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Vokiecziai Paskandi 
no Amerikcniszka 

Laiva
WASHINGTON, D. C. — Idant su

rinkti daugiau Taksu del Apginklavimo Skly
po, valdžia nutarė, kad moteres, kurios gy
vena su savo vyrais ir kurios turi inei- 
gas, turi mokėti “Inkom Taksas” drauge 
su savo vyrais. Tokiu budu, valdžia ke
tina surinkti apie keturis bilijonus doleriu 
($4,000,000,000) Taksu.

Rusija Kuopiha Vaiska Ant 
Savo Rubežiu — Vokiecziu Tik
slas Užklupime Ant Rusijos 

Yra Gauti Maisto

Isz Amerikos
LAISVES STOVYLA 

JO “MOTINA”

Rusiszkas Studentas 
Neinleistas In Amerika

Norėjo Nusižudyt Prie
Laisves Stovylo

— — r«- ......

New York. — Prie kojų 
Laisves Sbovylo (Statue of Li
berty), kuri jis pavaidino sa
vo “Vienatine motina ant svie
to,” likos aresztavotas jaunas 
Rusiszkas studentas Feodor1 
Makufezef, kuris likos sulaiky- 
as ant salos Ellis Island kaipo 
aiėgeistinas ateivis o sugrąžini
mas jo adlgal in Rusija reiszkia 
tikra suszaudyma jo.

Maikutezef pabėgo slaptu bu
du isz. Rusijos nužudęs Bolsze- 
vikiszka kamisoriu kuris pa
liepė įsuszaudyt studento tęva, 
motina ir du brolius už tai kad 
jie pasiprieszino Sovietu tie
soms. /,

Jam prižadėta kad jeigu i ri
stos in Amerikonisizka vaiska 
tai valdžia ji neiszsiuns adgal 
in Rusija bet vėliaus dagirdo 
kad tai ne tietea ir bus iszsiuns- 
tas adgal. Isz didelio nusimini
mo jaunas žmogus užlipo ant 
balkono kuris yra aptvertas 
aplinkui stovyla, tiksle nuszo- 
kimo iri mares užbaigti savo 
gyvasti. Kada ji aresztavojo, 
verkdamas pasako virszinin- 
/kamis: “Szi Laisves motore kir
ti priima po savo globa visus 
ateivius, yra vienatine mano 
motina, geidžiau! kad ir mane 
priglaustu1 prie savo krutinės 
o kada mane ji atstume nuo sa
ves, norėjau prie jos kojų pa-

13 Metu Duktė Nuszove Tęva, Kad Jis 
Ja Nubaudė

Klamath Falls, Ore. — Try
likos metu- Ramona Harphan 
mane kad tėvas neturi tiesos ja 
nubausti, pateiguldes ant keliu, 
todėl ji nuszove ant .srnert su 
revolveriu. Mergaite .susibarė 
su savo 'broliu už koki tai daly
kai, tėvais pasakė jai kad apsi- 

aufcaut savo gyvasti.
Žymus žmones stengėsi mel

sti prezidento kad jaunas žmo
gus czionais pasiliktu.

MILIJONIERKA
DIRBA FABRIKE

Kaip Prasta Darbininke

Patterson, N. J. — Pana Sil
via Dorance, 20 metu dukrele, 
kurios tėvais iszdirbineja viso- 
kes zupnr, dirba tėvo, fabrike 
kaipo prasta darbininke skus
dama bulves ir visokias daržo
ves ant miaszinos už ka aplaiko 
po 30 centu ant valandos.

Kada jos reporteris užklau
sė del ko taip daro, tai mergi
na atsake: “Kodėl asz negaliu 
dirbti? Juk tai mano biznis ir 
niekas man neuždraus.” Mer
gaite liemenei pabaigė laugsz- 
tesnius mokslus! kolegijoj. Bet 
kam po nogiu ėjo in kolegija 
kad aplaikyt diplomą ? Juk ant 
skutimo bulviu nereikia diplo- 
mo's!

Raiszas Vyras Nužudė 
Paczia Ir Tris Vaikus.

Toronto, Kanada. — Barda
masis įsu savo paczia per dvi 
dieniais, Richard Dennis, 45 me
tu, raiszas žmogus, taip insiu- 
to ant savo moteres kad sudau
žė jai ir ju trimi vaikams gal
vas su beisboline lazda ir su
pjaustė kaišei ju kimus. Viena
tiniu jo iszsikalbejimu buvo, 
kad motere jam nepasidavė ir 
netylėjo kada jis ant jos barėsi.

Kaimynai iszgirde riksmą 
moteres, adbego vėliaus ir rado 
visus nužudytus. Tęva atidavė 
iii rankas palicijos.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT)

malszytu o kad toji jam pasi- 
prieszino ir da atsake sziurksz- 
cziai, pasiguldė ja ant keliu ir 
uždavė kelis blynus per sėdy
nė. Tėvas iszejo laukan ir ka
da sugryžo, dukrele pasiėmė 
revolveri paleisdama in tęva 
du szuviute.

______ *

Amerika Užgriebė
Vokiszka Turtą

New York — Isz patikrintu 
szuliniu aplaikyta czionais ži
nios buk Rusija pradėjo gene- 
raliszka mobilizacija, prie sa
vo rubežiu ir paszauke visus 
kareivius kurie radosi ant ur
ic po. Ant Rusiszko ir Vokiszko 
rubežiaus eina karszti pasi
rengimai ant kares. Užklupi- 
mas ant Rusijos per Vokietija 
yra neiszsisaugojamas, jeigu 
Sovietai neprigialbes maityti 
sklypus užgriebtus per Vokiet
ija. Vokieczei tvirtina buk gu
lėtu supliekti Rusija in szeszes 
sanvaites bet lauks po rugepju- 
tei, tada turės didesni laimiki. 
Sklypai, pamuszti per Vokieti
ja, sako kad prigialbetu Vokie- 
cziams kovoti priesz Rusija ne 
kaip mirti isz bado nęs Rusija 
turi užtektinai maisto ir turės 
pristatyt Vokiecziams visko. 
Vokiecziai badai turi puse mi
lijono kareiviu prie Rusijos.

La Linea, Iszpanija — Ne
dėlios vakara Vokiszki laivai 
badai bombardavo Gibraltar! 
bet be jokiu pasekmių ar ble- 
džiu.

Washington — Prezidentas 
Rooseveltas apskelbė buk val
džia užėmė visa Vokiszka tur
tą kokis randasi Amerikoj, ku
ri naudoja ant praplatinimo 
neapykantos priesz Amerika. 
Vokiecziai ir Italai kerszina 
padaryti ta pati su Ameriko- 
niszku turtu kuris randasi tuo
se sklypuose.

Washington — Daugiau kaip 
7,000 Angliszku vyruku pribu
vo in Amerika lavintis lekioji- 
me ir valdyme naujausio budo 
eroplanu kad galėtu supliekt 
Vokieczius.

London — Didelis Anglisz- 
kas kariszkas laivas, Jersey, 
pataikė ant povandenines bom
bos ir nuskendo.

London — Vokietija badai 
stengėsi atimti Besarabija nuo 
Rusijos kuria Rumunija buvo 
priversta atiduoti Rusijai su 
Bukovina 1940 mete. Besarabi-' 
ja turi 17,140 keturkampiniu i 
myliu ir yra turtingas szmote-' 
lis ant kurio rija seile Vokieti-' 
ja.

Anglikai Nepasiduos 
Lyg Paskutiniam

Lcndcn. — Anglija ir jos 
draugai nutarė kovoti lyg pas
kutiniam priesz Vokietija ir 
nepasiduot lyg paskutiniam 
kareiviui kad užlaikyti svie-
tiszka laisve, prižadėdami vie-, Tame skaitliuje 167,259 likos 
ni kitiems prigialbet visomis paimta in nelaisve, 22,199 žuvo 
spėkomis. Taipgi prižadėjo ant kariszku lauku o 55,617 
prigialbet Prancūzams kurie 
nepasidavė Vokietijai po josi 
užėmimui. Tukstancziai tokiu 
kareiviu dabai- kovoja drauge-------- ,-----------------
su Prancūzais priez Vokietija. Graikijoj ir Afrikoj.

Rusai Sprogdins
Lietuvos Fabrikus

Kaunas,. Lietuva. —- Sanry- 
szyj su Jonavos tilto susprogdi
nimu patirta kad Rusai yra pa
siryžę sprogdinti visus Lietu
vos svarbesnius tiltus, jeigu 
jiems reikėtų paisitraukfi.

Karo vadovybe turi i-nsaky- 
ma sprogdinti ne tiktai tiltus, 
bet ir visus įsvarbesnius fabri
kus. GPU agentai vieszai 
tvirtina, kad prireikus bėgti 
isz Lietuvos, jie suiszalddysia 
visus politinius kalinius.

Amerikonai Yra Geri
Kramtytojai

Chicago, Ill. — Apskaityta 
kad praeita meta 52 dirbtuves 
kramtomojo gurno (cziugumo) 
padirbo tojo gurno net už 39,- 
600, 000 doleriu. — Ka žmones 
darys, jeigu nekramtys gurno 
tai kramtys savo kaimynus. 
Todėl geriau turėti burnoje 
szmota gurno ne kaip kelis vel
nius.

Anglikai Paskandino 
Kelis Vokiszkus

Laivus
LONDON, ANG. — Ar

timoje Norvegijos pakra- 
szczio, Anglikai paskan
dino kelis Vokiszkus lai
vus. Kiti laivai pabėgo 
matydami pavoju. Ang
likai taipgi smarkei bom
bardavo kėlės vietas arti
moje Berlino, padarydami 
dideles fcledes ir užmuszta 
keliolika žmonių.

Italai Neteko Daugeli 
Kareiviu Szioje Kareje

Rymas. — Italai turėjo di
deles bledes szioje kareje nes 
lyg 1-mai dienai Juniaus nete
ko net 245,075 žmones, pagal 
apgarsyta valdiszka raparta.

likos sužeisti.
Menesyje Gegužio užmuszta 

1,948 žmones, 25,204 sužeista 
ant musziu lauko Jugoslavijoj,

/okiecziai ir Neteko 
Daugeli Kareiviu 

Musziuose
Berlinas. — Pagal kariszka 

Vokiszka taryba tai apskaity
ta kad paskutiniuose musziuo- 
se, Balkanuose ir Kretoje, žu
vo 3,169 Vokiszki aficieriai ir 
kareiviai ir 5,820 sužeista. Kre
toje Vokiecziai paėmė in ne
laisve 10,700 Angliszku afi- 
cieru ir kareiviu ir 5,000 Grai- 
kiszku kareiviu ir beveik tiek 
užmuszta.

Amerikonai Suvalgė
895,750 Tonu

Saldumynu
Washington, D. C. — Praei

ta meta Amerikonai suvalgė 
daugiau kaip 895 tukstanczius 
tonu visokiu saldumynu (>ken- 
džiu), pagal apskaityma. fab
rikantu tuju gardumynu. Ant 
padirbimo tuju saldumynu fab
rikantai sunaudojo net 542 tuk- 
stanczius tonu cukrau's, 60,000 
tonu czokolado, 70,000 tonu 
rieSzutu ir 325,000 tonu korni- 
nio sirupo. Badai szimet ketina 
peraugsztyt taji skaitlį nes 
žmones1 valgo daugiau .tuju 
saldumynu.

5,000 Žmonių Žuvo 

Tvanuose Indijoj
London, Anglija. — Telegra

mai pranesza isz Kalkutos, In
dijos, isz priežasties dideliu 
tvanu1 daugeliose vietose, 
ypatingai apylinkėje Barisal, 
žuvo nemažiau kaip penki tuk- 
stancziai žmonių. Tvanai nu- 
nesze daugeli namu įsu žmoni- 
mis.

WASHINGTON, D. C. — Valdžia ant 
tikrųjų dažinojo, buk Vokiecziai paskandi
no be jokios priežasties Amerikoniszka lai
vą “Robin Moor,” kuris plauke su visokiu 
tavoru in Portugalija. Laivas neturėjo jo
kio kariszko kontrabandiszko tavoro.

Valdžia isztyrinejo, buk Vokiecziai ži
nojo, kad tai yra Amerikoniszkas laivas ir 
neperženge jokiu mariniu tiesu, plaukda
mas in neutraliszka pristova in kuria tasai 
laivas plauke, Amerika užprotestavojo priesz 
paskandinima tojo laivo Vokiecziams.

DAVE JAM $5,000

Idant Jis Ja Pamestu

Denver, Colorado -— Mrs. 
Frances Clark iszaistfkino su
džiuk buk padovanojo savo pa- 
vydžui vyrui puiku narna ver
tas 5,000 doleriu kad nuo jo 
atsikratyt.

Motore aplaike persiskyri
mą nuo savo vyro nes jis buvo 
jai tekis užvydus kad nepave- 
lino jai net kalbėtis su kaimy
nais. Kada vienas žmogus atė
jo pas juosi, norėdamas pasi
matyt su ja apie maszina, tai 
vyras priszoko prie jo su revol
veriu, kerszindamas nuszovi- 
mu. Žmogelis iszaiszkino .kad 
atėjo parduoti jai siuvama ma
szina ir tik tada vyras apsimal- 
■szino.

Akys Yra Daugiau Ver
tos Ne Kaip Gyvastis

Albany, N. Y. — Atlygini
mas už viena aki yra didesnis 
ne kaip už gyvasti — pagal 
czionaitini augsztesni sūdo nu
sprendimą. Ana diena sūdąs 
.pripažino tūlam vaikui, septy
nių metu amžiaus, net deszimts 
tuikstancziu doleriu už neteki
mą vienos aides o motinai ki
to vaikino, 18 metu amžiaus, 
kuris likote užmusztas per tre
kai, pripažino tiktai 5,000 dole
riu. — Kur ežia teisingysta?

SKAITYKITE “SAULE”

Zokoninkas Nebuvo Mates Svieto 
Per 45 Metus

Lorumba, Brazilija ■■— Tarp 
kalnu Sao Lorenco, randasi 
klosztorius zokono Szv. Bone- 
venturo, kuriame gyvena se
nas zokoninkas, 99 metu am
žiaus, kuris per 45 metus nebu
vo mates svieto ir ne syki ne
buvo apleidęs savo klosztoriaus 
muiru. Tieji zokoninkai nesirū
pina kas ant tevieto dedasi ir

NEGAVO NAUJU 
DRAPANŲ

Prisiege Daugiau Ne
apleisti Namu

Gla-sisport, Pa. — Deszimts 
•motu a'!g:d, Jonas Kelcer pa- 
prasze tėvo kad jam nupirktu 
nauja, siutą bet tėvas tada ne
turėjo pinigu ir negalėjo isz- 
pildyt jo praszyma. Tada Jo
nas prisidge kad daugiau ne
apleis namo pakol bus gyvute. ir 
savo prižadejima dalaike, lyg 
28 metu.

Butu ir .sziadien tupejas na
mie bet kada valdžia pradėjo 
traukti rekrutus in vaiska., Jo
nas ir jo brolis Petras likos pa
traukti bet Jonas nestojo ant 
daktaro peržiūrėjimo. Tada 
atėjo in narna palicijantas 
jeszkodamas Jono kuri surado 
pasislėpusi po lova, apžėlusi 
kaip 'beždžionka. Jonas turėjo 
stoti iii kariszka bjura ir dabar 
bus nusiunstas in kariszka 
a'baza.

Didele Iszdirbyste Tro- 
ku Ir Automobiliu

Detroit, Mich. — Praeita 
sanvaite likos padirbta dau
giau automolbiliu ir treku ne 
kaip užpraeita sanvaite nes pa
dirbta net 134,682 automobilei 
ir trbkai. Praeita meta tam .pa
ežiam laike automobiliu i dirb
tuves padirbo 93,635 automo
bilius ir trekus.

mažai'kada apleidžia jo murus. 
Jis da ne yra mates automobi- 
liaus, istrytkario, eroplano ir 
kitu dalyku iszraistu per taji 
laika. Kada senukui apsakė bu
late kunigas, kuris atvažiavo 
atlankyti taji klofeztoriu, apie 
svieto pagerinimus, jis labai 
nusiste'bejo tokeis stebuklais.* * *
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Kas Girdėt
Ginklas Priesz 

Vokieczius

Kožna para, visam sviete, 
paprastai gema po 150 tukstan-, 
ežiai kūdikiu o mirszta 100 Į 
tukstaneziu. Taip, kad kas die-' 
na in žmonijos upe insilieja ar
ba pasidaugina 50 tukstaneziu 
nauju gyvybių. Pradžioje de- 
yynioiikto szlmtmeczio žmo
nių buvo apie' 900 milijonai, 
sžladiėn yra apie du bilijonai.- 
Paskutinis karas, influenza, 
epidemijos ir didelis badas Ki- 
jnuose, -nepėrmaine upes dideji- 
snO.

Bet yra' ženklu kad tas didė
jimais pradeda sumažti, kad to
ji upe pradeda, kaip sakant, 
(džiūti ar apsisitovinet. Gal but 
kad iszradimas maszinu ir at
radimas nauju žemiu bet ju už
ėmimas ir užpildymas iszsza li
ke -spartesni žmonijos priaugi
mą nėgu kad gamtiszkai reike- 
tiii. 'Todėl tai per paskutini 
szirnta metu 'žmonijos skaiezius 
ir pasidvigubino. '

Suraszai isz visu sklypu ro
do kad 'baltveidžiu tautos ne
auga tokiais szuoliais kaip pir
miau.

Anlglįjoj, Franci joj, Vokie
tijoj ir Amerikoje skaiezius gi
mimu mažėja. Tiktai Rusijoj 
ir’ Italijoj gyventojai nemažė
ja bet yra' ir ten ženklu kad ir 
•ten gyventojai jau nesidaugina 
kaip dauginosi 25 metai adgal. 
Juodveidžiai ir kitokiu -spalvų 
tautos, nors gimimu sikaieziu 
turi au'gszta bet didelis mir- 
cziu skaiezius neduoda jiems 
dideliu priegaliu.

Gali būti kad žmonija jau 
pasiekė laipsni kur gventoju 
skaitlis -pasiliks maždaug ant 
yienodos sumos.

Anglija naudoja szitokias 
milžiniszkas armotas ant ap
sigynimo nuo Vokiecziu kuri 
yra viena isz didžiausiu ar- 
motu ant svieto. Paveikslas 
parodo szuvi iszlekiant isz 
tosios armotos laike bandy
mo. Armota randasi ant ge- 
ležkelio vagono ir gabenama 
isz vietos in vieta kur ji yra 
reikalaujama.

. 7 y mi motinos DievoNE NAMU - NE LAURU ! I jiems sveikatos.
sugrąžinimo

Nė paimu, ne lauku 
■Savo neturiu,
Bet. in viską linksmai 

I A'<z ant svieto žiurin.

Einu lygiais laukais
Kur siubuoje rugiai, 
Nuo vėjelio szvelnaus 
Lenkdamios man maloniai.

Baisi Naktis Jaunos
i Apsivedusius Poreles

(pagal valdžios apskaitymai 
tai užlaikymais automobiliaus, 
kaszituoj-a po doleri ant dienos) 
bile -tik pasirodyt kad “ir asz 
turiu bambiliu.” Seda in taji 
bam'biliu su užlbpytom kul
nims ir insikaiides pypke va
žiuoja 'kaip -Gavron-skio gimi
ne. Todėl sziadien biznieriai Kaip numirsiu, vistiek 
rugeja kad biznis ne eina nes Ji.icla žemele priglaus, 
žmones pinigu lietin i nes juos Mane lygiai su tais 
praleidžia ant bambiliu sma- Kurie gyveno geriaus. 
gurnu o sportai tai daro idant 
su merginoms nuvažiuot grei- 
cziau in pragara, nusipirkę ga
zolino už kvoteri.

Kas nenori tikėti, lai netiki 
tam, bet aplinkinėje- Bireli 
Lake, N. Y., ant farmos Jake 
Bites i szsiperėjo visztukas su 
keturioms kojoms. Tuo paežiu 
laiku .pas jo kaimyną atsirado 
batukas su sparnais penkių co
liu ilgio. Visztukas pastipo tn 
'kcic-s dienas po tam kada loc- 
nininkas ketino ji parduoti už 
75 doerius bet sparnuotas ka
tinėlis da yra gyvas ir sveikas.

szmugleriams ,po tūkstanti do
leriu nuo galvos už in vežimą ju 
isz Kanados in Suv. Valstijas. 
Sziomis -dienomis Maino valsti
joj buvo sugauti as'ztuoni Kin
czikai, lik ka perėja Kanados 
rubežiu ir iszklausineti jie taip 
pa-salke kad invaižiavimas jiems 
kaisztavo tūkstanti doleriu. 
Tuos pinigus paskui turi ati
dirbti kokiam turtingam Kin- 
-czikui Amerikoj, dirbdami jam 
kelis'metus be jokios algos. Tai 
vadinasi “atlyginimas” už lai
vakorte.

ISZ LIETUVOS

Nork asz įpliks kaip tilviks 
Bet jaueziuo-siu linksmai, 
Man nerupi ne kiek 
Ne laukai, ne namai.

Turtingiems pinigai 
Nuolat rupi jeszkiot, 
Ir su tais negali 
Ramiai naktį miegot.

Asz visados ramus 
Linksmai traldkiu dainas, 
Kurios mane ramina., 
Bl'aszko mintis liūdnas.

Klausiau paukisizcziu dainų, 
Kurias dvasioj myliu 
Be kuriu, -apsieit 
Asz ne pats negaliu.

Ko daugiau man reik
Jai 't ik sveikas eisiu, 
Tai didžiausiu vargu 
Pasitikt ne'bijalul.

Ar tau verkt, ar neveikt 
Arba juokis saldžiai, • 
Arba alkanas buk
A r p av algos ga .rd ži a i.

Duszioj vis atsimink
Kad prie grabo eini, 
Kad sviete -sziame 
Tik iszi'ajdien gyveni.

Monteray, Meksika — Bai
sia. nakti praleido jauna vedusi 
porele Manzanillu, kurie atva
žiavo isz EI Paso, užimdami du 
kambarius lietelyje. Jauna, po
rele mane praleisti kėlės san-

panoms.

arba pradžia 
SKAITYMO

Aresztuota
150 Žmonių

★
★

vaitos vakacijos todėl pasiėmė * 
su savim -dideli k-upara su dra-'*

1 "A
★

Kada, porele atsigulė, kas to- * 
kis pasijudino didžiausiam * 
kūpa re, antvožas palengva ki-įį 

'lo ir isz ku-paro iszejo ginkiuo- *

.. .ir...
RASZYMO

tas banditas, kers-ziiidama.si su į i 64 pus., Did. 5x7col 
revolveriu, užriszo abiems bur-1*
nas ir rankas po tam apiplesze't lIKlal, _LUC. 
j nok nuo visko — brangenybių ■ 
ir pinigu.

Tad nėr ko nusimint
Jai prisieina kentet, 
Nes numirus tikrai
Bits 'daug laiko 'silsėt. —Rex

Kaip augis-zitas buvo Babelo- 
no Boksztas tai niekas nežino 
ir nogali in-speti nes Heroda- 
tas, kuris gyveno apie 1,700 
mete, p-o pastatymui tojo 
“bckszto in dangų,” tvirtino 
buk jis susidėjo isz asztuoniu 
laipsniu okožnas isz 1 uju laips
niu turėjo po 75 pėdas augsz- 
czio bet ar tai teisybe tai pats 
Hercdatas to neužtvirtino.

Rytu Szalies gyventojai .sa
ko 'buk Dievas nesulaiko darbo 
ant boks'zto Babelono pakol 
boks-zta isz-kilo in pad angos 
deszimts Jukstanczte pėdu 
augszczio. Kitaip pasakoja 
Cdyioniceziai, kad tasai bo'ksz- 
tas buvo taip augsztas kaip 
sudėjus dvidc'szimts tukstau- 
cziu slopiu viena ant kito.

Szvebit-asl Jeronimas savo 
rasotuose tvirtina buk boksz
tas Babelonijo-s buvo keturiu 
myliu augszczio.

Raseiniai. — Valdžia, ardsz- 
tavo 150 gyventoju, kaip (praė
jo Gegužio pirmos dienos mi
nėjimas. Artėjant Gegltižio pir
majai valdžius atstovai insia- 
kin-ejo tai dienai paipuo-s-Zti na
mus ir iszkabinti galimai dau
giau vėliavų. Žmones tas vė
liavas iszkabino, bet Bolszevi- 
ki-s’zku vėliavų buvo labai ma
žai. Matėsi o.balsiu reikalau
jant laisves. Tas valdžiai ne
patiko iriiope suimti nei.sztiki- 
muoisiuiis.

Okupantai, sako, kad >szio.s 
krautuves nuslėpusios savo a- 
pyvarta. Budinga, kad isz to- 
kiiui krautuvių- atimti tiktai ak
tyvai, — prekes, pinigai, krau
tuvių inrengimai ir kita.

Krautuvių skolas, vekselius 
ir kitus pasižadėjimus privalo 
mokėti apiplesztie-ji krautuvi
ninkai.

Isz Visu Szaliu
ADGAVO

REGĖJIMĄ
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Manzanillo drapanas, pradėjo1 
eiti laukan. Kotelio tania " 
sistebejo 'kad jaunavedis taip 
anksti iszeina, prakalbėjo in ji 
ir .suteikė. Pažino kad tai sve
timas ir tuo jaus davė žinia sto- 
v'iiįcziam palicijantui ir bandi
tas likos suimtas ir supa-nezio- 
ta-s.

pik tada ris

S
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-i Adresus Gyvenimo

Sovietai Lietuviams 
Atsakomingo Darbo 

Neduoda

Per 15 Metu Buvo Ne
regiu - Praregėjo Per 
Karszta Malda - Dak

tarai Negalėjo Ji 
Iszgydyt

Baisus Kankinimas Ne- 
laisviu Per Italus

Straikams užėjus po visa 
'Amerika, daugelis musu -skai
tytoju melde mus idant jiems 
laikraszti nesulaikyt, prižadė
dami!- užmokėti skola kada tik 
vėla 'pradės" -dirbti. Iszpildem 
ju praszyma, siuntinėjom 
teikraszti ir nėkurie užsivilko 
mokestyje beveik per vistis 
metus o kada reikėjo atsilygint 
tai dabar rugoja kad už tiek ne 
yra kaltais. Neatsimena jie anti 
to, kad diena skaitosi nuo tada 
kada ju laikas -pasibaigė o ne 
nuo tos dienos kada užmokėjo 
Miž laikraszti — paszto-kortele 
iszaiszkina lyg 'ktiriai dienai 
n'žmotketa.

Laukėme su vilo'zia kad už 
dkola-at-silytgins' pagal ju -pri- 
tžadejima bet nesulaukdami už- 
mokesties, buvome priversti 
laikraszti -sulaikyti del dauge- 
ifd?1“................■-

Kada atsilygins už skola, ta
da vela siuntinesime jiems 
tei'krašžti. Per straikus lei
dėjai ' lai'kraszcziu daugiausia 
nuikentejo. Darbininkai a‘.plaike 
paididinima mo’kestie-s, maistas 
pabrango ir kiti dalykai bet 
leidėjai lai'kraszcziu prekes ne- 
paclidino.

Juk ne yra sunkenybe užmo
kėti tris dolerius už laikraszti1 mobiliuose praeita, mota, 
ant viso' mėto. Todėl pasisku
binkite, mieli skaitytojai, -su liūs, (ir tai didesne dalis) ne- 
užmokesezia nes n'en-orime su1 siru-pino apie užmokėjimą s-a- 
musu -szeimyn-a -skirtis.

iszleidinet laikraszti o ypa- suezedino nes visk-a praleidžia 
tingai Lietuviszka, -sziadien B-nt užlaikymo automo-bi-liaus 
daug ikasztuoja, m-aterijola-s pa- --------------------- —-----------------
brango, darbininkams reikia ISTORIJE apie Gregorius,

Užeina vakacijos, visur žmo
nes keliauna in kitur praleisti 
kėlės- sanvaitos. Apskaityta 
kad szjcszi milijonai žmonių 
praleidžia savo vakacijas 9,- 
000,000 automobiliuose, pra
leisdami apie tris- bilijonus do
leriu ant koteliu-, gazolino ir 
kitu iszlai-du laike keliones — 
taip apskaitė Touring Board 
American Automobiliu Drau
gu ve.

Apie 26 milijonai žmonių 
praleido savo vakacijas auto-

Tieji; kurie turi automobi-

kas -sanvaite užmokėti ir užlai
kyti spaustuve.

Imigracijos vir-szintekai sa-

Sovietai Iszveže Visus 
Kvieczius

Kaunas, Lietkiva. —■ Sovietu 
okupgnt'dms iszvežus in Rusija 
vi-sus - kviecziu-s, jau kuris mo
tas už didžiausius --pinigus ne
galima gauti baltos duonos.

Kartais vaikams arba ligo
niams gydytojai pataria. varto
ti balta duona, bet nėra gali
mybes jos insigyti.,

Ligotu vaiku tėvai mokėtu 
■didžiausius'' pinigus, bet negali 
niekur surasti. Kaune, 'Vilniu
je ir kituose mios-tluosc kepama 
tiktai juoda duona.

Kaunas. — Prie kiekvienos 
instaigos Sovietu valdžia te
steigė vadinama kadru skyrilai 
kuris prižiūri ’tarnautoju priė
mimą ir atleidima.

Kadru virszininku yra Mask
vai isztikimas Bolsze-vikas.

Lietuvos kompartijos centre 
komitetas iszleido slapta ap- 
linkrais-zti kadru virszininkams 
kur liepiama vengti -duoli atsa- 
komingu-sdarbus Lietuviams ir 
duoti 'pirmenybe svetimtku- 
cziams.

Lietuvos Banke Dirba 
Daugiausia Žydu

vo sko'te, nesirodo ir nieko ne-

■ įko 'kad Kinczikai dabar moka “saule1

——-—— Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 

25^ ::
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Jėzuitu Bažnyczioj
Bolszeviku Teatras

Kaunas — Lietuvos banke 
Lietuviu beveik visai nesima
to. Vien liktai Žydu tautybes 
pilic-czte- dirbaneziu 'banke, sie
kia 70 procentą.

Prie sziu nuoszimcziu pridė
jus -dar ten paskirtus Rusus ir 
Lenkus, — Lietiniviams , visai 
vietos banke nėbeli-ko.

Kaunas. — Kauno Jėzuitu 
bažnyczioje valdžia rengiasi 
intaisyti Bolszeviku teatra. 
Da'baTtiniu laiku Jėzuitu kam- 
bariiuio-se suvaryti Raudonos 
kariuomenes kareiviai.

Sovietu Lietuvos maisto ir 
tabako darbuotoju profesines 
sąjungos centro valdybos sek
retorium paskirtas Chaimas 
Chait as.

Valdžios leidykla, i-szlei-do 
Stalino biografija kuria -priva
lo insigyti visi valdžios tarnau
tojai.

Viterbo, Italija. — Sidero 
Tortc-rici, 55 mete, ku'koriu-s 
vienam isz -didesniu hotciiu 
czionais, kuris .penkiolika me
tu adgal -sltaigai a-pjako ir gy
dėsi pas daugelį daktaru ir spe- 
ėialistus- kurie jam apreiszke 
kad jis danlgiau nereges -dienos 
szviosios lyg smert, nutarė pa
naudoti paskutini būda — mel
sti paszialpos Motinos Dievo. 
Nuej-as in bažnyczia, karszta i 
meldėsi per -dvi valandas ir 
ant galo pradėjo užtėmi n t baž
nyczioje slzeszeliu-s o kada ap
leido bažnyczia, -pats galėjo ėi- 
,ti namo be pagiai'bos pravad- 
nyko.

Palicija užtvirtino taji ste
buklinga iszgydyma Tortorir 
-cio. Tukstancziai žmonių lan
kosi in laja bažnyczia, mclsda-

London — Sirija sziadien 
nuikenczia. baisias, pasekmes 
kares kuri ten tesc®i. Ir viena 
ir kita szalis pasielgineja žve- 
riszkai su kariszkais ne’lais- 
vei-s, norėdami tokiu badu at
keršyti už padarytas -skriau
das! ir savo žveriszkus darbus 
atlikinėja, ant nekaltu žmonių 
o ypatingai Italai peraulgszti- 
na. visus savo bjaurybėms.

Daulgelis duju neteis vi u ran
dasi ant keliu su iszdurtomis 
akimis, nupjautoms ausimis o 
nekuriems net liežuvius iszpjo- 
ve ir da. baisesnes kanezia-s už
davinėjo tiems nelaimingiems. 
Daugelis jrandasi pakelyje 
mirszianti arba mirusieji ku
riu kūnai pust-a ir yra drasko
mi per paukszczius.

Reginys yra baisus. Moterės 
su vaikais, eidami keliu, iszro- 
do kaip szeszeliai, nevalgia per 
kolos dienas. Szimtai merginu 
neszasi -su savim mažus kūdi
kėliui, kaipo aukos gyvuliszko 
pasielgimo kareiviu. Padėji
mas ten baisus ir apverktinas.

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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkaj 
kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga kai-alitį ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziūot. Pikt* 
Onuka. PREKE 25c.

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Duonos Stinga,—
Degtines Yra

“Tarybų Lietuva” ra-szo, 
kad Kaune i-sztisa para, vei- 
kiancziosie keliose Sovietinėse 
krautuvėse nakti labai dažnai 
ateina padaužos, kurie kito 
nieko neperka, kaip tik degti
ne. Czia palt krautuvėje jie 

i pusbonki ir iszigeria. Tuo tar
pu- szioMo krautuvėse, kaip ra- 
szo oficiozas, “maisto .produk-

| tu kartais 'kaipk'ik -stinga’

Bolszevikai Apvogė
Krautuvininkus

3 ISTORIJOSapie Irlan 
----------- ----- ------------- da arba 
Nekaltybe Suspausta, Rober- 

Kauna's. — Bolszevikai Na-' ^as Velnias ir Medėjus.
cionalizavo visas -tas inmones, :: 25^ ::

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

kurioj dare in. metus mažesne 
apyvarta negu 150,000 litu.

Skaitykite “Saule”

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaas Isztikimiausis GraboriiM 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j Z/' 
apylinkėje. Bile ko- My 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- • 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio I 
Grabu. Laidoja nu- I 
mirelius pagal naujau- | I 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos JĮ i 
prekes. «DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
ReP Telefonas 5R2-J

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

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

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA. i

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Bell _____ ..„ _____ _
•20 W. Centre St. Mekenoj City

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
Dalejdus

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

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

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna
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Darbininkai Apgynime 1 tani. Saulei teikant 'sekanezia- atsilsi suteil

Tėvynės

J^ĮARIUTE Thurston buvo na- 
szlaiite mergaite, puikiai 

išnokinta, iszaukleta, bet ken
tė neturtą. Ji /tapo vargszc be 
siaVė kal tes, vien tik del t o, kad 
jai buvo taip skirta nes pas.au- 
lyjė tokiu atsitikimu būna tan
kiai. Ji turėjo artymu Anglijoj 
jtfe'moitinele taip jai pasakoda
vo bėt hpie juos ji nieko nežino
jo. Pernai daktaras Thorn tapo 
pafezauiktas .sergancziai moti
nėlei daszlei. Jis mate, kaip ji 
mirdama gailestingai žiurėjo 
in vienintele dukrele. Geros 
sžtiidies 'žmogus (nors žmones, 
ktirie nepažinojo ji sakydavo 
kad jo vardas, Thorn, arba 
Erszketis, pritinka jam), jis 
gailėjosi apleistos naszlaiteles, 
ir jis neapleido jos, nes jo pa
tyrusi akis mate jos liga bei 
trumpa gyvenimą. Kuomet 
ateidavo, jis gelbėdavo ja kiek 
galedatnas bet jis žinojo kad 
ji neužilgo seks savo motinėle.

Daktaro Thorn rūpestis ligo
ne niekumet nesumažėjo ir da
bar kiekviena diena jis užeida
vo ant trumpos valandėlės ir 
maloniai su ja .pasikalbėdavo; 
maža kas žinojo ta jo prielan
kumą. Jis matydavo kodėl ji 
niekuomet nesiskundžia, kodėl 
ji niekuomet nesupyksiu, nie
kuomet neiszreikszdama jokio 
troszkimo gyventi, niekuomet 
neatrodo esanti vienintele; 
nors geros szirdies žmones, ku
rie gyveno žemai tame namely
je patarnaudavo jai reikale, 

tam palikdavo ja viena
v aland as. G alios t i n -per ilgas valandas. Gailestin 

‘guš'dhk.taras nežinojo kad Die 
Viszkas Sveczias kartas nu<wveczias kartas nuo 
karto ateidavo in ta nameli ry
tais ir palikdavo savo ramybe 
toje nekaltoje szirdėleje pa
linksmindamas ja. Nors ne Ka
talikas, daktaras Thorn nemy
lėjo jokio 'kito tikėjimo. Jis 
mane, kad tikėjimas buvo ne
reikalingas jam nes jis “netu
rėjo laiko”, bet Mariutei pasi
sakydavo kad kasžin kas ji 
traukdavo iii jos puse.

Tiek ir da daugiau Mariute 
papas'akodavo brangiai Gailes
tingai Seserei, kuri tankiai ap
lankydavo ja ir kuri linksmin
davo ja vargingame gyvenime, 
padedama ir melstis. Kuomet 
vienuole atsilankydavo, kada 
paprastos ■ maldeles pasibaig
davo, "Mariutė praszydavo: 
“Dabar ‘Salve Regina’, kad 
daktaras Thorn taptų Katali
ku”, ir Sesuo Hilda atkalbėda
vo ta gražia maldele garsiai. Ji 
jausdavo nepaprasta paitrauki- 
ma melstis už szita gera žmo
gų kurio ji nebuvo macziusi 
ir kurio gerumas sergancziai 
mergaitei pažadindavo seseri 
tankiui 'atminti ji maldose. Net 
ir vienuolyno koplytėlėje dak
taro 'Torn vardas būdavo tan
kiai m i li ejamas seserų maldo
je.

Koks mene,sis praėjo po ap- 
' raszytajai dienai, kada dakta
ras papasakojo ‘apie sulinkusi 
žieduką ligonei kurios raudoni 
veideliai ir žingeidumas rode 
trd'szkima išžgirsti ji. Dakta
ras Thorn buvo tas pats ber
niukas,1 kuris vare mulus pirm

dvidoszimts penkių metu ties 
Devintos gatves stotimi toli-' 
mani mieste. Jis buvo .tas patį 
kuris pasiėmė nuo žemes turki-| 
zini žieduką, kuri Karolinaite 
buvo pametus ir jis nesziojo ji 
kaipo laimes įbarszkuti. Puikus 
baltai aprėdytos mergaites pa
veikslas. nuiosta'bei nugazdintu 
pilku . akucziu iszvaizda, jos 
spiegiantis balselis, lyg varpo 
garsas, su sumaniai kudikisz- 
ku perspėjimu ir barniu, nuo
lat skambėdavo jo omenyje.

Jis papasakojo Mariutei 
kaip jis pamėto mulus varės ta 
pati vakara.; kaip jis apleido 
miestą; kaip jis kovojo .su in
vairiais nepasisekimais; kaip 
dirbo kolegijoje, kur jo anksty
vas mokslas atsinaujino; kaip 
pabaigoje jis pradėjo mokintis 
medicinos ir po daug kantry
bes ir neapsakomu sunkenybių 
gavės diploma pradėjo prakai
tuoti; kaip jam nuolatos sekė
si vis geryn, kaip užsitarnavo 
gera varda ir turtą.

“Ir jeigu asz gyvenu vienas 
Sau pasaulyje,” kalbėjo jis, 
‘■‘tai yra pirmiausia del to, kad 
pradedamas neturėjau užtekti
nai kuomi iszlaikyti paczia o 
antra, man atrodo, kad koks ki
tas atsitikimas mano gyveni
me ateis pirmyn. Kas nors yra 
tame. ’ ’

Ir tuo syk daktaras Thorn 
nusijuokė, pražere .savo žilus 
plaukus nuo kakt.os ir atsikėlė 
eiti. Jis pasakė szita atsitikima 
in kokia deszimti minueziu ir 
taip papasakojo kad kai kurie

Ta pasaka yra prasta; 
bet Mariute žinojo jo gera szir- 
di ir brangino jo pasitikėjimą.. 
Ji pažiurėjo iii ji su pagarba. 
Ji mylėjo ji taip, kaip kaip bu
tu mylėjus savo teveli kurio ne
teko pirmiau negu buvo paau
gus tiek, kad galėtu ji pažinti. 
Daktaras Thorn žinojo tai ir 
gerbe ja bet ji troszko gausiai 
atsilyginti jam už da. Kaip jis 
pasilenke atsisveikinti su ja, 
tas žiedukas kabojo arti jos 
akiu. Ji paklausė:

“Kas atsitiko su Karolinai
te?”

“Asz niekuomet nemaeziau 
jos nuo tada ir niekados neti
kiu sulaukti. Asz palikau ja 
szimtus myliu nuo czionai. Jus 
Katalikai garbinate paveikslus 
ir relikvijas. Asz tiek panaszus 
in jus, kad myliu szita žieduką 
ir garbinu ji. Lik sveika.”

Mariute gulėjo ramiai, mas
tydama. Tai buvo nepaprasta 
'kad tokis menkniekis padare 
toki gera žmogų, kaip dakta
ras Thorn? Ji buvo tiek nepasi
tenkinus taip pat. Jo jaunos 
dienos buvo nekokios, kaip ji 
mintydavo. Bet tada ir atsimi
nė: “Darbo pabaigoje visas jo 
gerumas.” Tikras szito žmo
gaus prakilnumas buvo jame 
visados ir tik lauke kam gero 
daryti. Ji bandė insivaizdinti 
kaip maloni ir graži durejo bū
ti Karolinaite, kada pribėgo 
artyn prie gyvuliu, maldauda
ma už nelaiminga mula. Ji 
maste apie daktara Thom, kaip 
jis pats atrodė toje valandėlė
je. Gzia pat ligonis pradėjo

William Green, preziden
tas darbininkiszkcs unijos 
American Federation of La
bor, padovanojo prezidentui 
Rocseveltui szita dideli pa
veikslą kuris perstato ‘‘A. 
F. of L. 100-prccentinei ap
gynėjai savo tėvynės,
tėjo paveikslo padirbta 50 
tukstancziai panasziu pa
veikslu ant iszkabinimo.

Isz

melstis kad galėtu surasti Ka
rolinaite ir kad abi sykiu dar
buotųsi del jo sielos idant jis 
pargryžtu in teisingųjų pulke
li. Pavargusi bemintydama li
gonis užmigo. Kada jos akutes 
atsimerkė, dvi Seserys buvo 
jos kambarėlyje užsižiebusios 
ži'buri. Mariute suprato kad 
saule buvo nusileidus. Mergai
te atrodė tokia sveika ir kalbė
jo taip gražiai kad Sesuo Hilda 
tare:

“Na, Mariute, tu turbut pra
dėjai nauja gyvenimą.”

Mariute papasakojo vienuo
lei daktaro kalba. Serganczioji 
kalbėjo silpnu 'balseliu. Isz Se
sers Hildos veido spindėjo ma
lonus raudonumas. Sesuo lyg 
neklause, lyg buvo nutolusi 
mintimis. Mariute pabaigus, 
pažiurėjo in ja tikėdamosi isz- 
girsiti nusistebėjimą bet Sesuo 
tylėjo. Ji lyg nenoroms isztare 
pora žodžiu, jos balsas buvo ty
lus, lyg ji butu juo,s tarus pėi'- 
traukdama malda.

“Tai yra nepaprasta, Ma
riute,” tarė Sesu Hilda, “kaip 
invairiais keliais Dievas veda 
sielas prie Saves. Melskime ir 
toliau už ta gera gydytoja. Jau 
veli valanda, ihran'gioji, .su Die
vu, pasimatysime rytoj.”

Ir pirmiau negu Mariute ti
kėjosi, Sesuo Hilda  .paėmus jos 
rankute atsisveikino ir po va
liai iszejo per duris.

Mariute neįtik nesuprato bet 
nusistebėjo. Kodėl jos bran
gioji Sesuo bu'vo tokia nesu
prantama? Ji maste ilga laika 
bet neipeimafe tikros priežas
ties.

Užėjo naktis. Ji buvo var
ginga ligonei. Jos skaistumas 
tame popietyje buvo tik žibte- 
Iėjimas liepsnele priesz užges-

Tai Teisybe

— Deimantas vadinamas 
“Žvaigžde Afrikos,” likos su
rastas per nigeri Pietinėje Af
rikoje, 'kuris ji pardavė už du 
tukstanczius doleriu kupcziui

kuris vėliaus pardavė ji kitam 
kupcziui už 56 tolkstan ežius do
leriu, o sziadien 'tasai deiman
tas yra vertas 125 tilksta,ncziu 
doleriu.

— Asz nežinau kūmai, 
kaip žmogus gali nuplikti?

— Matai, tai yra taip: 
asz su mano paczia da mer- 
ginausi tai ji man po viena 
žilus plaukus i szpeszdavo, o 
kaip apsipacziavau su ja, tai 
pradėjo saujomis juos peszt.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI'!I

k jai Vieszpatie” 
i me ryte, ateja jai patarnauti, senos', gražios maldos už miru- 
rado ja daug blogesne ir net sius 'buvo girdėtis szventa bai- 
mane ja mirsztant. Ūmai tapo me perimi oje : tylumoje. Kada

1 paszauktas kunigas ir jos ge- paskutinis “Amen” tapo isz- 
ras priedelius, gydytojas tartas, vis'i atsistojo pažiūrėti 
riiorn. Gydytojas suprato kad in atszalusi veideli su užmerk- 
,jcs paskutine valanda buvo ar-[ u___________ ______________
ii. Jam inejus, Mariute misi- ------ :——

“Jau man laikas,” ji prata
ro. “Ar tamista nepasiliktum 
su manimi kol numirsiu”’ 1 

' Daktaras linktelėjo galva.' 
į Szita vargszc, iraszlaitcle mer-' 
gaite, atrodo labai'brangi jam. 
Pas ja jam būdavo ramu.

Kunigas pažinojo ja gerai. 
Jos prisirengimas mirti buvo 
pradėtas gana seniai. Dabar li-l 
ko priimti Szv. Komunija, pa- 
Bkiitino absoliucija, ir Paskuti
ni Patepimą. Daktaras Thorn 
Žiurėjo kaip tat viskas buvo at
liekama.. ■ Jis mate skausmo 
ženklus ant josi baltu veideliu 
bei ramybe, 'kurios jokis ku- 
n įsakas kentėjimas negalėjo 
panaikinti. Kunigas sake pa- 
szauksias Seseris pribūti prie 
mirties. Mariutės akys rode dė
kingumą. Ji nebegalejo kalbė
ti. Daktaras Thorn atsisėdo 
szale lovos, laikydamas jos pul
są. Daktaro malonus veidas bu
vo rimtas, bot labai pabalęs. 
Kambarėlyje buvo labai tylu. 
Jame buvo girdelis vien tik 
sunkus kvėpavimas serga,n- 
cziosios ir vaikszcziojimas tu 
keliu, kurio atsilankė ten isz- 
reikszti pasigailejima varg-1 
szei, mirsztaneziai mergaitei.

Atėjo ir Seserys. Vieno pa
žvelgimo užteko. Atsargiai pri
siartinus prie gaivu galo, Se
suo Hilda nukabino Mariutės 
mylima kryželi nuo vinies ir 
indojo in szalta rankute. Pa
ėmusi paszvensta žvake bito sta
leli o uždegė ja; szlakszitydama 
s'zveiistu vandeniu peržegnojo 
atszalusia kakta ir klūpodama 
pradėjo skaityti maldeles už 
mirszitanczius. Maloniai skam
bantis .'balsas girdėjosi mirsz- 
tanezios kambarėlio tylumoje. 
Daktaras Thorn pakele galva 
drebėdamas. Vienuoles veidas 
juodame velione, pasisuko tie
siog in gydytoja. Vienuole to
je valandoje buvo visa užimta 
maldoje. Jos pilkos akys buvo 
nukreiptos žemyn.

Sesuo meldėsi o gydytojas 
Thorn klauso. Kas buvo tame 
balse ir įtos'e maldose? Jis .nie
kuomet nebuvo jautęsis taip 
kaip dabar. Tikrai tenai Dievo 
butą.. Daktaras - jaute malones 
baisa ir lenkdamas savo galva 
prataro “Credo” (Tikiu)!

Ant syk ten pasidarė tylu. 
Mariute atmerkė akutes. Ji 
bando .s-zypsotis; jos lupos kru
tėjo. Dakaras Thorn pasilenke 
iszgirsti jos silpnus žodžius.

“'Gydytojau — butu man — 
linksma — mirti, jei — tamis
ta galėtum bandyti — tikėti 
mano tikėjimu. Sesuo ir asz — 
meldėmės 2— (taip ilgai. Ar 
taip?”

‘‘Bandysiu, Mariute,” atsa
ke daktaras. Ir savo .szirdyje 
niekam neigi rdint pridėjo “aų- 
fru kartu veda mane mergai
te.”

Skaistus jo pažvelgimas už- 
dclge jos sudžiuvusius veide
lius. Ji tyliai pažiurėjo in klū
pojo,nezia Seseri, lyg butu save 
pavedusi anai. Mažas 'drebulys 
perėjo per jos kulia. Seserys 
vėl pradėjo garsiai melstis ly
giu, (tyliu ‘balsu. Ligonis kelis 
kartus sudejavo, po tam du 
sunkiu aduksiu ir tyluma.

“Jau mirė,” tarė gydytojas, 
atsikeldamas ir staiga iszeida-

Jau tam K one t ik e, 
Tai buli vaikine, 

N akt imis trauk osi, 
Galvas skaidosi. 
Po sudus tąsosi, 
Bausmes mokasi, 

Kitam taip atsieina, 
Kad da ir tupet pareina. 
Ir mergicos savo iszdaro, 

Vienus isziteisina, kitus kaltais 
padaro,

Už bile ko mus užstoja, 
'Nieko apie save neadboja.

* * *
Vai jus misiukes Bingbampto- 

no, pasiliaukite, 
Kitus per dantis netraukite, 
Ba kaip in sztora sueinate, 

Tai visokius niekus atrandate, 
Badai nekarta ir šusimuszate, 
'Viė'ha kitai užpakaliuš rodote, 

'Neva vadinatės misiukes, 
0 daroitc kaip kiauliukes.

Yra ir mergi n u sūky t re j usi u,
Kad ir nitsiusUisiu,

Bet ant kitu nusimano, 
Jau ir viena vyra prigavo, 
Ar tai puikei pasielgė tokia 

, pana,
Bus apie ja gana.

* * *
Ana diena in viena vieta už

sukau, 
Apie koki ten balių dagirdau, 
Kuri tonais Lietuvei iszkele,

Daugumas plakt gavo. 
Mat sunkiu kuloku paragavo, 
Galvas 'kaip apluptas' turėjo, 
Kad ne ant s'trytb pasirodyt 

nlegalejo.
Ir nosys ant vietos ne- 

iszsistovejo,
Po baliui kaip agurkus turėjo, 

Kad ir buvo s'zuniszkai,
Tai vis musiszkiai.

* * *
Klevehmde motore savo diodui 

nedavė kvoteri, 
Sake kad in pulruimi eiti nori, 
Tai bobele pasmaugti norėjo, 

Naktyje kada visi gulėjo. 
Ant rytojaus badai tyczia, 

Nusidavė in bažnyczia, 
Mat norėjo pasitaisyti, 
Kitokį gyvenimą vesti.

Turbūt žmogeliui gyvent ant 
svieto nubodo, 

Ba ant strytkario kelio nu- 
vežliojo,

mas isz kambario. “Amžina’ 
tom akutėm. Kiekvienas beveik 
džiaugėsi ir net nedryso noreli 
jos atgal. |

Daktaras Thorn apmokėjo 
laidotuvių iszlaidas. Joms pa
sibaigus, jis valandėlei pasili
ko pa's jos kapa, paskui gryžo 
atgal miestan ir nukeliavo in 
vienuolyną. Jis buvo mastės 
daug nuo to laiko kaip Mariu- 

;te numirė. Jis mintijo, jog rei- 
Iketu' pasiskubinti iszpildyti 
[mergaites pralszyma. Bet pir- 
[miausia jis turi kaip ka iszsi- 
aiszkinti. Jis atėjo artyn prie 
augszito muro. Jis žinojo ji ge
rai nes praeidavo pro ji tan
kiai nors niekuomet nebuvo 
inejas in vidų. Daktaro vardas 
buvo gerai žinomas Seserims 
nes jos lankydamos pavargė
lius girdėdavo apie jo geru
ma. Jis in Seserų vienuolyną 
inejo ir padavė savo kortele, 
praszydamas matyt Seserį ku
ri buvo prie Mariutės Thurston 
mirties.

Po valandėlei aug&žta, graži 
vienuole inejo tyliais žings
niais. Malonus skaistumas ir 
ramumas jos gražaus veido 
krito ant jo ir szviesumas jos 
pilku alkiu spindėjo, lyg perim- 
damas ji. Daktaras atsistojo.

“Asz atėjau, Sesuo,” tarė 
jis su pagarba, ‘,£pasakyt drau
gei tos mergaites, kuria szia
dien palaidojome, kad asz ke
tinu iszpildyti ta prižada, kuri 
padariau pas jos lova mirties 
akyvaizdoje. Asz tikiu in jos 
ir tamistos tikėjimą ir esu pa
siryžęs szitam paežiam vakare 
prisiraszyti prie Kataliku. Bet 
asz praszau jus nemanyti jog 
asz esu nemandagus, jei klau
siu vieno dalyko, is'zaiszkinan- 
czio brangu atsitikima mano 
gyvenime. Ar nebaszninke Ma
riute kada nors kalbėdavo ta
rn istai apie mane?”

“Taip, ji kalbėdavo, dakta
re,” tarė vienuole mandagiai, 
“ir asz padėdavau jai melstis 
už tamisifa per ilga laika. Asz 
dėkoju Dievui kad tokia pra
kilni iszmintis kaip tamistos 
ant galo prieis ten kur ras ra
mybe. ’ ’

“Bet mano klausymas, Se
suo, yra s'zis: už visa kas .ma
nyje yra gera, asz esmių dėkin
gas atsitikimui, pasitaikiusiam 
pirm dvideszimt penkių metu 
tolimame mieste ir apie ji Ma
riute turbut pasakojo tamis- 
tai.”

Sesuo Hilda nulenkė galva 
ir jos akys 'buvo atkreiptos iii 
nusinesziojuisi tuikizini žiedu
ką, kuris kabojo prie daktaro 
laikrodžio... Daktaras pastebė
jo tai, nusiszypsojo nežymiai 
ir tarė rimtai:

“Kada asz maeziau jus, Se
suo, prie tos brangios mirsz- 
tanezios mergaites lovos ir gir
dėjau jusu baisa, tai man rodė
si, kad pažinojau jus. Szitic 
dvideszimts penki metai lyg 
szuvis pralėkė ir tas atsitiki
mai buvo mano akyse ir tamis-

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 26c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateitu 
Su Salamono Nose.

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

o- VISOS TRYS HKp 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - 5^4 coliu ploczio8

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

Preke Tiktai - 51.00
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

ISTORIJE apie Ila isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy, City, Pa.

SZAKINAS Nedoras 
------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25£.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Atsigulė kaip ilgas ant relių, 1 ta 'buvai tas angelas, kuris ma- 
Lauike ateinant karu.

įstaigai ad'bego strytkaris,
Kuiiiduktorius žiuri, kas tokis

guli parvirtos,
Ar numiręs ar girtas?

Dėde su paika paszauke,
Tas paėmus už kojų nutrauko,

Ir in koza nuvede.
Kaip žveri patupdė,
Ir kas isz to iszejo?

Pataisa, gyvenimo prižadėjo,
Namo nebagas nuėjo,
Žmogeli, kaip negersi,

Ir Su bobele nesivaidysi,
Smerties' ndgeisi,

Ant relių negulėsi.

ne sudraudė. Ar asz klystu?”
Vienuole nusiszypsojo.
“Pirm dvideszimts penkių 

metu, daktare, asz buvau nepa
klusni mergaite, dar tokia ma
žiule, jog daryti gero niekam 
nepajiegiau.”

‘‘Bet kaip tamistos vardas,”
— užklausė daktaras Thorn, 
“meldžiu pasakyti nors savo 
p i rmu tin i va r da ? ’ ’

“Mano vardas buvo Ona,” 
prakalbėjo vienuole abejoda
ma “bet namie tie, kurie mylė
davo mane, vadindavo mane
“Karolina.” (Galas' t.f.)

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

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

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa-

i i T



Žinios Vietines
— “Pirkite Suv. Valstijų 

Bonus” — paklauskite apie 
juos julsu pacztoriauis.

— Valdžia vėla paszauke 
keliolika' naujoku ant karisz- 
kbs tarnystoS. Tarp tuju ran
dasi ir daug musu jaunu vyru
ku.

— Keturios szeimynos kai
melyje Jackson, aplaike žinia 
nuo Readingo kompanijos kad 
turi apleisti savo namus isz 
priežasties kad pradės kasti 
stripinsus artimoje tuju namu. 
Szeimynos neturi kur pasidėt 
ries da nesurado tuszcziu namu 
in kuriuos galėtu insikraustyt.

-— Nedėlios vakara ant 
kampo Catawissa' ir W. Maha- 
noy Avė., atsitiko automobiliu 
nelaime. Vienas automobilius, 
isz 'New Jersey, nesustojo ant 
kamipb ulyczios, trenkdamas 
in kita ir taip isimarkei kad net 
kanukas trenke in Žydu mald- 
nami. Abudu karai likos įsmar- 
kei apdaužyti. Abudu dreive- 
rei 'likos pašzaukti pas ‘burmis
trą ant iszsiaiSzkinimo. Locni- 
ninkas Buick autbmobiliaus li
kus aresztavot as už nesustoji- 
ma ant kampo ant signolo.

—• Nedelioje pribuvo keli 
vagonai ir daug itroku su ark- 
leis ir gyvuliais, in Lakeside 
paika kur rodys perstatymus 
per visa is'anvaite arba rodeo.

Girardville, Pa. t Sukatoje 
buvo laidotuves Antano Zu- 
jaus is RappaiWannock, su apei
gomis Szv. Vincento bažnyczio- 
je jGirardvilleje.

' Nedelioje atsibuvo už- 
baigim'as mokslo parapijos mo
kykloje Szv. Vincento su tam 
tinkamoms apeigomis. Kuni
gas Szukeviczius i'sz Tamakves 
pasakė tinkama pamokslą del 
vienuolikos studentu o pra- 
basZcziu's Daumantas išdali
no diplomus del studentu. Tieji 
kurie užbaigė mokslus yra: 
Mare Burkevicziu'te, Leona 
Dnuliute, Mare Greblauskiute, 
Anastazija Greblauskiute, Ire- 
ria Levutis, Ivona Bemauskiu- 
te, Povylas Szukeviczius, Juo- 
zias Cziuplis, Blazas Draugelis, 
Teodoras Kasakaitis ir Miko
las Subiaczius.

SHENANDOAH, PA.
— Isz priežasties blogo oro 

ir lietaus, paroda kuri turėjo 
put laikoma czionais ant gar
bes apvaikszcziojimo Vėliavos 
Dienok, likos perkelta1 ant Ba
li odelio.

— iShenandorio miestas 19- 
42 mete pavieszins ugnagesiu 
seimą kuris atsibus itaji meta. 
LTgnagesiai suvažiuos isz sze- 
s'ziu pavietu.

Brooklyn, N. Y. — Nedelioje 
laike riavo Pirmas Miszias nau
jai, iirszventintas in kunigus 
Edvardas Kįvara, Szv, P. Ma
rijos Angelu, Lietuviszkoje 
bažnyczioje. Jaunas kunigėlis 
užbaigė mokslą Fort Wayne, 
Indianoje, seminarijoje, o in- 
szventinimo Sakramerita su
teikė vyskupas Noll. Jaunam 
kunigui Misziose prigialbejo 
kunigai McLaughlin ir Swans- 
trom o vyriausiu kunigu 'buvo 
kunigas Aleksunas. Puiku pa
mokslą pasakė kunigas Sima
naitis. Vakare atsibuvo vaka
riene Apreiszkimo parapijos 

thvdtaineje kuria vede kunigas 
Aleksunas. Naujas kunigėlis 
Kivara keliolika metu adgal 

kantieji svetelei i'sz Mahano- 
jaus dalyvavo ant Misziu: Po
nia F. Žaliene su duktere Teo- 
file, ponstva Juozai Aszmans- 
kei su sunum Normanu ir po
nia 'Ona Jenkertiene.

— Meksikas siunczia in 
Suviien. Valstijas kas minuta 
po du Isvarus tuną žuvu sude- 
ta's 'bleszinesia.

Isz Amerikos
TĖVAS

PASIGERDAVO

Vaikai Apleisti - Moti
na Ant Kapiniu

Allentown, Pa. — Paliciją 
czionais aresztavojo Roy Heff
ner, už bloga pasielgimą su sa
vo vaikais nuo 5 lyg 12 metu, 
kuriu motina mirė Vasario me
nesyje automobiliaus nelaimė
je. Pagal kaimynu pripažini
mą tai tėvas beveik ikožna die
na pasigerdavo, nedažiurinejo 
vaiku, kurie lankei eidavo in 
mokykla alkani ir apiplyszia o 
tėvas nemielaszirdingai juos 
da suplakdavo. Tęva uždare 
kalėjimo o vaikus iszveže in 
pavieto prieglaūda.

Nedave Moterei Ne
Cento Per 26 Metus

Wauwatossa, Wis. — Kada 
Czekas Tinia Bukisca likos pa- 
szauktas in suda už nedavimą 
pinigu savo paežiai ant užlai
kymo ir keturiu vaiku, tai pats 
prisipažino prie kaltes aisžkin- 
damas: “ Taip, asz esmių galin- 
czius nes per 26 metus savo 
vedusio gyvenimo, nedaviau 
savo moterei ne cento ir dabar 
neduosiu. ’ ’

Bet gūdžia buvo kitokios 
nuomones apie itoki vyra pa
liepdamas jam mokėti moterei 
po penkis dolerius ant jos pa
reikalavimo ir da pridūrė 60 
dienu kalėjimo už nelaba pasi
elgimą su motere. — Geras su
džia, kad jam Dievas duotu 
sveikata, kalbėjo kaimirikos.

Jaunavedžiai Surasti 
Negyvi Po Szliubui

New Yoik — Paulo Dema- 
tio, 27 metu ir jo jauna paeziu- 
le, Tinna, 24 metu, likos surisz- 
ti mazgu moterystes 'bet ne il
gai džiaugėsi taja laime. Pa
žystami ir draugai, kurie likos 
užpraszyti ant .svod'bos, pralei
do linksmai vakarėli o kada 
juos apleidinejo, paliko dauge
li visokiu dovaneliu del jauna
vedžiu. Jaunavedžiai pasilikę 
vieni, pradėjo atvynioti sunesz- 
ta's dovanas ir laike atrišimo 
vieno pakelio, .szniuras užsika
bino ant vamzdelio gazines 
szviesos bet to jaunavedžiai 
visai neužtemino ir nuėjo gult, 
nejausdami is'ztėkancžio gazo.

Visi stengimai prieteliu pri
budini jaunavedžius, ant ryto
jaus, kurie atėjo linkėti jauna
vedžiams sakiaus gyvenimo, 
nuėjo ant niek. Tada paszauke 
palicija kuri iszmusze duris 
surasdami abudu gulinczius be 
gyvasties, — abudu užtroszko 
ant sunert.

gyveno Mahanoy City, pergy
vendamas septynis metus pas 
ponia Franciszka Žaliene, bu- 
danUris da mažu vaikeliu. Se

"SAULE ” MAHANOY CITY, PA.'

Nėra geresnio budo kaip 
atsisėsti ant szmeto ledo bet 
ne visi galime imti pavyzdi 
nuo szito kūdikio. Daktarai 
sako kad geriausia yra atsi
sėsti pavėsyje ir pasilsėt.

Beda pristumia žmogų 
prie visokiu iszradimu, kaip 
tai szita moterele, kuri už
simanė nukirsti žole savo 
darželyje, intaise motori prie 
pjautuvo kuris sukasi ir duo
da jai vėjo. Bet nevisados rei
kia dirbti saules karsztyje 
nes tas yra pavejingag svei
katai.

Atsitarnavę Darbininkai Kurie Pradės Dirbti, 
Aplaikys Vela Paszialpa Kada Pames Darbus

Pottsville, Pa. — Visi tieji 
darbininkai, kurie atsitarnavo 
darbuose ir aplaikineja .senat
vės paszialpa ir kurie aplaikys 
darbus valdiškuose užsiėmi
muose, kada pames darbus, vė
la apaikys savo paszialpa So
cial Security. Taip pranesza 
direktorius Mr. James O’Ma
ra, isz Poittsvilies, Pa. Darbi
ninkas, kuris jau susilaukė 65

Nusilaužė Koja Bet
Skausmo Neturėjo

Philadelphia, Pa. — Palici- 
jantas Henry Krozier eidamas 
ulyczia, užtiko gulinti Al Jack- 
son ir užklausdamas jo kas jam 
atsitiko nes mane kad jis yra 
girtas bet tasai palicijantui at
sake kad jo koja nulaužta. Pa- 
licijantas užklausė vela: “Tai 
stebėtinas daigtas kad nejauti 
jokio ..skausmo su nulaužta ko
ja?” Bet žmogelis jam htsa.ke: 
“Sziur, kad nejaueziu ir nesi- 
baderiuok mane vežti in ligon- 
bute nes mano koja yra medi
ne.” —Bet palicijantas ji nu
vežė in ligonbute kur jam pri
taisė kita koja.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Ot broleli, geriausias bū
das atvesimo nuo karszczio 
kaip szitas žmogelis daro, 
valgydamas aiskrymo ir at
sigėrimas szalto vandens o 
da geriau jeigu inbersi tru
puti druskos in vandeni.

Sztai geriausias būdas 
atvesimo kada termometeris 
eina in virszu, kada žmogus 
eina iszsimaudyt szaltam 
prude arba prie pamario, 
jeigu turi tokia puikia kom
panija kaip szitos vandeni
nes deives.

metus ir aplaiko paszialpa, ir 
uždirbineja nemažiau kaip po 
15 doleriu ant menesio arba 
daugiau ir vela dirbs prie ko
kio darbo tai nepat-rotins sa
vo paszialpos kada vėla pames 
taji darba. Bet turi apie tai 
praneiszti Social Board in ofi
są James E. O’Mara, 403 
Schuylkill Trust Bldg., Potts
ville, Pa.

ISZPJOVE UOSZVEI 
LIEŽUVI

Kad Už Daug Nemaltu

Selma, Ala. — Mark Golia- 
no, taip nubodo nuolatinis kle
gėjimas liežuvio savo uoszves 
Amelijos Pacelinos, kad pa
griebęs ilga peili parmetė uosz- 
ve'le ant grindų, isztrauke lie
žuvi ir vienu ypu nukirto galu- 
ka liežuvio. Ženteli uždare ka
lėjime bet vėliaus paleido na-’ 
mo po $10,000 kaucijos nes. 
uoszvele ne taip yra pavojuje' 
kaip isz pradžių buvo manyta. 
Markas džiaugėsi isz padary
tos operacijos ant uoszveles ir, 
sako kad nors dabar turės na
mie ramybe su šavohpacziule.'

<<ji

Užsilaikant vešiai laike Vasaros karszcziu yra svarbus 
dalykas. Ar tai prie darbo ar ant vakacijos, sziluma gali 
žmogų instumti in labai varginga padėjimu. Žemai patal- 
pyti paveikslai gali jums duoti gera pavyzdi kaip užsilaikyti 
vešiai laike karszcziu.

Haile Selassie Vela Pasiliko Galybėje

Buvusis valdytojas sklypo Etiopijos, kuris likos praszalintas isz Addis Ababa po 
užėmimui sklypo per Italus penki metai adgal, netekdamas savo sosto, vela apėmė savo 
valdyba kada Anglikai atėmė sklypą nuo Italu. Ant deszines matome Anglikus inei- 
nanezius in Addis Ababa. Dabar Etiopai prigialbsti Anglikams kovoti priesz Italus ir 
Vokieczius.

SKAITYKIT PLATINKIT!

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

50c., o aplankysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAUI

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

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: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ..........    15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike 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 Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................... .. . . . . .15e

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

,E PUBLISHING CO.,
Doras gyvenimas; Priversta 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 prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus 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 . ...............................15e

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

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. 
60 puslapiu .................................15c

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 kūnus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus.,25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
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; 
Išzreiksztas Razbaininkaš; 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; Užnji- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....Ž5c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinšta 
Dievo tas nepažinšta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ............. ... v.................25°

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkte 
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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