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MAISZATIS NEUZGANA-
DINTUJNGLEKASIU

Prieszingi Naujam Ašesmentui Kuri Uždėjo
• Lewis’as Ant Anglekasiu

JOHN LEWISPIKIETAI NORĖJO SULAIKYTI KASYKLAS______________ * ___

Isz Amerikos
AMERIKA DABAR

TURI 1,587,190
KAREIVIU

WASHINGTON, D. C.—Pa- 
gal valdžios apskaityma, tai 
Suv. Valstijos sziadien turi 
1,587,190 kareiviu tarnaujan- 
ciįiu del Dedes Šamo ir 706,000 
mokytoju.

Pennsylvania Tures 
Pristatyt 11,254 

Naujokus
HARRISBURG, PA. — Ka- 

lisžk’a valdžia paliepė Pennsyl- 
vanijai pristatyt 11, 254 naujo
kus dėl kardszkos tarnystes: 
10,782 baltus ir 472 juodus, ku
rie bus intraukti in vaiska 
Spalio-Oct. menesyje ir bus 
siuneziami in tris kariszkas 
stotis.

APIPAINIOTA
PER VELNIĄ

Užrasze Visa Savo Tur
tą Antram Vyrui; Sunui

Nepaliko Nieko
i --------

Wausau, Wis. — Laike teis
mo užvesto per Mart Singger, 
priesz savo patėvi, Ben Berger, 
reikalaudamas nuo jo dali pa
likto turto po mireziai savo 
motinos, nuskriaustas sūnus 
aiszkino sudžiui nepaprasta at
sitikima kad motina sirgo ir ji 
mane kad buvo apipainiota per 
velnią todėl neturėjo pilna pro
tą kada padare paskutini tes
tamenta kuriame paliko visa 
savo turtą vertes apie 20 tuks- 
taneziu doleriu del savo antro 
vyro.

Sūnūs sake toliaus, laike teis
mo, buk jeigu motina butu tu
rėjus sveika protą tai nebūtu to 
padarius nes tanikei bardavosi 
su patėviu ir itankei gerdavo. 
Motina priesz mirti tikėjo kad 
ja velnias persekiodavo ir su- 
riszo jos szirdi su pundu plau
ku ir nekarta jam paliepdavo 
sujeszkoti žemeje plauka su 
kuriuom galėtu atsikratyt nuo 
velniszkos (galybes. Motina isz- 
davinejo daug pinigu ant viso
kiu burtu ir ragaiiyiscziu.

Sudas nusprendė kad 'testa
mentas yra ne'legaliszku ir pa
dalino pusiau pinigus tarp.sū
naus ir patėvio.

ANGLEKASIS

MAHANOY CITY, PA. — Keliolika 
automobiliu su straikucjanczia/s angleka- 
seis isz Panther Creek Klonjo ir Hazletono, 
atvažiavo in Maha nejaus apielinke, sulaiky
ti kitus anglekasius nuo darbo, kaipo pro
testas prdesz Lewis’o nauja uždėta “Ases- 
menta” ant darbininku, priesz kuri angle
kasei pasiprieszino. Pikietai turėjo susi
rėmimą Shenandoryje ir vienas kita kumsz- 
cziavo, bet nesulačke ju nuo darbo Knicker
bocker kasyklose. Tas pats atsitiko ir 
kituose miestuose.

Manoma, kad apie 20,000 anglekasiu 
sustos dirbti. Kaip girdėt tai LEWIS’AS 
PRIŽADĖJO ATSZAUKTI NAUJA ASES- 
MENTA IR PALIEPĖ DARBININKAMS 
SUGRYŽTI PRIE DARBO !

75 MILIJONAI DO
LERIU KELIONĖJE

15 Trokai Prikrauti Su 
75 Milijonais Doleriu 
Keliavo Isz Lenkijos

Per 6 Sanvaites; 
Kur Jie?

Jersey City, N. J. — Apie 
nepaprasta kelione penkiolikos 
senu ifroku, kurie keliavo per 
EuTopa su 75 milijonais dole
riu — beveik visas turtas Len
ku, aukse, likos apsakyta per 
Ignotą Matuezewski, buvusi 
Lenkiszka ministeri iždo.

Matuczewskis pribuvo ant 
-laivo “Ezcambion”, isz Fran- 
cijos, ir per tlumocziu apsakė 
kaip jis stengėsi iszgialbeti ta- 
ji milžiniszka turtą savo tėvy
nės kad jis įiesigautu in Vokie
cziu nagus kada tieji užklupo' 
ant WarsZavos 1939 mete.

'Tasai auksinis -skarbas, sve- 
rentis apie 75 tonus auksinėse 
plytelėse ir pinigais, likos ati
duotas in rankas Lenkiszkos 
iszgui't'os valdžios kuri tame 
laike radosi Angierse, Franci- 
joj ir buvo abejotina ar gausis 
giliukniiiigai in ju rankas ar ne.

Matuczewskis ir Henrikis 
Tagcliman, ministeris pramo- 
nystes, buvo taipgi ant tuju 
troku ir su savo keleis pasekė
jais 'apleido Varszava 7 Sep- 
emiberio, 1939 mete. Apsisau
godami kiek galėdami nuo Vo- 
kiecziu užklupimo, Matuczews
kis su trekais'keliavo per Ru
munija, Turkija ir Syrija po 
tam iii Francija, atvažiuodami 
in lenais Oktoberio menesije, 
14 diena.

Matuczewskis nežino kas at
sitiko su tuom skarbu kada at
važiavo in Francija bet buvo ji 
atidavęs in rankas Savo val
džios. O gal gavosi jis in ran
kas Vokiecziu kada Francija 
pasidavė jiems gervalei.

' Anglekasei sako, kad Unijos 
Ižde randasi daugiau kąip ke
turi milijonai doleriu ir “Nau
jas Asesmentas” yra neteisin
gu jungu ant darbininku.

Lewis’as aplaiko 25 tukstan- 
czius doleriu ant meto kaipo 
Prezidentas Unijos ir gyvena 
kaip karalius, Washingtone, su 
savo pagialbininkais. Todėl 
nėra nieko stebetino, kad ang
lekasei isz Carbon ir Schuylki- 
llo apielinkes užprotestavojo 
priesz toki junga ar nėra jokeis 
nelaisveis, kad turėtu daryti 
ka jiems paliepia bosai Unijos. 
Tai yra tiktai naujas rakietas 
unijos virszir-inku, kad užtik- 
rint sau gera gyvenimą ateity
je.

Per daugeli metu, anglekasei 
buvo ta.nkei apsunkinti naujais 
asesmentais per Lewis’a, kuris 
pasinaudojo unijos pinigais ka
da Lewis’as insimaisze in poli
tika,, o- anglekasei buvo pri
versti duoti pinigus ant tojo 
tikslo ir ant galo anglekasei su
prato jo tikslą ir sukilo priesz 
darbininkiszka diktatorių.

Nužudė Duktere Kad 
Toji Nenustatė Gerai 

Laikrodi
New York — Už tai kad jam 

davė “szunc-poteriu” ir nenu
statė gerai budinanezio laikro
dėlio kad nesusivelintu in dar
bą, Petras Conmelley, 65 metu j 
amžiaus, taip inirszo ant savo 
24 metu dukters, Mrs. Klara 
Romley, kad ja nuszove ant 
smert.

Tėvas sake kad nemane nu
siauti savo duktere ir nežino 
kaip tai atsitiko. Kaimynai sa
ke kad taja 'diena tėvas parėjo 
namon labai užsigėręs ir smar-' 
kei susibarė su duktere.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

LENINGRADAS b
VietosePAVOJUJE

Vokiecziai Sako Kad Miesto
Apgynimo Juosta Perlaužta;
Rusai Apleido Kremenczuka

Prie Dniepro Upes
Berlinas — Vokiecziai tvir

tina buk pasisekė jiems per
laužti apgynimo juosta Lenin
grado ir miestas randasi dide
liam pavojuje. Vokiecziai pa
ėmė tris kaimelius. Rusai, ma
tydami dideli pavoju Kijevo, 
buvo priversti apleisti dideli 
fabrikini miestą Kremenczuka.

Daug Angliszku ercplanu at
lėkė Rusams in pagialba ir ti
kisi dideles erines musztynes.

Sklypuose, kuriuos Vokie
cziai pa:me kaip Kroecijoj ir 
kitur, vis kyla nesupratimai ir 
maiszacziai priesz Vokieczius. 
Zagrzebe, Jugoslavijoj, eks- 
plodavojo net asztuonios bom
bos kurios sužeidė Vokiszka 
majora ir 18 kareiviu. Pary
žiuje likos nuszautas Vokisz- 
kas aficierius ir keli virszinin- 
kai likos sužeisti.

Badai Rusai pradėjo suardi- 
net didelius namus Leningrade 
kad padaryti vieta ant apsigy
nimo laike užpuolimo per Vo
kieczius ir kad eroplanai netu
rėtu ka bombarduoti.

London — Girdėt kad Fin- 
landija ketina padaryti taika 
su Rusija ir paliaus prigialbl- 
net Vokietijai kovoti priesz 
Rusija.

Leningradas — Apie szimtas 
Rusiszku ir Vokiszku ercplanu 
susirėmė artimoje czicnz»is, ku
riame 17 Vokiszku ercplanu li
kos suszaudyta per Rusus. Ki
ti Vckiszki eroplanai pabėgo.

Berlinas — Hitleris pradėjo 
plepėti kad jo kitas užmany
mas yra paimti! daug Anglisz
ku pakrasztiniu miestu Angli
joj. Bet ar jam tasai užmany
mas pasiseks tai nežine.

Helsinki, Finlandija — Lai
va,s prikrautas su daug amuni
cijos, eksplodavojo dsz nežino
mos priežasties. Daug žmonių 
likos užmuszta ir aplinkinei 
namai likos suardyti nes laivas 
tame laike radosi pristovoje.

IR KIAULES PRIGIALBSTI KAREJE

Moskva — Kariszkos žinios 
pranesza kaip tai Rusiszkas 
pulkas kareiviu užklupo ant 30 
Vokiszkcs patrules motorcik- 
listu ir juos visus iszskerde su 
pagialba kiaulių. Kada motori
ne Vokiszka patrule artinosi 
prie tūlo kaimelio, Maskolei 
paleido ant kelio keliolika kiau

* ■—■ — ———---- —-----------------

Anglikai Bombardavo
Italija

London — Ana diena Ang- 
liszki eroplanai baisei bombar
davo Turiną, Italijoj. Miestas 
pastojo liepsnose nes pagal ap- 
skaityma tai mieste dege 34 
ugnys o viena bomba pataikė 
ant didelio amunicijos fabriko 
kuris eksplodavojo su dideliu 
trenksmu. Daug žmonių už
muszta ir sužeista.

Lenkijoj Palaidota 
300,000 Vokiecziu

Bernas, Szv&icarija — Tele
gramai in ezienais skelbia apie 
laidoj ima daugelio Vokiszku 
kareiviu kurie mirszta nuo su
žeidimu Lenkijoj, kurie likos 
sužeisti laike musziu Rusijoj. 
Tuos kareivius Vokietija siun
tinėja in Lenkija priversdami 
gyventojus juos prižiūrėti. Tie 
patys telegramai skelbia buk 
in Lenkija yra siuneziami kas 
sanvaite po 20 tukstaneziu su
žeistu kareiviu.

Rusai Apleido Miestą 
Chernigova

Moskva — Kada Vokiecziai 
persigavo per upe Dnieprą, Ru
sai negalėjo ilgiaus ginti mies
tą Chernigova, kuri buvo pri
versti apleisti. Tasai miestas 
randasi tik 80 myliu nuo Kie- 
vo. Kelei tarp tojo miesto ir 
Kievo yra vienos balos todėl 
Vokiecziams bus sunku irtis to- 
liaus. Chernikove gyvena apie 
34 tukstaneziai gyventoju.

Vichy, Francija — Badai 
Francijoj buvo gera rugepjute 
bulviu ir gyventojai turės nors 
bulviu ant maisto nes kitokio 
maisto labai trūksta.

— Nesisavink s v e t i m u 
daigiu, ne perkratinek svetimu 
darbu, o visame buk teisingu ir 
malonu Jei visu.

lių ir visztu. Vokiecziai atva
žiavę ir pamate jas, apleido sa
vo motorciklius ir leidosi pas
kui kiaules ir visztas, tikėdami 
kad turės puiku kepsni bet ta
me baisei apsigavo nes Masko
lei iszszoko isz krumu ir visus 
iszskerde.

Sukylimai Priesz 
Vokieczius

London — Laikraszcziai 
skelbia buk Vokiszkose vieto
se kaip Berline, Aachen ir ki
tur bdvo sukylimai priesz val
džia ir vaiskas buvo priverstas 
tuos maisztiriinkus apmalszyti. 
Daug Žydu Amsterdame ir ki
tur likos aresztavoti kurie 
aiszkei davė suprasti savo ne
apykanta priesz Vokieczius.

Europiszki laikraszcziai taip
gi skelbia buk Vokiecziu už- 
klupimas ant Rusijos buvo tai 
už didelis kasnys kuri negali 
praryti. Hitleris ir jo bernai 
iszsilaužys dantis ant Rusijos o 
falszyvu negales gauti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Milijonai Kareiviu
Žuvo Ant Kares
Lauko Szioje Kareje

RUSIJA TURI UŽTEKTINAI VYRU

Bet Nebuvo Pasirengus Materijaliszkai; Meldžia 
Paszialpos Nuo Amerikos Ir Anglijos

LONDON, ANGLIJA. — In paskuti
nius tris menesius Vokietija neteko daugiau 
kareiviu ne kaip Pirmoje Svietineje Kare
je, bet Rusijos 15 milijonai kareiviu duo
sis jaust Vokietijai in ženklus, ateinanti 
rudeni ir da daugiau Vokiecziu bus iszskersta.

Vilkaviszkio Apskrtti- 
je Daug Suszaudyta
Karaliauczius — Daneszama 

buk paežiam Vilkaviszkio 
mieste suszaudyta dideljis skait- 
lis gyventoju szioje apielinke- 
je. Ant vienos ukes Bolszevikai 
pareikalavo valgyt o kada gas- 
paderius juos pavalgydino tai 
Bolszevikai iszszaude asztuords 
žmonis tos szeimynos.

Bolszevikai taipgi suszaude 
daktara Raczkauska, vienuole 
ir felczeri už tai kad jie gialbe- 
jo sužeistuosius savo tautie- 
czius.

Rymas — Valdiszkas sura- 
szas blcdžiu, Augusto menesi
je, pranesza buk Italai tame 
menesyje panesze gana dideles 
blcdes nes 799 kareivei likos už- 
muszti ir 1,160 sužeisti.

Afrikoj likos užmuszta 163 o 
sužeista 173; Albanijoj ir Grai
kijoj užmuszta Italiszku karei
viu 426 ir 963 sužeista. Paskan- 
dyta keturi Italu laivai su 98 
laivoreis ir 153 nesurandami. 
Ercplanu neteko 18 su 42 le- 
kietoj ais.

Japonija Nori Atsikra
tyt Nuo Vokietijos

Tokio, Japonija — Japonisz- 
kas ciesorius Hirohito ana die
na apėmė visa kamanda ant 
Japonu kariuomenes ir valdys 
ja pagal savo nuomone. Jis isz- 
rclszke kad Japonija geidžia 
sutrukdyt visus ryszius su Vo
kietija nes likos apgauta me
lagingais prižadėjimais per 
Vokieczius. Japonija prisidėjo 
prie Vokietijos vien tik del to 
kad sutaikint visa svietą bet 
dabar iszrrdo kad Vokietija 
geidžia isžduoti kare Ameri
kai, kuries Japonai geidžia ap- 
sisaugot nes tai butu jiems 
prapultis.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Parmoję Svietineje Kareje 
Vokiecziai neteko 7,142,558 ka
reiviu arba 1,785,000 ant meto.

Rusijos armija sziadien yra 
gerai apginkluota o Vokiecziai 
buvo priversti nusiunsta da pu
se milijono vyru isz Vokietijos 
in Rusija ant užklupimo Lenin
grado bet be jokios pasekmes. 
Rusija turi užtektinai vyru bet 
nebuvo pasirengus materija
liszkai todėl meldžia paszialpos 
nuo Amerikos ir Anglijos.

Su prisiartinimu žiemos Vo
kiecziai negales taip smarkiai 
darbuotis kaip isz pradžių to
dėl Rusai turi vilti supliekti sa
vo prieszus ant visu fruntu.
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Kas Girdėt
1 penkesdėszimts metu surūkys 
360 tukstaneziu paperosu kurie 
kasztuos jam mažiausia 900 do-1 
leriu.

Ponia Rooseveltiene Su Skautais

U I
ĮNesenei Ryme mirė gerai ži-1 

Domą grofiene Aurelija, kuria 1 
visi žinojo kaipo “Rymo Ra
gana’”. Burdavo ji ateiti žmo
nių isz ranku ir tai lyg jos mir
eziai, sulaukdama 74 metu am
žiaus. Senuke buvo tikra gro
fiene, paliko daug visokiu žem- 
cziuigu ir viso'kio turto vertes 
keliu milijonu lirų.

Jos pilnas vardas ir pravar
de buvo Grofiene Rože Aureli
ja Zofija Magdalena Mare Sa- 
poretti—Gabrieli.Buvo ji nasz-,, ... . t ,, , n laikraisztis buvo priverstas pa-1
le, o kad gimė priesz 1870 me-1. ... L L , L .° _ _ v .i kelti prenumerata ant keturiu
ta, todėl buvo u’kese Baznyti- , , . , . . .. i’ . , . ' doleriu, kas yra visai reikalin-
nes Vieszpatystes o jos tėvas 
radosi ant tarnystes popiežiaus 1 
dvare.

Netekus tėvu, nuvažiavo in 
Paryžių kur užsiėmė pranasza- 
yimu ateities žmoniems. Jos 
kambarys buvo papuosztas 
kaip kokis palocius in kuri ne- 
kožnas galėjo ineiti tiktai ant 
paskirtos dienos ir valandos ir 
tai už gera užmokesti. Turėjo 
ji dideli gilinki inspejimo atei
ties nes inspejo diena pradžios 
Kvietines Kares o kas svar
biausia, atmine diena ir valan
da mirties Austrijokižko cie- 
coriaus Franciszko—Juozapo. 
Taipgi inspejo ji prasidejima 
szios kares ir daug kitu svar
biu’ atsitikimu bet pati nežino
jo kada mirs.

Daugelis mums pritaria kai 
urejome tiesa padidint prenu

merata “Saules” ant keturiu 
doleriu nes supranta kad szia
dien viskas pabrango ir vedi
mas biznio daug kasztuoja o 

I ypatingai iszleidimas laikrasz- 
I ežio.

Sztai ’ka musu skaitytojas, 
penas Andrius Janaviczius, isz 
Norwich, Conn., raszo:

“Prisiuncziu jums da doleri 
už prenumerata “Saules” nes 

' žinau kad viskas pabrango tai,

ga. Acziu už laikraszti “Saule” 
kuris man laibai patinka ir no
ringai mokėsiu paskirta prenu
merata. Linkiu jums yiso labo 
ir geros pasekmes.”

Ponas Janaviczius supranta 
sziadienini padėjimą kaipo ir 
szimtai kitu musu skaitytoju 
ir noringai prisiunezia taji eks
tra doleri už prenumerata.

Ana 'diena Davenport, Iowa, 
mire kokis tai Elijoszius Du- 
Vel’l, kuris turėjo barzda 16 pė
du ilgio, isz kurios gyventojai 

r" — tęs apieL^kps labai stebėjosi?
Buvo laikai kada žmones ne- 

rziodavo ilgas barzdas ir buvo 
paguodoti kaipo ženklas įsz- 
mintingumo. Turkijoj, jeigu 
kas isz piktumo kam patrauk
davo už barzdos tai buvo bau
džiamas mirezia.

Kada Petras Didysis, Ru- 
siszkas caras, paliepė savo ba
jorams nukirpti barzdas tai ne- 
kurie taip nusiminė kad atome 
sau gyvastis ne kaip duoti nu- 
kirpt barzda.

Senovės laikuose, kada tai 
žmogus buvo puslaukinis, barz
da ir ūsai jam buvo reikalingi 
apsisaugo! nuo szalczio kaipo 
ir davė jam baisia iszvaizda 

kada turėjo kovoti priesz žvė
ris bet sziadien žmoniems barz
dos ne yra reikalingos nes turi 
jie visokius ginklus ant savo 
apsigynimo.

Norints iszradimas automo- 
biliaus yra da jaunas bet jau 
apie ji rasze biblijoj. Sztai ka 
raszo apie 'tai Nathan 11.4:— 
“Vežimai važines ulyczibmis, 
vieni kitus daužys o iszrodys 
kaip žibintys ir bėgs žaibo grei
tumu.” kitur 'taipgi skaitome 
Joel II.9: — “Bėgios jie isz 
miesto in miestą, lips ant sie
nų ir namu ir lyg per langa 
kaipo vagis nakties laike.”

Matyt kad senoviszki raszti- 
ninkai prijautė kas ateityje bus 
ir teisingai iszpranaszavo atei
ti.

Pati prezidento Roosevelto, ant susirinkimu merginu 
skautu, kurios susirinko Camp Bennie Brae, East Otis, 
Mass., pasakė svarbia kalba merginoms ir ragino jas dar
buotis del labo szio sklypo laike szio pavojaus.

SVETIMU VIETŲ
VARDAI AMERIKE

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. 4
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50 c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-

44 pus. 15c 
istorijos apie

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant

■ Motere, kokia ji nebutu, ar 
tai turtinga ar varginga, sena 
ar jauna — yra motere. Ir nuo 
pat pradžių svieto likos pa
skirta, 'kad vyras ja guodotu. 
Nėra bjauresnio dalgio kaip 
matant vyra paniekinant mo
tere.

Motere, nors butu žemiausia 
nupuolus, turi savyje ka toki, 
kas yra szventu, ka tokio neisz- 
guldomo... Motere yra motere 
ir visados tokia pasiliks o ne 
kaip poetas Kiplingas parasze 
apie motere jog: “geras ciga
ras yra geru rukymu.”

Italija turi užtektinai kares.
Tokios tai žinios skelbia isz 

Italijos. Isz visu daliu Italijos 
girdėt gyventoju rugojimus, 
kad jau turi užtektinai szios 
kares, kad yra pailsia, kad 
kraujas ju sunu sujudino mo
tiniškas szirdis, kad tukstan- 
ęziai Italu randasi nelaisvoje 
ir kad kare davede Italus prie 
tikro pasiutimo.

Negana to, gyventojai ken- 
czia daug nes neturi tinkamo 
apsiredymo ir maisto, vis ma
žiau gauna miltu, alyvos ir vis
ko kas yra reikalinga del pra
gyvenimo, kožna. diena tuju da
lyku buna mažiau todėl gyven
tojai pradeda rugo( isz visu 
daliu sklypo ant Vokiecziu kad 
juos priverto insimaiszyt in 
szia kare.

Po 'teisybei, jokiu maiszacziu 
da negirdėt nes ant to yra rodą, 
tukstaneziai slaptos palicijos 
maiszosi tarp žmonių o jeigu 
kas iszreiszkia savo neužgana- 
dinima tai gauna kulka in 
krutinę. Italai tik mansto apie 
užbaigima szios kares ir 
džiaugtųsi, kad Vokietija pra
laimėtu kare o jeigu ir Vokie
tija iszlaimet'u szia kare tai 
Italija pasiliktu po padu Vo
kietijos ir butu jos nevalnin- 
kais.

Geografijos stkjden'tas, žiūrė
damas in Jung. Valstijų žem- 
lapi, mato labai daug kuoinvai- 
riausiu vardu, jis mato, jog 
daug miestu, kaimu ir kit u vie
tų, ne'sza “isz svetimu szaliu” 
pasisavintus vardus. Kaip A- 
merikos žemlapis iszaiszkina 
szitu'os “svetimus vardinis” 
szalyje, kur istorija mumis tpra- 
nesza, jeg pradžioje tik Anglai 
apgyveno?

Pirmosios tikros kolonijos— 
ju buvo trylika — kurios suda
rė Jung. Valstijas Valstijų pra
džia, savo apgyventoms vie
toms davė Indijoniszkus var
dus, bet miestams, miesteliamw 
ir kaimams skolino nuo Ang- 
lisziku miestu ir Anglijos kara
lių vardus. Tai nėr stebėtina, 
nes kaip minėjome, daugumas 
gyventoju paėjo isiz Anglijos. 
Ir kaip jie paėmė kolonijas nuo 
Holandu ir Szvedu jie suangli- 
no vardus miestu ir miesteliui. 
Bet irgi randame “svetimu 
vaidu” geografijoj kolonijų, 
kurios tapo Jung. Valstijos po 
revoliucijos karu.

VIRGINIA insteigta 1607m., 
buvo pirma nuolatine Anglisz- 
ka kolonija. Žiūrėdami in jos 
geografija, randame labai 
daug vardu Ipaeinaucziu nuo 
karalių. “Jamestown” pirma 
apgyventa, vieta paėmė varda 
nuo karaliams James; kitas 
miestas ‘ ‘ BUckingham ’ ’ gavo 
varda nuo Anglijos karaliaus 
paloc'io Anglijoj. Apskricziu 
vardai King William, Princess 
Anne, King ir Queen, parodo 
Anglijos auksztu ponu intpk- 
mo ant ‘žmonių.

Virginijos pradžioje buvo 
mažas skaitlius Vokiecziu, 
Lenku, Italu ir kitu tautu, bet 
daiiig daugiau atvykę po pasi- 
raiszymu po “Nepriklausomy
bes Deklaracija.”

Sziadien Virginijoj matome 
va rd us ‘ ‘ Ach illesi, ” “Alpha ” 
ir “Troy,” tie vardai aiszkiai 
paeina nuo Grai'kisžku pasakų 
ir istoriszku vietų ir žmonių. 
Italai davė vardus Genoa, Nap
les ir Seneca, vienas miestas

rvadinlbas Casanova, kitas im- 
mortaliszko poeto vardu “Dan
te.” Franci ja užvardino “A- 
valon’ Champlain ir Lyons;” 
Vokis'zki kolonistai insteige 
“Germauna” — sziadien tos 
vietos nėra, bet “Spotsylva
nia,” kuri nesza varda guber
natoriaus Spotsweed vis lieka. 
Kilti Vokiszki vardai yra “Ba
den, Cologne ir Strassburg. ” 
Miestas Pulaski garbina garsu

■ Tas, kuris kasdiena suruko 
•pakeli paperosu (pakelyje ran
dasi 20 paperosu) tai in laika
♦^^^tt*********************

Sziam pavo
jingam laike, ta-
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Mare Blaszkeviczieaie, isz 
isz La Salle, Ill., raszo:— Pri
siuncziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule,” keri 
meldžiu siun/tineti del ponios 
Onos Braueskienes, in Spring 
Valley, Ill. Yra tai tinkamiau- 
se dovana kokia galiu surasti 
del mano sesutes, nes ji myli 

Lieku
•JO ) j CLtJJ. lllclllU O’CJo'U L VO, 11C

vo Amerikos Te- labai iškaityti ‘ ‘ Saule.
vyne reikalauje su pagarba, josios sesute Mare 
tavo paszialpos.
Pirkie Apgyni
mą Czedinimo. skaitykit “saule” platinkit

Blaszkeviczieaie.

rius isz valenczijos; Kožnas daigtas ,prapultie® kranto; Mistras ir Krepe- 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras sz'us> Kampelis duonos; Isz ko dideli

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga,

I puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103 

' pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, | 
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 Sziuninis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

. Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
__  ______ _____ _; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

' sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 į 
puslapiu, ..........................   15c j

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 ............    15c

No. 123 Septynios istorjos apie" 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu....................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................. .15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; 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

ir “Holland,” Airiszkus “Bel
fast Hills” ir “Dubliu.”

Nuo Rinngold matome, kad _ o___________ ,
Skandinavai gana anksti apsi-|savo liežuvio sulaikyt; 

gyveno Virginijoj. Miestui 
“Adtia,” Tazewell apskrityje, 
varda davė pietiniai Slavai, 
atmineziai Adraitic juru. Vir
ginija turi “Vienna,’’.“Peters
burg ’ ’ Buena Vista” “ Alphon- 
so” ir “Edinburg.”

MARYLAND, pietine kolo
nija apgyventa 1634 m., turi 
mažai svetimu vietų vardu. 
Szita valstija prasidėjo pri- 
klausianti prie Anglijos kolo
nija ir pilna Angliszku vardu. 
Kingsville, Charleston, Essex 
ir Riverdale. Yra Berlin, New 
Germany ir Bladensburg. Fre
derick miestą insteige Vokiszki 
palatinatai, ir Hagerstown bu
vo Vokiecziu kolonija organi- 
zupta po vadovyste Jonathan 
Hager. Francija atminta su 
Du Beis, Havre de Grace ir Lc 
Gore. Nėr jokio geografiszko 
ženkilo garsios “Bohemia Ma
nor,” kuria vieta Lord Balti
more davė pagamintojui pirmo 
Marylando žemlapio, bet kolo- 
nijalis'pkas vadas Augustus 
Herman kuri savina Vokiecziai 
ir Czekai, buvo pagerbtas su 
miestu Hermansville, St. Ma
ry ’s apskrityje.

(Bus Daugiau) 
—Comiron Council for Amer. Unity.

MEILE SUNAUS
Vienas jenerolas iszkele di

dele svodba,,(ežia jo pravarde 
nepasisako nes kaip jis vadino
si, taip,'bile tiktai buvo turtin
gu). Ant tos svo'dbos radosi 
vieni vyrai, žinoma daugiau 
'buvo aficieriu ne 'kaip prastu. 
Valgė sveczei ir gere, po vaka
rienei susėdo prie kazyru.

Jenerolas uoste laikas nuo 
laiko taboka, ne isz raguczio, 
ano tosziuikes,. tiktai isz auksi
nes tabakierkos. Czestavojo ir 
svetelius kurie areziaus sėdė
jo; ežia ant galo patiko kam ta- 
bakierka, erne in ranka ir pa
davė kitam.

Ėjo isz ranku in rankas; ne 
vienas ant galo- netemijo kur 
tabakierka. dingo nes visi buvo 
užimti kazyrems. Sieke vela je
nerolas in kišzoniu; ežia stojo 
nusiminęs, tabakierkos neran
da.

— Kas turite mano tabakier- 
ka? — praszau sugražintie nes J

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 Razbainmka, 
43 puslapiu.....................................15e

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................ 15c

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

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu...............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..............  15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 

. akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu..............15c

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-

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 į 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. Kode! 
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
udaus; 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; Velnisžkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .........................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų, 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno 'Jaiini- 
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 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaim'ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu

Keletą Juoku ir Paveikslo.
............................................. 15c

rtai;
Preke

Adresas 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

da aficieriszka žodi jog pas ji tau duota. Ir pasakyk man ko- mylėtu ir deszreliu nereikala- 
tabakierka nesiranda.

Žinoma, kad pas ji nekrete o 
kada ne pas viena nerado, puo-j lai! Geda, man tai pasakyt betj dasi tokiu ant svieto vaiku.
le nužiūrėjimas ant jo. Jaunas'kad iszsiteisinus, neslėpsiu ir ----------------------------------——

ka pasakysiu; žinau kad' ISTORIJE apie Gregorius, 
dos, tai vela balo. Ant galo teiksiesi mane suprast, mano1 ^sz Numirusiu
svecziai pradėjo skirstytis, vie- geradejau.
ui gailavo jauno aficiero o kiti 
plludo ant jo ir kožnas m išlijo 
'kad bus nuo jo dinstas atimtas.

Ant rytojaus, jenerolas ka
bina savo mandier-a iii szepa. 
'Czia kasžin kas •barksztelejo. 
Norėdamas dažinot kas tai 
butu, žiuri ir apeziuope taba- 
kierka. Visus krėtė o save už- 
mirszo. Jis, būdamas užimtas 
kortomis, pats indejo in kiau
ra kiszeniu ir ta in skverną in- 
puole.

— Po szimts kvarabu! — su
riko senis. — Jonai, bekie grei
tai pas ta jauna aficieraN—, ir 
paprašizyk, tegul pas mane atei
na jis.

Jaunas aficieraš atėjo baltas 
kaip popiera. Jenerolas puolė 
prie jo ir apsikabinės pradėjo 
bueziuot o po tam rodė taba
kierka kalbėdamas:

“Puikus jaunikaiti! visi del 
viena jauno bi'edno aficierio. Į tavos geda padarėme bet pra-

Tas nesiduoda krest ir duo-jSzyk už tai ką tik nori o bus

tai per didelis szposas.
Bet visi .tylėjo.
— Mano ponai! — kalbėjo 

jenerolas toliaus, — kitaip ne- 
iszpuola 'kaip tik turėsiu kožna 
krest.

Visi ant to pristojo.
Krėtė kožna bet tabakierkos

Nepriklausomybes 'kares Len- nerado. Tame prisiartina prie į
kisz'ka vada. Matome Holah- 
disžkus vardus “Amsterdam”

aficieraš doge raudonumu’ ge-

del nesidavei save krest?
— Maloningas .pone jenero-

vo nuo stalo in kiszeniu dėtis.
Mažai, mieli skaitytojai, ran-

“Turiu motina naszle, jau 
nuo puses motu serganezia; se
suo mano jauna, uždirbt da. nie
ką negali, mano alga labai ma
ža ir ka tik del manes ant mano 
reikalu užtenka. Motina mano 
niekados szmotelio mėsos ne
mato per ka man labai szirdi 
skauda. Paslaptai insidejau in 
kiszeniu szmoteli deszros kuria’ 
paėmiau nuo stalo.

<u Nenorėdamas pdsilikti ant. 
juoko, kaip butu užtikia desz-j 

ra mano kiszeniuje, nesidaviau 
krest mislydamas kad pas kita 
'tabakierka atsiras. ’ ’

Aszaros džiaugsmo pradėjo 
riedėti jenerolui per veidus ir 
prisiartinęs prie jauno aficiero 
tarė:

— Matau kad tu esi geru sū
num ir szirdingai myli savo 
motina. O kad galėtum ja ge
riau prižiūrėt, duodu tau dins- 
ta majoro.

Nuo to laiko buvo nuo visu

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

ANT PARDAVIMO

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

Bell Telefono Numeras 78
•20 W. Centra St. Mahanoy City

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.t.f.)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ant bokszto. bažnyczios Szv. 
Petro (Valaku žemeje) iszmu- 
sze asztunta adyna vakare. Vi
sam mieste buvo .tyku ir tamsu 
o kliosztoriuje ant karitoriu 
davėsi girdėt žingsniai kaip 
(kokio zokoninko, kuris skubi
no in savo kamibareli ant atsil- 
sio. Buvo tai pasninkas priesz 
Visus Szventus; dievobaimingi 
zckoninkai ilgiau, kaip visada, 
buvo užimti spaviednycziose, 
žinoma kaip priesz taip svar
bia szvente, tai daugumas sku
binosi kad apczystyt savo du- 
szia isz nusidėjimu. Priesz taip 
dideles szveiltes, bromai kliosz- 
toriu neuždaryti būna lyg de
vintai adynai; o tai del tikin-

Albos!
— Kunigaikszczio Albos?
— Taip, geriausias teve, ku

nigaikszczio Albos. Paregėjau 
duris bažnyczios atviras ir in- 
begau kad nuo ju pasislėpt.

— Pasislėpt, mano sunau?
— Geriausias .teve, gelbek 

mane, gelbėk ežia mane! Pasa
kysiu tau viską... mano Dieve! 
Didele kalte sunkina mane. O 
kad žinotum...

— Dievas yra geru ir miela- 
szirdingu. Jis da neatstume nuo 
saves jokio grieszninko, katras 
nenorėjo būti atstumtu.

—» Ar taip, geriauses teve? 
Tai ne yra tokiu nusidėjimu, 
kad nebutu atleisti? Bet teve

| Na tai nori, geriauses te- Tarflauja De(fei SamUl 
< ve, nori? tai gerai... esu... j _____
j Nusidėjėlis apsimalszino, szal- 
| tu prakaitu pradėjo prakai-
• tuot. Girdėjo vaikszcziojant 
tuos, kurie jo jeszkojo. Karei
viai inejo in bažnyczia su ke- 
leis zokoninkais kurie laike 
rankose deganezias žvakes. >

I . . ij — Netikiu, mano pone, —ta-, 
re vienas isz zokoninku in ka
reiviu vada, — netikiu kad 
ežia ta rastum, ko jeszkote.!

' Bažnyczia ketino jau but užra
kinta ir nieką daugiaus nerasi
me, kaip viena spaviedojanti 
žmogų ir kunigą Griaudina. I

— Gali 'but, turi teve 'teisy
be, — tarė aficieras, duodamas 
savo kareiviams ženklą kad ei- Į 
tu; bet del mus pasakyta kad 
jis in ežia insprudo o asz pri-Į 
sukimą turiu iszpildyt. Grafas

Lavinimosi laivas “Vema”,
^Vilhelmas mate toj szalyj šla
pinantis ir jeigu jis ne in baž-

keikiau taip-gi savo diena už
gimimo. Per daug inbridau in 
lekamstva ir užvydejima isz 
kurio negalėjau iszbrist. Taip 
perejo mano jaunes dienos vie
nuose kentėjimuose, užvydeji- 
mo ir rūstybes; bet mokėjau tai 
savyje slept ir priesz nieką ne- 
iszsiduot. Nudaviau priesz bro
li, kad ji myliu o szirdyje pilnas 
rūstybes buvau nes kerszijau 
užmuszimu”.

“Turėjau dvideszimts-pen- 
'kis metus, kada man tėvas ap- 

i reiszke kad mistiną savo pirm- 
Igimi sunu su kunigaikszcziute 
i Brayne ženyt. Tėvo akyse veli- 
■ nau broliui gero giliuko 'bet 
szirdyje keikiau ta szliuba ku
ris man buvo ant kelio del apė
mimo po .tėvui turto. Gali sau 
teve, numanyt, ka jaueziau, 
kada gavo tėvas nuo kuni- 
gaikszczio Braynes gromata 
kad savo dukterį už jo sunaus

nes ta viską. Žadintojai ant vis
ko už pinigą pasirengia, supra
to mano norą. Apsakiau jiems 
kaip brolis iszrodo, liepiau 
jiems prisiegt kad tai savyje 
užlaikys, pasakiau, kad jis ran
dasi pas Pampelina grafa ir 
liepiau taip padaryt kad ding
tų jis įiežine kur. Už ju darbu 
prižadėjau už trijų dienu po 
tam., deszimts tukstaneziu rau
donųjų toj ir toj' karezemoj 
'duot. Kada susznekejom, gry- 
žau namon ir in lova atsigu
liau, nuduodamas sunkia liga.”

“Mano lekajus paszauke gy- 
dintoja. Gydintojas apžiurėjas 
pripažino kad tikrai sergu. Lie
pė lovoje gulėti ir užrasze gy
duoles. Ant rytojaus isz lovos 
nelipau. Vargino mane ta baisi 
su razbaininkais sutartis, per 
ka labai blogu iszrodžiau, net 
lekajai tarp saves sznabždejo 
kad su manim negerai. Priesz

ežiu gero ka nori iszsispavie- 
dot. Ta diena jau lyg asztuntai 
adynai viskas buvo atlikta. 
Kunigai vienas po kitam aplei
do spaviednyezias: vienas tik
tai kunigas sėdėjo da spavied- 
nyczioje. Buvo juom kunigas 
Augustinas Orlandinas, kuri 
keli metai atgalios atsiuntė isz 
Rymo in Mont-Blanin.

Spaviednyczia to dvasiszko 
tėvo stovėjo kamputyje tam
sioje koplyczaiteje po vardu 
Iszganytojaus, kurioje buvo al
toriuje paveikslas nukryžiavo
te Vieszpaties Jėzaus. Žiburio 
koplyczioje nebuvo tiktai žibė
jo ties didžiuoju altorium lem
pa. Du kartu jau zakristijonas 
su raktais skambino duodamas 
pabažnam kunigui suprast jog 
tuszczia bažnyczia ir kad jau 
sziadien niekas neateis.

— Pavėlink man da valandė
lė pabūt, mano mielas, — tarė 
kunigas. — Neg'ali žinoti, gal 
da kas ateis nes žinai, jeigu isz 
darbo vėlai pareina tai negali 
ankseziaus iszsirengt. O kad ir 
niekas neateis tai asz nore- 
cziau valandėlė papoteriaut pa
kol devinta ateis.

Zakristijonas atsitraukė o 
zokoninkas spaviednyczioj sė
dėjo užsimislines apie iszga- 
ningu’s daigtus.

Praskendes mislyse negirdė
jo kaip durys bažnyczios likos 
suvarstytos. Per kokia tai va
landa,- baimingu žingsniu vaik- 
sztinejo kas tai po bažnyczia. 
Greitai pasuko in koplyczia 
kurioje sėdėjo spaviednyczioj 
zokoninkas, norėdamas pasi
slėpt. Prisiglaudė prie spavied- 
nyczios ne taip, kaip griesznin- 
kas, kuris nori priesz Atigsz- 
cziausia iiusižemint bet kaip 
pabėgėlis kuris nori pasislėpt 
nuo tu, kurie jo jeszko. Mislijo 
kad taip vėlam laike niekas 
bažnyczioj nesiranda, sudrėbė
jo, kada iszgirdo spaviedninko 
baisa, kuris in ji meilei prakal
bėjo, kad spaviedO'tusi.

— Mano teve, mano teve!... 
— sznabždejo nepažinstamas 
drebaneziu isz baimes balsu, 
neš toliaus negalėjo kalbėt.

• Spaviedninkas pabaigė mal
dele kurioje prasze nuo Dievo 
mylis'tos del apszvietimo nusi
dėjėlio.

— Na, tai mano sunau, — 
kalbino vela szvelniu balsu ku
nigas — iszpažink savo nusidė
jimus !

— Mano nusidėjimus?!... Asz 
ne del mano nusidėjimu in ežia 
atėjau.

— Kaip tai? tai tu ne in spa- 
viedi atėjai? Tai ka reikalauji?

— Mano teve! Susimildamas 
gelbek mane! Esu gaudytas 
nuo kareiviu kunigaikszczio

brangus! girdžiu jau kareiviu 
balsus... jau ineina in bažny
czia... Esu prapuolęs. Gelbek 
mane, teve, gelbek!

Po teisybei, davėsi girdėt 
triukszmas ir sumiszimas o 
taipgi žingsnei einaneziu ka
reiviu. \

— Bukie tvirtu, — tarė ku
nigas, — bukie ežia prie manės, 
■niekas nedrys tavęs užkabint 
ir jeigu mistini kad per szczyra 
iszpažinima sau palengvinsi, 
•tai esu pasirengęs vardan 
Vieszpaties.

— 'Garbingiauses teve! ne
galiu pakelt akiu ir nežinau ar 
drysiu iszpažint. Jau taip dau
gelis laiko perejo nuo tada... o 
szirdis ant to ne yra pasiren
gus.

— Mano sunau, Dievas pil
nas mielaszirdsytes ir nors ta
vo nusidėjimai butu didžiausi, 
užteks vienos tikros gailesezio 
aszaros kad juos numazgok 
Mano sunau, — kalbėjo toliaus 
kunigas pervereneziu jo szirdi 
balsu; — vardan Dievo Kuris 
savo' neprieteliams, kurie Ji 
kryžiavojo, dovanojo, kalbėk 
ir nieko nebijok. Dievas yra ne
paimta gerybe.

Sztai kaip iszrcdo ugnies 
sargas, pana Joan Leslie, isz 
New Ycrko, pasirėdžius in 
mandiera kokias neszios tie
ji sargai jeigu neprieteliu 
eroplanai pradėtu bombar- 
duot Amerikcniszkus mies
tus. Privalumas j u yra ap
saugoti žmones nuo sprogs- 
taneziu bombų ir užgesinti 
liepsna nuo bombų.

VA’ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

ny'czia insmuko, tai isztikro ne
žinau, kur jis galėjo dingti.

— Kaip tu nori, gali jeszko't, 
tau pavelyta, asz tau pažibin
siu.

Aficieras linktelėjo su galva 
ir su perdetiniu zokoninku, ėjo 
in vidurį bažnyczios. Kareiviai 
tuo tarpu pradėjo krest po visa 
bažnyczia.

Po valandai prisiartino prie 
koplyczios kurioje prasikaltė
lis isz baimes prisiglaudė prie 
spaviedninko. Spaviedninkas, 
perimtas gailesezia, pats isz 
baimes drebėjo, nežinodamas 
kas ežia gales pasidaryt. ■

— Mano Dieve! — šznabžde- 
jo kaltininkas tykiu balsu — 
jau jie artinasi, pražuvau. Te
ve, teve, neapleisk manes!...

— Vai kas ežia per vieni, ku
rie taip isznevožija. Dievo na
rna? — riktelėjo atsistojas spa
viednyczioj kunigas.

Kada paregėjo kareiviai drą
su kunigą ir iszgirdo jo baisa, 
priėjo aficieras ir tarė teisin
damasis :

— Jeszkome niekadejaus ku
ris isz ranku teisybes pabėgo.

— Palikit mus pakajuje ir 
neperszkadyikit mums szven- 
tuose daigiuose.

Aficieras neturėjo drąsos 
kad atsakyt. Atsitraukė, ne- 
prisiartines suvis prie spavied- 
nyczios ir apleido bažnyczia su 
kareiviais. Su aszaroms ir gai
lesezia dėka vo j o jam nepažins
tamas nusidėjėlis tardamas:

— Tegul tau Dievas užmokb, 
geras teve! esi mano iszganyto
ju ir apgynėju; tau esu kaltas 
mano gyvastį o kas svarbiau
sia, apezystyšiu savo sanžine.

— Dėkui Dievui, mano su
nau, — atsake kunigas; — jei
gu esi taip didelei nusidejas, 
tai nuo Dievo tiek mylestos ap
turi, jog turėsi laiko už nusidė
jimus atpakutavot.

— Atpakutavot, geras teve? 
Atpakutavot už taip dideli nu
sidėjimą, jau ta mano darbo 
auka nesiranda ant svieto tarp 
gyvųjų? O kad galeezia... butu 
tada sanžine 'sipakainesne... Bet 
esu labai susimaiszes. Nore- 
cziau tau, teve, visa praeiti pa
pasakot, norecziau tau nors pa
sakyti kuom yra tas nelaimin
gas, kuri dabar nuo smerties 
iszgelibejai.

’Spaviedninkas stojo ir tarė:
— Eikime in mano kambari, 

lenais galėsi man papasakot ir 
iszvert gailesti szirdieš.

Kada nuėjo iii zokoninko 
kambari, nusidėjėlis taip pra
dėjo pasakot:

— Tėvas mano gyveno Bruk- 
selijoj ir buvo nuo visu ponu 
guodotas. Vadinosi jis Vlades- 
loo...

vienas isz didžiausiu laive
liu (yacht) likos paaukautas 
Dedei Šamui per tūla milijo
nierių del kariszkos tarnys
tes. Laivas iszplauke ana 
diena su szimtu jaunu vyru
ku kurie lavinsis jūreivys
tes.

— Vladesloo? — pertrauke 
zokoninkas nusistebėjas; — 
Vladesloo ir tu esi?...

— Sūnūs Adolfo von Opstra- 
ten’o, grafo Vladesloo, — atsa
ke nepažinstamas susijudinęs 
isz nusistebėjimo zokoninko. — 
Taip tai asz, teve, vadinuosiu 
tuom — ir klausė ar nepažins- 
ta ji tardamas:

— Geras teve! Ar gal kada 
pažinojai mano tėvus?

— Taip, mano sunau, — at
sake zokoninkas 1 graudingu 
balsu — tavo pravarde primine 
man mano jaunas dienas. Paži
nojau gerai asz tavo tėvus.

— Nežinau ka apie tai saky
si, kaip iszgirsi mano nusidėji
mą, kaip asz tėvo varda baisiai 
nužeminau ir subjaurinau.

— IsZmeėk isz szirdies ta bai
me, mano brangus! Mielasžir- 
dyste Dievo yra be galo o ma
no privalumas yra saldini tavo 
kartybes.

— Dėkui tau, teve, labai už 
pasaldinima mano sanžines. 
Szirdis mano nuo daugelio me
tu buvo panaszi in deganti ang
lį bet tavo žodžiai rasa saldu- 
mos vedina. O kaip turiu dideli 
norą kad tau atidaryt paslaptį 
mano szirdies, idant tu ja, teve, 
galėtum iszigydint!

“Asz buvau antru sūnum 
grafo Adolfo Vladesloo; vyres
nis mano brolis, pagal vyriau
sybes prova, apėmė po tėvui 
visas gerybes ir guodone, ko
kia tėvas turėjo. Pilipas, mano 
vyresnis brolis, buvo gražus 
ant kimo ir duszios o katrie ji 
pažinojo, tai visi mylėjo. Buvo 
mokintas, Dievobaimingas ir 
drūtas. Kada buvo jaunu, tai 
prie Karoliaus Vaszono buvo 
apgintoju ir ta gilinki apturė
jo kada apgynime karaliaus 
tapo sužeistu, per ka nuo visu 
buvo didele garbe o mano tė
vas, grafas Vladesloo, gyrėsi 
juom priesz kožna su iszaiszki- 
nimu. ’ ’

‘‘Tarpe tos gentkartes rado
si toksai kurie jo npužkente. 
Tuom buvau asz. Taip-gi bu
vau pripildytas puikybe ir už- 
vydejimu, visko jam užvydejau 
ir dantimis griežiau girdėda
mas, kaip ji visokio stono svie
tas gyre ir mislinau, kaip pa
siutęs, kad kokiu nors bildu 
dasiekt tos garbes, kuria jis tu
rėjo. Keikiau pats save, kad 
manes tas giliukis nepatiko,

leis”.
‘‘Kada mano tėvai, brolis ir 

asz nuvažiavom pas Braynes’a, 
priėmė jis mus krikszczionisz- 
kai ir kožna diena datyreme 
naujos linksmybes.. Ant galo 
atsibuvo sugertuves kuni- 
gaikszcziutes su mano broliu. 
Kada asz ja paregėjau, užside
giau prie jos didele meile taip, 
kad mano akys žibėjo kaip lau
kinio žvėries”.
“Diena vinezevones likos pa

ženklinta ir toji kasdien arti
nosi; ežia smertis pertrauke 
vin'czevone nes kunigaikszlle
ne numirė per ka ant puses me
tu veseile likos nukelta. Nepoil- 
gam vela kimigaiksztis parei
kalavo mano brolio kad tas su 
svarbiu ciesoriaus reikalu va
žiuotu pas szv. Tęva. Mano bro
lis prasze manes kad su juom 
drauge važiuoezia. Su džiaugs
mu ant to sutikau su taja vil- 
czia kad ilgiaus ji Ryme už- 
trukdint.”

“Atsisveikinom su tėvu ir 
motina o ir su jo busimąją pa- 
czia ir uoszviu, po tam leido
mės in kelione. Radome popie
žių Bononijo. Brolis savo rei
kalus atliko taip, kad net likos 
nuo szv. Tėvo ir ciesoriaus pa
girtu. Nuvažiavome po tam 
paskui szv. Tęva in Ryma. 
Tenai perbuvę koki laika, bro
lis primine man, kad jau reikė
tų gryžti namon. Baisios mis- 
lys vargino mane. Pastanavi- 
jau būti prieszginiu sugryži- 
me savo brolio. Nežinojau vie
nok kaip pradėt o taip-gi neno
rėjau kad mano brolis supras
tu.”

“Piktuose darbuose velnes 
parodo kelia. Pampelinis gra
fas užprasze mudu in sveczius, 
kuris gyveno netoli Rymo. Rūs
tybe mano taip buvo insiszak- 
nijus jog negalėjau in broli 
linksmai žiūrėt. Nudaviau 
priesz broli kad asz negaliu 
važiuot, teisindamasis jog esu 
nesveikas. Brolis vienas ant to 
baliaus nukeliavo. Dvi dienas 
ketino tenai užtrukt. Pirma die
na., kada mano brolis buvo isz- 
važiaves, vaiksztinejau misly
se paskendęs, kurios man neda
vė pakajaus; tame sztai likau
si ant vienos ulyczios, užklup
tas per du latrus, kurie pride- 
ja man prie krūtinėj asztria 
smige, baudė pinigu.”

“Per ta užpuolimą ne baime 
mane apėmė bet džiaugsmas; 
szetoniszkas džiaugsmas per
vėrė mano szirdi. Iszemiau isz 
kisžeiriaiis maszna su pinigais, 
iszpyliau jiems ant delno ir pa
klausiau ju ar neturėtu norą 
uždirbti szirnta kartu tiek... 
Akys ju džjąugsmu pradėjo ži
bėt. Drdbu da ir dabar atsimi-

vakara atvažiavo karieta priesz 
ta lieteli kuriame asz buvau. 
Lekajus danesze kad atvažia
vo grafas Pampelinas. Nudavė 
didele baime. Su grafu atvažia
vo ir kardinolas Kolonnas. įli
ejo. (Bus daugiau)

BALTRUVIENE

nos moteres,
Ir del visu gero ezion indejau: 

Savi-valdos, 10 unciju,
Protiszko kantrumo, 9 uncijas, 

Czystos doros, 8 uncijas, 
Meiles artimo, 7 uncijas,
Linksmumo, 6 uncijas,

Viską reikia in viena sumai- 
Įszyti ir kas ryta, kaip tik atsi
keli'isz lovos, paimti po pilna 
dideli Szaukszta. Daktaras sa
ke kad szita gyduole gvaran- 
tuoja. Da man daktaras pridū
rė jeigu kaitrai moterei gyduole 
nebutu prijemna del smoko, tai 
liepė del tokios pridėti ant už
pakalio pleisteri vadinama— 
“diržuna botagensis”, kuris 
užlaiko moteres patogumą. Ir 
da man primine, katra isz mo
terių szita gyduole naudos tai 
greitai pasitos turtinga nes ne
reikės pinigu be reikalo mė
tyt ant visokiu kvarabu, milte
liu, lipstikiu, nes ir be to bus 
patogios ant veideliu. O katros 
labai susiraukęs veidas tai to
kios visokius miltelius perka 
ir su tuom dar labiau savo vei
delius dergia. Be reikalo pini
gus praleidžia nes kvarbos ir 
pauderei nepadabina ne tru
puti tiktai pagadina.

Pasilieka žymus ženklai, 
Pasirodo kad niekai,

Geriau naudoti gyduole ant 
szirdies, 

'Tada veidas kaip rože žydes, 
Toji gyduole labai gera,

Ka czionais receptas-yra, 
Vėlinu visoms moterėlėms 

iszsiraszyt,
Ir taip reikia padaryt, 
O greitai pamatysite,

Tuju gyduolių vertybe, 
Greitai del savo vyru patiksite,

Ir man už tai dekavosite. t

Niekam to nesakykite, 
Tik del saves užsilaikykite, 
Ka jum sziadien pagiedosiu, 

Gera rodą del jus duosiu: 
Sztai daugelis manes prasze 

mergų, 
Kad joms darodyczia kokiu 

vaistu, 
O ir motorėliu tokiu atsirado, 

Ka bjaurinusi savo veido, 
Kad tepalo kokio darodycziau, 

Apie tai joms praneszcziau, 
Tai ir tikekite, jeigu taip 

norėjot, 
Su Paryžiniu daktaru 

kalbėjau,
Ka asz nuo jo girdėjau, 

Tai in savo knyga užsirasziau, 
Papasakosiu, klausykite, 

praszau, 
Daktaras sake moterių patogu

mas nežutu, 
Jeigu jos visos linksmos butu, 

Ba motere grožybia tada 
praranda, 

Kada jos visi nervai sugenda, 
Tas pasidaro nuo moteres 

piktumo, 
Ir nuo savo velniszko ne

kantrumo,
O kada piotere per dienas 

t pykšta,
Tai jos patogumas nyksta, 

Veidas pasidaro raukszletas, 
Kaip pantaplis iszavetas, 

O tas vis yra kalte paežiu, 
Už tai nemyli savo artimu. 
Klausiau ka reikia daryti, 
Kad moteres nuo piktumo 

atpratyti, 
Sake nėra rodos kitos, 

Katros visados yra piktos, 
Kad viena kitai gerai vėlintu, 

Ir mano gyduoles naudotu. 
Receptą paraszev ant popieros, 
Sake, turi prigialbeti del kož-

Geras Liudintojas r

Gaspadoriui pavogė arkli. 
Tasai pažino ji ant jomarko ir 
paemes pažinstama Žydą kai
po liūdinto ja, nusidavė pas slie- 
dovateli.

— Ar pažinsti taji arkli? — 
paklausė sliedovatelis Žydo.

— Uj, gaspador sliedovateli, 
as tam arkli pažinau kada da 
jam buvo kumelukas, — asz 
gali priseki.

Gaspadorius arkli savo atga
vo.

Nepoilgam vienam strielcziui 
pavogė puczka ir tasai susekęs 
vagi padavė pas ta sliedovateli 
ir pasitaiko vėla tam Žydui bū
ti už liudintoja del strielcziaus.

Sliedovatelis paklausė: — Ar 
tu pažysti szita puczka ir ar 
tikrai yra tai szito strielcziaus.

— Uj vai! gaspador sledova- 
tel! As tam pucku pažystu nuo 
mažumos, kada da buvo mažiu
ku pistaletu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas

Vakaras”
MALDA KNYGE LĖJ

____
Krikszczionims Katalikams

Tavo Apgynimo Czedini- 
mo Bondai, Series E, tau at- 
nesz in deszimts metu 
33-1/3 procentą.

su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
gą del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.

____
SAULE PUBLISHING CO.,, 

MAHANOY CITY, PA. -A?



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Praeita Petnyczia, apie 

74a valanda vakare, kilo ug
nis name ant 820 E. Mahanoy 
Avė., kuris priguli prie Bolio- 
rado ir Eckerto, -kuris padare 
bledes ant 10 tukstancziu dole
riu. Priežasties ugnies lyg 
sziam laikui nedažinota. Ugna- 
gesei kovojo su liepsna -apie va
landa laiko pakol ja užgesino.

— Anglinei pikietai atva
žiavo in musu apielinke sulai
kyti darbininkus nuo darbo 
Maple Hill -kasyklose bet ju už
manymas nepasiseke. Taipgi 
norėjo sulaikyti darbininkus 
Mahanoy City 'kasyklose bet ir 
tais užmanymas -nepasiseke. Po 
tam pikietai nuvažiavo' in She- 
nandori 'kur badai -susimusze 
su darbininkais Knickerbocker 
kasyklų.

—• Ant paliepimo Sveika
tos Biuro, diena atidarimo vi
su Mokyklų likos permainyta 
ant Rugsėjo 22-tros dienos, isz 
priežasties prasiplatinimo vai
ku paralyžiaus, kuriu musu pa
viete randasi viconuiolika ligo
niu.

—< Užpraeita Nedelia li
kos -suriszt'i mazgu moterystes 
On'a Kvackiute, su Jonu Pau- 
liukoniu, isz Shenandorio. Ku
nigas P. Czesna, Szv. Juozapo 
bažnyczioje, suriszo mazga mo
terystes. Jaun'avedis yra sūnūs 
Jevos Pauliukoniene-s kuri gy
vena ant Heights. J onas yra ge
rai žinomu insziurenc agentu 
del Metropolitan kompanijos.

■—• Ana diena lankėsi -mieste 
poni Regina Traigiene isz She
nandorio, ir ponstva Jos. Rut- 
ciskai isz 'Snydertown, Pa., ir 
prie tos progos atlankė redak
cija “Saules,” nes abudu yra 
skaitytojais “Saules.” Acziu 
už atsilankyma.

t Ona Jeksztiene, 428 W. 
Centre uly., -mire namie Nedė
lios valkara, apie 8:45 valanda. 
Velione gimė Lansforde, Pa., 
buvo duktė Liudviko Žilinsko. 
Velione pergyveno mieste dau
geli metu ir sirgo apie met a lai
ko. Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir Szv. Magdalenos 
moterių drauguves. Paliko vy
ra, keturis sūnūs ir tris dukte- 
res. Vincas ir Leonas namie, 
Emilija-, pati Jono Donovan, 
Teodora namie, Ona, pati Pra
no Hume, Park Place, Valterį 
ir Gustova, Filadelfijoj. Taipgi 
paliko seserį, pati Jono Locus 
isz Staten Island. L. Traskaus- 
kas laidos. Laidotuves atsibus 
Ketverge ryta 9 vai., su bažny
tinėms apeigoms, Szv. Juozapo 
'bažnyczioje.

— Nedėliojo buvo duota 
ugninis signolas is-z dėžės ant 
4-tos ir E. Mahanoy uly., bet 
pasirodė kad ugnies nebuvo.

— Žydu parapija laikys 
pardavima senu dalyku Knapp 
name ant kampo Main ir W. 
Centre uly., per kolos dienas ir 
užpraszo visu kad juos snszelp- 
tu nes pelnas eis ant ju Beth 
Israel synagogos.

— Ana diena apvaiksztine- 
jo savo vedusio gyvenimo su
kaktuves ponsitva Vincai Mar- 
cziulionei ant 581 W. Mahanoy 
Avė. Ponia Marcziulioniene 
po tėvais vadinosi Izabele Ado- 
maicziute, isz Shenandorio.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Neužmirszkite Guodotini Skai- 
\ tytojai, atsilygint su prenumerata ui 

laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! I 
SAULE PUB, CO. Mahanoy City, Pa.

SHENANDOAH, PA.

T Subatoje likos palaidotas 
senas gyventojas Vincas Szu- 
kaitis, kuris staigai mirė na
mie 206 E. Lloyd u'l'y., praeita 

l Sereda, szirdies liga. Velionis 
Į prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir dirbo daugeli metu 
kasyklosia. Paliko sunu Juo
zą ir viena duktere Ona, broli 
Juozą kuris gyvena Minersvil
le, Pa., ir sesere S. Banuliene 
Williamston. Graborius Rėk
laitis isz Mahanojaus laidojo.

isz Amerikos
3 Vaikai Užtroszko 

Nuo Deganczio 
Szieniko

Hardwick, Minn. — Dūmai 
nuo deganczio szieniko, kuris 
užsidegė nežinomu budu, už- 
troszkino tris mažus vaikus Or- 
valo Swensono, kada tėvai bu
vo iszvažiave ant krutamūju 
paveikslu in artima miesteli. 
Kada tėvai sūgryžo namo, ra
do lovoje tris lavonus. Szieni- 
kas buvo sudegęs bet liepsna 
neprasiplatino toliaus kaip tik 
lovoje.

Motina Su Dviem Vai
kais Surasti Nužudyti

Hastings, Mich. — Grace 
Demott, 30 metu ir jos du ma
ži vaikai: 2 metu ir 5 ’mene
siu amžiaus, likos surasti nu
žudyti kada tėvas sugryžo isz 
darbo. Motina gulėjo su virve 
ant kaklo o vaikai su perpjau
toms gerklėms ant grindų -sza- 
le motinos. Koroneris yra to
sios nuomones kad kas turėjo 
juos nužudyt bet kokia tame 
buvo priežastis tai lyg sziai 
dienai palicija neisztyrinejo.

Meile Ir Isztikimysta 
Ir Po Smert

•» -----
Bonner, N. Y. — Keli mene- 

sei- a-dga-1 mirė czionaitinis gy- 
ventojąs, Marks Donell, kuris 
turėjo szuni vardu “Buggs” 
kuri labai mylėjo o szuo jam už 
tai atlsimokejo, būdamas labai 
prisiriszes prie savo pono. Ka
da veze Markso lavona ant ka
piniu, kurios yra apie 15 myliu 
tolumo nuo miesto, szeimyna 
pasiėmė su savim drauge ir 
szuni.

Po palaidojimui pono szuo 
buvo labai nulindęs ir kaip ne 
savas. Nuo tos dienos dingdavo 
jis kasdiena nežine kur o namo 
parbėgdavo tik vakare. Velio
nio motere negalėjo dasiprast 
kur szuo per visa diena laksty
davo kad sztai ana diena kapi
niu sargas davė jai žinia per 
telefoną 'buk “Buggs” randa
si ant kapiniu kožna diena ir 
guli per visa diena- ant kapo sa
vo pono neprisileisdamas prie 
savęs nieką. — Niekais tokios 
isztikimyst'es neturi kaip szuo 
del savo pono, net ir po mir- 
cziai.

VALDŽIA JAU PARDAVĖ DAUG BONDU

WASHINGTON, D. C.—Per 
tris paskutinius menesius, val
džia jau pardavė daug Bondu 
po visas valstijas Amerikoj. 
Pennsylvanijoj gyventojai pir
ko tuju Bondu, kurios yra žino
mos kaipo “Žmonių Bondai”

Mylekie Savo Nevidonus

Paveikslas ant kaireses parodo kaip Rusai dalina duonos dei Vokiszku kareiviu pa? 
imtu in nelaisve o ant deszines parodo kaip Vokiecziai prižjurineja sužeistus Maskolius. 
Kas parodo kad Vokiecziai ir Rusai turi jausma vieni del kitu laike nelaimes nes vieni 
ir kiti kovoja ant paliepimo savo perdetiniu norints to labaį neapkenczia.

Kaltina Tėvus Už Jo
Bloga Iszauklejima

Cleveland, Ohio — Kada pa
licija aresztavojo 22 metu 
George Wickert kada jis bego 
su pavogtu automobilium ir 
stojas priesz sudžia aiszkino 
kad tai yra jo tęvu kalte -kad 
jis pasiliko vagiu ir prasižen
gėliu papildydamas daugybe 
vagyscziu. Jo prasižengimai 
prasidėjo kada jis turėjo tik 11 
metu kada tai jis bandė nutru- 
cint savo moczeka kuri ji labai 
vargino ir pasielgė su juom ne
padoriai. Kada jis turėjo 18 
metu, pradėjo valkiotis po visa 
Amerika, vogė kur tik galėjo ir 
padegdavo farmeriu tvartus 
jeigu katras jam atsakydavo 
nakvyne. In laika trijų sanvai- 
cziu pavogė tris automobilius 
o kada pavogė paskutini, likbs 
suimtas.

Pats prisipažino buk nemo
kėjo raszyt ne skaityt ir niekad 
nesilanke in mokykla nes tėvai 
juomi visai nesirūpino todėl 
kaltina juos už jo bloga gyve
nimą. Kiek tai panasziu vaiku 
randasi ant svieto kūreis tėvai 
visai nesirūpina ir užbaigė sa
vo gyvenimą kalėjime arba ant 
kartuvių.

Nužudė Mergina Ir 
Pats Save

Blairsville, Pa. — Art’huras 
Richards, 26 metu, nuszove ant 
smert Juze Ruggeri, 19 metu 
mergina, kuri atsisakė su juom 
draugauti, kada dagirdo kad 
jis yra paeziuotas žmogus, tu
rintis paezia ir du vaikus, po 
tam pat's nusiszove ant smert. 
Abudu tame laike -sėdėjo -auto- 
mobiliuje netoli merginos na
mo. Kada szeimyna iszgirdo 
szuvius, 'subėgo ant vietos per
sitikrini kas atsitiko ir rado 
mergina gulinezia ant kelio 
perszaufa.

Yra tai antras panaszus at
sitikimas -nes praeita menesi 
Kenneth Sellinger czionais nu
szove savą paezia kuri buvo su 
juom persiskyrus'.

už 23,199,000 doleriu. Viso 
parduota po Amerika 348,373,- 
000 doleriu. Daugiausia pirko 
Bondu gyventojai New Yorko 
nes pirko net už 76 milijonus 
doleriu.

VOKIECZEI VĖL PASKANDINO 
AMERIKOS LAIVA

Washington, D. C. — Vokie
cziai vela paskandino kita A- 
merikoniszka lai va artimoje 
Icelandijos in 24 valandas po 
prakalbai prezidento Roose- 
velto kuris paliepė laivams 
skandyti Vokiszkus submari- 
nus ir kitus laivus kurie už
kluptu ant Amerikoniszku lai
vu. Paskandytas laivas ki
tados prigulėjo prie Danijos

ŽINUTES

London — Du tru'kei susidū
rė ant Holmes geležkelio ir 8 
pasažierei likos užmuszti ir 
apie 40 sužeisti.

Wilkes-Barre, Pa. — Du aiig- 
lekasei likos užmuszti Inman 
kasyklose: Jėsisie Smith ir Ar- 
thuras Prosgki isz Plymouth o 
du kiti pavojingai sužeisti.

Manila, Filipinai — Moro 
banditai nužudė dvi daraktor- 
kas mokyklų ir penki banditai 
užmuszti muszyje su vaisku 
kuris atėjo juos apmalszyti.

Pittsburgh, Pa. — Minksztu 
anglių angiekasei kerszina 
straiku skaitliuje 40,000 dar
bininku, kas butu dideliu pa
vojum del geležiniu fabriku.

Los Angeles, Cal. — Skersai 
Sierra .kasyklų davėsi jaustis 
smarkus drebėjimas žemes bet 
bledes nepadaryta.

Hammond, Ind — Trūkis 
trenke in automobiliu užmusz- 
damas septynes ypatas. Auto
mobilius sustojo staigai ant ge
ležkelio in kuri trenke lokomo- 
tiva.

Criggle&tone, Anglija — Eks
plozijoj gazo czionaitineje ka
sykloje likos užmuszta 22 ang
iekasei ir daugelis sužeista.

Frackville, Pa. f Antanas 
Dunda, 231 N. Broad Mountain 
uly., mire namie praeita Petny
czia. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika dau
geli metu adgal. Paliko paezia 
Petronėle ir kelis povaikius ir 
viena broli, Lietuvoje. Grabo
rius Menkeviczius isz Shenan
dorio laidos.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

bet Akos paimtas per musu val
džia ant savo pareikalavimu. 
Buvo tai laivas “Montana” 
kuris plauke su daug medžio 
bet jo 26 laivorei badai iszsi- 
gialbejo. Valdžia iszsiunte ka- 
riszkus Iri.vus ir eroplanus su- 
jeszkoti submarina kuris pa
skandino laiva ir kad ji pa- 
skandyt.

TINKAMA BAUSME

Del Nelabos Moczekos

Seattle, Wash. — Czionaiti- 
niam sude užsibaigė teismas 
Sallie Dufold ir jos vyro kurie 
likos apkaltinti už mirti ketu- 
riu metu ju podukreles, Mor
tos. Nemielaszirdinga moczeka 
iszsiunsdavo mergaite laukan 
laike szalcziu, aprėdyta tiktai 
in plonus marszkinukus, už
duodavo lankei etero ir alkoho- 
liaus idant greieziau numirtu, 
kad butu vienos burneles ma
žiau maityt ir kad butu dau
giau visko del jos vaiku.
Isz tosios priežasties mergaite 

mire. Sudas apkaltino mocze
ka ant trijų metu kalėjimo o 
tęva ant dvieju metp kad pa
vėlino moterei taip pasielginet 
su jo dukrele.

Daugelis Merginu Nori 
Parduoti Savo Ausis
Del Kitos Merginos

Lincoln, Ncbr. — Tūlas dak
taras ir advokatas, Fred Gar
rick, apgarsino kad reikalauja 
sveikos ausies del tūlos turtin
gos merginos kuri neteko vie
nos ausies laike automobiliaus 
nelaimes. Ant tojo apgarsini
mo atisiszaulke daugybe mergi
nu kurios pasiūlė savo ausis už 
$3,000, sakydamos kad gali gy
venti be vienos ausies o už tuos 
pinigus galėtu puikei pasire- 
dyf. Kitos sake jog turėtu už 
tuos pinigus gerus laikus o ki
tos padavė invairias priežastis 
kode! nori parduoti savo ausis.

Vienas jaunas žmogus kuris 
likos sužeistas kasyklose ir tu
ri tik viena ausi, raszo: “kas 
man isz szitos vienos ausies kad 
mane ir taip niekas nemyli. Ge
riau turėti 3,000 doleriu ne 
kaip ausi. ”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

I Ne Visi Gali Taip 
Padaryt

Philadelphia, Pa. — Ana die
na palicijantas pakvietė in sū
dą Jamesa Carpen, 22 melu, už 
tai, kad per visa sanvaite laike 
savo automobiliu prie savo na
mo ant ulyczios. Sudžia jo už
klausė kodėl jis hėphdeda au
tomobiliu in garadžiu, ant ko 
jaunas žmogus jszaiszkino kad 
iiC'turi pinigu idant automobi
liu laikyt in garadžiu o savo 

•garadžiaus neturi. Taipgi ap- 
| reiszke sudžiui buk jis uždirba 
tiktai 20 doleriu ant sanvaites 
ir isz duju pinigu turi iszmai- 
tyt motina, dvi sesutes, save ir 
užlaikyti automobiliu. Sudžia 
jam paliepė parduoti automo
biliu pakol turės daugiau pini
gu ant pastatymo savo gara- 
džiaus ir paliepė jam eiti na
mo.

Apleido Savo Keturis 
Iszbadejusius Vaikus
New York — Ant slapto pa- 

szaukimo palicija pribuvo in 
narna ant East Side kur rado 
keturis pusgyvius, iszbadeju- 
sius ir apdriskusius vaikus, 
graudžiai verkenezius. Ant 
grindų kambarėlio rado 20 
tuszczias arielkines bonkas ir 
sena rnaisza. Mažiauses isz vai
ku turėjo 2 metus o vyriauses 
turėjo 10 metu, kurie gulėjo 
ant. seno supuvusio szieniko.

Kada palicija inejo, vyriau
ses vaikutis paszauke su 
džiaugsmu: “džiaugiamės kad 
jus atėjote nes jus mums duosi
te valgyt”. Palicija lyg sziam 
laikui nedoru levu nesurado. 
Matyt kad girtuoklei tėvai ap
leido vaikus, negalėdami ju 
iszmaityt nes viską pragėrė ka 
uždirbo kaip parode tuszczios 
bonkos nuo arielkos.

Alus Ir Vynas Prailgino 
Jai Gyvenimą

Detroit, Mich. — Iszgerda- 
ma po du stiklus vyno ir tris 
stiklus alaus ant dienos kaipo 
ir laipiodama trepais in virszu 
ir žemyn nemažiau kaip kokia 
deszimts kartu ant dienos, yra 
priežastim geros sveikatos ir 
ilgo amžiaus Mrs. Katrės Drill, 
kuri ana diena apvaiksztinejo 
savo 99'.metus gimimo dienos. 
Ant tos atminties suvažiavo 
net 64 narei jos szeimynos isz 
visos Miczigano valstijos ir ki
tur.

Isztikimiausia
— Atmink, kokios moteres 

yra iszti'kimiausios ir teisin
giausios.

—■ Szviesplaukes.
— Prieszingai!
— Juodplaukes.
— Da arsziau, neatminei.
— Na, tai kokios, pasa

kyk?
— Žilos.
— Turi teisybe.

Bedarbe Amerikoj Neužilgio Pasibaigs;
Bus Štokas Darbininku .

New York — Visoki biznie- 
rei pramonyseziu pranaszauja 
buk ateityje nebus 'bedarbiu 
czionais ir sklypui gali būti 
trumpa darbininku. Sziadien 
Amerikoj randasi 54 milijonai 
žmonių kurie t'uri darbus o tu
ju, kurie randasi be darbu ir 
negali sau surasti darbu yra 
tiktai apie du milijonai žmo

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiautis Graboriaa 

:: Gabiausia* Balsam uoto ja* lt

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas a z i o j f J 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar WF' 
nakti. Visada turi pil- r- 
na pasirinkimą meta- K V 
liszku ir kieto medžio 1 

' Grabu. Laidoja nu- j 
mirelius pagal naujau- I 
šia mada ii mok^ltf.' ■ Į 

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos J » 
prekes. S3

DU OFISAh
Mahanoy city; sis w. sPrUe. st.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willin* Str.M 

Moli Tnlpfonas MP.-J

NELABAS GARNYS

Atnesze Daugiau Kaip 
Jie Melde; Tėvas Ap
alpo Isz Susijudinimo

Racine, Wis. — Tris kartus 
garnys atlankė past ogia Roger- 
so Pearson ir kožna karta pa
likdavo dovanele pavidale ma
žos 'dukreles. Tėvas, turtingas 
gyventojas, mylėjo labai duk
reles, bet kanecz geide turėti 
sūneli. Kada vela tikėjosi at
silankymo pono garnio, tėvas 
karsztai meldėsi in koki tai 
patroną nuo tokiu dalyku idant 
palieptu jis garniui kad atnesz- 
tu sūneli.

Ant galo garnys pakliuvo 
pas Pearsona. Atėjo daktaras 
in pagiaiba ir po kokiam tai 
laikui pranesze tėvui, kurią šu 
nekantrumu lauke kitam kam- I • 
baryje kad susilaukė sūneli. 
Nudžiugęs tėvas padekavojp 
daktarui jausdamas kad aht 
galo jo maldos likos iszkląusy- 
tos. Po keliu minutu inbega vė
la daktaras szau'kdamas: “Ve
la sūnelis.” Pearosnas vos. ne
suklupo bet nuduodamas užga- 
nadintu, pasisveikino su dak
taru dekavodamas ir už antra 
nasledninka.

Bet po keliu minutu inbega 
volą daktaras su naujiena: 
“Susilaukei treczia suilell.’.’ 
Kada ta tėvas iszgirdo,- kad 
pasiliko tėvu trynuku, nelai
mingas plumptelėjo ant grin
dų ir apalpo... kaip motere.

Matyt, kad už da.ug karsztai 
meldėsi prie patrono, kuris ji 
taip gausei apdovanojo.

Nužudė Tęva Už Su- 
muszima Motinos

Phoenix City, Ala. — Earl 
Gullat, 17 metu, vedes ir ievas 
dvieju vaiku, likos uždarytas 
kalėjimo už nuszovima savo tė
vo, 42 metu amžiaus, paleisda
mas iii ji net penkis szuvius, 
užtai kad tasai sumusze jo mo
tina laike barnio. Tame' laike 
tėvas sėdėjo prie savo sergan- 
czio anūkėlio kada sūnūs inbe- 
ges in kambarėli pradėjo in ji 
szauti.

PLATINKIT! ‘ 
“SAULE” 1=^ 

SKAITYKIT
j

nių. Fabrikai, kurie turi val- 
diszkus kontraktus, dirba ant 
trijų sziptu ir dirba ilgas va
landas kad tuos kontraktus pa
dirbti. Fabrikai, kurie dirba 
tuos kontraktus reikalauja 
darbininku ir jeigu kare tesis 
ilgai, tai czionais gali būti što
kas darbininku.
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