstancziu- do
leriu už .sumuszta nosi ir nu
pjauta ausi ir da 10 -tukstan
cziu.. doleriu už nužeminimą, — 
.viso 35 tu'kstancziuis doleriu.

Kada apie itai dažinojo josi 
I jaunikis, nusijuokė khlbcda-Į 
mas kad daugiau tokiu k vai-, 

j linkiu galima surasti kaip Ali-' 
j rija. i
I Septynioliktas metas amžių-' 
I je yra labai pavojingas del 
j mergaieziu o kad motinos savo, 
dukreles priesz tai geriau mo-( 
kyi.u ir praserginetu apie gy-i 
venimo .pavojus, tai kitaip bu
tu. Tekio amžiaus mergaite ne . 
yra per volu nubausti bet jau j 
per vėlu inmu-szli proita in pa- 
kaus'zi, tame visa kalte... moti
nos! i

Nieko gero sziadien neturi-l 
me ant svieto.

Dabar užėjo gadyne dinami
tine, suktybių, korupcijos, 
gr-afto, žudinscziu ir svietiszka 
apykanta vieni kitu ir kruvi
nos kares. Ant ko -tas viskas 
užsibaigs tik pats Dievas- žino! 
Svietas jau isznoko — ne ža
lias o isznokias vaisius nupuo
la ant žemes ir isz tos nupuolu
sios -sekios vėl savo laike nauji 
dilgiai ir naujas vaisius pasi
rodo. Taip bus ir su tebyriu 
svietu. Jau isznoko žmonija, 
vieni nupuolines, kitas dalis 
nuvalis. Baisi ateitis žmonijos 
laukia!

Moteres Laiko Solines

mano

m-3-Gegužio 15 diena, Los Angeles, Cal fcrnijoj, 
tines lenktynes moterių ritimo boliu ( 
viduryje, praeita meta laimėjo lenktynes ir 
laimėti pirma dovana.

Isz Amerikos
Moterėles, saugokitės szito- 

Jriu velniu!
- .Tanikei apdrikome praszyma 

idanfti apgarsyti laikrasztyje 
kad kokis naszllys pajeszko gas- 
padines arba moteres -prižiūrė
ti jo narna ir vaikus. Tokius 
apgarsinimus patalpiname ma
nydami kad tokis žmogus -tik
rai reikalauja gaspadines ir 
gerai pasieljgines -su tokia mo
tere pas kuri ji turės Kriiksz- 
czioniazka gyvenimą. Bet ve
lijus pasirodo kitaip. Sztai augsztina .save augszcziau 
kaip pasielgė tokis iszgama su | į,aį - .

Žmones gerai iszaukleti, drau- 
giszki ir teisingi, su atvira 
szirdžia ir iszmintingi, nieka- 

j dos nep-lepes kuom yra ir ne-si-
i ne 

„„ip yra. Bet kitaip el'gesi bla- 
geriai (simeižikai—neprausita- 
buimiai) kurie ne tik statosi 
save augsztesniais už kitus ar
ba kuom patys yra bet veda gy
venimą -dykaduoniu, cziulbda- 
mi krauja isz kito ranku darbo.

Blagiuolt, galima ne tik žo
džiais bet ir pasielgimais. Gali
ma kalbėti ąpie save didelius 

■■■■-. - .nesutvertus daigtus ir nudavi-
u iszlaikyt. Jis apgarsi- net kad diAka fokT<rmi2^-.

motere kuri perskaiezius ap- 
garsinima kad "pajeszko -gas
padines,” nuvažiavo pas ji ant 
tarnystos in Ohaju. Tik pa
klausykite -ka ji raszo:

"Meldžiu .permainyt mano 
adresa ir daugiau nesi u nt i n et 
laikraszti ant seno adreso. Asz 
nuvažiavau pas ji ir iszbuvau 

xio keturis mtenesius ir tai vos

ibBSBo’’jaiTiTU'S 
PUfias taj^Kama jokia mo
ters negali ilgai pabūti. Juk 
randasi gana moterių Ohajui 
užimti vietas gaspadiniu bet 
bijo pas toki žmogų pribūti. 
Yra tai ne pirmutinis -sy kis k ad 
ia-sai iszgama apgavo moteres. 
Pats velnias neiszbutu pas toki 
žmogų. Namie randasi pilna 
vaiku, kurie muszasi su perleis 
ir szaudosi su ginkais. Kad ko
kia motere prabūna pas ji, tai 
paima nuo jos viską... po tam 
iszvaro. — Lieku su pagarba, 
Ona K.”

Daugiau tokiu apgarsinimu 
netalpinsime in laikraszti nes 
negalime žinoti kokio budo yra 
žmogus, .kuris -pajeszko -sau 
gaspadines, geriau tegul apsi- 
pacziuoja o turės gaspadine, 
jeigu ji -greitai neapleis.

(Septyniolikos metu Alicija 
Thorp, isz Jersey City, N. J., 
susidraugavo su devyniolikos 
metu "sporteliu,” kuris rūke 
paperosus, gere guzute ir ka- 
zyriavo isz ko Alicija labai di
džiavosi priesz savo drauges 
tokiu mylimu kalbėdama buk 
turi "fain fellow.” Žinoma, 
kad Alicija neturėjo užtektinai 
pi-at'o dasiprast del ko jos mo
tina drausdavo ja idant ne
draugautu su tokiu "felliu.” 
Netemindama ant motinos pra- 
pergejimu, Alicija iszsigavo isz

Szesziu Dienu Kūdikis 
Mirė Du Kartu

Burmiihgham, Ala. —Szesziu 
dienu sūnelis Jokūbo Galsto-n, 
staigai apsirgo ir mirė, laike 
konvulsijų, pagal daktaro pri
pažinimą. Atėjo diena -laido
tuvių, duisirinko -žmonis ir jau
ketino Luti uždėtas antvožas 
ant grabelio, kad isztai nekuri-e 
žmonys iszgirdo verksmą kūdi
kio. Paszauktas daktaras at
gaivino mažiule'li, bet in pen- 
kes valandas po tam mirė 
tikrųjų.

ant

Tarp kitu draugiu adi>ego ir 
Katriute, tokia iszbalus, su- 
džiuvus, pagriebė Onute in 
glebi, rodos 'kad atmine jos 
szirdimga dovana ir karsztai 

Į — Onute, tai kaip rodos ry- j pabueziavo.
Onute prispaudė Katriute 

prie szirdies jausdama szimta- 
riop-a. atlyginimą už savo pasi
elgimą bažnyczioje.

* * *

Tuo paežiu laiku kada moti- 
ina Katriutės iszejo isz bažny- 
' ežios, norėjo užeiti pas duon- 

kepaleli duo
nos. Jau ketino ineiti in kepyk
la tik sztai sau atsiminė kad 

jo ta naktį ne užmigt. Pirks sau i vakar iszdave paskutini centą 
nuo senei geidžiama laikrode-1 ’ • ■ .....
Ii. Toki pati mažiuleli koki tu
ri

AUKA GEROS
SZIRDIES

Lietuviszkas

jtoj yra 'tavo varduves. Neži
nojau kaip tave padaryti lai
minga. Maniau, kad tu pati 
duosi tame rodą ir busi užga- 
nadinta isz szito.

Ir sztai Onutės rankoje pa-
' sirode deszimt-dolerine bu

maszka. ,
— Koks tu dieduk esi geras ]j,ep,į nusipirkti 

ir szirdingas del manes!
Onute isz džiaugsmo negale-

ko ncsugryžo, josjolis nuėjo 
pažiūrėti del ko -p ilgai už
truko -skiepe ir nas in skie
pą., rado savo se-£ gulinezia 
ant grindų kaip kraujo su 
perpjauta gerkle

Mergina niitariūrti ne kaip 
teketi už vyro kio visai ne
mylėjo nes bu! penkiolika 
metu senesnis uja.

Vokiecziai Jado KIosz- 
toriuje ,850,000 

Dolerii Aukse

Berlinas, V(f- — Vokiecziai 
užimdami Serlrszka klo-sztoriu 
apylinkėje CfePLig, netoli nuo 

Pucziu If PžStS S3VC'ril^e'^‘aills -A-Whjois, rado dali 
Serbiszko sk/rbo, kuris yra 
vertas 2,850,0)0 doleriu aukse.

Pinigai 'buęanii aukse ir bu-

Nužudė Serganczia

Ambridge, Pa. — Burdingie- 
riuis surado -savo gaspadoriu
Joną Lukos, 59 metu ir jo pa- maszkosia, blvo paslėpti kny- 
czia Mare, 57 metu, ka-da pare- gosią, tarp bažnytiniu rubu ir 
jeiszp^?bo^ir^anĮ^ n ea tsake pkij£$>;iips)m bežinosią ir deža- 
a^t^jjpsveikininio. Moterejšia. 

gulėjo lovoje pasmaugta antį---------------------------
smert o vyras kabojo ant vir-. ebejimaS ŽeiUCS UŽ' 
vute-s-skiepe. Lukos labai rupi-Į 
uosi sveikata -savo paezios ku
ri buvo paliegus kelis metus ir 
ta-s ji pristūmė prie nužudymo 
paezios kad jai palengvy t sopu
lius ir pats sau aiteme gyvastį.

b o ir
nsveikinimo. si a.

žinosią ir dožo

nisz'ko o tuom kant -būti 'bl-age- 
riu—neprauista-burniu.

Su blageriais žmoneiS nenori 
uižsiduot bet klauso ju paežiu 
iszgyrimu, norints gerai žino 
jog ka jie kalba yra melagyste 
ir jokios teisybes ju kalboje 
nesiranda, netiki jam, su juom 
nedraugauja, norints keiktusi 
ant visokiu szventinybiu. Šla
geriui negalima tikėti ne po 
prisiega. Jeigu kas meto pini
gus jog rodos kad jie neturi jo
kios vertes tai galima, anit tik
rųjų spėti kad su jo bizniu ne 
yna viskas paredke, -tokis žmo
gus tik nori apdumti akis kitu 
kad jis apie pinigus visai ne- 
adboja ir niekad jam ju nepri
trūksta.

Blageris naudos saldžiau
sius žodelius kaip jis myli 
draugus, daUbdavi girs in pa
danges ir jam kloniosis o tuom 
paežiu laiku insmeigtu jam 
peili in krutinę. Kožnai mergi
nai sakys kad ji yra pirmutine 
kokia savo gyvenime pamylė
jo, paežiai meluos visaip idant 
gautis įszsprukt amt visos nak
ties ir t.t,

Anikscziau ar vėliau galima 
pažinti blageri nes lankei per 
savo nepraust-burnuma pats 
iszsiduos priesz kitus. O kuom 
greieziau žmones susipras su 
blageriu, tuo geriau bus del ju. 
Tam įblageriui niekas neduos 

. draugiszko delno ir nekalbos atome sau gyvasti vėlindama 
, _ žmo-

b jaurinsis kaipo melagio nes' gaus kurio -baisei nekente ir nc- 
blageriavimas yra niekuom' mylėjo o priek tam buvo -pri- 
daugiąu kaip ‘ ‘ poniszka melą-1 
gyste” apvilkta in frak-a. | ------- ,

Todėl kožnas kuris turi sziek da sveczei buvo -susirinkia 
tiek paguodones del saves, pri- pradėjo laikyti vakaru-szkas, 
valo'-saugotis blagerysites nes ji mergina nuėjo in skiepą at- 
neveda žmogų prie nieko gero, neszti alaus. Kada už kiek lai-

Iszguita Motere
Pagimdė Kūdiki

Williamsport, Pa. — Kokis 
tai žmogus užtiko senam tvar
te užmiestyje negyva kūdiki. 
Davės žinia palicijai, toji isz- 
tyriuejo buk tai buvo kūdikis 
Mares Tvorczakienes, kurios 
vyras buvo iszvažiaves in ki
tur jeszkoti darbo. Neturėda
ma kur pasidėt nes buvo iszrne- 
sita isz stubois, vargsze jausda
ma laika gimdymo, nuėjo in 
tvartu ir ten dideliuose skaus
muose ir be jokios pagialbos, 
palgimde kūdiki kuris tu-ojaus 
mirė. Palicija sujeszkojo moti
na ir nuveže ja in ligonbute.

Priverstinas Apsivedi- 
mas Priežastim Sav- 

žudinstos

Riverview, N. Y. — Mona 
Mazgai, 19 mėliu Slavokiute,

v u iicivai čl'iemu JSčl U 'iįyVUSll Venn'Uc

ammo ana vakara ir nesugryžo su ju-om. Visi jo szalinsis ir mirti ne- kaip teketi u'ž ž. 
■nerti po pusiaunakt. Kada jos —' ’ ’ ' ’ 1
motina užklausė ar ji buvo su 
jaunikiu, mergaite prisipažino 
už ka aplaike kelis žandinius 
amo motinos. Ant rytojaus 
kvailiuke isz -didelio nusimini
mo ir įsaranatos iszgere truciz- 
/ios ir mirė.

versta, per /tęva teketi už jo.
Diena priesz vinczevone, ka- 

į, ir

musze 43 Žmones

Darbinas, Manezuko. — Kc- 
tu'resdeszim|Js-trys žmones li
kos u'žmuiszti ir daugelis su
žeista, smarkiam drebejime že
mos, kuris -atsibuvo Suihvoje, 
75 mylės nuo Darbino. Nelai
me atsibuvo nakties laike. Di
delis hotelis stailgai sugriuvo, 
kuriame likos užmus-zta dauge
lis žmonių, po tam užsidegė.

-su-Daugelis namu sutruko ir 
griuvo. Gyventojai, likos isz- 
bauginti ir Iszbeginejo i's-z na
mu pus-nuogi nes nelturejo lai
ko apsirėdyti.

Japonai Nužudė 40
Kincziku

Ilon'gkon'g, Kinai — Daugiau 
kaip ke-ture-s-deszimts Kincziku 
likos nužudyti ir apie dvide- 
szimts namu sudeginti per Ki- 
niszku-s kareivius Siane, sosta- 
pyle Shensi provincijos. Kit 
miest-elei itaip-gi likos sunaikin 
t i per Japoniszikus kareivius 
toje provincijoj. Karelvei pa- 
sielgincjo gyvulisz'kai su -mer
ginoms ir moterems nes -su
bjaurino jas ant ulycziu o ka ;- 
ros lUepasi-da-ve tiems velniams 
tai perdure jas su bagnieifais.

jos drauge Eliute.
Anksti rylta paszoko isz lo- , 

vos ir bėga in- bažnyczia. Rei
kia papraszyt Pono Dievo pa- 
aiminimo dienoje jus vardu

vių.
Bažnyczio-je beveik nieko ne

buvo. Onute atsisėdo lonkoje 
szale kokios tai s-enutes. Szven- 
tos Miszios da neprasidėjo, 
Onute pradėjo karsziiai melstis. 
Dekavojo Dievui kad turi prie 
saves geros szirdies žmonių ir 
melde palaiminimo ir Dievo 
globos.

Pasigirdo baisas varpelio, 
isz zakristijos iszejo kunigas 
ir Miszios prasidėjo. Tam pa
ežiam laike atsisėdo prie Onu
tės kokia tai iszbalus ir .pail
sus motere, vargingai pasirė
džius. iU'žsidenge akis su del
nais ir pradėjo melstis o isz jos 
akiu riedėjo aszaros kaip žir- 
ne-i ant lonkos. Onult-e akyvai 
teimino ant vargingos moteres.

Onutei temijant, motore pri
mine jai jos drauge Katriute. 
Juk joje mate ji savo -drauge 
Katriute. Taip, tai turi -Imti 
Katriutės motina. Gal pas juos 
didelis vargas, gal beda. Tė
vas badai neteko darbo. Turi 
jie kelis vaikus tai -gal del to 
Katriute neatsinesza su savim 

" pusrycziu in mokykla? Vargin
gi jie... Onute negali Itoliaus 
mcTs-tis. Apdme ja kokis tai ne
ramumas ir -gailestis.

Varpelis szaukia prie Dievo 
stalo. Abi moteres eina prie al
toriaus: Onutės szirdis plaka 
kaip su kuju, kovoja su savim 
kova szirdies: Ka daryt? Ar 
pirkti i laikrodėli, t aip jai labai 
geidžiama ar suszelpti motina 
savo drauges? Greitai, greitai 
reikia taji dalyka apmanstyt.

Greit -iszsiemo isz kiszeniaus 
nauja deszimt-dolerine bu- 
mas'zlka ir indejo in masznuke 
vargiBigo-s molteręs ir nelaukus 
pabaigos Misziu apleido grei
tai bažnyczia.

Atėjus in mokykla, drauges 
Onutės sudeda jai karsztus ve- 
liniimus ant jos varduvių szauk- 
damos:

— Onute brangi, linkime tau 
laimingu varduvių ir szimta 
metu pragyvenimo! O kaaplai- 
kei anlt savo varduvių? Pasa- 
kykie greitai!

ant valgio. Apėmė ja didele 
gailestis ir -graudumas kad su- 
gryž pas -alkanus vaikus su 
Ituszczioms rankoms. Kad nors 
turėtu kelis centus del sergan- 
czio Jonuko, nupirkti jam nors 
maža bulkute. Bet duonkepis 
neduos jai nieko ant Largo.

Stovėjo nelaiminga motere 
taip valandėlė maustydama 
ka turi daryt. Aszaros pradėjo 
jai riedet isz alkiu todėl sieke 
su ranka in masznuke -pasiim
ti skepetaite ir netikėtai pa
mate ant dugno deszimts dole
riu nauja Lumasztka.

— Kas -tai gali būti? Savo 
akimi nenori įtikėti, koks tai 
butu per stebuklas? Isz kur 
gavosi in jos masznuke toji 
bumaszka? — pradėjo mislyt, 
gal atsimins.

— Taip, taip jau -žino. — ei
dama prie Dievo stalo paliko 
savo masznuke szale se-dinezios

' jai nežinomos mergaites. Nie- 
L kas kitas, kaip tik toji mergai

te turėjo indeti bumaszka in 
jos masznuke. Del ko? O gal 
patentine jos varga ir rūpesti. 
Geradusze mergaite, lai jai 
Dievas palaimina už tai. Bet 
motore negali pasilaikyti tuos 
pinigus, -neturi tiesos prie to! 
Ne, ne, negali to padaryt!

'Teisybe, bot vaikai namie al
kani ir randa neužmoketa... 
Kas 'bus jeigu neteks pasto
ges ant gaivu? Ka daryt? Die
ve mielaszirdingas, ka turiu 
-daryt?

iSugryžo in bažnyczia ir nu
tarė nuneszt pinigus in zakris
tija. Bet ir kunigas nežinos kam 
sugražinti tuos pinigus.

Vargsze atsiklaupė prie al
toriaus Motinos Dievo ir užsi
dengus delnais veidą, pradėjo 
karsztai melstis:

— Motina Dievo Geros Ro
dos, apszviesk mane, ka turiu 
daryt!

Ir rodos kad ji iszgirdo tuos 
žodžius:

— Eikie ir pirkie kas Itau 
reikalinga o kada tavo vyras 
aplaikys -darba ir uždirbs pini
gu tai galėsi sugražinti tuos 
pinigus Szv. Vincento draugo
vei kad suszelptu vargszus. Ei
kie namo ramybėje o tai ge-ra- 
szivdžiai mergaitei jau -asz pa
ti atlyginsiu. —F.

AR ŽINOTE KAD...

— Sukalbėk "Teve Musu” 
ir pa'žyk savo auksz-ta stoną.

— Jeigu rūpiniesi už daug 
apie žemiszkus m-eilumins ir 
szvelnius .rublis, -žinok, kad ne- 
užilgio bu-s kirminai tavo ap
dengimu.

— Amerika užaugina kas 
motas obuoliu vertes už 150 
tuks'tancziu doleriu. Del mar
keliu pristato kas meilia po 20 
milijonu bacžku obuoliu.

— Per paskutinius 50 me
tus Meksika daugiau iszkase 
sidabro, ne kaip -kiti sklypai 
ant svieto.

— Ilgiausias tunelis randa
si Strawberry, Kalifornijoj, ku
ris turi 19,899 pėdas ilgio. Li
kos užbaigtas- ir atidarytas 
1913 mete.

160 puslapiu 
5^x8coLdid.
Su daugybe paveiki 
liu, iszaiszkina viso
kius sapnus, kokius 
žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais au- 
deklinais apdarais.
Preke su nusiuntimu 
tiktai,

SAULE PUB. CO.,
* 4 k

Mahanoy City, Penna

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 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa,

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

paduokite taipgi ir savo sena j J 
adresa, o tuom palengvinsite ★ 
mums darba ir daug ergelio!

SAU LE ”
* MAHANOY CITY, PA.

I 

¥ 
¥



“SAULE’’ MAH»Y CITY. PA.

mokėjai ir yemažvo taip pat tai bus žole, 
negavai in ipasturg\'i inkarszt. malkos ir ar tai priklauso vals- j9EnKllS . — Teisybe, ir jeig\ ne pane-(tiecziui, dvarponiui, valstybei

Itm*******.*************************************************-* »«.x->4-*****4**m-*4**** k> tai 'bueziau poną nperpra- ar žydui, ar čigonui, vistiek* 
Na ir kur ežia psaulyjc,esi vagis ir peržengi Dievo įn

yra teisingumas? jsakyma — nevok! papildai
Į — Teisybe, Jonai, t sybe,— nuodėmė. Bet žmones sziais 

smarkume nulėkti aisįliepe vėl Vingiliis galva laikais taip feztvirko, sugedo, 
oai kaip niekas gali-j kraipydamas, nes kadtaip ant J kad tos vagystes net blogu ne

laiko: gal todėl Dievas mus nu
sidėjėlius užtat ir baudžia vi-' 
šokiomis savo ryksztemis se
niau negirdėtomis, kaip invai-' 
įlos ligos, blogmecziai, neder-| 
liai... Gal Dievas žmones sa-1 
vo ryksztole plaka, mylėdamas' 
ir trokszdamas ju pasidaisymo 
kad jie savo klaidas ir blogus 
darbus pamestu, vieni kiitiem 
■padalytas skriaudas atlygintu 
arba bent už jasatsipraszytu ir 
toliaus vieni kitu neskriausda
mi kaip tikri broliai vieni kitus 
mylėtu ir laiminga szventa ra
mybe visi džiaugtųsi... Bet jau 
vėlus vakaras eisime kožnas in 
savo lizdeli ir pasipoteriavę 
gulti — juk rytoj neszventa ir 
darbai laukia.

Labanakt visiems.
Labanakt... ir iszsiskirste.

ISZ BAUDŽIAVOS LAIKU 
NESENSTANTI 

PASAKAITE

jQRINCZIA Puplaiszkiu Jono
Padubysyje, kuris per visus 

senus ir jaunus ūkininkus, bu
vo gerbiamas, stovėjo nedide
lio kalnelio inkalneje, ir kaip 
ant mažo, suolelio, jos pasieny
je stovinezio, atsisėdės aplin
kui in tol mete akis, tai sieke 
toli, toli... kaip sparnuotas 
pauksztis, kuriam visur keliai 
lygus ir lėkimo nekliudo nie
kas.

Žmonelei susieja mėgdavo 
veizėdami gėrėtis o Jonas vie
toje vasaros mėliu visuomet 
vakarais kasdieninius poterius 
kalbėdavo. Jis įsakydavo kad 
kaip insižiuri in žaliuojanczius 
žaliąsias pievas, in juru vilni
mis juruojanezius, banguojan- 
czius, iszlamanczius savo lai
mes pasaka ibersitanezius Die
vo gerybes laukus, kaip insi- 
klau'sai Dievo giesmininko, 
vyturėlio puikios padangių 
auiksztybese giesmeles .skam- 
banezios cziurliavimo ir visu 
kitu paukszteliu cziulbuoneliu 
gausiausiai invairauS choro 
čziulbejimo, in pilkosios laksz,- 
tulles saldesnes už medų treles, 
in naszlaicziu motinėlės gegu
les graudžiai malonu kukavi- 
na — musu vargeliu skaiezia- 
ūma... Kaip pasižiūri in tir- 
jytu auksu varvanezia vakaru 
aulelaidžio pazarelio nu
sviesta dangų, iškaistu auk
sintai raudona, visomis vaivo- 
rjksalles .spalvų ir atspalviu 
szszeliu atspindžiais žaidžian- 
cromis grožybių grožybėmis, 

‘kl<Tiu -VTFšZUmi papurę balti 
debesėliai auksuotai purpuruo- 
tais kraszteliais spindėdami 
tarsi koki sparnuotu angelėliu 
galvucziu būriai saulute moti
nėlė už tamsiai žalios gireles in 
tamsiai mėlynai violioteniu 
kas kart labyn tamsejaneziu ir 
tirsztejancziu vakaro miglu ra
ku mirikszltla patala palydi, tai 
tuomet savo sieloje taip džiau
giesi, taip jaudiniesi, graudi- 
niesi, taip visame tame jauti, 
matai, Dievo galybes didybe 
ir meile, taip prie J o visa savo 
siela, visomis jėgomis troszki- 
mais pakyli, kad paprasta mal
da pradeda szirdingiausiu at
sidūsėjimu, o užbaigi dėkin
gumo aszaromis už visus tuos 
stebuklus, kokiais Sutvertojas 
žmogų apipylė, tankiausia nuo
dėminga nusidėjėli, tu maloniu 
tinkamai neinvertinanti ir vi- 
siszkai nedėkinga.

Viena Nedėldieni, kaip pa
prastai, ežia 'būrelis kaimynu 
susirinko. Jonas vienmarszki- 
nfe, be kepures sėdėdamas žiu
rėjo in toli kur tai priekin, 
žmoneliai stovėjo tylėdami, ga
liausia Griežlys, stambus links
miausio budo kaimynas, isz 
kurio nekarta visi turėdavo 
gana malonaus juoko, iszsiim- 
damas isz dantų pypke ir pele
nus isakrapsztydamas tarė:

— Jonai, sėdi ir žiūrai neži
nai kur, ne ko; vereziaus butu 
kad mums ka žirigeidaus papa
sakotumei, nors už kaip ka 
kad ir pabartume! — nepyksi- 
me — juk tamsta už visus esi 
seniauses, žiliauses, protingiau
sias mus tikras patriarkas.

— Mano kaimynėliai, atsa
ke' Jonas, žingeidumu nereikia 
jeszkot ne žmonyse, ne ju kal
bose, tik pasaulyje apie save.

I Tik pažvelgkime in musu lau
kais, kur žiemkeneziai ir vasa
rojai ir bulves bei pieveles ža
liuoja, kur Dievo rankos gau
sybe 'puikiu geliu nubarstyta, 
in ta dirva iszdirbta musu pūs
lėtomis rankomis ir kruvinu 
prakaitu, in ta musu visu mai
šytoja. juodąją, siera ja žeme
le... Ar ežia ne didžiausia, 
žingeidžiausia indomyfoe? Isz 
to grūdo tavo in žeme inberto, 
pasėto ir inaketo, palengvėlė 
viskgs dygsta, auga, iszplau- 
kiojia varpomis, subręsta grū
dais, tuomet žmogus pjauja, 
kulia ir szventa duonele daro, 
kurios gerojo Dievulio vaka
rais poterėliuose melsdami 
praszome? Ar tai ne didžiausia 
ir žingeidžiausia indomybe?

Žmones mažai vi'sa tai inver- 
tina nes beveik kasdien in tai 
žiūrėdami, matyt, priprato ir 
jeigu Dievulis, norėdamas už 
nuodemcis žmones nubaust, ne- 
duou szventai žemelei czielus, 
bent vienus metus isz saves 
iszduoii ne žolele®, ne lapelio 
ir žeme paliktu juoda kaip sau
lutei pavasari snidga nuvarius 
po žiemos buna, tiktai tuomet 
tikrai pažintume ir suprastu
me, 'kaip pasaulis yra stebuk
lingas ir, koks menkas 'žmogus, 
kuris save auksatina. O vienok 
dovanu kaip reikiant nugrebia, 
kad ir 'sunkiai uždirbtus daly
kus meta nereikalingai, prage
ria, eikvoja be naudos ir vieni 
kitiems naikina...

Toje vietoje Jono kalba nu
truko, visu bendras demesis 
buvo nukreiptas in dvarkeli. O 
žiūrėt buvo in ka; dvaro lauko 
rubežiaus aže in ta puse kur 
pakalnes paupelio lomoje gulė
jo dvaro pievos, bego dvaro 
lauksargis lazda mojuodamas 
ir visa gerkle szaukdamas o 
isz dvaro kaip tik arklys inka- 
bina zovada raitas leke aka- 
monas taip pat in t'a puse — in 
pievas. Neužilgo antroje pusė
je lomos, kaip lape kad nuo 
skaliku bėga, iszlindo koks tai 
valstietis ant kumeles ir bota
gu pliekdamas vargszo gyvulio 
tvojo, batu užkulniais jam pil
vą muszidamas, szuoliavo taip 
greitai ir taip skubėjo, kad že
me tik dundėjo, .kanopos smil
tis in visas puses taszke o 
skribliaus skvernu apisikriebai 
taip lakstė, kaip skubiai le- 
kianiczio paukszczio sparnai 
kad laksto. Aisz'ku .kad valstie
tis isztrukt norėdamas bego ir 
bego isz kokios eibes, kad ji 
vijosi net du dvaro prisitovu; 
ir butu tikriausia pasprukęs, 
bet pasukdamas isz vieszkelio 
in dirvonus, kaip jam reikėjo, 
per griovį perszokii, kumel- 
palaike neisztesejo, nedaszoko, 
pirmutinėmis kojomis užklim- 
po pelkeje, valstietis linktele-

jo o paskui dribo ant žemes 
iszsitiesdamas kaip ilgas.

Tokiam 
nuo arklio 
ma sprandas nusisukti o ma
žių mažiausia tai prisitrenkt 
keliu saiįvaicziu pagulėjimu 
lovoje. Bet matyt kad valstie
tis sau gerai susitrenkė nes ne- 
kuri laika pagulėjo visai lai
miai ir tik po valandėlės teat- 
sikele, pasiėmė skribliu, nusi-

grudai, vaisiai,

ar čigonui, vistiek

Bovelnine Karaliszka ~ Mt. mmsob observatori
ja randasi ant kalno Sierra- 

Pora Madre, 5,704 pėdas augszcziau
mariu.

— Tikra Meksikoniszka 
skrybėlė .su visais papuoszais 
sveria nuo 8 lyg 12 svaru.

Didelis Skirtumas

manos, tai butumete avo kai-' 
lio nepažines nes žinos kas isz! 
to iszcjo? Ta jusu Mgde, kaip 
neturėjo dobilu o akmono bi
jojo tai mano lauke rove žir
nius; kaip pritruko .mare tvo- 
rūi, tai tvėrėsi už maio nes in' 
giria sausu szaku pasirinkt cit 

purtė žemes ir priėjo prie iszįtino-ejo.
iszsirabaiituoja.nczios| _ Bene taį teisybt? — už

klauso lyg užsigerii’t'is Griež- 
lys, juk man niekas to neinro- 
dis.

— Ne nesiginik, be iszsikal- : 
bink, nes kad tamda nemėgsti : 
žmonių triūsa pag<bti, tai nėr : 
ne kalbos. Pavogt, tiesa gal ir 
nepavogsi, bet lauke paraut 
ka paszarui, iszpjauti sve- > 
tima pieva ar iszgftlyt, ar taip . 
palei namus ka mifelemižti, tai 
esi vienu isz tu piiUUitinuju.

Griežlys eme aisadntis, isz- 
sis'ukineti; vieni liudijo priesz , 
ji, kiti už ji, dar kiti pasziepe, 
galiausia tarė:

— Mano kaimynėliai, kas 
teisybe tai teisybę isz dvaro 
lauko kartais koka sauja žo
les ar žirniu, ar kokito tai pa
sinaudoju, bet nn> kaimyno 
valstieczio — lai Dbvas sergs
ti, nes tai didele nuodėmė. 
Dvaras liks dvaru < gerai kad 
žmogus nuo jo szi-dnukniauk- 
si ir susiszelpsi: kaino krūmo 
nutrauksi — pirkt jereikia.

— Žinoma, žinont', aplinkui 
visi vienbalsiai priore ka ten 
biskelis reiszkia...

■ Jonas laike visu tu kalbu 
nieko nesake, tik khusesi, bet 
matyt, kad jam tofkalbos ne
patiko nes suraukė antakius ir 
tankiai 'kakta raukzlemis dei- 
gesi. Žmoneliai jau isz to žino
jo Joną pykinantis, todėl pa
mažu visi nutilo, akis ji nu
kreipė o jis tarsi sr savim .ko
vojo, sugniaužė lumsztis ir 
po valandėlės delni .per veidą 
perbraukęs, skaudžiai giliai at
sidusdamas atsilie^e prabilo:

— Mieli kaimynu, ar tai jus 
kriksz'czionys Katalikai? Ne! 
jus kaip koki pagonys nes jei
gu bijotumete visagalio Dievo, 
tai visuomet turėtumėte ome
nyje deszimti Jo insakymu, kur 
yra pasakyta: Nevok, ir ne
geisk tavo artime ne jauezio, 
ne asilo, ne tarno ne tarnaites, 
ne jokio daigto kuris jo yra; 
tai-gi ne avižų, ne žirniu, ne 
malku, ne žoles, ne dobilu. O 
ar tai užlaikote, ar pildote? ar 
praeina bent viena diena kad 
dvarui ar kaimynui kokios jei- 
bes nepadarytumėte, arba kad 
tarp saves už koki vagiliavima 
nesuisipyktumete? O ar tai ne 
svetimos nuosavybes troszki- 
mas, prisisaviiiimas, ar tai ne 
vagyste? ar kuomet už tu 
skriaudų darymu Dievas nenu
baus?

'Tai girdėdami žmoneliai at
siduso, pakraipė galvas, 'Griež
lys net sudejavo, kad jam taip 
sunku buvo kvėpuot o Jonas po 
valandėlės tolyn tese:

— Kaimynai, sakote, kad jei- 
be padaryti dvarui, tai tame 
nėra nuodėmės, tik kaip pada
rysi valstiecziui skriauda, tai 
tulomet yra mirtina nuodėmė. 
Tokia szneka apgaudinėjate 
save ir žmones bet Dievo neap
gausite ir Jo teisybes neper
manysite, nąperdirbsite. Kaip 
tik imi tai kas yra ne tavo, ar

griovio 
kumeles. Be vienu blogumu 
niekuomet dalykas neužsibai
gia, nes arklys isz revo dumb
lynas iszsirabantaves, valstie
cziui prie jo priėjus ir norint 
už pavadžiu paimt, atsuko pa
sturgali, spyrė užpakalinėmis 
kojomis ir tik sudūzgėjo kaip 
namo nudume. Valstiecziui 
peksztute nebebuvo ko bebėg
ti nes akamonas jau netoliau 
kaip už varsnų buvo; valstietis ( 
nužemintai nusiėmęs skribliu 
nulenkė galva ir .stovėdamas 
vietoje lauke...

— Žinot ka, juk tai Grobuo
nis — aitlsiliepe kas tai isz bū
relio susirinkusiu j u pas Pup- . 
laiszkrus; matote kaįp pakau- 
szi krapsztosi ir nuolatos link- 
cziodamas kloniojasi, ka taip 
atsipraszineja ir meldžia kad 
jam dovanotu. ]

— O! ka nemaldaus, in (tai 
Griežlys at,kiro, akamono tokia 
kieta ranka, kad kirs, tai kaip 
peiliu...

— Matyt tamsta jau iszban- 
dei, atsiliepe juokaudamas 
Stumbras, kad akamono ranka 
taip dokumentaliai žinai.

— E! (lik viena karta, syki 
kaip mano Magde, — in tai at
sake Griežlys peczius intrauk- 
damas —dvaro dobilu pjautu
vu prisipjovė savo karvei.

— O kaip tai buvo, pargul- 
de, ar tik taip sau sausais kir- 
cziais?

— E! it'aip tai — atsake 
Griežlys nieko nemanydamas. 
Kad Vingilis ji pasziepia — 
akamonas du kart reže kumsz- 
fczia in sprandą o paskui tuo 
stirnakoju lyžtelėjo apie pen
ketą kartu.

— Ir tiktai tiek?!
— Tiek, tai tik tiek, bet ma

no amžyje to neužmirsziu.
— Tai matyti, tamstai tikrai 

gerai pritaikė.
— Hm! — tik burbtelėjo 

Griiėžlys, patrauko pecziais ir 
atsiduso, tarsi tai dabar butu 
invyke.

— Tai už ka jus baudė kad 
jei'be ne jus bet jusu Magde pa
dare ?

— O! o! žmogeli, jis ir Mag
dei nepraleido, mane už tai 
iszplumpino, kad asz jos szei- 
mininkas. Bet matote, asz jai 
sakiau kad ka nors karvėms 
pasiszert pasirūpintu o kaip 
pasakė kad nežino kur jeszko- 
ti, tai asz jai sakiau kad eitu 
in dvaro dobilus. Mano palie
pimu: tik viena karta taip bu
vo padaryta, bet mergina kaip 
priprato, tai paskui kasdien 
niekur kitur neejo, neelygi- 
nanit kaip ta kiaule, dobiluose 
ir dobiluose. Kaip ja sugavo,

Per penkes dienas bus ap- 
vaikszcziojama karnavalas 
bovelnos mieste Memphis, 
Tenn., ant kurio dalyvaus R. 
L. Mallory kaipo karalius ir 
pana Nancy Donelson kaipo 
karaliene, kurie valdys taji 
karnavala per penkes dienas 
nuo 13 lyg 17 Gegužio, ant 
kurio suvažiuos tukstancziai 
žmonių isz visu szaliu Ame
rikos.

TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

— Kokis yra skirtumas 
tarp paezios ir daktaro?

Pati prisiegia vyrui kad 
ji neapleis lyg sment bet nekož- 
na 'ta dalaiko — .daktaras nc- 
prisiegia ligoniui bet ta dalai
ko.

i tai tuomet ir jai ir man kliuvo, 
tarsi asz tam bueziau kaltas.

— O! teisybe, teisybe, tarsi 
gailėdamas, atsiliepe in tai 
Vingilis, jau tamsta visuomet 
turi laime buit nekaltai intari- 
nejamu'. Tamstos mergina pri- 

. silauže nuo dvaro kopustdar- 
ži'O tvorų o tamsta pabauda su-

o

Ameriko varys, 
O jeigu girtuokliaut nepaliaus, 
Tai didžiausio vargo susilauks, 
Ba girtuoklyste nors ir doriau

sia vaikina,
Ant niek paverezia ir pa

gadina.
* * *

SzVenti Dzūkai,
Ir žali žalia-1,blekiai, 

Tarp saves susirėmė,
Isz pradžių dzūkelei virszu 

paėmė.
Vienas žaliablekis per galva 

su stiklu seme,
Tada daugeli žaliablekiu

prigarmejo, 
prigarmejo,

Ir ant tikrųjų tunes prasidėjo, 
Žalieji dzūkelius supesze, 
Visiems antakius pamusze, 
Aplaike mėlynus akulorius, 

Kiti dejavo apgalia saidvokus.
Verke dzūkelei ir dejavo, 
Ba gerai in kaili gavo, 

Žaliablėkiai ant Lietuviu
nepaiso,

Prie progos gerai kaili isztaiso 
O kad Lietuvi ir užmusztu, 

Tai nebutu nubausti.

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsumas 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 Lr 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.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldin-eji- 
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.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

S’zenadoryje vienas singe- 
liukas, 

Ne per didelis vyrukas,
Su boba faitkvosi, 

Smagei rupeziavosi.
Vaikinas su deszimlts pirsztu, 
O bobele su vandeniu karsztu,

Vaikinelis neapsi'leido, 
Davė bobelei ir nepaleido.

Ba tai matai, drąsesnis buvo, 
Tai bobeles naguose ne

pražuvo, 
Bobele zemski parvedė, 
Vaikinėti in koza nuvede, 
Kur padejavo ir pastenejo,
Bausme gera užmokėjo, 

Net 40 doleruku, 
Kerszino kad da 'bobelei 

užskus. 
Dievas nedave kiaulei ragus

ir bobai pajiegu, 
Ba kad tureliu pajiegas,

Tai tas nebutu kas, 
Kasdiena mu'sztyne kiltu, 

Pliektu vyra kiek tik tilptų, 
Už tai liežuvis stiprus, 

Perveria kožna ba asztrus, 
iSu tuom josios kariauja, 
Jeigu tik ka pagauna, 

Kad boba ant svieto valia 
turėtu, 

Niekas malszei neiiszsedetu,
* * *

Visa svietą augsztyn apverstu. 
Badai Masacziuses steite, 

Vienam fabrike,
Daugelis Lietuviu ten darba 

turi,
Bet kas isz to kad bosas 

Lietuviu neįžiūri? 
Daugeli ant vagystes nutvėrė,

Ir nuo darbo pavarė. 
Vienas daug tavoro nuglemžę,

Bet ji tuoj nutvėrė, 
Virszininkas fabriko pas 

kunigą nuėjo, 
Grąžei jam kalbėjo.

Dabar pared'ka toki padare, 
Kelis nuo darbo pavaro. 
Tegul, tegul, Lietuvei to su

sigraibys,
Kad ne tik isz fabriku bet ir

Radosi Universitete
Sudžia kalba in miesto val

kata:
— Ar turi tęva?
— Turiu.
—• O kur jisai?
— Sėdi kalėjime.
— O motina ?
—• Randasi pataisos name 

už girtuoklysta.
—• Ar turi broli?
— Ttiiriu, jisai yra. universi

tete.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborina 

:: Gabiausias Balsamuotojas s:

i
 Geriausia Ambulance ""’X 

patarnavimas s z i o j /V 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- <&■ 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio IĮ 
Grabu. Laidoja nu- Įl 
mūrelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jį. 
prekes. Sai

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Sprue. St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing StreM 

BeP Telefonas 532-J

—■ Kaip tai — 'tavo brolis 
universitete, o tu pasilikai va
giu?

— Tai nieko, ponas sū
džiau. Jisai mirė kalėjime, tai 
daktarai supjaustė jo kurta, 
kaulus sudėjo ir atidavė in uni
versitetą del studentu mokin
tis.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

SKAITYKIT

PLATINKI!!

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Apylinkes anglinei but- 

legerei sutiko parduoti Rea
ding© Kompanijai iszkastas 
a nt j u žemes anglis- ir prista
tyt juos in Maple Hill Krekeri 
del iszczystinimo.

t Praeita Sereda mire Juo
zas Samoszka, kuris buvo apsi- 
gyvenia-s pas Vlada Sandana- 
vicziu, 824 E. Centre uly., sirg
damas koki tai laika. Gimė 
Lietuvoje ir pribuvo in Ameri
ka apie 27 metus adgal. Iszgy- 
veno jis Mahanojuj apie 16 
metu. Paskutini darba turėjo 
prie WPA projekto. Paliko 
broli Lietuvoje. Laidotuves 
atsibuvo Subatos ryta, 11 va
landa o ikunas palaidotas ant 
Laisves kapiniu Shenandoryje. 
L. Traška u s'kas laidojo.

—- Mildreda Pensinis, 328 
W- Pine uly., likos pastatyta 
po 1,500 doleriu kaucijos priesz 
valdisizka kamistoriuį Tamak- 
veje, už turėjimą samogonkois 
ir arielkos ant kurios nesirado 
bandaroles.
t Praeita Ketvergo- ryta 

mirė gerai -žinomais senas gy
ventojas Vincas Kvasau'slkas,1 
kuris sirgo koki tai laika, pas 
p. Ant. Dulin-ska, 1038 E. Pine 
uly. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika apie 40 
metu adgal. Laike mieste gro- 
s-ersztori apie 15 metu adgal. 
Po mirties savo paczios apsigy
veno pas Dulinskus. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko tik anukeliu-s. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio ryta, su 
apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioije 9 vai., palaidotas para
pijos kapuose.

—‘ Kedelioje Szv. Juozapo 
bažnyczioje atsibuvo inspudin- 
go-s Miszios ant garbes Motinu. 
Kunigas P. Czesna pasakė gar
binga pamokslą apie motinas 
ir ju pasiszvent'i-ma -del vaiku 
kad net sugraudino klausyto
jus. Laike 9-tos vai. Misziu, 
priėmė Pirma Komunija vai- 
kucziai o altoriai buvo puikei 
padabinti per vienuoles.

—- Senatorius G. H. Wat
kins', isz Fraokvilles' pasakė in- 
spudinga prakalba apie moti
nas, Sale'm Evangelical bažny
czioje Nedėlios vakara. Musu 
senatorius yra žymus kalbėto
jas. i i Į I -i i j ii,,

— Musu gerai -žinomas ir 
energingas konsulmonas, po
nas Juozais Ancereviczius li
kos pakviestas ant tarnystes 
Grand džiures in Pottsvilles 
suida ant ateinanczio -atidary
mo sūdo kuris atsidarys Ju- 
niaus menesyje.

— Praeita Petny-czia, apie 
3:30 po piet, likos užmu's'ztas 
per automobiliu William Boy
er, 54 metu, gyvenantis Vulka
no peczeje. Nelaimingas žmo
gus t-aise automobiliu ir buvo 
palindęs po apaczia, is-zkeles 
automobiliu ant “džekiu.” Ne
žinomu ibudu automobilius nu
slydo nuo paramų prispausda
mas ji po juom, už-spausdamas 
ji ant sment. Koroneris F. Bocz- 
kausk-as isztyrinejas nelaime 
inteike lavonai ant palaidoji
mo del graboriaus. Prigulėjo 
jis prie Elks Draugystei ir bu
vo nevedes.

— A. Marcinkeviczia ir A. 
Manas'tyrski, abudu isz Shen- 
andorio, ana diena motoravo in 
Mahanoju ir prie -tos progos at
silankė in redyste “Saules” 
nes ponas Marcinkeviczius yra 
senu -skaitytojum “Saules” o1 
norints Manastyrski yra Rus- 
vys. Aeziu tamistoms už atsi-

lankyma.
—- Subatos vakara, 11:15 

valanda, Kaiero 'bravoras su- 
szvilpe ilga signol-a kuris isz- 
baugino gyventojus isz lovų 
nes visi buvo tosios nuomones 
kad tai buvo signolas kad Ame- l rika instojo in kare. Vėliaus 
isztyrineta kad ugninis -signo-i 
1-as buvo pagedęs ir ji taisė el- 
ektrikierius.

SHENANDOAH, PA.
—- Vietine Elks Draugys

te ant savo paskutinio susirin
kimo nutarė apvaikszczioti 75- 
metines sukaktuves, nuo uždė
jimo miesto ir surengti “Home 
Week,” kuris prasidėtu nuo 
Birželio (June) 8 -iki 14-tai die
nai. Bus tai panaszus apvaik- 
szcziojimas -koki turėjo miestas 
Shamokin du metai adgal. Vi
sos miesto draugavęs ketina 
prisidėt prie tojo- programo ir 
surengti viena isz didžiausiu 
apvaikszcziojimu kokis kada 
buvo parengtas czionais.

— Jurgis Radzeviczius li
kos sužeistais per nupuolimą 
anglių Maple Hill ka'syklosia 
praeita Sereda ir likos nuvež
tas in Locust Mountain ligon- 
butc.

j- Povylas Kraužlys, 520 
W. Arlington uly., mirė praei
ta Petnyczia namie po ilgai li
gai. Buvo tai senas miesto gy
ventojas. Paliko paczia Ona, 
tris sūnūs Antana, namie, Jo
ną, mieste ir Vinca, v-aiske, Pa
namoje. Taipgi paliko dvi duk- 
ter-es, A. Matulevicziene ir He
lena namie ir broli Joną, Mt. 
Carmel, kuris mirė Kovo me
nesyje. Laidotuves bus Utar- 
uinke su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje, 9 valanda. Grabo- 
rius Valiukevicziu-s laidos.

—■ Bernardas M. Leach, 
virszininkas isz Cooper augsz- 
tesnes publikinesi mokyklos, 
mirė įstaigai szirdies liga De- 
vitt-s Sveikatos Kempeje, arti
moje Milton, Pa. Gyveno jis po 
num. 39 W. Coal uly. Paliko 
paczia ir tris brolius. Buvo jis 
daktaru Locust Mountain li- 
gonbuteje. Palaidotas Utarnin- 
ko diena.

— Moterių Locust Moun
tain Labdaringa -draugavę ren
gia vaju Seredoje ir Ketver
ge ant rinkimo centu visose 
mokyklose išžioję aplinkinėje 
k-a,d intaisyti ruimą -del sergan- 
cziu! vaiku vietinėje ligonbute- 
je. Meldžia jos publikos -suszel- 
pimo ,‘tam-e naudingame tiksle.

Port Carbon, Pa. t Elzbieta, 
mylima pati Jurgio Bernausko, 
gerai žinomo hotelninko, ant 
Acre ir Laii-g uly., mirė namie 
po ligai septynių sanvaicziu, 
mirdamai Subatos diena 12:30 
vai. per piet,. Velione pribuvo 
in Amerika 45 metus adgal, bū
dama jauna mergina ir gyveno 
Cumboloj per 24 metus po tam 
persikraustė in Port Carbon ir 
buvo gerai žinoma szioje aplin
kinėje. Buvo vedus du .kartus, 
po pirmam vyrui vadinosi Ocy- 
liene. Paliko sekanezias -du-kte- 
resi: S. Dranginis, Cumboloj, C. 
Szatas, E. B-alunas ir J. Krau
se! isz Port Carbon ir sūnūs Pe
tra, Port Carbon, Roberta, St. 
Clair, Edward-a, Bridgeport, 
Pa. ir Kazimiera, Newark, N. 
J. Taipgi paliko sesere M. Pup- 
nikiene isz New Philadelphia 
ir viena seserį, Lietuvoje kai
po 18 anuku ir viena pro-anu- 
ka. Laidotuves -atsibus Seredo
je 9:30 vai. ryte su apeigomis 
Sal. Szirdies Jėzaus bažnyczio
je, New Philadelphia ir bus pa
laidota ant parapijos kapiniu.

Gralborius A. Želionis ir Sūnūs Paszaukr.patrule kuri ji nuve-j 
že in la oiiyczia. Pasirodė kad 

'žmogų ėjo isz darbo, apalpo 
Staigaiir nuslinko ant žemes. 
Kepur- jo nukrito uo galvos 
ant keiu ir ant vietos mirė o 
iszrode lyg ubagas laukentis* 
almužns.

laidos.

Wilkes-Barre, Pa.— Du ang- 
lekasiai likos isžkasti negyvais 
kurie buvo užgriautais per ang
lis Laurel Run kasyklosia pri- 
gulinczios prie Hudson Coal Co 
Nelaimingi kurie žuvo baisia 
mirezia yra. Pranas Bernatovs- 
ki ir jo -draugas Curley Joe.

MEILE INGALEJO

Apsipacziavo Nevos Su 
Varginga Motere, Kuri 

Jam Dave Pasogos 
$150,000

Tampa, Fla.. — Tarp turtin
gesnes klases czionaiti'niu žmo
nių eina pasakojimas apie ne
paprasta apsivedima poros ku
ri iszejo kitaip ne kaip sau po
niutes mane. Sztai tūla diena 
atvažiavo nežine isz kur pato
gi nas'zlele, Mrs. Viola Clare
mont, atkreipdama ant saves 
atyd-a turtingesnių ponueziu 
kurids mane kad tai turi būti 
labai turtinga motere bet kada 
pasirodė kad tai varginga mo
terėle, visi nuo jos a'tszalo. Nes 
ir kas-gi nori prieteliu be pi
nigu ?

Apibėgo paskalas buk moto
re jeszko sau vyro tiksle apsi- 
vėdimo bet tiktai isz tikros 
meiles -o ne del pinigu kuriu 
neturėjo. Motere pribuvo in 
Florida ant trumpos vakacijos 
pasisvecziuo't. Tūlas jaunikai
tis, kuris dirbo czionaitiniam 
lietelyje ir kuris suėjo kelis sy
kius -su motere, ant tikrųjų in- 
s-imylejo in ja, nesirūpino apie 
jos neturtą ir apreiszke jai sa
vo nuomone -kad ja myli ir gei
džia su ja apsipaeziuot. Mote
rėlė -sutiko ir už keliu sanvai
cziu atsibuvo szliubas.

Motere -ant tikrųjų persitik
rino kad jos vyras su ja apsi- 
pa-eziavo tik isz meiles ir už tai 
jam g-au'sei atlygino, duodama 
jam 150 jtukstaneziu doleriu pa
sogos.

Galima, dasiprast kokis bu
vo -nusistebėjimas tarp vyru 
kurie jeszkojo moteres tiktai 
del turit o. Pasirodė kad “var
ginga” motere buvo atvažia
vus isz San Francisco pasijesz- 
koti -sau vyro tik isz meiles o 
ne už pinigus, kuri perkeliavo 
daug miestu ir miesteliu geis
dama iszteketi už vyro be pa
sogos bet visur buvo atmesta 
per vyrus kaipo neturtinga ir 
ant galo surado sau Ricz-arda 
Bergman kuris paėmė ja tik 
del meiles o ne del pinigu ir 
sziadien gyvena su ja laimin
gai.

Mete Pinigus In Kepu 
re Negyvėlio

Philadelphia, Pa. — Prie 
Rea-din'g-o -geležkelio stoties, 
amt Broad uly., sėdėjo suvar
gęs ir persikreipes kokis tai 
žmogus. Ant jo 'keliu gulėjo ke
pure. Pro szali eidami žmones 
labai jo gailėjosi ir -daugelis 
mete in jo kepure pinigu. Pra
ėjo kokis tai laikas ir palici- 
j-antas, kuris temin-o ant to 
žmogaus per koki tai laika, ne
matė ji pasijudinanti isz vie
tos ne 'biski ir nuėjo jam pasa
kyti kad trauktųsi szalin nes 
ubagauti ant ulyczios yra uiž- 
drausta. Kada -dalypstejo jo 
peti, pajuto kad yra sustingęs 
nes žmogus jau buvo negyvas, 
naiku bet skaito Liert-uviszkai 
taip gerai kaip tikras Lietu-

NEDORAS SŪNŪS
T KR A TEISYBE

Musu žmones, Lietuvei, se
niams bivo labai geri ir miela- 
szir-diiig. bet ežiuose lai-kuo-se 
tokiu žnoniu vis mažiaus ir 
mažiaus atsiranda o labiausia 
isz jaunesniiuju, kurie užmirsz- 
ta, nesakai! jau, apie savo ie
vyne Lietum 'bet ir apie Viesz- 
p-ati Dievą, 
dole savo ' 
mirszta kiJk ievai prisidarba- 
vo, pakol gos mažos kojeles 
pradėjo vaikszezioti ir tos nuo
gos! rankytes galėjo darbus 
dirbti. Motina ir ievas -su kru
vinu prakaitu -darbavosi idant 
aprėdytu ir -pavalgydytu savo 
vaikus; o tie uŽauigia ir apėmė 
ukes rėdymą, užmirs-zta apie ta 
kruvina -pralkaita ir apie tuos 
tėvu vargusjir nekarta gailesi 
jiems duonas 'kąsnelio — žo
džiu sakahttampa piktesniais 
u'ž žvefius.

Sztai pakeiksiąs tokiu nedo
ru vaiku.

Vienamdkaime -gyveno ūki
ninkas, sujus -su savo motina, 
kuri labaisirgo. Jau smerties 
valanda atinosi o jos sūnūs 
mislijo vainoti in kita sodžių 
ropueziu bulbu) pasiskolinti. 
Tame sodžuje gyveno dailyde 
kuris -dirbi- grabus ir ten pat 
laidodavo numirėlius.

Tos mot-riszke-s .sūnūs buvo 
neturtingai, neturėjo savo ark
liu ir tode nuėjo pas 'kaimyną 
p-rasz-yti arkliu idant vienu 
kartu nuvežtu ir jo mirsztan- 
czia motini, ir 'ten ja palaidotu 
'o paskui parsivežtu -sau ropu
eziu.

— Tai ji-.u tavo motina nu
mirė? — pukl-ause kaimynas.

— Dar n?, — atsake szis, — 
bet kelione;e buitinai pasibaigs.

—O žmogau beszirdi! — su- 
-szuko kaimynas, — tai jau tu 
nebeduos! savo motinai pa
baigti gyvęaima grinezioje ku
rioje ji tave pagimdė ir užau
gino? Ar tu pamislijai, pra
keiktas įsunau, jog kiekvienas 
rato apsisukimas padidins mo
tinos kanezias? Eik isz mano 
namu!

Žinomas daigias, -tas protin
gas kaimynas liedavo -arkliu 
tam beszirdžiui sunui.

Labai liūdna ir baisu yra. pa-l 
mislyti jogžmones nusitoja szir-! 
dies ir jausmo, kas atskiria mus 
nuo galviju ir kas užvis gorės-- 
nio yra žmoguje. Tiesa, jog to
kiu atsitikimu yra nedaug, bet’ 
prisižiureja gerai aplinkui/ 
atrasime daug panasziu in ta' 
atsitikimu.' ,

Kiek tai yra tokiu tėvu, ku-- 
rie senatvės .sulaukia, neturi 
kuo apsivilkti ir bemaž nuogi! 
vaikszczioja ir kremta užpecz-1 
kyje kieta, kaip akmeni, duo-: 
nos -kąsneli o tuo tarpu ju vai-1 
kai vaikszczioja blizgancziuo- 
se batuose ir valgo kaip koki1 
ponai. Užmirsata jie jog yra 
Dievas kuris nubaus juos taip- 
pat o rasit dar labi-aus. Jusu| 
(kurie taip elgiatės) vaikai, 
matydami kaip neguodojate 
savo itevus, iszauge nedarys su 
jumis kitaip ir tada pamaty
site visa savo gyvenimo bjau
ruma ir kaltybes 'bet... jau 
bus po l'aik ir veltu! Piktas pa
veikslas pragara pripildo.

kuris pasakė: Guo- 
Wa ir motina. Už-

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavote: SAULE PUBLISHING CO.,

Doras g'yvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ....................................15 c

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 Szve-nta 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 
paeziuoias. 76 puslapiu..................20c

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
ksimas 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- 
fkslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
lPaskutine vale motinos; Pakutninkas; 
' Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
Idina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni-

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
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 paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Deleg-atai 
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- 
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 j 
puslapiu.................................................. 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; : 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-j

- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
No. 113 Penkios istorijos apie

Burike ir Burikas; Kareivis ir vėl- i
’ nais; Kas man nakci acitiko (dzūko !szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
- pasaka); Užliekos isz ssnoves pada- į maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo- 

vimu; Peary ant žemgalio arba kaip da; Dainele.
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie . . .
' Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri Nikitas . 61 puslapiu 

Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi-
( mas kunigo, istorija isz kares; Varg- na; 

szo paskutinis skatikas; Juokai, j Stebuklas. 
Preke ....................

No. 116 Istorija 
puikus apraszymas.

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir I 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c į

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

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

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

Popierinei
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50-:
kri-
35c
isz

isz-
Su pa-

35c
Trys istorijos, apie Ne-

47 puslapiu............15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka 

Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
15c 

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir 

74 puslapiu.20c
.........................— I No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 

apie Sierata, Į Alena; Pavojinga klaida. 45 pus- 
119 pus. . . .15c Japiu.......................................................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 klasteris. 40 
puslapiu .............................................. 15c

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

Penkios-istorijos apie 60 puslapiu .....................................15c

Daugiau Laivu Del Dėdės Šamo

Du dideli submarinai bus užbaigti 15 d. Gegužio, del 
Dėdės Šamo kurie prisidės prie flotos. Keturi kiti karisz- 
ki laivai jau baigėsi statyt ir da kiti yra statomi kad pa
didint Am-erikoniszka flota kuogreieziausia.

SKAITYKITE “SAULE”

Mahanoy City, Pa.
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 kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygutė. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25e

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< 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsi; 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi 
žengelis; Duktė malkakerczio. 12 
puslapiu ..............................................25

No. 171 Vieniolika puiku istoriji 
(su paveikslais), apie Džiaugsms 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakara; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Ka!- 
dos; Kaip Vincas ingalejo pacza; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sa- 
ptybe gymimd mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai 
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
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Federal Reserve System
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----$----

Union National Bank
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MAHANOY CITY, PA.
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.aidoja kimus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.
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