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Skandys Visus 
Vokiszkus Laivus

KURIE SKANDINA KITUS LAIVUS

VOKIECZIAI
SUPLIEKTI

Krausto Du Miestus
Homestead Ir Duquesne namai Ardomi, 

Kad Pastatyti Dideli Fabriką

WASHINGTON, D. C. — Kariszkas
ministers apreiszke, kad Prezidentas Roose- 
veltas iszdave paliepima skandyti visus gin
kluotus Vokiszkus laivus, kurie skandina 
kitu Tautu laivus, o ypatingai Amerikon- 
iszkus laivus, kurie gabena paszialpa del 
sklypu kariaujancziu su Vokiecziais. Ame- 
rikoniszki laivai draugaus Angliszkiems lai
vams ir kitu tautu laivams kurie plaukia 
in Europa ir apsaugos juos ant mariu.

Anglikai Kerszina Bombarduoti Ryma

10,000 Užmuszta Ir Sužeista 
Artimoje Smolensko; Rusai 

Paėmė 160 Tanku Ir 
40 Armotu

London. — Anglikai aproisz- 
ke Italijai kad pradės bombar
duoti Ryma atkerszindami už 
papildytas skriaudas ant j u 
per Italiszkus eroplanus kurie 
užmusze daug žmonių. Dabar 
galima tikėtis visokiu baiseny
bių nes Anglikai netemins ant

Baisi Nelaime Ant Geležkelio Japonijoj

Tokio, Japonija. — Daugiau 
kaip szimtas žmonių likos už- 
muszta ir sužeista, laike nelai
mes kokia patiko ant valdisz- 
ko geležkelio artimoje Aboshi.

Vokiecziai Szaudo Francuzus

London — Vokiecziai pradė
jo szaudyt Francuziszkus gy
ventojus kurie yra jiems prie- 
szingi ir pasiprieszina priesz 
j u valdžia. Szimtai žmonių Ii-

Isz Amerikos
Mergaite, Kuri Miego
jo Per 6 Metus, Mirė
Erie, Pa. — Asztuoniu metu 

mergaite, kuri miegojo per sze- 
szis metus, mirė ana diena Folk 
State ligombuteje, Jos kūnelis 
buvo labai sudžiūvęs. Buvo tai 
Maksina Yarrington, kuri ap
sirgo ta ja liga Septemberio 24 
diena, 1935 mete, kada ja tėvai 
paguldė in lova ant atsilsio, 
ipabucziuodami ja ant “laba 
nakt.” Nuo tosios dienos mer
gaite daugiau nepabudo isz 
miego. Buvo žinoma visoje ap
linkinėje kaipo “Mieganti Pa
togi Mergaite.” Daktarai ja 
maitino su sriuba nes nieko ne
galėjo ntiryti. Paskutini meta 
mergaite pradėjo džiūti ir isz- 
rode kaip szeszelis.

— Del ko jeszkai pasilsio, 
jeigu užgimė! del procios, o ko
dėl nori ragauti saldumu kie
liuke kartybių. Geriausia mo
kinkis tykiai kentėti ne kaip 
džiaugtis garsingu juoku.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 

ko leidines bombas kad tik at- 
kerszyt už ju bledes. Norints 
Popiežius iszdave paliepiama 
visiems Katalikams melstis 
kad kare pasibaigtu bet tas 
nieko negialbes už nužudytus 
gyventojus.

❖
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Valdžįa nusiuntė daktarus 
ir paszialpa ant vietos nelai
mes, surinkti užmusztuosius ir 
duoti pagialba sužeistiems.

kos aresztavoti ir uždaryti ka
lėjimuose. Osle, Norvegijoj, už 
ta pati prasižengimą Vokie
cziai suszaude penkiolika žmo
nių ir daug aresztavota.

Eidama Atlankyt Miru
si Tęva Likos Mirtinai

Sužeista

Philadelphia, Pa. — Eida
ma skersai ulyczia in Szv. Pet
ro kapines atlankyti kapa savo 
mirusio tėvo, Vanda Smietana, 
24 metu, likos partrenkta, per 
sunku troba ir mirtinai sužeis
ta, mirdama vėliaus Northwes
tern ligonbuteje nuo perskelto 
pakauszio. Nelaiminga mergi
na gyveno po 2552 E. Alleghe
ny Ave.

Uždirbo Turtą Ant
Skutamųjų Peiluku

Philadelphia, Pa. — Tamo- 
szius Major, 73 metu amžiaus, 
kuris per daugeli metu parda
vinėjo amt ulyczios skutamuo
sius peliukus (razor blades) ir 
kuris mirė kėlės įsanvaites ad- 
gal, ipalliko turto vertes 15,000 
doleriu. Jo kiszeniuose ir pa- 
mus'zale surdoto surasta 1,900 
doleriu.

§ Apie ka kožnas vyras tu
ri žinoti ? — Kad apsipacziuoti.

Mcskva- — Hitlerio armija 
eina in Ukrajina po smarkiam 
supliekimui per Rusus. Po asz- 
tueniu dienu smarkaus muszio, 
Rusai užmusze ir sužeidė dau
giau kaip 10 tukstaneziu Vo- 
k(iecziu nuo kuriu paėmė daug 
kariszko materijolo, 160 tanku 
ir 40 armotu.

Prie Jaritsovo Vokiecziai 
taipgi panesze dideles bledes 
netekia daug kareiviu, 1,000 
armotu ir 100 bomhiniu armo- 
teliu.

Stokholmas, Szvedija—Szve- 
dai neteko trijų savo geriausiu 
laivu kurie eksplodavojo ir 31 
karei* ei likos užmuszti pris tę
voje Harsfjarden.

Washington — Ant paliepi
mo prezidento Roosevelto, ka- 
riszki laivai dabar pradėjo 
draugauti laivams kurie gabe
na paszialpa in Europa del sa
vo draugu idant juos apsaugo
ti nuo Vokiszku laivu. Amerika 
paskolins Rusijai da 50 mili
jonu doleriu ant apsigynimo 
nuo Hitlerio.

Shanghai — Angliszkas lai
vas, prikrautas su visokiu ta
vom, likos sulaikytas per Ja
ponus. Tavoras yra paskirtas 
del Kinu.

Rymas — Girdėt kad Musso- 
linas labai gailesi kad instojo 
in szia kare ir kaip girdėt tai 
turi didelius nepasisekamus ir 
mano kad kares nepasiseks lai
mėti. Bet Hitleris nesirūpina 
kiek kareiviu žūsta ant kares 
lauko tik kad paniekti savo ne- 
užganadinama tikslą.

Teheran, Iran — Reza Sza- 
has Pahlavi, isz Irano, iszsiža- 
dejo savo sosto del savo 21 me
tu sunaus, tame laike, kada 
Rusiszki tankai artinosi prie 
miesto. Szahas buvo prie to 
priverstas per Rusija ir Ang
lija ir isz priežasties blogos 
sveikatos.

Rymas — Czionais valdžia 
dabar iszducda korteles gyven
tojams ant duonos kurios czio
nais yra labai trumpa.

Dublinas, Irlandija — Per 
nežinoma eksplozija 4 aficie- 
rei ir 10 kareiviu likos užmusz
ti ir 19 sužeisti laike manevru 
Glen Imaal.

Budapeszt, Vengrai — Ser- 
biszki pasikelelei sunaikino 

kaima Tabor, Jugoslavijoj, 
kuriame žuvo 800 žmonių. Visi 
geležinkelei tenais sustojo ėja 
nes kelei likos sunaikinti per 
pasikelelius.

SMARKUS MUSZIAI
PRIE LENINGRADO

Vokieczei Supliekti
Moskva — Smarkus musziai 

atsibuvo aplinkinėje Leningra
do kuriuose Vokiecziai likos 
taisei supliekti. Rusai skelbia 
kad paėmė 25 sunkius tankus, 
tris apginkluotus trokus, 9 ar- 
motas ir daug kareiviu užmu
sze. Taipgi paskandino de- 
szimts Vokiszku transportiniu 
laivu su kareiviais ir tris ka- 
riszkus laivus. Artimoje Mur
mansko ir Norvegijos taipgi 
paskandino tris torpedinius 
laivus ir viena submarina.

Anglikai Bombardavo
Kaira

. . Kairo, Egiptas — Angliszka 
eroplanai bombardavo szi mies
tą užmuszdami apie 100 žmo
nių ir tiek sužeidė. Miestas li
kos taisei sunaikintas. Kairas 
ženklina taip Muzulmonams 
kaip Rymas Katalikams.

PAKVIETĖ LEWIS’A 
ANT SUTAIKYMO

STRAIKO!
Shenandcah, Pa.:—Angleka- 

sei isz o„xus apielinkes, ana 
diena pakvietė prezidentą Jo
hn Lewis’a, kad pribūtu in 
czionais padaryti kokia nors, 
sutaiką kas kiszard traukimo 
mokeseziu 10 doleriu daugiau 
nuo kežno darbininko, ant me
to, in Unijos Iždą.

Isz tos priežasties atsibuna 
maiszacziai tarp angleka&iu, 
kaip tai ana diena atsitiko 
Hazlėtcne, kur keli anglekasei 
likos smarkei apdaužyti.

Szicje apieiinkeje apie 20,000 
anglekasiu sustojo dirbti, bū
dami “neužganadinti isz pakė
limo Asesmento!”

Ar Lewis’as pribus tai ant 
to neatsake, ir gal neprims an- 
gleka&iu praszymo.

Pirkite Apgynimo 
\ \ Czedinimo Bondus 

\> “ ir Markes.

Amerika Jau Suszelpe 
Kariaujanczius Skly
pus Su 200 Milijonu

Doleriu

Washington, D. C. — Lyg 
sziol Amerika jau suszelpe 
sklypus, kariaujanczius priesz 
Hitlerį, su 190,447,670 milijo
nais doleriu, pinigais, laivais, 
maistu ir kitokeis reikalingais 
dalykais. Prezidentas Roose- 
veltas da mels kongreso kad 
paskirtu ant tojo tikslo da sze- 
szis bilijonus doleriu kad su
pliekti Hitlerizma ir iszgialbet 
svietą nuo jo nelaisvės ir pri
spaudimo.

Rusai Bombardavo
Rumunijos Pristovas

Moskva — Rusiszki laivai 
smarkei bombardavo Rumu- 
niszkas pristovas Konstanta ir 
Salina kuriuos valdo Vokie
cziai. Rusai paskandino ketu
ris Vokiszkus transportus ir 
padare daug bledes. Vienas 
Rumuniszkas regimentas likos 
visiszkai iszskerstas.

Nelaiminga Finlandija
Daug Kenczia

Moskva — Laikrasztris Prav
da skelbia buk sziadien Fin
landija daug kenczia nuo Vo- 
kiszkos prispaudos, gyventojai 
iszbadeja ir ateitis Finlandijos 
yra labai apverktina o tai vis 
isz priežasties veidmainingu 
patrdjotu kurie pardavė tėvy
nė in Vokiecziu rankas ir likos 
melagingu budu intraukti in 
kare bet gyventojai turi vilti 
kad tieji Judosrdai užmokės už 
tai savo gyvastimi. Finlandija 
nori pakajaus ir badai jau pra
dėjo daryti taika su Rusija.

Baisi Vėtra Filipinuose

Manila, Filipinai —- Apie 
szimtas žmonių žuvo ir daug li
kos sužeista per baisia vėtra 
kuri prapute per sala Luzona. 
Bledes milžiniszkos, daug kai
meliu užlieta ir namai iszvers- 
ti. Kitur taipgi žuvo daug žmo
nių bet da nedažinota skait
liais nes visi telegrafai likos 
suardyti.

Skaitykite “Saule”

MIESTAI PERKELTI KITUR

PITTSBURGH., PA. — Panedelije Car- 
negio Illinois Steel Kompanija pradėjo griauti 
namus dviejuose miesteliuose: Homestead ir 
Duquesne, nes ant tosios vietos statys 
valdiszkus fabrikus už 80 milijonus Dole
riu. Konia 8,000 žmonių Homesteade, ir 
2,000 žmonių Duquesne priversti krausty
tis in ilgas kazarmes kurios likos pastatytos 
tuom laik del tujų žmonių.

Anglekasis Mirė Nuo 
Iszgasties

Wilkes-Barre, Pa. — Juozas 
Sagaika, Slavokas, 32 metu, 
prikraudamas maža karuka (ko
ki naudoja anglinei butlegerei, 
su anglimis, anglinėje skylėje, 
užmiestyje, likos prispaustas 
per krintanezias anglis prie 
propo. Draugai ji greitai isz- 
gialbejo, in laika puses valan
dos. Juozas kalbėjosi su jais 
per visa ta laika bet mire in 
pen'kes miliutas priesz atlosi
ma. Kada ji daktarai peržiūri
nėjo, persitikrino kad ant jo 
kūno nesirado jokiu sužeidimu 
ir vidurei buvo sveiki. Nutar
ta kad Juozas turėjo mirti isz 
dideles baimes, manydamas 
kad ji jau neisąkas.

Iszsiuntines Gimimo 
Metrikus

Harrisburg, Pa. — Suraszu 
gimimu bjuras apgarsino buk 
jau sudavadijo rekordus gimi
mu tiems kurie pareikalavo sa
vo metrikų kurie gimė priesz 
1906 meta nuo kada suraszas 
gimimu likos investas Pennsyl- 
vanijoj.

100,000 Galonu Alie
jaus Sudege

Columbus, Ohio — Deszimts 
ku'biliniu vagonu su aliejum 
nuėjo su durnais kada vienas 
isz vagonu iszsirito isz begiu, 
ant Pennsylvanijos geležinke
lio arti czionais.

Daugiau kaip szimtas tuks
taneziu galonu aliejaus sudege 
o liepsna buvo matyta net už 
20 myliu tolumo. Daug artimu 
namu buvo pavojuje sudegi
mo. Ugnagesei stengėsi užge- 
syt liepsna bet negalėjo prieiti 
arti nes buvo per karszta pri
siartint.

—• Kožnas žmogus sziam 
sviete yra vargszas, nors neku- 
rie rodosi busent laimingais, 
nes toji musu žeme nėra rojum 
saldybes, bet karszcziausiu 
aszaru pakalne.

' Tarp suardytu namu randa
si Lietuviszka, Lenku, Slavo- 
ku irRusu bažnyczios ir didele 
publikine mokykla. Graudu 
žiūrėti kaip žmonelei yra susi- 
rupinia, netekia savo namu ir 
turi kraustytas in nauja vieta 
Homestead Park, o kiti apsigy
vens ant kalno, ant kitos puses 
upes.

Kompanija nežiūri ant var
go žmonių, kad jiems prirei
kia žemes, tai priverstinai pa
ima, c tu. žmogau dėkis kur 
nori.

Homestead ir Duquesne ran
dasi daug Lietuviu, kurie turi 
savo parapija ir biznius.

Rasztininke Iszgialbe- 
jo $6,900 Kompanijos 

Pinigu
Philadelphia, Pa. — Keturi 

piktadarei inejo in ofisą Met
ropolitan insziurenc kompani
jos, 1833 S. Broadway uly., ir 
pareikalavo nuo darbininku 
kad atiduotu visus pinigus. 
Margarieta Esola, viena isz 
rasztininkiu, priszoko prie ge
ležines seifos užtrenkdama du
ris. Norints banditai visaip 
kerszino bet ne vienas darbi
ninkas nesijudino isz vietos. 
Banditai, iszgirde kad kas to
kia atlipa in virszu, greitai ap
leido vieta. Margarie'ta tokiu 
budu iszgialbejo kompanijos 
pinigus, 6,900 doleriu, kurie 
radosi tame laike szepoje.

Mirtis Suardė 
Vinczevone

Philadelphia, Pa. — Anta
nas Angelaitis, 30 metu, sėdėjo 
su savo sužiedotine, pana Jean 
Winkler, 27 metu, kalbėdamas 
apie prisiartinimą ju svodbbs 
ateinanti menesi ir darė viso
kius parengimus kad staiga! 
Angelaitis pajuto smarku 
skausmą galvoje ir sukrites 
szale savo mylimos numirė. Li
kos tuojau nuvežtas in Metodis
tu ligonbute bet daktarai nu
tarė kad jis jau negyvas. Myli
ma sziadipn guli namie sergan
ti nuo didelio susijudinimo ir 
gailesties, netekdama taip stai
ga! savo mylimo.
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Kas Girdėt
i Ajnerikoniszka Apsaugoji
mo drauguve ana diena apgar
sino akyva surasza mirtinu at
sitikimu laike darbo ir ant uly- 
pziu.

Isz tojo raparto dažinojome 
buk praeita meta 96,500 ypatų 
likos užmuszta Amerikoje o 
9,100,000 ypatų likos sužeista.

Bledes isz tosios priežasties 
iapskaityta ant 3,500,000,000 
doleriu.

Daugiausia žmonių užmuszta 
[buvo 1936 mete .nes tame mete 
žuvo nuo visokiu nelaimiu 110,- 
052 ypatos.

Daugiausia isz tu nelaimiu 
[buvo paežiu žmonių kurie bu- 
yo apsileidę ir netemino ant 
Įsavo gyvaseziu.

Kožna meta beveik szimtas 
tukstaneziu ypatų netenka gy- 
yaseziu ir milijonai buna su
žeisti ant viso amžiaus — yra 
itai tikra Namine Kare.

Norints valdžia .stengėsi vi- 
sokeis budais praserget žmo
nes nuo nelaimiu bet kas meta 
nelaimes nesusimažina tik pa
sidaugina.

Institutas arba Lithuanian 
Cultural Institute. Žemiau pa- 
siraszes pakviestas to institu
to direktorium ir pirmuoju or
ganizatorium. Instituto buvei- . ine numatyta Czikaga, antras1 
didžiausias pasaulyj Lietuvisz-I 
kas miestas.

Prof. Kazys Paksztas Ph. 1). 
Lietuviu Kultūrinio Instituto 
Direktorius, 6017 S. Kenwood 
Ave., Chicago.

Karaliaus Brolis Pasveikintas New Yorke —$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

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

Kasztai apgynimo sklypo ir 
apsaugojimo jo nuo nevidonu, 
daejo jau menesije Liepos lyg 
.50,785,000,000 doleriu, kaip 
parodo valdi'szkas suraszas isz- 
eigu. Daugiau kaip trys ir pu
se bilijonu doleriu iszleista ant 
kariszku kontraktu del Angli
jos.

Taipgi iszleista ant padirbi
mo nauju eroplanu arti 12 'bi
lijonu doleriu, apie 8 bilijonai 
doleriu ant kariszku ir tavori- 
niu laivu, kiti 8 bilijonai ant 
nemotu ir amunicijos-, penki ir 
puse bilijonai ant statymo fab
riku ir ju padidinimo ir kiti bi
lijonai ant kariszku abazu kur 
sziadien lavinasi apie du mili
jonai vyruku.

Guodotini skaitytojai, jeigu 
Turite pažinstamu ar draugu, 
kurie da ne yra mate ne skaitė 
“Saule”, prisiunskite ju aisz- 
kius adresus o mes su mielu no
ru nusiunsime laikraszti ant 
pažiūros kad galėtu pasiskaityt 
ir žinoti kokiu laikraszcziu 
* ‘Saule” yra. Tokiu budu pa
tarnausite mums ant .praplati
nimo laikraszczio ir žmonos ga
les su juom susipažinti.

Motere kuri dagyveno dau
giau kaip 40 metu, gali tikėtis 
kad da pagyvens ant svieto 31 
metus nes po 40 metu pavojus 
ne taip didelis gyvenimo kaip 
isz pradžių.

f Amerikos Lietuviu organi
zacijos, susiburusios in A.L.R. 
K. Federacija, jau sziu metu 
Birželio men. pabaigoje buvo 
nusprendusius inkurti tokia in- 
staiga, kuri supažindintu Ame
rika su Lietuviu tautos, kultū
riniais laimėjimais ir ju politi
niais troszkimais. Szitas suma
nymas rado pilno pritarimo ir 
A.L.R.K. Federacijos 28-me 
kongrese, Marianapolio Kole
gijoj, 1941 m. Rugip. men. 7 d. 
Naujai instaigai parinktas 
jardas: Lietuviu. Kultūrinis
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Kaip ilgai tensis szioji kare? Į 
Sziadien niekas ant tikrųjų j 

negali ta inspėt, kaip ilgai ten- 
sis szioji kruvina kare kuria 
pradėjo Hitleris o per kuria 
kankinasi visas svietas.

Daugelis yra tosios nuomo
nes kad tokia brangi kare ne
gali ilgai testis nes ant to truks 
daug pinigu ir visokio materi- 
jolo. Senovės laikuose buvo 
septynių metu kares, buvo ir 
trisdeszimt-metine kare bet 
tada kares kasztavo ne puse 
tiek, kiek sziadien kasztuoja.

Tuose laikuose kareivėi mai
tinosi tuomi ka pavogdavo, 
szaudomu ginklu nenaudojo 
tik pakol užteko žmonių, taip 
ilgai vadai vedė kare.

Sziadien vedimas kares kasz
tuoja milijonus doleriu ant die
nos. Kožnas 'bombardavimas 
isz eroplanu kasztuoja tukstan- 
czius doleriu. Isz 'kur gaut pi
nigu? Todėl žmones stebėsi kad 
laike kares vargingiausos skly
pelis gali vesti kare bet jis pa
taiko aplaikyti isz kur nors pi
nigu ant apsiginklavimo ir ve
dimo kares.

Svietas mane buk 1914 mete 
Svietine Kare nesitrauks il
giau kaip kelis menesius nes 
Europa neturės užtektinai pi
nigu ant vedimo ilgu kariu. 
Tuom laik tęsęsi ji net keturis 
metus. Atsirado pinigu ant isz- 
laidu ir buvo užtektinai ap
ginkluotu žmonių.

Sziuo kartu Hitleris užvedė 
žai'bine kare ant kurios pasi- 
renginejo ilgus metus ir buvo 
tvirtu buk už keliolikos mene
siu turės visa Europa savo ran
kose ir po padu.

Butu gal tame jam pasiseko 
kad ne pasiprieszinimas Lenki
jos, Jugoslavijos, Graikijos, 
Anglijos ir ant galo Rusijos, 
kuri isz pradžių 'buVo jo drau
ge. Kare eina toliau. Žūsta 
sklypai ir krauja lieja žmones 
bet ir Vokiecziai yra priversti 
siunsti vis naujus ir szviežius 
pulkus ant kares lauko.

Amerika da formaliszkai ne
justojo in kare bet ima joje 
karsztai dalybas, siausdama 
kariszka paszialpa visokio bu
do tiems kurie kovoja priesz 
Hitlerio priespauda ir pati tve
ria ezionais drūta ir milžinisz- 
ka armija'jeigu rėiketu nuo to
jo bestijos gintis.

Darbsztus senatorius Pepper, 
isz Floridos, kuris isztikimai 
stovi prie kariszko programo 
prezidento Roosevelto, pasakė 
sekaneziai :

“Tieji 40 bilijonai doleriu,1 
kokius szimet iszduosime ant 
prisirengimo karei, tai tiktai 
laszelis nes in ateinanezius du 
metus turėsime gal iszduoti po 
100 '.bilijonu doleriu ant meto 
o visas tas daubas gal kasztuos 
mažiausia 300 bilijonu doleriu.' 
Ateis laikas kada galybe viso 
svieto, kurie geidžia laisves, 
Susirems su Hitleriu, nevidonu 
laisves, ir svietas ji ant galo 
ingal.es. Bet tas gal da negreit 
atsitiks. Musu vyrukai gal .pa
siliks ant tarnystes penkis me
tus o gal ir deszimtš nes karo 
gali taip ilgai tenstis o gal ten-

Grofas Kent, brolis Anglijos karaliaus Jurgio VI, isz 
Anglijos, yra sveikinamas New Yorke per miesto majora 
LaGuardia. Kent atlėkė isz Kanados eroplanu ir szis pa
veikslas likos nutrauktas New Yorke. Isz ten jis iszke- 
liavo automobilium in Hyde Park, kur svecziavosi su pre
zidentu Rooseveltu kėlės dienas.

sis per visa gentkarte. Todėl, 
kam mums meluoti musu vyru
kams nes matome kad su kožna 
valanda padėjimas yra pavo
jingesnis.

Žinoma, tasai padėjimas gali 
persimainyt netikėtai. Viena 
klaida padaryta per Hitlerį ga
li užbaigti szia kruvina kare.

Aplaikeme žinia isz Lietu
vos buk’fenais visos Lietuvisz- 
.kos spaustuves randasi po nau
ja valdžia ir spausdina tik ta, 
ka valdžia paliepia. Tosios 
spaustuves nespaudžia knygų 
o ypatingai maldaknygių, to
dėl per keliolika metu negali
ma bus pargabenti isz Lietuvos 
knygų. Todėl, jeiu turite seĮnas 
maldaknyges amt kuriu iszmo- 
kote skaityt ir atsivežei su sa
vim iri Amerika, prisiunskite 
jas ant apdarymo in musu 
spaustuve o apdarysime jums 
kaip nauja. Jeigu turite ir ki
tas senas knygas, prisiunskite 
jas mums ant apdarymo.

SVETIMU VIETŲ
VARDAI AMERIKE

antros žuvusios kolonijos isz 
daugiau szimto gyventoju, ku
rie atvyko 158j6 m. ir žuvo nuo 
bado ar Indijonu užpuolimu. 
Kai kita ekspedicija atvyko 
1590 m. buvo rasta, jog koloni
ja. isznaikinta bet raides “Cro- 
atan” inkirstos ant didelio me
džio. Nežinoma ar vardas reisz- 
kia Indijonu szeimyna ar bū
reli Delmatian—jurininku, ku
rie aplanke szita Roanoke Sa
la. Trys miestai nesza Slavu 
vardus — Bostic, kuris Kroa
tu kalboje reiszkia vardas ir 
“Warsaw” ir “Odešsa”.

Puritanai, kurie atvyko in 
’ Nauja Anglija paliko žymes ju 
rcliigiszku insitikinimu su bib- 

' liszkais vardais. Nepanašaus in 
Virginijos ponus, szitie pilgri- 
mai nekente karaliszkus var
dus 'bet atsiminė tęviszkes’ 
miestus, kaimus ir kitas viete
les. Jie aipgi atsiminė Holan- 
diszka miešta kur kaip pabė
gėliai gyveno priesz atvykimą 
in Amerika, užvardindami ju 
miestus ‘‘Leyden”. Kiti “sve
timu vietų vardai” Massachu
setts valstijoj yra Berlin ir 
Egypt.

Connecticut turi vardus Bal- 
Icuville, Vei'seilles, Berlin ir 
Hamburg.

New Hampshire valstijoj 
randame Bretton Woods, Fran
conia, Berlin, Goffstown ir 
Lisbon.

Rhede Island, mažiausia val
stija, matyt miestas La Fa
yette.

Gryždami in New Yorka mes 
randame jo Holandiszkus var
dus pamaine Anglai kuomet 
jie privertė Peter Stuyvesant, 
paskutini Holandiszka guber
natorių, jiems atiduoti koloni
ja J.664 m. New Amsterdam ta
po New Yorkas, bet Bronx aps-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
■ kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
i minaliszka

No. 103 
; pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
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 Sziupir.is (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................ 15c i

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
pusės szimtmeczio,

Su

404 
50- 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

•»
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas pricakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Zudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
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................................... ,15e

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; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu

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-

■ 15c

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszd; 
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; Tszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; 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 paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunv 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu......... £5c

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 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaim’ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu< 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................l!?c

J\ 
v ■Adresas 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,

North ir South Carolina — 
Daug laiko priesz Anglu pasi
savinimą tu valstijų, eziri. gy
veno Anglai, Francuzai-Huge- 
notai ir Vokiecziai. Ankstyvas 
pa s i r odyma s F ra n cuzisziko
kraujo matytas nuo vardu A- 
von, Beaufort, Bonneau ir Bor
deaux.' Yra Vokiszki miestai 
Lucknow ir Bamber ir Airisz- 
kas Bannockburn, McCormick 
ir McPhersonville.

Sziose valstijose kiti miestai 
vadinti Norway, Denmark, I 
Switzerland, Caesar’s Head re
tortas Pietų Carolines kalnuo- p0 New Yorkas, bet Bronx aps- 
se yra vienas isz nepapras- ,kritiS) Da,nu a,pgyVen.ta vieta 
eziausiu vardu. Tas kalnas pa-1 gav() vavda nu0 ju ars.aus Jo. 
naszus in szonvyzdi Rymiecziu | nas Bronck iG39 ,m. Dang di- 
imperatoriaus. Kitas miestas ,ddiu ii0]andįszku 
“Lugoff’.

Beaufort, Claremont, Cog 
nac, Lenoir
gavo vardus nuo Hugenotu pa-

turtuoliu 
dvaru, kurie isztikro buvo 
miešto didumo, galutinai buvo1 

Neuse ir Ramseur sumažinti. New Yorko valstija 
aiszkiai persta to kosmopoli-

Įbegeliu isz Franci jos. Vokiszki tiszka kokybe savo gcogra.fi- 
>..... . ___ • • 00

risziku vardu Alpine, Berne,' P.—Juk ta girtas kaip kiau- 
Gcneva, Interlaken, Luzerne, le.
Graikiszki vardai Atrens, At-I V.—“Kur trys kalba kad esi 
tica, Carthage, Cicero, Corinth,! girtas tai atsigulk.” 
Euclid ir Troy. Rusija turi sa
vo Odessa, Petersburg ir New 
Russia; Lenkija turi Pulaski, 
Warsaw ir Poland. Francija 
turi Bonaparte, Bouquet, 
Chaumont, Frontenac, La Sal
le, Lyons, Pierrepont ir Ver
sailles; Italija turi Florence, 
Genoa, Pompey, Rome, Ange
lica ir Romulus. Miestui Ber
gen Norvegai davė varda ir 
Bohemia New Yorko pirmieji 
Czekai.
—Comiron Council for Amer. Unity.

§ Ar moteres tikrai už mei
le, meilia atsiduoda? — Ne, 
tiktai vis nuduoda.

Pasikalbėjimas
Sziaucziaus Pilozopo 

Su Savo Paczia

ISTORIJE apie Gregorius, 
  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 4 
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P.—O asz nelaiminga mote- 
re, gėriau kad mirezia.

V.—“Boba isz vežimo ark
liam lengviau.”

P.—Jeigu neuždarysi iterlos 
tai gausi su lazda.

V.—“Kožna lazda turi du 
galus.”

P.—O Dieve, o ežia darbo 
lyg a u su.

V.—“Darbas ne zuikis, ne
pabėgs. ’ ’

P.—Nepykink manės, tu pa
sigeriąs kaip kiaule..

V.—Neturėjo boba bėdos, 
nusipirko sau parszeli. ”

Ant galo pati pagriebė vyra 
už apikakles ir mete ant lovos 

'kalbėdama: Gulėk tu rakali 
malszei.

Vyra s. per miegus, — “Kas 
miega tai negrieszina.”

Ir ant. to pasikalbėjimas u'ž- 
sibai'ge, nes vyras turėjo atsa
kymą ant visko.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

r ' •

ANT PARDAVIMO
Pati—Ant. galo sugryžai

1 mo tu girtuokli.
Vyras—“Visur gerai, o 

mie geriausia.”
P.—Bet nejprivalai taip 

ryti.
V.—“Netikėk burnai, pade- 

kie ant danties.”

lia

kolonistai davė vardus “Mi-j jos. Sziaurinej dalyj kur Vo- 
senheimer” “Hobucken” ir 1 ' ’ ' ’ "
‘ ‘Hoffman ’ ’. Szveicarai instei- 
ge New Bern kai jie czion at
vyko su garsiu .pionierium
Christoph Graffenried.

Miestas “Croatan” ]*~! ”
isznykima Sir Walter Raleigh Flanders ir Ghent; Szveica- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

primena' g

kiszki palatinatai kovojo, mies-j 
tai yra Berlin, Dresden, Frank-, 
fort, Lutheran, Lutheransviile,' 
New Bremen, Rhinebeck, 
Staatsburg, Newburg. Yra Bel-1 

vardu kaip Antwerp,

na-

cla-

USF1 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

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., 

t.f.) Mahanoy City, Pa,

I

ingal.es
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Brola-Žudis
Kada juos paregėjau, pasi

kėliau nuo patalo ir su baime 
paszaukiau:

— Apie, ta laika pribuvote, 
mano ponai! Mano brolis?! Kur 
mano brolis?!..

Vienas in kita pasižiurėjo ir 
rodėsi kad akimis susiszneke- 
jo. Asz labiaus susipratau.

— Mano brolis! mano brolis, 
mano geras Pilypas! — sz.au- 
kiau blaszkydamasis po lova 
taip, kad jiems nudavė jog asz 
noriu isz lovos iszszokt. — Kur 
jis yra? Kas su juom atsitiko?

— Del Dievo, apsimalszink, 
mano pone, — atsake kardino
las — tuojaus iszgirsi... Liūd
nais atsitikimas...

— Mano Dieve! — paszau
kiau, — ar apsirgo?

— Da arsziau, — atsake kar
dinolas.

“Trumpai kalbant, geras le
ve, dagirdau tai, kad mano bro
lis iszejo in artima girraite pa- 
sivai'kiszęziot, 'tapo užkluptu ir 
isz tenais. nesugryžo. Netoli nuo 
dvaro rado jo kepure ir kruvi
nadiržą. Iszkrete visur ir nie
kur nerado — Pilypas likos nu
zulintu ir jo kūnas prapuolė. 
Grafas Pampelinas, kuris apie 
mano liga žinojo (nes brolis 
nuvažiavęs pasakė), atvažiavo 
ta paezią diena in Ryma ir pra- 
sze kardinolo Kolonno, kad 
man apie tai danesztu.”

“Daugelis policijos likos isz- 
siunsta, kad surast razbainin- 
kus. Asz pats del žmonių akiu 
jeszkojau. Menesis praėjo. Visi 
•pradėjo mislyt kad mano bro
lis pražuvo. Szv. Tėvas prisakė 
kad visose bažnycziose Miszias 
Szv. atlaikytu. Asz sugryžau 
in Flandrija. ’ ’

“Popiežius danesze apie pa
baiga siuntinio ciesoriui, apie 
ka ir asz savo tėvams daviau 
žinia. Ciesorius laja žinia labai 
buvo nuliūdęs. Didis tas mo- 
narka savo.locna ranka para- 
sze mano tėvams gromata. To
ji gailestis patraukė mano mo
tina in graba o nežinau, gal ir 
mano tėvui tas pats atsitiko, 
džiaugėsi nors tuom, kad asz 
gyvas likausi. Asz buvau visa 
viltis jo namo ir senatvės. Ka
da mane paregėjo, pusgyvis 
puolė in mano glebi. Verkiau 
drauge su juom. Slėpiau iszme- 
tinejima sanžine, kuri mane 
dusino. Po keliu sanvaieziu ap- 

, reiszke tėvas savo norą, kad 
mane api paežiuos ir pasakė kad 
nusiuntė praszyma pas kuni- 
gaikszti Brąyna, kad prižadėta 
del mano brolio dukterį, ati
duotu del manes. Nenorėjau im- 
tie už paezia. mano brolio mer
gina bet ant galo likausi per
kalbėtu. Mergina mano brolio 
buvo prie manes atszalus ir ne
norėjo su manim kalbėt nes no
rėjo savo panyste užlaikyt iki 
smert. Bet kad buvo pobažna, 
prielanki ir isz szirdies savo tę
va mylėjo, .paklausė ir susitai
kė su jo norais. In pusantrų me
tu, atprovijom kunigaikszczio 
namuose vestuves ir kad ne isz- 
metinejimas sanžines, buezia 
laimingiausiu ant svieto vyru.’

“Atėjimas ant svieto pirmu
tines mergaites, labai mano tę
va suliiiksmino nes mate kad 
mus szeimyna neisznyks. Tė
vas mano nppoilgam numirė ir 
ne .tik dėl manes liko visi tur
tai bet ir jo varda. aplaikiau, 
kuri nupirkau baisia žudinsfa 
savo brolio. Turėjau viską ka

kavone bet tuojaus leidosi pas- kad kaip tavęs, nebus, busiu del neturit kail baladojaircziui bro
kui mane kareiviai i ir užkirto jos kaip tėvu.
man kelius. Nuszokau nuo ark
lio ir krūmais gavausi in jus 
kliosztoriu.

Dabar jau žinai, mano geras 
teve. Pasirodei tikrai geru, 
kad mane isz neprieteliu ran
ku is'Zgelbejai. Krauju savo 
brolio apmozotas, noreczia.u 
pats ir rankas teisybes pasi
duot. .. bet mano duktė, mano 
mylima, ar ji ta. viską nukons? 
Tegul pražūsiu bet duktė tegul 
bus užlaikyta!..

Grafas nutilo. Jo aszaros ir 
dūsavimas matomu buvo už jo 
nusidejimus ga ilescziu.

Kunigas Orlandinas rodėsi 
kad su juom gaileseziu dalino
si nes ne viena isz akiu aszara 
tai klausant iszpuole.

— Mano sūnau! — tarė ku
nigas, — tavo nusidėjimai yra. 
labai dideli bet mielaszirdyste 
yra daug didesne. Tavo nusi
žeminimas ir gailestis perpra- 
sze Dieva. Atsiduok Jam ir ti
kėk, jog ir brolis tau atleistu, 
kad butu 
žiu i m a,

. Gražus 
mas ir jo 
žodžiu suprato, labai ji sujudi
no. Po tam perprasze spavied- 
iiinko kad iszklausytu spavied- 
nes isz viso jo gyvenimo — ir 
padare iszpažinima isz visu sa
vo grieku kuriuos per visa sa
vo gyvenimą papilde. Kada isz
girdo kunigo žodžius, kada jam 
iszriszima davinėjo, negalėjo 
nuo gailesties susilaikyt. .Szir
dis jo drueziai musze, norėjo 
kalbėt bet neturėjo žodžiu; zo- 
koninkas žiureji in ji su neap
sakomu susijudinimu.

— Geras teve, — tarė ant ga
lo, — atsiduodu in tavo rankas 
su viskuom, daryk su manim 
ka nori.

— Dabar, mano sunau, — 
atsake kunigas Orlandinais — 
palikie viską Dievui. Jis darys 
kaip geriausia.Nes jeigu priesz 
.suda bus galima tave iszteisint 
tai buk tvirtas 'kad stengsiuosi 
idant tau pagelbėt. Kaip man 
nuduoda tai kareiviai Albos 
atsitraukė.

— Neiszpasakytai asz tau, 
teve dekavoju — tarė iszsitei- 
sinės grieszninikas; nes dau
ginus negalėjo isz graudumo 
kalbėt.

Kunigas Orlandinas tvėrė už 
jo rankos ir drueziai suspaudė. 
Po tam iszvede ji kunigas per 
kliosztoriaus duris net laukan. 
Menulis visa grožybe szviete ir 
taip perejo net per szventoriu.

Vos pasuko kelis žingsnius 
in szali, likos per kareivius ap
siaubti, kurie ant ju tykojo ir 
tuojaus ji pažinia, suėmė. Pa
bėgt negalėjo. Grafas Vlades- 
loo stojo drąsiai priesz juos nes 
jau nieko nebijojo, bile su Die
vu susivienijo.

— Varde jo mylistos, kara
liaus Pilypo II, — tarė vado
vas kareiviu, —grafas Vlades- 
loo esi aresztavotas.

— O tai esu, jeigu tokis pri
sakymais, tegul stojasi valia 
Dievo!

Po tam kunigas paklausė: ar 
neturi da dauginus ka dėl jo 
pasakyt ?

— Esi geriauses isz visu 
žmonių, geriauses teve, — at
sake grafas, duodamas jam 
ranka; — tavo su manim apsi-

i ėjimas sujudino mane; uždedu

ma. atidaryt; eisiu pats; mano'i

geide mano nedoras noras, vie
nok negalėjau to užmirsztil... 
neturėjau ramios sanžines o 
taipo-gi negalėjau save nura
mint... Diena troszkau garbes, 
per ka visokios mislys mane 
vargino; kožna nakti maeziau 
per sapnus mano broli Pilypą, 
kaip jis savo žaizdas rode ir 
mano nedorybes iszmetinejo. 
Tankiai isz miego paszokda- 
vau, szaltu prakaitu apipiltas, 
taip sunkiai kvėpuodamas kad 
rodos su smerezia galcjausi; 
pati manės kvotė kad jai pasą- 
kyczia, kas su manim darosi. 
Biedna žmona neprijautė to jog 
buvau priežastim smerties to, 
kuriam ji buvo pažadėta!“

“Jokios linksmybes neturė
jau nes ne turtai, ne unarai su
ramini manės negalėjo. Taip
gi mano maža mergaite manės, 
nelinksmino o jeigu juokiausi 
tai tiktai lupomis bet niekados 
szirdžia; ak, Dieve! nes suvis 
ji yrą panaszi in mano nebasz- 
ninka broli! Mano mieliausia 
in keturis metus po szliubui 
persinesze in amžina gyveni
mą; smert is jos atidarė del ma
nes naujus kentėjimo vargus. 
Mano brangi pati apdovanojo 
mane tiktai duktere ir dabar su 
patrotyta vilczia likausi del sa
vo vardo nes su jos smerezia 
pranyko vardas ir garbe Vla- 
desloo.“

Skaudėjimu szirdies perim
tas, niekur ramumo neradau 
kaip tik mažoje Onutėje (taip 
buvo vardas dukters). Juo pra
dėjo augt, tuo labiaus buvo pa
naszi in mano nebaszninka bro
li. Noringai su ja bovijausi o 
vienok kada ant jos dirstelėda
vau, mano szirdis kraujais ap- 
siliedavo. Taip perejo apie dvi- 
deszimts metu.

0 dabar, geriauses tėvo, ar
tinosi prie galo pasakos. Tarp 
'tu visu kentejimu mislijau jog 
jau nors pasiliks užslėpta ma
no nedorybe ir kad tiktai var
ginimas sanžines prie manes 
pasiliks. Bet Dievas nenorėda
mas užslėpt nekalta kraują, 
iszaiszkino nors in tiek metu 
mano nedorybe. Tie du užmu- 
szejai, kuriuos del nužudymo 
mano brolio pasamdžiau, tapo 
neperseniai Ryme pagauti. Isz- 
pažindami viską, iszpažino ir 
tai, o da ir mano pravarde pa
sakė. Kardinolas, Rymo gu
bernatorius, suraszes aktįus 
provos nusiuntė in žuraviska 
randa. Netikėtu ten tam latru 
padavimui, nes daugeli turiu 
neprieteliu isz szalies kuni
gaikszczio Albos, kurie geidžia 
mano prapulties. Sziadion li
kos prisakyta kad mane aresz- 
tavotu. Vienas mano prietelis 
dailesze apie tai man o taipgi 
kad busiu plaktas jeigu nepri- 
sipažinsiu. '

Gali dabar locnai -suprasti 
mano baime, brangus teve. Nu
sigandęs, šusimais'Zes, klausiau 
pats saves, ka daryt, koki apsi
rinkti kelia, kada danesze man 
vienas tarnas, jog kareiviai in 
mano dvara artinasi. Buvome 
tada Bruksėlyj. Jis nežinojo už 
ka esu a.pskunstas bet senas 
tarnas dasiprotejas kad bus 
negerai, prasergejo mane. Lie-'da ant tavęs tai, kad paimtum 
piau tuojaus pabalnot arkli, ■ mano duktere in savo apglobė, 
pavedžiau savo duktere teisiu- Tasman labiausia rupi, gėriau- 
gam tarnui ir iszsmukes užpa- sias teve. Bukie jos sargu ir 
kaliniu bromeliu, leidausi keliu Į duokle man prižadėjimą kad 
in Gandova. Tikėjausi tame ja raminsi.

: mieste rast pas savo prietelius — Prižadu tau, mano sunau,

i — Mano Dieve! < 
tau, brangus leve, dabar nebi
jau smerties ne kartuvių. — 
Imkite, esu pasirengęs.

— Keliauk sveikas, mano sū
nau, asz tavęs niekados neap
leisiu.

Grafas da norėjo karta padė
ka vot tam, kuris ji atvedė ant 
kelio gyvenimo bet kunigas 
tarp kliosztoriaus muru isziiy- 
ko. Aficioriiis labai dorai su

dekavoju metuose neprivalo niekas bijot;
ii/.il*: I *1.0 iroln ii* +mi-i toi-i il.ivui OTliant galo ir taip jau ilgai ant j 

svieto gyvenu per ka nebijau i 
ne smerties.

Erne, po tam žibinti (liktar- 
ne) ir iszejo taip greitai kaip 
tik galėjo. Likia tarnai lauke 
gryžtanezio su baime. Iszgirdo 
kaip sunkus bromas su girgž
dėjimu atsidarė ir visi nutilo. 
Kada, iszgirdo senio riksmą, vi
si isz baimes pastiro. Bet ar

Ir paleido kol pro va afsibut.
Tai 'taip, nesze vilkas avinus, 
Dabar tam vilkui szlektai bus. 
Kaip visos jo bobos susitars. 

Tai kaili gerai iszkars.

girdėjas tavo iszpa-

zokoninko apsieji- 
;ili jausią, ka isz jo

juom apsiėjo. Naktis jau buvo tai buvo riksmas isz iszgasczio 
ar isz džiaugsmo tai ne vienas 
negalėjo atmintie. Visi kvapa 
sulaikė, ar da ka nors neisz- 
girs. Ka-gi senis pamate? kas 
jam pasirodė? Kas tokis galėjo 
in bromą baladotis, kas tiek 
baimes del visu padare. Kas su 
juom pasidarė nes jau perejo 
puse adynos?

Ir vis viens kito klausė o kož- 
no isz baimes dantys klabėjo. 
Gai but kad per savo drąsą pra
žuvo? Bet kas-gi nedrebėtu? 
Juk 'szianaktis yra kada visu 
dusziois yaikszcžioja.

Sztai davėsi girdėt žingsniai. 
Kas kart artinosi; atsidaro du
rys, baime visus apėmė... kož
nas mislijo kad paregės kokia 
nematyta baidykla... o tai buvo 
senais tarnas. Isz baimes nega
lėjo suprast jo eisenos. Kada 
inejo in stu'ba, visi sužiuro. Nie
ką neparegejo ant senio veido 
kad butu nusigandęs. Senukas 
rodėsi kad turėjo savyje pa
slėpta. džiaugsmą; dvi aszaros 
žibėjo jo akyse o ant veido ga
lima buvo suprast susijudini
mą ka kožnas galėjo pažint; tu
rėjo jam didele atsitaikint nau
jiena. Visi doge noru, kad da- 
žinot. Bet visi žinojo Juozapo 
būda, kad apie tai nuo jo neda- 
žinos kad ir klaustu. Pastovė
jus valandėlė, pradėjo in juos 
kalbėt taip:

vėlyba ir menulis nelabai szvie- 
te bet jie pastanavijo da ta pa- 
czia nakti gryžti in Bruksela. 
Afiėieras liepe grafui sestie in 
karieta ir taip visas pulkas in 
prigulinezia vieta trauke.

Visam mieste pasklydo žibia 
kad grafas pabėgo; visi jo p lie
teliai ir gimines labai nusimi
nė, kada iszgirdo apie ta baisia 
naujiena jog jis buvo priežas
tim nužudymo savo brolio. Bet < 
tam skundui netikėjo; neramu
mas visus apėmė nes del visu 
buvo žinomas randas isz savo 
rastumo.

Palociuje grafo buvo tyku, 
nebuvo matyt nevienam lange 
jokios szviesos. Rodėsi kad po 
iszvaziavimui pono, visi iszmi- 
re. Tarnai suėjo in viena vieta, 
in viena stulba, apsodo aplinkui 
pecziu, dūsaudami žiurėjo vie
nas in 'kita nieko nekalbėdami. 
Kožnas visaip apie poną misli- 
ja. Buvo tai ant rytojaus po 
iszbegimui pono. Dažinojo jog 
vienam kliosztoriujc likos su
imtas ir in Brukselija nuves
tas bet del ko ir už ka, to ne
žinojo. Visi savo pono verke o 
labiausia gailavo savo jaunos 
panaites, vienatinio grafo kū
dikio. Onute, grafo duktė, sa
vo pabažnumu ir gerumu visu 
szirdis prie saves patrauko per 
ka kožnas isz tarnu ja mylėjo. 
Mate visi jos gailesti, skausmu 
ir visas kancziais, kada dažino- 
jo apie savo levo, nelaime. Kož
nas norėjo jos ta kartybe pasal
dint, kožnas troszko suramini. 
Bet ar gali tokis atsiras! kad 
baisiam atsitikime galėtu vie
na suramini? Tiktai maldoje 
galėjo semtie stiprybe; ir toje 
tiek atrado, kiek reikėjo.

Ta diena Visu Szventu atlai
dus su visa iszkilmia apvaiksz- 
tinejo. Grafiute Ona su savo 
tarnaitėms taipgi bažnyczioj 
Szv. Gudules seme naujas pa- 
jiegas isz dvasiszku žodžiu. 
Pargryžus namon, užsidarė 
vienam pakajelyj, kuriame bu
vo parodytas altorėlis, kuris 
malszina didžiausius žmogaus 
■sopulius kas jame vilti deda.

Apie szeszta adyna davėsi 
girdėt visose bažnycziose'grau- 
dus varpu balsai kurie apreisz- 
ke Užduszine Diena. Szirdis 
gyventoju palociaus da dides
nis nuliūdimas apėmė. Ach! 
gal but kad už keliu dienu ar 
nedeliu paszėuks juos ant lai
dotuvių ju pono—grafo.

Taip sėdėdami nuliūdę isz
girdo kad kas in bromą bala- 

, doja.
— Kas tai galėtu but? — pa- 

mislijo visi — pono nėra, o ežia 
1 naktis ir da priesz Ųžduszines 

Diena.
Visi persigando ir pradėjo 

drėbėt. Kaip nebyliai in save 
žiūrėjosi o ne vienas isz vietos 
nesikėlė. Baladojimas pa.sia.ii- 
trino. Tame kėlėsi seniausias, 
isztikimiauses tarnas ir užžiu- 
retojas namo ir tare in visus:

— Tai ne vienas tiek drąsos

Klevelande viena. Subata,
Badai pėdos diena, 

Nekurie kaip užsitraukia, 
Kaip žąsys nanio traukia.

Vieni svyruoja,
Kiti dainuoja,
Tai vėl verkia, 

Nežine ko keikia.
Geria Sukatoje,
Geria. Nedėliojo,

Czia Nedėlios laikas, 
Kaip kiaules apsiterlioja, 
Kaip kūdikiai apsiseilioja. 
O tai rots musu Lietuviai, 
Krikszczionys—.Katalikai, 
Net Panedelyje apsižiūri, 
Kada jau pinigu neturi,

O da pedes 'dienoje, 
Kokia valkata atsibaladoja,
Badai isz Dubojaus miesto, 
Ar nesuras koki nebaga.

Juk kvailiu niekur nestokas, 
Reikia žinoti kad kožnas dros- 

lus pijokas,
Kaip pamato mergina, 

Atiduoda paskutini pinigą.
* * *

- Apie Moteres -

— Jeigu motore nesieziau- 
[pyfu ir nesi'szaipytu, tai kaip 
j vailgis be druskos, niekam ne
tiktu.

— Rodavokis visados pa
ežius, bet daryk pagal savo 
rodos.

—■ Jeigu vyras kalba kad 
vanduo plaukia priesz kaina, 
tai pati, turi tai pripažinti vi
sada.

— Jeigu valdžia butu ran- 
kois'ia moterių ir turezim, tai 
ant svieto kariu ne-butu.

—• Motore kuri 'skaito 
“Saule“ bus užganadyta isz 
savo gyvenimo, mylės savo 
szeimyna ir bus gera kriksz- 
czione.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

’TOLIAUS BUS

Laike Iszpažinties
— Dvasiszkas teveli, esmių 

dideliu grieszninku, atėjau isz- 
sispaviedot, nes rytoj imu 
szliuba.

— Na tai gerai, eikie sau 
pakajujo.

— O kaip bus apie pakula.
— Na, juk man .sakei, kad 

rytoj imsi szliuba. Pakilta ra
si namie po szliubui.

Vai tas Detroito garnys, 
Tas ilga-kaklis,

. Nuszauti reikėtų, ■ 
Kad dovanu .nedavinetu.

Sztai viena mergica ap
dovanojo,

Toji ant vaikino užsiklepojo, 
Bet vaikinas iszsiteisino, 
Sudas mergica. apkaltino, 
Mergica antru kartu varanta 

iszeme,
Bet vaikino nepaeme, 

Iszrunijo in platu svietą, 
Sujeszikoti sau malszesne vieta, 
Idant merginos nesugabavotu, 

Nekaltai nešiką byt u.

— Niulo graužimo sanžines 
niekur nepasislėpsi, kur tik 
tu bėgtum, Ito'ji eis drauge su 
tavim, ne tik sziame gyvenime, 
bet' ir anoj pusei grabo stosis 
drauge su žmogum ant Dievo 
sūdo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras” 
MALDA KNYGEVS5

Ten kur apie Pittsiburgha, 
kaip rodos,

A),si taikė jaunikis del senos 
bobos, 

Poruotis susitarė, 
Na ir tuojaus vali.

. Tas turėjo badai jau tris 
paezias,

Tai dabar už ketvirtos em.es, 
Jau po szliubui, visi szoka, 

Kaip katras moka.
Sztai atpiszkejo palicija su 

viena isz paežiu, 
Kuri gyveno su juom apie du 

metu, 
Ima jaunavedi in vežimą, 

Ir da apie 14 in koza sodina.
Visi stojo priesz vaita, 

Kožnas po deszimtine skaito, 
Už jauniki pastate asztuonis 

szimtus,

Gyduole Nuo Smerties

Del pailginimo amžiaus lyg 
szidl da daktarai nieko neisz- 
rado ir tai kad galėtu prailgint 
nors ant poros adynu tai butu 
dideliu daigiu. 0 tuomi yra la
bai lengvas būdas, kuri prasti 
žmones žino. Vienas daktaras 
gydo motore o apie kuria įpis- 
lino jog rytojaus sulaukus nu
mirs. Liepe tada vyrui tuojaus 
po jos smerties ateis pas ji 
idant dasižinoti apie jos numi
rimą. Vyras atėjo ne ant ryto
jaus bet in kelinta diena vėliau.

— Na ka, — klausė daktaras, 
ar lengvai numirė ?

— Tai veį;— atsake žmoge
lis, — mano boba da gyva ir ne 
nemisQina mirtie!

— Hm! — nusistebėjo dak
taras, asz nesuprantu kas ja už
laiko ?

— Tai praszau pono dakta
ro, atėjo sena Pleperiene, sėdi 
szale lovos ir neduoda jai nu
mirt nes ji pasakoja apie visas 
naujienas surinktas isz kaimo 
ir i^z apielinkes...

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Krikszczionims Katalikams

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

“Saule“ dabar $4.00---------*— ----------
metams in Suvienytose Valsti- Pirkite Apgynimo Czedinimo 
jose, o $5 kitose Viespatystese.1 Bondus ir Markes.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
.•Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—■ 'Ateinanti Panedeli pri

puola Žydu Naujas Mėtas kuri 
apvaiksztines dvi dienas, 22 ir 
23 dienas.

—■ Pagauti per sugriuvimą 
virszaus kasykloje Maple Hill 
artimoje Mahanojaus szeszi 
anglekasiai likos užgriauti 
per devynes valandas po žeme. 
Žine tuojau® pasklydo po ka
syklas ir ;drauigai pradėjo juos 
atkaisinet, kas ir pasiseko, nes 
po sunkaus darbo, visi likos 
pasekmingai iszgialbėti. Už
griauti buvo: Pranas Szerpins- 
kas, Jonas Luczinskas, Juozas 
Wallace, Antanas Neriszkis ir 
Juozas Žibulskis, visi isz She- 
nandorio ir Earl Williams isz 
Wadesvilles. Visi nuėjo patys 
namo neaplaikydami jokiu žai- 
duliu ir buvo sveiki. Žine apie 
nelaime pasklydo po visa ap
linkine, kad visi likos nlžmuszti 
bet žine pasirodė klaidinga.

— Seredos vakara drauges 
ir draugai parengė atsisveiki
nimo parte del ponios Onos 
Maekaitien.es, 903 E. Centre 
uly., kuri apleidžia miestą ir 
apsigyvens Filadelfijoj po il
gam pergyvenimui Mahanojuj. 
Vakarėlis Ibuvo praleistas pasi
kalbėjime apie praeiti ir kož- 
nas linkėjo poniai Mockaitienei 
laimingos keliones ir laimes 
naujoj vietoj. Vakariene buvo 
parengta per drauges kuri bu
vo skani ir kožnas pasinaudojo 
isz jos gardumo. Tieji kurie 
dalyvavo tame vakarėlyje bu
vo ■sekanti: S. Gegužei, J. 
Kriaucžiunai, F. Boczkauskai, 
Mare Kamenickiene, A. Viszin- 
skiene, M. Grinevicziene, M. 
Pasiukevicziene, E. Džiogiene, 
A. Fileriene, Ona Mockaitiene, 
visos isz miefeto ir A. Sakalauc- 
kiene, isz Shenandorio.

SHENANDOAH, PA.
f Pranas Seravaitis, 53 m., 

isz William Penn [Shaft] eida
mas plentu artimoje Browns
ville's, likos mirtinai sužeistas 
per automobiliu, kuris ji pali
ko ant kelio. Sužeistąjį sura
do du vaikai ir pranesze apie 
tai policijai, kuri ji nuveže in 
ligonbute, 'bet mirė ant kelio. 
Velionis paėjo isz Lietuvos 
1903 mete, buvo nevedes ir pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Graborius Naja užsiėmė 
laidotuvėms. Policija jeszko 
tojo automobiliaus kuris ji su- 
že'ido ir paliko ant kelio.

— Liepsna kilo name Juo
zo Danielevicziaus ant 410 W. 
Oak uly., bet greitai likos už
gesinta pakol galėjo daugiau 
prasiplatint.

t Margarieta Alita, 78 me
tu, mirė ligonbuteje Sunbury. 
Velione pribuvo in Amerika 
būdama da jauna mergina, isz 
Lietuvos. Paliko du sūnūs ir 
duktere. Bus palaidota Petny- 
czioje per graboriu Sakalaus- 
ka.

Shaft, Pa.—■ Jau suėjo trys 
metai nuo kada persiskyrė su 
sziuom svietu gerai žinomas 
gyventojas Juozas Stepulaitis, 
tai yra Rugsėjo [Sept.] 3 diena 
kurio sziadien apgailestauje 
szirdingai jo likusi szeimyna. 
Lai silsisi Julozas amžinam pa- 
kajuje.

Gilberton, Pa. t Utarninke 
atsibuvo laidotuves Juozo Pet
rausko, 220 Main uly., kuris 
mirė po trumpai ligai. Velio-

Popiežius Praszo Kad Svietas Melstųsi
Už Pabaiga Kares

kurioje žūsta milijonai žmonių, 
klaidos bus visosia Katalikisz- 
koisiai bažnycziosia pradedant 
nuo Spalio [Oct.] menesio.

Vatikano Miestas, Rymas, 
Italija — Popiežius Pijus isz- 
siutnte laiszkus po visa svietą, 
kad Katalikai melstu Dievo, 
kad užbaigtu szia baisia kare,

uis pergyveno Amerika 38 me
tus, dirbo kasyklosia, bet pa
liovė taji darba apie tris metus 
adgal. Paliko paezia Ona, 
tris sūnūs, penkes duktere® ir 
septynis aliukus. Prigulėjo 

j prie Vytauto draugystes.
I------------------------- '

Girardville, Pa. t Po trum
pai ligai mire Cassie Potaszie- 
ne, 213 B ulyezios. Velione pa
ėjo isz Lietuvos ir pergyveno 
czionais apie 26 metus. Paliko 
vyra Kazimiera, viena duktere 
ir viena arnika ir du brolius, 
Juozą ir Andriu Benasziunus. 
Bus palaidota Subatoje per 
grab orius Cza ilkausku s. O

Isz Amerikos
AR NORĖJO JA 

SUĖSTI?

Žmog-Edžiui Patiko 

Labai Balta Motere;
Argi Jis Ja Norėjo 

Suėst?
San Francisco, Cal. — Mil

dred LaMont iszplauke isz ezio- 
naitines pristovos aplankyda
ma dinsta kukordos ant laivo. 
Kelione užtruko devynis mene
sius ir per ta laika laivas su
stojo beveik visose pristovose 
ant Pietiniu Mariu. Buvo tai 
privatiszlka® laivas turtingo 
žmogaus kuris atlikinėjo kelio
ne aplink svietą.

Karta laivas sustojo prie di
deles salos New Hebrides ir ke
li laivoriai su kukorka iszlipo 
pasivaikszcziot užeidami in 
abaza žmogedžiu. Vadas žmog
edžiu paregejas taip balta mo
tere, paėmė ja už rankos kal
bėdamas : ‘ ‘tu priguli prie ma
nės!” Mergina isz pradžių taip 
nusigando kad nežinojo ka 
apie tai manyt ar jis norėjo ja 
suėsti ar vesti bet vadas, ma
tydamas kad laivorei yra gerai 
apsiginklavę, paleido ja ir už- 
prasze visus ant vakarienes 
bet laivoriai užpraszymo nepri
ėmė nes nežinojo ka valgys. 
Vadas prižadėjo dovanoti pa
nai Mildredai didele sala jeigu 
ji jam prisiuns szilkine skrybė
lė. Mergina prižadėjo iszpildyt 
jo praszyma 'bet inlipus in lai
vą užmirszo duota prižadėji
mą, džiaugdamasi kad taip 
lengvai isztru'ko isz ranku 
žmogedžio ir sveika parplaukė 
namo.

— Manimai ir parėdai žmo- 
-niu tankiausia būna klaidingi, 
pilni apsirikimu ir smarkybes 
bet Dievcf sūdąs teisingas ir 
malonei mielaszirdingas.

— Prigimimas redo žmo
gų pavirszutinei o dieviszka 
mylista pereina ji visa. Svie- 
tiszki prižadai tankei tave ap
gauna, bet turintis Dievuje vil
ti niekados nepasilieka apleis
tu.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

SANŽINE NEDAVE 

JAI RAMYBES

Gailėjosi Kad Paėmė 
Szliuba Pas Skvajeri; 
Perpjovė Savo Vyrui 

Gerkle

Seattle, Wash. — Manyda
ma kad labai “sugrieszijo” 
paimdama szliuba pas magis- 
trata, vietoje bažnyczioje prie 
altoriaus, Juze Revinskiene 
taip nusiminė kad in penkes 
dienas po suriszimui mazgo 
moterystes, norėjo papjaut sa
vo vyra su britva po tam užsi- 
keisejo ant savo gyvasties.

• Revinskis apreiszke palici- 
jaibuk jo pati kas vakara verk
davo ir vaiikszcziojo labai nusi
minus o kaimynai isz jos szan- 
dijo kad ji paėmė pas magis
tratą szliuba, priek tam tankei 
kerszino savžudinsta ir nužu
dyti savo tris vaikus. Motere 
buvo naszle kada isztekejo už 
Revinsko.

Bijodamas kad jo motere ne- 
iszpildytu savo kerszto, vyras 
taja nakti atsikėlė isz lovos ir 
atsisėdo ant rakenezeres ir pra
dėjo 'snaust. Tame paszoko isz 
lovos motere, pagriebė britva, 
priszolko prie snaudžianezio 
vyro ir pradėjo ji pjaut. Insiu- 

■ tusia motere vyras apmals?ino 
norints ji jam buvo inpjovus 
gerkle ir supjausezius jam vei
dą. Policija atvažiavo ir nuvo
žė abudu in ligonbute. Norints 
ir save susiipjauste bet iszgis 
kaipo ir jos vyras.

Per Daug Norėjo Nuo 
Savo Mylimo

Newark, N. J. — Katre Mos
telio mylėjo labai Jamesa Bren- 
dell o kad Jamesas buvo labai 
kudas, Katre paliepė jam, jei
gu truputi nutuks tai už jo te
kės. Jamesas pradėjo daugiau 
ir tankiau valgyt ir in kelis 
menesius svėrė 32 svarus dau
giau. Nupirko savo mylimai 
puiku deimantini žiedą už 500 
doleriu ir lauke paskirtos die
nos kada jis Katriute nuves 
prie altoriaus. Bet kas tokis 
pagedo.

Katre rszmete Jamesa isz sa
vo szirdeles ir dabar James ap
skundė Katre už nedalaikyma 
duoto žodžio ir nesugražinima 
deimantinio žiedo. Slidžia pa
liepė Katrei sugražinti 'žiedą 
arba eiti in kalėjimą.

Agurkas 34 Coliu 
Ilgio

Du Quoin, TU. — Farmeris L. 
E. Cook turi dvi nepaprastas 
daržoves kurias ketina nusiun- 
sti in ukiszka muzeju. Pirmu
tinis yra agurkas, kuris turi 34 
colius ilgio ir 11 coliu aplinkui 
ir ridiką 5 coliu ilgio ir 16’A 
coliu aplinkui. Užaugino abu
du ant savo mažos farmukes 
netoli czionais.

§ Kada motere myli vyra 
kita ?. — Kada turi vyra plika.

NASZLE MOTERE 
NUŽUDYTA

Per Nežinoma Žmogų
—’—Wilkes-Barre, Pa. — Mažas 

vaikas surado negyva motere 
artimoje apleisto strytkarinio 
geležkelio, ketureš mylės nuo 
czionais. Buvo tai Mrs. Myrtle 
Fields, 45 metu, isz Kingston, 
Pa., naszle, motina trijų sunu 
kurie gyvena czionais. Velione 
turėjo perskelta pakauszi. Me
tas laiko adgal motere pribuvo 
isz Osakis, Minn., su sunais in
Kingston a ant apsigyvenimo. 
Palicija jeszko žudintojaus.

Duktė Pasamdė Vyrus 
Kad Nužudytu Jos 

Tėvus
Denver, Colo. — Baina Ross, 

juoda tarnaite, iszdave savo 
gaspadine Elvira Richards, ku
ri ja prikalbino idant pasam
dytu du vyrus kad nužudytu 
jos motina, tęva ir seserį idant 
ji aplaikytu po ju mireziai 50 
tUkstancziu doleriu insziurenc.

Elvira yra senmerge kuri 
ant palicijos užginezino kad 
pasamdė savo juoda tarnaite 
bet toji po prisiega pripažino 
kad Elvira jai užmokėjo 300 
doleriu idant pasamdžius vy
rus iszipildytu žudinsta. Ant 
laimes jos motina mirė papras
ta mirezia kėlės dienas adgal o 
tėvas likos mirtinai sužeistas 
per arklio inspyrima nuo ko 
mire in kėlės dienas vėliau.

Pasamdyti vyrai ketino už- 
musziti seseri ir tėvus su auto- 
mobilium kada tieji iszvažiuo- 
tu in miestą bet tarnaite viską 
iszdave ir senmerge likos už
daryta kalėjime.

Dirbs Mažiau 
Automobiliu

Washington, D. C. — Val
džia prahesze visiems automo
biliu fabrikams kad sumažintu 
dirbimą visokiu automobiliu 
ant 48 procento. Ant ateinan- 
c-zio meto padirbs tik 2,450,000 
pasažieriniu automobiliu kad 
suezedint materijola ant nau
dingesnių tikslu.

Isz Visu Szaliu
LIŪDNAS LIKIMAS

f

Apgautos Merginos
Granada, Iszipa n i j a.—Aquil a 

Mataro, 17 metu amžiaus mer
gina, užslėpė nuo levu, kad ji 
yra neszczia ir už keliu sanvai- 
cziu ketina pagimdyti kūdiki. 
Szeimyna, pas kuria mergina 
tarnavo, nesulaukdami atei
nant nuo virszaus tarnaites, 
nuėjo ja pabudyt, o kad nega
lėjo atidaryt duriu miegkam- 
barelio, turėjo iszmuszt duris.

Viduryje kambarėlio pasiro
dė liūdnas reginys: mergina 
klūpojo prie lovos rodos pote
riaudama^ bet buvo negyva, o 
ant lovos gulėjo naujai-gimes 
kūdikis silpnai verkentis. Mer
gina neiszdave varda tęvo lyg 
paskutiniam.

—‘ Buk draugystėje tarp 
dievobaimingu, sekie ant do
rybes ir visados daryk ta, kas 
reikalinga tavo iszganimui, o 
nuo užsivietrinimo puikybes 
labai sergėkis.

Naciai Leis Lietuviams!I
Sugryžti

Karaliauczius, Vokietija — 
Vokiecziu kariuomenes rytu 
Europos užimtu krasztu minis
terijos, kuri vadinasi Rosen- 
bergo ministerija, valdininkai 
skelbia kad Lietuviai galėsi 
gryžti namo.

Isz Lietuvos1 buvo iszvyke 
Vokietijon 53,000 gyventoju. 
30,000 gyventojų yra Lietuviai 
ir jie gales gryžti namo.

Tuo taupu 23,000 buvo Vo- 
kiecziai kuriu likimas dar ne- 
iszsiprens'tas ir nežinia ar jie 
bus leidžiami Lietuvon.

Vokiecziai Panaikino
Vokiszkas Literas

Berlinas.— Mokyklų minis- 
teris, iszdave paliepima, kad 
daugiau nenaudoti Vokiszkas 
literas mokyklosia, tiktai nau
doti Lotiniszkas literas taip 
kaip mes naudojame. Toji per
maina buvo reikalinga, nes 
vaikams buvo per sunku mo
kytis pagal Vokiszkas literas.

ISZLIETUVOS
Bolszevikai Suszaude

Glovacki Ir Neri

Kaunas.—Kada trūkis susto
jo ties Zarasais, matyt, kad 
planavimo komisaras Pijus 
Glovackas norėjo pabėgti, bet 
slapti agentai ji susėke ir nu- 
szove. Drauge su Glovackio 
buvo nuszauta ir žinomoji Sa
lomėja Neris, žymi rasztininke.

Rengia Iszvežt Isz Lie
tuvos Pusantra Mili

joną Gyventoju

Berlinas.— Bolszevikai ka- 
necz užsispyrė iszhaikinti Lie
tuviu tauta. Visi gyventojai 
turėjo 'buitie aprūpinti pasais. 
Bolszevikai taipgi mano kito 
pavasario laike iszvežti isz 
Lietuvos apie pusantra milijo
ną gyventoju o ju vietas ap
gyvens kolonisitais pargaben
tais isz Rusijos ir kitu krasztu. 
Lyg sziolei jau iszvežta isz 
Lietuvos apie du szimtai tuks- 
taneziu visokiu žmonių.

Lietuviai Iszdauže
Bolszeviku Centrus

Bernas, Szveicarija. — Isz 
Stakliszkiu, Alytaus apskr., 
gauta žinių, kad Sovietu-Vo
kiecziu karo laiku pats mieste
lis labai mažai nukentejo. Pir
ma karo diena gyventojai ma
te kaip doge Alytiuls.

Stakliszkiu Lietuviai, nors ir 
be ginklu, sukilo, iszdauže Bo'l- 
szeviku partijos centrus ir nu- 
musze visas Komunistiniu in- 
staigu iszkabas. Netrukus 
Stakliszkiu atvyko Bolszevi
ku dalinys su szarvuocziais ir 
apsupo miestą, iszaudydamas 
iii g;
clžiu ir szautuvu.

Tomis dienomis isz pasalu 
Stakliszkyje buvo paszautas 
mokytojas Kaminskas, kuris 
visa laika slapstėsi nuo Bol
szeviku. Czekos agentai norė
jo Kaminską iszvežti in Rusi
jos giluma, beit jo surasti nega
lėjo. Atėjus Vokiecziams, Ka- 
minskas iszejo isz slapstymosi

vietos, bet Komunistui agentu 
buvo nuszautas.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

FARMA ANT PARDAVIMO

■yventojus isz kulkos-vai-j mes

Gera Farma ant pardavimo 
susidedanti isz 133 akeriu; 40 [ 
akeriu medžiu, 80 iszdirbtos že- 

s, 13 akeriu pievos. Nąhiai 
geram padėjime—vanduo ant 
ant farmos ir geri padarai— 
gyvulei sveiki. Kas norėtu 
didbti farma ant pasidalinimo, 
tai ir sutikeziau. Parsiduos ne 
brangei. Raszykite pas:

Mrs. Mike Zelinski,
R. F. D. No. 1,

Fairmount Springs, 
(lt) Benton, Pa.
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j APGYNIMO Užklausymai Ir ;
| BONDU Atsakymai |

**>»■* JUM-****-********-
KLAUSYMAS—Kada ir kur pradės pardavinet Ap- 

ginimo Czedinimo Markes kromucsiia arba sztcruosia?
ATSAKYMAS—Pardavimas Markiu del apginimo 

sklypo prasidėjo nuo Rugsejo-Sept. 15 iki 20 dienai ir tą- 
sanvaite bus ąinema kaipo “Retailers-for-Defense” kur 
galima bus pirkti Apgynimo Czedinimo Markes po visa 
Amerika. — *

KLAUSYMAS—Kokiuose kremuose arba sztcruose 
bus galima pirkti taisės Markes?

ATSAKYMAS—Departamentiniucse, groser-sžtoruo- 
se, geležiniuose, aptiekose ir žodžiu, visokiuose sztoruose
kur tik jie nesiranda.

ATYDA—Markes ir Bondus galite pirkti sziadien vi
sur ant paczto, banke, pačzedumo drauguvese arba tiesiog 
raszykite in Treasurer of the United States, Washington, 
D. C.
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Bombos Padare Daug Bledes Havanoje

Milžiniszka Ugnis Brooklyne

Penkios bombos ana diena trukdamos sukratė miestą 
Havana, Kuboje, kurios sužeidė 15 žmonių ir suardė ke
lis kremus. Badai buvo tai darbas politikiszku prieszi- 
ninku.

Eroplanas nutraukė szita paveiksią deganeziu doku, 
Brooklyn, N. Y., kur ugnis kilo isz nežinomos priežasties, 
padarydama milžiniszkas bledes ir keli žmones žuvo. Prie 
doko galima matyt deganti laiva Panuca. Daug tavoro 
sudege ir daugelis ugnagesiu likos sužeisti ir apdeginti.

Neužmirszkite Guodotini Skai* 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar W3’ 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- KįM 
liszku ir kieto medžio IĮ 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- |l 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos J. 
prekes. Su

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing StrM* 

Bell Telefoną. 532-J

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!.

Maekaitien.es
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