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Angline Kamisija Pa
liepė 20,000 Angle- 

kasiams Sugryžti
Prie Darbu

ANGLINEI PASIKELELEI KERSZINA 
PRAPLATINT STRAIKA PRIESZ 

“ASESMENTUS” IN KITAS
4 APIELINKES

HAZLETON, PA. — Angline sutaiky
mo kamisija, kuri turėjo savo posėdi czio- 
nais, apsvarstinejo apie neužganadinima 
anglekasiu, apie uždėjimą daugiau “Ases- 
mento” ant ju.

Nuo Rugsėjo - Sept. 8 dienos sustojo 
dirbti apie 20 tukstancziai anglekasiu Dis- 
trike Nr. 7. Angline sutaikymo kamisija 
paliepė aglekasiams sugryžti in darbus, o 
neužganadinimas bus svarstomas ir užgana- 
dinancziai užbaigtas.

Vėliausi telegramai pranesza, buk ang
linei pasikelelei nusiuntė telegrama del Prezi- 
dento John Lewis’o praneszdami, kad nesu
tinka ant to užmanymo ir kerszina praplatint 
Straika priesz “Asesmentus” in kitas apie- 
linkes Panedelyje, po visa Pennsylvania.

Inpuole In Anglių Skyle; Gulėjo 
r Ten Tris Dienas

Beaver Valley, Pa. — Jonas
Marhan, 67 metu, inpuole in 
angline skyle czionaitiniam 
stripinsė kur pergulėjo per tris 
dienas be žado ir ant galo likos 
surastas per varytoja anglinio 
troko ir atvežtas in Bloomsbur- 
go ligonbute.

Puikus Elektrikiszkas Reginys Ant Dangaus;
Vadinasi “Aurora Borealis”; Tieji Žaibai 

j Vela Pasirodys

Philadelphia, Pa. — Beveik 
po visa Rytine Amerika buvo 
matyt ant dangaus puikus elek- 
trikiszkas reginys isz priežas
ties saules pletmu ir eleiktri- 
kiszku pajiegu, praeita san- 
vaite, Ketverge vakara. Bal
tos ir raudonos žaibines ryksz- 
tes davėsi matyt, rodos kad ąr- 
motos szaude in padanges. 
Žaibines ryksztes buvo puikios

Isz Amerikos
GIMĖ NEGYVAS

Adgaivintas Per 
Daktarus

i Patterson, N. J. — Mrs. El-

Senukas turėjo perskelta pa- 
kauszi, skyle pilve, sulaužytus 
keturis -szoiTkaulius ir likos ap- 
drasikytas ant viso kūno. Ka
da ji daktarai apžiurėjo ant ry
tojaus, atsisėdo lovoje ir už
klausė kokiu budu jis gavosi 
czionais.

ir ne viena žmogų iszbaugino 
kurie nežinojo ka tas reiszkia. 
Tieji žaibinei pasirodymai yra 
ne tankus ir vadinasi 1 ‘ Aurora 
Borealis.” Astronomai tvirti
na buk tieji elektrikiszki žai
bai vela pasirodys už keliu die
nu jeigu oras bus tinkamas ir 
gales but matyti per milijonus 
žmonių.

len Campbell, 30 metu, pagim
dė Septynių svaru sunkumo 
kūdiki kuris ‘buvo negyvas per 
szeszes valandas bet daktarai 
ji adgaivino ir kūdikis szia- 
dien yra gyvas ir sveikas. Dak
tarai inkvepinejo savo kvapa 
in kūdikio burnele ir mankė jo 
szirdi ir tokiu fondu kūdiki ad
gaivino prie gyvasties.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

KIJEVASPUOLE
Rusai Pripažysta Kad Kijevas 
Gavosi In Vokiecziu Rankas;

Didele Skerdyne Kareiviu
Moskva — Telegramai skel

bia buk Kijevas puolė in ran
kas Vokiecziu Subatoje nors ji 
Rusai gynė smarkei bet su di
dėlėms bledems. Kijevas yra 
sostapyle Ukrajinos ir treczias 
didžiausias miestas Rusijoje 
kuriame gyvena 846,000 gyven
toju. Po trijų menesiu kovoji
mo negalėjo iszlaikyti smar
kaus užklupimo Vokiecziu ir 
turėjo pasiduot.

Maskolei traukdami in užpa
kali paėmė 32 kaimus kurie bu
vo paimti per Vckieczius. Da
bar Maskolei stengiasi apginti 
Leningradą nuo užpuolimo Vo
kiecziu kur Vokiecziai susirė
mė su Maskoleis smarkei, ne
tekdami 30-tos divizijos karei
viu ir daug kariszko materijo- 
lo. Rusai tvirtina buk Vokie
cziai neteko puses savo karei
viu musziuose, apielinkeje Le
ningrado.

Vokiecziai siunczia daug ero- 
planu ir kitu ginklu in Rusija. 
Telegramai isz Rusijos vela 
skelbia buk Vokiecziu daug 
žuvo keliuose miestuose ku
riuos Vokiecziai norėjo paimti 
bet turėjo atsitraukt su didė
lėms bledems. Ant ulycziu gu
lėjo tukstancziai lavonu ir su
žeistųjų.

Vichy, Francija — Asztuoni 
Komunistai kurie pasiprieszi- 
no priesz Vokiszka valdžia, li
kos suszaudyti Paryžiuje. Ba
dai tieji vyrai sunaikino de- 
szimts automobiliu garadžiuje 
kurie buvo prikrauti su karisz- 
ku materijolu. Keli likos nu
teisti taipgi ant suszaudymo. 
Pasikėlimas Francuziszku pat- 
rijotu platinasi kas diena prie- 
szais Vokieczius. Daugelis žy
miu žmonių likos aresztavoti.

Tokio, Japonija — Daugiau 
kaip 50 nariu Rusiszkos amba
sados ir ju szeimynos, tarp ku
riu radosi ir Rusiszkas amba
sadorius, Konstantinas Smeta- 
nin, apleido Japonija. Apleidi
mas Japonijos per Maskolius 
buvo isz priežasties neapykan
tos Japonu priesz Rusus nes 
padėjimas tarp tu dvieju tautu 
kasdiena yra pavojingesnis.

Berlinas — Generolas Joa- 
nitzu, vadas Rumuniszkos ka
riuomenes likos užmusztas ant 
Rusiszko kariszko frunto kai
po ir keli aficierei.

Zofija — Bulgarai apreiszke 
kad kovos priesz Rusija. Vo
kietija spiria Turkija kad 
jiems prigialbetu bet Turkai 
ant to nesutinka.

Bombos Užmusze 
Daug Žmonių

Shanghai, Kinai — Daugiau 
kaip 30 žmonių, tarp kuriu ra
dosi ir keli Japonai, likos už- 
muszti per bombas Nankine ir 
Kantone, paežiam mieste Kan
tone 20 žmonių likos užmuszti 
krutamuju paveikslu teatre ir 
daug sužeista. Buvo tai dar
bas politikiszku prieszininku.

Bulgarai Mobilizuoja 
350,000 Kareiviu

Ankara, Turkija. — Bulga
rai pradėjo mobilizuot 350 
tukstaneziu kareiviu priesz 
Maskolius. Telegramai skelbia 
kad jau Vokiecziai prisiuntė 
tris Vokiszkas divizijas in Bul
garija, kurie drauge užklups 
ant Rusijos.

Baisus Padėjimas 
Leningrade

Helsinki, Finlandija — Po 
visa miestą dega ugnys isz 
priežasties tankaus bombarda
vimo miestą per Vokieczius. 
Daug žmonių likos užmuszta o 
ypatingai pabėgėlei isz artimu 
miestu ir kaimu kurie neturi 
kur pasidėt tiktai parkuose ir 
laukuose kurie tampa aukomis 
szuviu nes neturi kur kitur pa
sislėpti todėl buna užmusztais 
per orines bombas.. Maisto ma
žai randasi mieste nes neužten
ka del tukstaneziu pabėgėliu o 
maisto sunku atgabenti nes 
daug geležinkeliu suardyta ir 
truksi negali prisiartint prie 
miesto.

Trumpos Žinutes Isz 

Europines Kares
Tokio, Japonija — Daugelis 

laikraszcziu buvo priversti su
stoti ėja isz priežasties stokos 
pepieres o kiti turėjo sumažint 
savo fermata. Priežastis tame 
yra kad Japonijoj yra didelis 
stekas popieros.

New York — Pranaszauja- 
ma buk Hitleris badai neužil- 
gio mels pakajaus nes jau pra
žudė milijonus savo kareiviu 
ir dabar tik remiasi ant kitu 
vieszpatyscziu pagialbos. Ba
dai Hitleris ketina padaryti 
taika už szesziu menesiu.

Phoenix, Arix. — Czionais 
mire seniausia gyventoja Se- 
rapa Laveria, ’kuri turėjo 118 
metu amžiams. Gimė Meksike 
1822 mete, kaip parodo josios 
metrikai.

Rusija Mobilizuos 
Didele Armija

Moskva — Rusija pradėjo 
mobilizuot viena isz didžiausiu 
armijų kuri badai gales su
pliekti Vokieczius ir laimėti 
szia kare. Pagal nauja progra
ma iszduota per kariszka mi
nister!, tai visi gyventojai nuo 
16 lyg 50 metu bus traukiami 
in kariuomene. Visi naujokai 
turės lavintis tuoj aus ir bus 
siuneziami ant kares lauko gin
ti savo tėvynė nuo užpuolu. ..

Rusai Neteko 3,600,- 
000 Kareiviu Lyg 

Sziai Dienai
Berlinas — Vokiszka ka

riszka kamanda apgarsino ana 
diena buk lyg sziai dienai Ru
sai neteko 3,600, 000 kareiviu 
kurie likos užmuszti arba pa
imti in nelaisve o gal ir dau
giau. Vokiecziai skelbia buk 
jie turėjo in du menesius se- 
kanezias bledes: užmusztu 84,- 
354; sužeistu 293,690 ir 18, 921 
nesurandami. Ore užmuszta 1, 
542 ir 3,980 sužeista.

Rusai sunaikino ketures di
vizijas Vokiszku kareiviu mu
sziuose aplinkinėje Golosieje- 
vo, apie 30,000 kareiviu ir daug 
sužeista bet Vokiecziai vela 
skelbia kad Rusu žuvo apie 
350 tukstancziai kareiviu ap
gynime Kijevo.

ŽINUTES

Washington, D. C. — Orinis 
bjuras prasergsti gyventojus 
kad didele viesulą ateina isz 
szalies Gulf of Mexico ant 
Louisianos ir kad žmones butu 
ant sargybos.

Williamstown, N.J.—Arthu- 
ras Senior ir jo pati, likos mir
tinai apdegintais, kada, gialbe- 
josi isz savo deganezio namo 
nakties laike. Viskas sudegė 
name.

Phoenixville, Pa. — Penn- 
hurst State mokykloje del silp
no proto vaiku, kilo ugnis isz 
kurios 160 vaiku iszsigialbejo I 
pasekmingai. Toje prieglaudo
je randasi daugiau kaip 2,000 
žmonių.

New York — Mehmet Ali 
Yukselen, 51 metu, Turkiszkas 
generalinis konsulis czionais 
pasikorė ant nektaizos, savo 
kambaryje. Sirgo jis szirdies 
liga koki tai laika.

—■ Neisiiririk paezios ir tavo- 
ro del drabužio prie žiburio.

MOTERE IR GAIDYS 

Susivienijo Priesz Vyra 
Ir Ji Paniekinėjo, Kad 
Tas Neturėjo Ramybes

Chicago — Didelis gaidys 
vardu “Juozas” iszvijo isz 
visztinyczios Adolfą Juozeli o 
jo pati iszvijo ji isz namo todėl 
Adolfas užvedė skunda priesz 
savo pa'cziule kad ji jam duotu 
vietos stuboje, todėl jo pati, 
Ona, 53 metu, likos paszaukta 
iii suda ant iszsiaiszkinimo.

Adolfo advokatas, Viktorius 
Frohlich, aiszkino sudžiui Ru
dolfui Desert, kad poniute Juo- 
zeliene iszmete savo vyra isz 
namo South Side dalyje miesto, 
noriuts buvo jis jos geru vyru 
per 30 metu.

Juozelis, tėvas vienuolikos 
vaiku, kuris turi 52 metus, taip 
nudžiugo kad bus vela tėvu, 
kad pradėjo pristatinet kita 
kambari del mažo sveczio nors 
namas jau turi vienuolika kam
barėliu. Vaikai norėjo iszkelti 
parte namie, ana diena, todėl 
Onute prispyrė Adolfą kad jis 
iszsimuvytu in tvaria. Buvo 
tai tiktai apmonijimas vyro nes 
Ona .parsivežė savo motina ku
ri apsigyveno pas Juozelius. 
Vyras turėjo prieglauda tvar
te su trimi karvėms kaipo jo 
drauges. Tula diena viena isz 
karvių apsiversziavo ir Adol
fas jai prigialbejo o kada kita 
karve ketino alpsiversziuot, 
Ona pamanė kad jos Adolfelis 
nemokės apsieiti su karve kaip 
reikia ir pliepe jam kraustytis 
in visz tiny ežia.

Ka turėjo Adolfelis daryt? 
Persikraustė in visztinyczia 
bet fenais buvo ponu didelis 
gaidys Juozukas” kuris pa- 
siprieszino naujam burdingie- 
riui ir užklupo ant jo skaudžiai 
apdraskydamas ji nagais.

Ka turėjo daryt nelaimingas 
Juozelis, sumanė jeszkoti pa- 
giallbos sude ir ja aplaike. Ap- 
laikes sūdo dekretą, nusidavė 
su palicijantu namo priversti 
Ona kad jam duotu prieglauda 
po savo past ogia ant ko Onute 
turėjo pristoti nes pati butu 
nuėjus ant p a ku to s u'ž sztangu. 
— Bai gali, kokis buvo gyveni
mais tojo Juozelio!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Graikai Krinta Ant Ulycziu Isz Bado

Ankara, Turkija — Keleivei 
kurie pribuvo isz Graikijos, 
kalba kad fenais gyventojai 
krinta ant ulycziu, Atėnuose, 
nuo bado, nes Vokiecziai už
griebė visa j u maista del savo 
kareiviu. Vyrai ir moteres

' S ■ ' 1 1

Vokiecziai Suszaude 18 Lenkiszku Palicijantu

Berlinas — Asztuoniolika 
buvusiu Lenkiszku palicijantu 
Poznaniuje likos suszaudyti už 
nužudymą Vokiszku padonu. 
Tvirtinama buk palicij antai

Motere Pavogė Viso
kiu Dalyku Isz Kromu

Vertes $5,000
Cambridge, Mass. — Palici- 

ja aresztavojo 39 metu motere 
už vogimą visokiu dalyku isz 
kromu per laika trijų metu. 
Motere turi penkis vaikus. 
Kada palicija atėjo pas ja ir 
padare krata, rado pas ja se- 
kanezius pavogtus dalykus: 
500 poru szilkiniu paneziaku, 
300 poru czeveryku, 300 szle- 
biu,..25 vyriszkas skrybėlės, 50 
moteriszku 'skrybėlių, 35 laik
rodėlius, 20 parašomi ir kito
kiu dalyku vertes daugiau 
kaip penkis tukstanezius dole
riu. Motere turėjo papnoti vog
ti nors jai tieji dalykai nebuvo 
reikalingi. -

Bosas Susidūrė Su 
Troku

Shamokin, Pa. — Pasažieri- 
nisi bosas, prigulintis prie 
Lakes to the Sea kompanijos, 
susidūrė ana diena su dideliu 
troku ant plento vedanezio isz 
czionais in Sunibury. Du pasa- 
žierei likos skaudžiai sužeisti 
ir 16 smarkei sukrėsti. Bosas 
ėjo isz New York o in Pittsbur- 
gha.

Bumaszku Lietus
Aurora, Ind. — Kada trūkis 

praeitinėj© pro czionais ant 
Baltimore & Ohio geležkelio, 
isz pacztinio vagono iszpuole 
pacztinis maiszas kuris buvo 
prikimsžtas bumaszkomis ir li
kos sumaltas per ratus. Bu- 
maszkos iszleke in ora o žmo
nes kurie mate jas lekiant per 
orą, pradėjo greitai jas rinkti. 
Vienas žmogus pagavo 500 do
leriu o kitas net 800 doleriu. 
Bet neilgai džiaugėsi isz savo 
laimes nes pacztorius su pa- 
gial'ba palicijos, surinko visus 
pinigus.

Nepaprasta Operacija 
Ant Akies

Meksiko Miestas. — Dakta
rai Mario Escabor ir Angel 
Camargo tvirtina buk operaci
ja kokia padare ana diena, isz- 
pjaudami aki isz kates kuria 
indejo neregiui kaimuoeziui, 
visiszkai pasisekė ir žmogus 
dabar mato su kates akia. •

Graikijoj, kurie kitados buvo 
prieszininkais Vokiecziu ir ne
norėjo su jais draugauti, dabar 
susitaikė kad tik aplaikyti tru
pinėli maisto kad užlaikyti sa
vo gyvastis.; \ : V f 

prigulėjo prie pulko tautiecziu 
kurie iszžude apie 675 Vokisz- 
kus gyventojus ir kareivius 
kada Vokiecziai užklupo ant 
Lenkijos 1939 mete.
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Isz tarpo daugelio- kvailybių 
ant svieto, didžiausia -kvailybe 
yra tikejimiszka, kuri yra dau
giausia prasiplatinus. Visokį 
budai ir sz'tamai tikėjimo kyla 
beveik kožna diena visose da
lyse svieto kad pasinaudoti isz 
žmonių kvailybes ir lengvati- 
kystes. Kuo daugiau tekis ti
kėjimas duoda liuosybes, tuo 
daugiau tokis tikėjimas prasi
platina tarp žmonių.

Amerika yra Rojum del to
kiu tikejimiszku szaiku.

Sztai naujausias sztamas ti
kėjimo nesenei susitvėrė Rusi
joj priesz kare kurie save pra
smine “Szaka Rimbistu” o ju 
innagiu ir ženklu yra “szven- 
tas rimbas.” Su tuom rimbu 
narei tojo tikėjimo duodasi sa
ve plakti lyg tekėjimui kraujo 
o tanikei nelekia pajiegu nu
alpsta. Narei“rimbistu” sku
tasi barzdas ir usu-s o po mir- 
cziai jie tiki jog visi “rimbis- 
tai” eina tiesiog in dangų ir 
pasilieka aniolais — taip, kad 
rodos Dievas turėtu danguje 
vieta -del tokiu kvailiu.

Patogus, bet skysto proto 
žmogus yra pana-szus in laisz- 
ka kuris labai puikei paraszy- 
tas bet suvis kvailiszkai ir be 
jokios minties.

Nemanykite kad dabartinis 
svietas yra laibai iszmintingas. 
Priesz keletą tukstancziu me
tu badai žmones buvo iszmin- 
lingesineis, ka liudija visokį 
kronologiszki užliekai žemoje, 
kuriuos tyrinėtojai atranda 
griuvėsiuose žemeje, i-sz kuriu 
tebyri mokytojai ir kronologai 
labai stebėsi. 

t

Nesenei Tibete, Euroipiszki 
mokslincziai surado senus už- 
ra-szus, kuriuose raszoma buk 
keli tukstancziai metu adgal 
tūlas karalius iszlek-e in pa
danges -su nepaprasta ma-szina, 
mesdamas ugnį ant savo nevi
donu ir vela pasekmingai su- 
gryžo in savo karalyste. Tas 
parodo kad žmones jau tada le
kiojo orinėms maszinoms.

Bukime Lietuveis isz gimi
mo o Amerikonais isz pasiel
gimo.

Benjamin Kreitsber-g, 46 me
tu, isz Dalias, Teksu, inejas in 
-banka pareikalavo nuo kasie- 
riaus idant jam tuojaus paduo
tu tūkstanti doleriu, kerszin- 
damas numetimu' ‘ ‘ bombos ’ ’, 
kuria jis laike rankoje. “Bom
ba” -buvo suvyniota in laik- 
raszti ir nebuvo tai bomba tik 
paprasta spjaudinyczia. Kada 
ji arcsztavojo, žmogus prisipa
žino kad tekiu budu norėjo 
gauti pinigu ant operacijos del 
savo serganezios moteres ku
riai ikerszina mirtis jeigu jai 
nebus tuojaus -padaryta opera
cija.

Banka jam dovanojo kalte ir 
pasirūpino idant moterei butu 
padaryta operacija tuojaus ge- 
sake: “Turime tris dideles 
priežastis kurios stumia Suv. 
.Valstijas in szia kare: Anglija, 
Amerikoniszki Žydai ir Roose- 
velto administracija.

Tolimesnėje savo kalboje 
Lindberghas aiszkiiio kad Žy
dai Amerikoje turi -savo ran
kose laikrasz-czius, krutamuju 
paveikslu dirbėjus ir aktorius 
kurie daug erzina Ameriko- 
jĮiąusioję ligpnbutęje,

Yra tokiu žmonių kurie tvir
tina kad tiki tiktai in ta, ka 
mato o bet netiki jie in ta, ka 
jiems parodo veidrodis.

Nesen-ei gerbiamas per Ame
rikonus, Lindbergas sziadien 
yra prieszingas karei ir prezi
dentui Rooseveltui ir laiko pra
kalbas po didesnius miestus 
iszreikszdamas savo neapykan
ta priesz jo valdžia. Lindber
glias savo vėliausioje kalboje 
nis'zkus gyventojus-su nekureis 
paveikslais. Lindberghas už- 
metineja prezidentui Roosevel
tui buk jis stumia Amerika in 
kare ir kaip rodos neužilgio 

| Amerika bus priversta instoti 
in taji kruvina szoki.

Žiaunai visu Europiszku 
sklypu istengesi apskaityti kiek 
kasztuoja tebyre kare. Kare 
padaro didelius kasztus kas
dien ir auga vis daugiau ir nie
kas negali tepeti kiek ji kasz- 
tuo-s pakol užsibaigs. Tieji, ku
rie žino, apskaitė buk in laika 
20 menesiu, kasztai jau daejo 
ant 180 bilijonu doleriu arba 
ant dienos pripuola po 300 mi
lijonu doleriu. Isz pradžių bu
vo manyta -kad szioji kare te
sis tik lyg Kovo menesio, 1942, 
Jeigu taip, tai kasztuotu ji tiek 
kiek visos kares kasztavo nuo 
Waterloo kares, 1815 mete. Vi
sos kares nuo 1815 lyg 1914 
meto kasztavo drauge 170 bili
jonu doleriu. Paskutine Svieti- 
ne kare kasztavo 145 bilijonus 
doleriu. Kiek szita kare kasz- 
tuos svietui tai sunku inspeti 
bet jau bilijonai doleriu likos 
iszleista Amerikoj tik ant ap
siginklavimo ir užbegimo Vo- 
kiebziams idant nesi-gautu in 
Amerika po supliekimui Ang
lijos ir Rusijos.

Sziadien žmones meldžia 
Dievo kad jiems vis tik “duo
tu” bet patys nesistengia kad 
insigyti ta, ko nori ir geidžia. 
Sztai naujausio budo poterei 
kuriuos mums prisiuntė musu 
-skaitytojas ir yra pagal nau
jausio -budo:

“Dieve, palaimink mus. Lai 
turime savo valia. Duokie 
mums viską kas yra reikalin
ga -del pragyvenimo. Neduokie 
mums kentėti. Nenorekie -kad 
szvestu'me szventa diena nes 
mes esame pailsę szokimu per 
visa nakti ir gerymu. Nenore
kie kad mes guodotumem savo 

’tėvus nes jie yra iszeja isz ma
dos ir yra seno budo žmones. 
Nenorekie kad mes rupintu- 
mes savo vaikais nes jie yra 
nuoibroduis ir stumia mus in ka
pus. Nenorekie, o Dieve, kad 
mes-paliautumem szokti ir ger
ti. Nenorekie kad nekalbetu- 
mem neteisei priesz musu kai
mynus nes ir jie melavo priesz 
mus. Dieve, dėka vejame Tau 
u’ž visas tavo geradejystes. Lai 
mes turime gud taims. Atlei-s- 
kie mums musu kaltes ir lai
mink musu gyvenimą. ’ ’

Taip, mes nereikalaujame 
Dievo pagialbos pakol jau esa
me prapultyje tada szaukiames 
Jo -pagiaibos ir užtarymo.

Daugelis moterių ir merginu 
tankei puola aukomis visokiu 
žadintoju, visose dalyse Suv. 
Valstijų ir tai beveik kožna 
diena. Yra tai piktadarystos 
papildytos per nemoraliszkuš 
iszgamus, nigerius, nevos paik- 
szus, pleszikus' ir 1.1. Žudins- 
tos moterų ir merginu auga 
stebėtinai balsei, tokiu badu. 
Yra tai ženklu idant moteres 
butu atsargesnes ir naktimis 
nęsitrąnkytu bambileis su ne-

Isz Amerikos
LIŪDĖJO PASKUI

MIRUSIA PACZIA
Atėmė Sau Gyvastį
Philadelphia, Pa. — Lindė

damas kaišei paskui savo mi
rusia paezia, kuri mirė praeita 
meta, 48 metu Darwin Norton, 
410 Spruce uly., atome sau gy
vastį per gaza. Gaspadorius 
namo, suuodęs gaza jo kamba
rėlyje, paszauke palicija kuri 
iszmusze duris, surasdami ji 
gulinti ant lovos negyva. Visi 
plysziai apie duris ir langus 
buvo užikimszti su popiera. 
Rankoje laike jis raszteli ant 
kurio buvo paraszyta:

“Mano geriauses gyvenimo 
draugas mirė praeita meta ir 
nuo tos dienos gyvenu kaip 
miglose. Esmių laibai nuliūdęs 
paskui ja ir tolimesnis gyveni
mas man yra nemalonus be sa
vo gyvėnimo drauges todėl ei
nu susivienyt su ja amžinam 
gyvenime. ’ ’

Palicija rado ant jd Žydisz- 
ka poterine skepeta su kuria 
jis melde rasztelyje kad ji pa
laidotu.

Aficierius Insismeige 
Szoble Sau In Szirdi
Pensacola, Fla. — Pulkinin

kas Edwardas Harrison, prie 
medikaliszko korpuso, susiba
ręs su savo paezia, su kuria ka 
tik apsivedė, sumusze ja su 
szoble .po tam pats insismeige 
szoble sau in krutinę, mirda
mas ant vietos. Harrisonas pa
ėjo isz Mourit Tabor, arti Eli- 
zabe'th, N. J. o jo jauna pati va
dinosi Mare Hoban ir paėjo isz 
Wilkes-Barre, Pa. Tėvas ir mo
tina nuotakos taja diena iszva- 
žiavo namo po vestuvių ir nie
ko nežinojo kas atsitiko su jii 
žentu ir duk'tere kuri yra baisei 
supjaustyta su szdble.

Gera Priežastis Nesi
lankymo In Mokykla
Duluth, Minu. — Del Fredo 

Housemann, kuris turi tiktai 
szesziolika metu, nėra baimes 
kad jis bus nubaustas už nesi-

pažintetamais o tėvai privalo 
savo dukreles saugoti kaip aki 
galvoje nes negalima atspėti 
valandos kada nelaime gali jas 
patikti.

Naujas Instatymas Ir 
Vaiku Pilietybe

Klausymas—'Tapau piliecziu 
Rugpj. 15 d., 1941 m. Dabar no
riu žinoti ar mano trys vaikai, 
gim usieji tiki ropoję, irgi tapo 
piliecziais? Vyriausias vaikas 
yra sulaukėte 19 m. amžiaus, 
antras 16 metu ir jauniausias 
14 metu. Mano žmona, ju mo
tina, vis ateive, bet ji rengiasi 
praszyti pilietybes.

At. — Gailestaujame pra- 
neszti jog vaikai neingijo pi- 
lietytete tamstos naturalizavi- 
mu. Jie pasilieka ateiviais. Jei
gu tamstos žmona taptų pilie
te in metus arba du, du, jaunes
ni vaikai, tokiu 'budu, taptų pi
liecziais bet vyriausias privalo 
is-zsiim'ti savo atskira pilietyš- 
te. Sulyg instatymo, kuris pra
dėjo veikti pereita Sausio me
nesi, Sausio 13 d., 1941 m. sve
tur gimęs vaikas neingija Ame- 
rikoniszkos pilietyistes vieno 
tėvo natūralizacija, tik jeigu 
kitas tėvas mires. Jeigu abudu 
tėvai gyvi, sveturgimes vaikas 
ingi ja pilietyste tik jeigu abu
du tėvai yra Amerikos pilie
cziais priesz vaiko sulaukiant 
18 m', amžiaus.

Kl. — Gimiau Lietuvoje. Vy
ras mano mires. I'szsiemiau pi
lietystes popieras Vasario 15 
diena. Mano sūnūs irgi gimė 
Lietuvoj, ar jis tapo piliecziu 
mano natūralizacija? Jis atvy
ko pas mane tik priesz dviejus 
metu's, 16.metu amžiaus, dabar.

At. — Taip. Tamstos sūnūs 
dabar Amerikos pilietis. Jis ta
po piliecziu .kuomet, tamsta ta
pai piliete. Sulyg instatymo, 
kuris pradėjo veikti Sausio 13 
d., 1941 m. 'sveturgimes vaikas, 
legaliai inleistas in Jung. Val
stijas pastoviam apsigyveni
mui, tapsta Amerikos piliecziu 
jeigu abudu jo tėvai yra Ame
rikos piliecziai priesz jam taps- 
tant 18 m. amžiaus, arba jeigu 
vienas tėvas mires ir kitas tap
sta piliecziu .priesz vaikui su
laukiant 18 m. Kadangi szito 
vaiko tėvas-miręs jis motinos 
naturalizavimu tapsta pilie-
ežiu.
—Common Council For Amer. Unity

lankymą in mokykla ir gali da
ryti kas jam patinka.

Fredas yra nepaprastas 
“ boisas” nes yra 6 pėdu ir 1 ir 
puses coliu augszczio ir sveria 
218 svaru. Likos jis paszauktas 
su tėvu priesz sudžia, ana die
na, iszsiais'zkinti del ko tėvas 
ji nesiunezia in mokykla. Kada 
sudžia paregėjo szesziolikos 
melu vaika suvirszum szesziu 
pėdu augszczio, nemažai nusi
stebėjo ir tiesiog pasako kad 
norą 'ko stebėtis kad jo tėvas 
neleidžia ji in mokykla nes to
kis “drimbas” iszrodytu juo
kingas klasoje su mažais vai
kais tuju paežiu metu. Fredas 
turi gerus laikus nes tėvas ji 
nevaro prie darbo kuris galėtu 
dirbti kaipo geras bernas isz 
ko Fredas yra labai užganadin- 
tas jog nereikia eiti in mokyk
la.

Arielka Vela Pabrango
Harrisburg, Pa. — Nuo Ok- 

toiberio 1 dienos valdžia pakele 
didesnes taksas ant arielkos, 
4 dolerius ant galono. Praeita 
meta arielkinis monopolius už
dirbo 15 milijonu doleriu pel
no. Tieji pinigai eina ant su- 
szelpimo žmonių.

Kaune Liko Daug 
Tuszcziu Namu Ir

Palikto Turto
Kaunas. — Kauno laikrasz- 

cziai pranesza Ikad tenais liko 
dato'g visokio turto kuriu loc- 
nininkai likos iszvežti in kitur 
per Bolszevikus ar'ba dingo ne
žino kur. Buvo Bolszeviku 
sznilpai bėgdami isz Lietuvoj 
•taipgi nespėjo Įpasiimjti savo 
locnascziu. Vien tik isz Kau
no iszdumo apie 300 visokiu 
Bolszevikiszku sznipu. Laik- 
raszoziai pataria namu locni- 
ninkame savo palili’ta turtą su
krauti in atskirus kambarius 
ir užrakyti kad neprapultu, o 
kada locnininkai sugryžtu tai 
jiems inteiktu ju locnastis.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui 
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50

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

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
lurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52' 
puslapiu............................................ 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas.; Juokai. 
Preke ............................................. 15c

No. 116 Istorija, apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

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; Sena- 
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

:: PRISIKĖLĖ ::
ISZ NUMIRUSIU

Karta tėvelis man papasako
jo sekama pasakėlė:

Lietuvoje tūlas klebonas kas 
szventadieni per <savo pamoks
lus parapijonams sakydavo: 
Nekraukite turtu nes juos kan- 
dets suėda. Geriau savo turtus 
bažnycziai aukokite o už tai po 
mirties laimingi busite.”

Prisiklausia kunigo pamoks
lu, žmones, kur tik sugriebda
mi'kokia. .kapeikėlė vis nesze ir 
kunigui aukojo. Bet kunigas tu 
pinigu ir in dangų nenusinesz 
ir už tūlo laiko prisikrovė pil
nus kiszenius.

'“Ka daryt? Kur pinigus dė
ti?” — galvojo kunigas.

Ant galo sugalvojo. Kadan
gi tamsus žmones už vis la
biausiai bijo numirėliu tai 'ku
nigas sumanė pinigus supilti in 
graba ir palaidoti.

-Sugalvojo ir padare. Nupir
ko jis gražu graba, supylė in ji 
visus pinigus, užkalė ir, auksi
nėmis raidėmis užrasze “Nu
mirgs ir Palaidotas,” po tam 
graba nunesze ir padėjo bažny- 
czios skiepe. 

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 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu....................25c

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus......................  15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
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 Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........ .'25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz LietuVoš.’ ' 68' 
puslapiu ....................................... .15c

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

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- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

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

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

No. 139 Trys istorijos aęie 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- 
sžkas 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

’’Palaidojus” ta “numirėli” 
kunigui vis rūpėjo pažiūrėti 
kas su tuo grabu nutiko. Todėl 
jis 'beveik kasdien eidavo in 
skiepą ir ta graba lankydavo.

Pastebėjo tai vargonininkas 
su zakristijonu.

“Ko jis ten taip tankei ei
na? — 'klausė vienas kito.

Viena gražia diena vargoni
ninkas su zakristijonu susitarė 
reikalu isztirti. Jie nuėjo in 
skiepą ir rado graba -su užra- 
■szu.

“Pažiūrėkim, kas ežia toks 
palaidotas,” — sake zakristi
jonas.

“Gerai, pažiūrėkim,” — at-' 
'sake vargonininkas.

Atidaria graba, jiedu vos ne
apalpo; tiek daug pinigu jie 
ten pamate!

“Prikelkim ta numirėli,” — 
sumanė vargonininkas.

“Prikelkim,” — pritarė za
kristijonas.

Tuojau jiedu atsinesze mai- 
sza, isz-tusZ-tino graba ir ant jo 
virszaus užras'ze: “Numiręs 
prisikėlė isz numirusiu ir nu
žengė in dangaus karalyste,” 
ir abudu su pinigais dingo.

Sekama diena, kai kunigas 
atėjo Misziu laikyti, rado žva

kes nedegtas ir vargonai ne- 
grajino. Isz syk jis nesugalvo
jo, kame dalykas, bet nubėgės 
iii skiepą, suprato kas atsitiko.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi patikima, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

— Tai negana to dėl manos,'paszauke savo tarnus kurie vietos. Daugybe svieto buvo 
— atsake grafas, kada senis priesz-pakajuje ant prisakymu! apstoja sūdo namo duris, taip, 
eme už klamkos. — Tas senis lauke ir prisakė kad imtu gra-1 kaip mūras. Kada zokoninkas

(Tasa)
— Prieteliai, isz jus ežia 

daugelis randasi kurie jau nuo 
senei szitam dvare tarnaujate 
ir visi žinote už ka mus poną 
kaltina. Jo prova tuojaus pra
sidės ir ilgai nesitrauks. Dabar 
dažinojau kad po ryt stos 
priesz kunigaikszti ant provos. 
Ar jis yra kaltas, ar ne, grafas 
Wilhelmas yra musu geradeju. 
Atsiminkime dar visi, kaip jis 
gražiai su mumis apsiėjo, kada 
pas ji tarnavom per ka priva
lom kožnas apie ji neužmirszt 
ir 'be perstojimo 'teisingai tar- 
nautie; nieką dabar negalime 
mes veikti, kaip tik melstis už 
ji, per tai praszykime Dievo 
del jo mielaszirdystes idant 
butu akyse sudžiu iszteisintu. 
Idant Dievas teiktųsi del mus 
sugražint poną, kuris butu su- 
ramiritoju del musu panaites 
kuri taip yra kožnam gera.

Po tu žodžiu visi pradėjo 
verkti ir priesz seneli visi ant 
keliu puolė. Tas skaitė litanija 
in Panele Szvenėziausia po tam 
Visu Szventuju litanija ant in
tencijos grafo Vladesloo. Visi 
karsztai meldėsi kad Dievas 
iszliuosuotu ju geradeja.

Tuo laik jauna 'grafaite sė
dėjo priesz abroza ant puikios 
kėdės. Jos akys tankiai dirste
lėdavo ant kryžiaus, tai vėla 
ant zokonimko, kuris taipgi ne
toli jos ant kėdės sėdėjo. (Skai
tytojas gali suprast, kad ne kas 
kitas tiktai jis in bromą belde 
o ir ne kitas kaip tik zokonin- 
kas Orlandinas kuris pribuvo 
pagal dlioto žodžio, kad at
nešat apsiera'tytai grafaitei su- 
raminima).

— Ak, mano leve! — tarė 
Onute, — mano tėvas suvis ne
kaltas tvs žudinstos, už kuria 
ji kaltina; jis taip geras ir pui
kiai mislijantis.

— Mano dukra, — pertrau
ke zokoninkas, — Dievas pats 
tiktai perveria žmogiszkos 
szirdies slaptybe, asz nepriva
lau ne vieno kaltint, turėkime 
vilti o Dievas sudarys kuoge- 
riausiai. Apie save nesirūpink, 
mano kūdiki; Dievas bus su 
tavim ir del tavęs gal užlaikys 
tavo tęva. Tikėk in Jo miela- 
szirdys'te. O kad ir bus grafas 
Vladesloo iszrastas kaltu, vie
nok jis yra tavo tėvu o tu ji 
privalai ■ mylėt. Teisybe, žmo
nių ne retai buna apjakimu bet 
kokis bus virokas, tokiam tu
rime pasiduot, neatimdami 
meiles del tu, kurie nelaimėje.

— O, koki sunkuma nuo ma
no szirdies nuvertė tie tavo žo
džiai, geriausias tėvo! Idant 
Dievas sudarytu, kad prova 
taip iszeitu, kaip szirdis troksz- 
ta; asz to nepainiu, dvasiszkas 
teve, kad mano tėvas but dasi- 
leides tokios baisios piktybes 
bet bijau kad neprieteliai, ku
riu nemažai turi, negeistu jo 
prapulties.

— Isz kokios-gi priežasties 
galėtu tavo tėvui kenkt ?

— Isz nejokios, isz pavydu
mo. Mano motina turėjo seserį 
kuria buvo vędes grafas Ak- 
vavinas. Po smerties kuni
gaikszczio Braynes, mano dė
dės, pakilo tarp grafo ir mano 
tėvo prova apie iszdalinima 
turto. Negalėjo sutiktie; pasi
davė po sudu mano tėvas — 
prova laimėjo; nuo to laiko 
grafo szirdyje rūstybe neiszge- 

i 80.

— Ar tai tu to bijai? .
— Taip.
— Turėk vilti Dievuje, ma

no dukra. Jame galima kožna- 
me laike turėt pagialba. Tegul 
visi užpuola, tegul prieteliai at
sitolina, vienok Apveizda Die
vo ties mumis. Atsiduok po Jo 
apieka, užsidarykit szitam 
kambarėlyje, pulk ant keliu ir 
melsk Užtarytojos Szvencziau- 
sios Paneles atsiduodama in 
apgloba aniolui sargui. Asz nė 
po ilgam vela tave atlankysiu 
ir atnesziu apie tavo tęva žinia.

— Acziu tau, aeziu! — pa- 
szauke grafaite, puldama zoko- 
ninkui in kojas. — Dievas ežia 
atsiuntė kad mane nuliudime 
suramini.

Zokoninkas davė klupojan- 
cziai palaiminima ir padavė sa
vo ranka kad keitusi. Senas tar
nas lauke jo priestubyj. Pa
sveikino ji su guodone ir nieką 
nekalbėdamas nuvedė net ant 
ulyezios.

Kada diena sūdo prisiartino, 
susirinko slidžios saleje Bruk- 
sele ir state priesz save grafa 
Vladesloo.

Ta paezia diena, kada gra
fas buvo priesz sudžias 'Staty
tas, užvažiavo priesz palečių 
Vladesloo karieta. Senas tar- 

inas iszbego isz palociaus kad 
| priimtie sveczia. Bet kada pa
žino,"kad tai jo pono nepriete
lis, grafas Akvavivas, baisiai 
nusigando nes numanė su ko
kiu mieriu jis atvažiavo.

'Akvavivas isžlipo isz karie
tos ir liepe drąsiai senam tar
nui kad ji vestu pas grafaite.

— Susilaikykite, jusu mylis- 
ta, asz bėgsiu pasaky t jai apie 
jusu atvažiavima.

— Pildyk ka tau liepiu! — 
suriko Akvavivas, — eikie pir
ma. ir veskie mane pas grafaite.

— Meilingas pone! Kaip tai 
iszrodys ves’tie be daneszimo. 
Jums gana gerai žinomas apsi
ejimas.

— Klausyk manes ir žinok 
su kuo kalbi!

— Asz kalbu su grafu Akva- 
vivu — atsake senukas drąsiai 
— ir meilingas 1 pone turi žinot 
jog kada mano pono nesiranda 
namie tai jo vietoje randasi 
ypata o ta yra grafaite Vlades
loo.

Perpykęs tuom, prisakė Ak
vavivas savo tarnams kad Vla
desloo tarnus nuvaikytu o pats 
leidosi tropais augsztyn in pa- 
kajus ; senukas kaip galėdamas 
nubėgo pirma ir danesze apie 
viską grafaitei.

Da grafaite nebuvo isz bai
mėms atsikvotejus, tarnas Ak- 
vavivo atidarė duris ir apreisz- 
ke atkeliavima savo pono. Gra
faite kėlėsi kada tai paregėjo 
ir prasze dvasios'Dievo kad jos 
iszminti apszviestu ir priduo
tu stiprybe. Akvavivas inpy- 
kes, kada inejo in pakaju, sė
do ant kėdės ir parodęs su pir- 
sztu in sena tania tarė:

— Isztikro man dideli dyvai 
isz tavo tu netikusiu tarnu, — 
mano tu giminėlė — ir pakol 
pradėsiu su tavim apie svarbu 
reikalą kalbėt, praszycziau 
kad lieptum tam seniui isz ežia 
atsitraukt.

— Jeigu, kaip sakai, yra 
svarbus reikalas, tai liepsiu 
ant valandėlės iszeiti in priesz- 
pakaji. — Iszeikie ant valan
dėlės, geras Juozapai, nes gra
fas nori, kad su manim pakal
bėt. _ ' ;_____ . _

yra akyvas, per ka nepriva- 1
J lai ilgiaus prie saves dvare lai- tarnai

jo ir visi aplinkui in rata apsto-j kelia. Jos c-natos, o labiausia
— Kaip tai? — užklausė per- jo. Bet mažesnis skaitlius1 ju szirdies gerybe, buvo del visu 

imta g^ilescziu panaite. — Ne-1 buvo o ypacz grafaite pasakei žinoma o buvo girdėti isz visu
I skaliu, gailesties balsui ir ne!
vienas negeide jos1 tėvo pra-l

kyt.

faite. suriko isz baimes. Jos pasakė varda grafaites Vla-
i greieziaus atbėgo kaip1 desloo, tuojaus davė žmones

galiu suprast, ponas grafai, su (kad apsimalszintu. 
kokiu mieriu czion in mano tė
vo narna atkeliavai ir niekados nes1, — tare in savo tarnus gra- pulties. 
nepavelinsiu idant taip geras faite. — Dievas teisingas ne

duos man pražūt.
Ta pasakius, apsidengė su 

plosczitim ir pasakė kad jau 
yra pasirengus. — Bet pats 
Dievas mato jog per nevalia 
savo butynia apleidžiu.

Grafas Judosziszkai nusijuo
kė ir padavė jai ranka bet ji 
jos neprieme. Durys atsidarė. 
Pradėjo isz valios trepais eiti 
žemyn. Laukia prie gonku sto
vėjo karieta. Ranka mostelėjo 
duodama atsisveikinimo ženk
lą del savo tarnu.

Tame sztai zokoninkas su 
koptum ant galvos užstojo 
jiems kelia. Buvo tai kunigas 
Orlandinas. Senas tarnas Juo
zapas suszuko isz džiaugsmo.

— Kur taip, mano dukra? —- 
užklausė kunigas.

— Kaipo neteisingu auka, 
kurie perkalbino kunigaikszti 
Alba, — atsake grafaite, — tu
riu keliaut kur mane veža bet 
kur, tai to negaliu žinot.

— Ane žingsnio isz vietos, 
mano dukra ! Liksi name tavo 
tėvo. Tas ponas neturi prie ta
vęs jokios priekabos.

Grafaite nusiminė. Akvavi
vas isz pradžių purszkavo, 
draskėsi ir liepe grafaitei kad 
kuogreieziausia sestu in karie
ta. Orlandinas vienok tarė:

— Ji ne sės ir turi gryžti in 
savo namus.

— Kas tu esi per vienas kad 
kunigaikszczio prisakymus už 
nieką verti?

— Tas ežia nepriguli, grafai 
Akvavivai! Asz ežia pribuvau 
kad padaryti teisybe.

— Ar tai ežia kokia neteisy
be ?! Ar tu to nežinai kad turiu 
valia ir apglo>ba ant tos mergi
nos pakol jos tėvas nevalioje.

— Ta prova neturi jokios 
vertes, jos tėvas da neapsudy- 
tas‘.

— Bet bus apsūdytas!
— Taip misliji, grafai? tai 

isz tavęs, kaip'matau, drąsus 
vyras ir ne kam vertas. Ar tu 
gali tikrai pasakyt!... O kad ir 
grafas but ant smert apsūdytu 
ir nužudintu tai ir taip jo duk
tė nebus atiduota in tavo ap
globa.

— Kas tau tai pasakė ?
— Jis pats.
— O kas ja apiekavosis?
— Asz, — atsake kunigas.
— Tu? Bet kais tu per vie

nas ?
— Nori žinot kas esu? Eikie 

ir žiurekie.
Grafas prisiartino prie zoko

ninko. Tas parode jam savo 
veidą. Akvavivas iszdave riks
mą ir ne žodžio nesakęs, szoko 
in savo karieta ir liepe Savo 
tarnams begtie.

Net pati grafaite neregejo jo 
veido.

Vienas in kita tarnai sužiu
ro ir nežinojo kas ežia pasida
rė kad grafas taip greitai ir su 
didele baime isz dvaro iszbego.i * * *

'Tuo laiku nebuvo ka vilkint, 
jeigu grafas Vladesloo ketino 
būti už savo nuopelną nužu
dintu, !ka jam parengė jo ne- 
prietelei. Kunigas Orlandinas

— xxuxjj xivxx, mcu mate kad yra reikalas tuojaus
per nevalia taip daryt kaip keliaut in 'Suda, kuris prasze 
man pasidalboja.

Tai pasakęs pakilo grafas,' ke-les miliutas po tam, buvo ant•■ lesiosi.

tarnas turėtu iszeitie.
— Tu nežinai ko tam namo 

jeszkau? — atsake pasziepian- 
cziai grafas. — Ai' tu nežinai 
kad asz esu tavo dede. Tėvas 
tavo, už žudinsta, likos apsu- 
diritas ant smert, bet apie tai 
su tavim nekalbėsiu.

— Na tai ka? — paklauso 
grafaite szluostydamasi asza- 
ras.

— Na tai tu, mano miela, o 
tai atvažiavau pas tave, kad 
pakol prova nepasibaigs, tai 
kad keliautum pas mane ant 
gyvenimo; ba gali Suprast pa
ti, jog tau ežia neiszpuola vie
nai but.

— Ponas grafai, — su iszsi- 
augsztinimu ji tarė, — užmir- 
sžtu kad mano tėvas yra kaltas 
ar ne, jis yra mano tėvu ir jei
gu jau isz valios Dievo ketina 
pakratyt gyvastį tai visados 
kas nors turi likt; žinai kad 
esu jo duktė ir man tas palo
vius gana geras. Pasirengus 
esu eitie in kalėjimą, kuriame 
mano tėvas sėdi, ne kaip isz 
ežia trauktis.

— Puiki tavo mislis, tu ma
no miela, — atsake szidijan- 
cziai grafas. — Bet suprask 
kad tai ne mano valia tiktai 
gubernatoriaus, jog lyg nepa
sibaigs prova, turi but po ma
no apieka ir privalai klausyt.

— Kol mano tėvas yra gyvas, 
kunigaiksztis Alba neturi pro
vos mane iszvaryt ir tas prisa
kymas, kuri man atneszi, gali 
but pramanytas.

— Kaip tai, pramanytas, — 
tarė paszokes grafas, — nesi- 
prieszink, žinai kad esu galin
gu ir jeigu su manim genimu 
nevažiuosi, tai a'tsiininkie kas 
bus...

— Dievas mane saugos! pa
žaistu tavo norą; ne per seniai 
norėjai užgriebi mano gimines 
turtą. Norėjai pats naudot bet 
tikėk man, kad jeigu bus reika
las, tai asz szauksiuosiu prie 
pats karaliaus ir papraszysiu 
jo szviesybes kad mane nuo ta
vęs apgintu.

Indukes Akvavivas klausė 
tu žodžiu, kurie gerai pataikė 
in jo norus bet kaip galėda
mas susilaikė. Po tam tarė no
vos gražumu:

— Tu taip kalbi, kad rodos 
neesi mano gimine. Misliji kad 
tau pas mane nebus gerai? O 
kad ir stengsiuosiu, idant savo 
atgaut, vienok turiu ta pajau
timu jog esi mano gimine nes 
žino visi o per tai didelia nuo 
svieto ir Dievo aptureezia ge
da jeigu tave apleisčzia.

— Tai kad esi taip geras; 
palik mane ežia ir duok man 
pakaju o tuom laik prasz.yk 
kunigaikszczio Albos kad ma
ne isz to dvaro nekliudintu. 
Praszau jusu mylistos, buk 
taip geras ir pasigailėk manės.

— Bet kaip asz galiu rimt be 
tavęs, jeigu del manes esi taip 
brangi?

— Pažinsiu asz tavo del ma
nes geruma ir jau paskutini 
karta sakau, kad atsitrauk nuo 
manes.

— Kaip nori, bet asz turiu

— Apleiski'te mane, geri žmo-

Onos kad sykiu važiuotu. In

Namas, kuriame talpinosi 
■sūdąs, juoda gelumbia buvo isz- j 
klotas ir kabojo ties sudžioms 
didelis puikus kryžius.

Grafas Vladesloo stovėjo 
priesz sudžias. Tuo laiku buvo 
staiczias idant klausyt viroko. 
Veidas jo buvo baltas, vienok 
iszrode be jokios baimes nes 
kada likos per kunigą Orlandi- 
na suramintu, visa baime nuo 
jo atstojo per ka. smerties suvis 
nebijojo. Paskutiniam tyrinė
jime prie visko prisipažino:

— Buvau pripildintu puiky
be ir užvydejimu, prikalbinau 
du piktadarius ir tiedu mano 
broli nužudė. Vienok, jeigu 
priesz suda ta viską pripaži
nau, tai turiu da pas Dieva vil
ti kad už ta mano gailesti Die
vas ir brolis mano man dova
nos.

Tas nelaimingo grafo iszpa- 
žinimas, kuri dabar tik priesz 
■sudžias kalbėjo, visus baisiai 
pervere. Ilgai rodavojosi ir jau 
ketino sūdyt bet tame atidary
tojas duriu paszauke:

— Prasitraukite ir padary
kite del 'grafaites Onos Vlades
loo vieta!

— Wilhelmas ir grafas Ak
vavivas, kuris radosi sūdo na
me, iszdave baisa. Grafas, tė
vas Onos, laikėsi su savo duk- 
tere glebije ir gailės aszaras 
liejo. Katrie tik radosi sude tai 
visi žiūrėdami in tęva ir duk- 
tere verke.

(Bus Daugiau)

50-ta Sukaktis 
Pirmo Tautiszko 

Miszko

antra' 
suvirsz 

žemes 
žinoma

Amerikos National Forest 
sistema, kuri pradėta su 
1,250,000 akru žemes Wyoming 
valstijoj, sziadien sudaro be
veik deszimta dali visos Jung. 
Valstijų' žemes, jau mini savo 
50-ta sukakti.

Prezidentas Harrison Kovo 
30d., 1891m., paskyrė pirma re
zervacija dabar ta vieta yra 
Slio'slione ir Teton National 
Forests. Vėliaus, 1891 mete, 
prezidentas paskyrė 
rezervacija isz 
milijono akru vieszos 
Kol'oradoj, sziadien
kaip White River National Fo
rest. 1892m., jis paskyrė dar 
asztaonias kitais rezervacijas1-*- 
isz viso apie 3,300,000 akru — 
Kolonadoj, Naujoj Meksikoj, 
Oregon ir Californijoj.

1907 m., vardas “National 
Forests” buvo duotas toms že
mėms. Pirmiaus valdžia savi
nos! vieszas žemes. Ir nuo to 
laiko, dauguma Tautis'zku 
Mi'szku isz kuriu yra apie 160 
iszvystyti federaliais nupirki
mais.
—Common Council for Amer. Unity

Apie Moteryste
§ Katra motore sako in sa

vo vyra “mano brangus”? — 
Ta, kurios vyras turi ragus.

§ Kada tarp poros būna ne
sutikimas? — Kada užstoja 
persiskyrimas.

§ Ar visados apie paezia 
tupinesi? — Ne, visados gai-

Ndtoli nuo Skran’tu, 
Tolumo keliu myliu, 
Forduku nuvažiavau, 

Ant valandėles ten sustojau.
Iszlipus isz bambiliaus 

dairiausi,
Ar kokiois 'karezemos nepama

tysiu,
I'szgirdau’ vienam name klaga, 

O szirdeles garsei gana.
Mano rūteles labai,

Del manes gerai,
Ba buvo tai Nedėlios diena, 

Žiurau, eina boba viena, 
Užklausiau jos tyczia, 

Kur eina, ar in bažnyczia?
Klausiau ar ežia, bankietas, 

Ar kas kitas.
Nu-gi misis tai karezema, 

“Spykyze” vadinasi, 
Dabar jau žinau, 

Ir in vidų tuoj inejau.
Iszgeriau du gi asus, 

Mislinau, gana man bus, 
Nosi in kita kambari inkiszau, 

Szirdeles ka ten maeziau? 
'Stiklu pilna pristatyta, 
Smarve neiszpasakyta, 

Bobu pilna, senu, 
Ir da suvis jaunu.

Kada ant vienos dirstelėjau, 
Tai vos nesusivemiau, 

Purvina, susiliejus, 
O gal nuo ko kito susi- 

szlapinus.. ■ 
Akis isztempus pažiurėjau, 

Adbula laukan iszejau, 
Butau da ilgiau pabuvus,

Ir daugiau funiu pamaezius, 
Bet negalėjau,

Nes jau žaksteti pradėjau.
* * *

Norintis viena dukrele netikus, 
Bet prie teatro tikus, 

Viena isz Skulkino teatro 
užsinorėjo, 

Pinigus nuo tėvu paėmė, in Na- 
jorka nupleszkejo.

Neiszpuole kitaip tėvui daryti, 
Norėjo dukrele pavyti, 

In New Yorka nuvažiavo, 
Namo dukrele pargabeno.

Tėvui /asai triksas kasztavo 
150 doleriu, 

Uždarbis daugelio dienu, 
Namieje gana vaktavo, 

In koki laika jauniki gavo, 
Vaikineli patogu ir szvaru, 
Padare įsugertuves ant galo, 

Ant užsuku padavė,
Vaikinas ant drošiu pinigu 

davė, 
Bet nors žmdgus storojies, 
Tai vis prieszingai stojas, 

Veselka pairo,

Viskas subiro,
Vaikinas vos savo pinigus 

iszgriebe,
Drapanas atėmė ir pardavė, 

Pinigus in banka sudėjo, 
Ir viskas ant niek nuėjo.

Dievas Mato Gera 
Szirdi
-------  i

Tūlos moterėles mirė vyras. 
Ant nelaimes buvo tai pikta 
motere ir liežuvninke todėl po 
mireziai vyro vietoje gailėtis 
jo, tai džiaugėsi isz to — neuž- 
iTgio u'žmirszo apie vyra ir ne- 
devedavo juodos szlebes ant 
ženklo gailesties.

Karta sutiko ja kunigas ant 
ulyezios ir užklausė:

— Kodėl tu Katre, taip 
greitai užmirszai alpie savo 
vyra ?...

— Praszau kunigėlio, juk 
Ponas Dievas nežiūri ant szle- 
bes, tiktai ant žmogaus szir
dies.

— Ar taip, mano miela, 
matau kad vietoje juodos szle
bes, turi juoda szirdi.

— Isz kur žmogus laukia 
džiaugsmo isz ten tankiausia 
aptingi nuliūdima, o tikra links
mybe užsilaiko ramioj ir ne
kaltoj szirdij.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”
MALDA KNYGE VLS

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 pusla
piu. PREKE $2.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, neą 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.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- . t cziausios, mieganczios 

ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

i



Ziniftc Vietines Tinginc Motere Neap‘ Lillivo V IvUllvb laike Persiskyrimo
— Poni Ona Yaniuiszkevicz- 

iene isz Finers'ville, arti Shepp
ton, Pa., ana diena lankeisi 
mieste įsu reikalais ir įprie tos 
progos atsilankė in “Saules” 
redakcija, nes poni Yanus'zke- 
vicziene yra sena skaitytoja 
laikraszczio. Acziu už atsilan- 
kymd.
t Antanas Yanikunas, 27 

metu amžiaus nuo 1231 E. Pine 
uly., kuris mire Locust Moun
tain ligonbuteije praeita Petny- 
czios lyta, likos 'palaidotas Pa- 
nedelio ryta, siu 'bažnytinėms 
apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 vala. Velionis gimė 
mieste. Paliko ketures seseres.

— Petnyczios vakara Ame- 
■rikoniszko Le
giono Post 74, 
turėjo savo su
sirinkimą ant 
kurio iszrinkta 

nauja valdyba:
Nicholas Smith, Kamaridie- 

rium; James Tolau, Vice-Ka- 
mandierium; Joseph Pollack, 
Antru Vice-Kamandierium; 
Michael Malloy, Finansų Ofi- 
cierius; James Painter, Kape
lom!; James Wagner, Istori
kas; Cart Dakes, Tvarkos Da
botojas; Stanley Merook, Glo
bėjas, ant trijų metu ir Edward 
Droy, Globėjas, ant vieno me
to. Ateinantis susirinkimas 
bus Spalio (Oct.) 3 diena, ant 
kurio yra kviecziami visi narei 
atsilankyti.

— Ateinanczia Nedelia bai
giasi ' czedinimas laiko, Day
light Saving Time. Todėl atsu
kite laikrodžius adgal viena 
valanda, Sukatos nakti.

—• Ana diena lankėsi mies
te gerai žinoma gyventoja, isz 
William Penn, ponia F. Vailio- 
niene, su sunum, ir prie tos 
progos atsilankė in redakcija 
“Saules” nes yra szimt-ipro- 
centine skaitytoja “Saules” 
per daugeli metu. Acziu tamis- 
telei už atsilankyma ir už pre
numerata.

Gilberton, Pa. — Szeszi vy
rai likos aresztavoti laike su- 
miszimo kada būrys darbinin
ku užsispyrė nedaleisti didelio 
sziupelio kad kastu anglis isz 
stripinsu. Szerifas Holman pri
buvo ant vietos apmalszyti su- 
miszima. Ir moterėles dalyva
vo tame maiszatyje. Gyvento
jai pasiprieszino idant kompa
nija kastu artimoje ju namu 
angli.

Cleveland, Ohio. Lietuviu 
Szv. Jurgio balžnyczios skiepe, 
moterų kambaryje, jaunas ple- 
szikas užpuolė Mare Gaidelie- 
ne, 53 metu amžiaus. Ja ap
daužęs pabėgo. Prisiėjo ja nu
vežti in ligonbute aĮpžiureiti 
žaidulius. Užpuolimu pasikar
tojo keliose kitose vietose Cle- 
velande. Jaunas užpuolikas 
praeita sanvaite, Panedelio 
nakti užpuolė paežerio keliu 
važiuojanczia jauna pora, vai
kina ir mergina, vaikina suri- 
szo, abudu juos apvogė, o mer
gina dar iszgcdimo ir pabėgo.

Washington, D. C. — Nau
jos taksos ant gyvascziu insziu- 
rcnc ir namu asekuracijos at- 
nesz valdžiai apie milijoną do
leriu.

Indiana, Pa.—Didelis trekas 
trenke in maža automobiliu 
kuriame važiavo keliolika vai
ku, užmuszdamas keturis ir su
žeidė kelis kurie badai mirs 
nuo sužeidimu.

Lebanon, Pa. — Motere, ku
ri ilgai guli lovoje ryte, atsisa
kydama pagamini vyrui pus- 
ryczius ir pridėti dinerke su 
valgiu nesztis in darba, negali 
jeszkoti pinigines paszialpos 
nuo savo vyro o kad ir vyras 
jai kelis užskustu įsu delnu tai 
butu gerai, ’ ’ taip apsvarstė su- 
džia Hendricks, pavietavam 
sude. Mrs. Edilla Smith skun
de savo vyra ant persiskyrimo 
ir mokėjimo jai mėnesine duok
le bet sudžia jai atsake parei- 
kalavima ir iszmete jos teismą 
isz sūdo. Dabar tingine motere 
turės sau užsidirbti ant maisto.

Rado Paveiksle 3,000 
Doleriu

Baltimore, Md. — Praeita 
meta mire Mrs. Celina Donald, 
72 metu amžiaus o norints gi
mines žinojo kad senuke turėjo 
daug pinigu bet iszjeszkoja vi
sa narna po jos mircziai nieko 
nesurado. Sziomis dienomis li
kos iszmestas senas paveikslas 
kuris krisdamas sudužo ir pa
sirodė kad už jo pamuszalo isz 
užpakalio buvo paslėpta sze- 
•szios bumasžkos po 500 doleriu.

Gerai Kad Da Savo 
Vyra Nenurijo

New York. — Ana diena Ci
ty Hospital likos padaryta ne
paprasta operacija ant Mrs. 
Arthur Thompson, 31 metu am
žiaus, kuri bandė atimti sau 
gyvasti su pagialba truciznos. 
Kada daktarai iszpumpavo 
trucizna isz viduriu, motere 
skundėsi kad turi skausmą pil
ve. Daktarai paėmė ja po eks- 
rei spinduleis kurie parode buk 
mot eres pilve radosi nepapras
tu dalyku.

Daktarai padare ant jos ope
racija ir sztai ka iszeme isz jos' 
viduriu: szau'ksztuka, 2 tuzinus 
špilkų nuo plauku, 4 adatas, 
daugybe guziku, keliolika 
szmoteliu pinigu, du mažus 
raktukus, daugeli visokiu spil- 
kucziu, keliolika szmoteliu 
stiklo ir stikliniu karolėlių ir 
kitokiu dalyku. Motere dabar 
yra sveika ir apleido ligonbu
te in kėlės dienas.

Isztikro Szita Moterele 
Neturi Proto

Newport, R. I. — Prie ko da- 
veda betikybiszkas Ameriko- 
niszkas iszauginimas žmonių, 
parodo sekantis atsitikimas:

Misiuke Laura Awrey taip 
mylėjo savo szunyti, daugiau 
ne kaip savo vyra ir vaikus 
kad neszdavosi ji su savim in 
lova o vyras ir dvieju metu kū
dikis turėjo miegoti atskirose 
lovose. Vyrui nubodo tekis 
glamonėjimas pacziules su szu- 
nycziu ir užvede teismą ant 
persiskyrimo kuri ir aplaike 
kada ji sudžia iszklause.

Prirenginejo Ji Isz 
Laiko

— Jonuk, liaukis bružyt bro
liukui veidą su tuo szepecziu. 
Delko td taip darai?!—žinok, 
kad jam tas Skauda.

— Matai tėtuli, asz norė
jau ji pripratyt prie bucziavi- 
mo dieduko kada jis atvažiuos 
pas mus ry toj. .
’ - ■ >■ . .» 1 j

“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

“Pana Amerika” Apl aike Pirma Dovana

Ant metinio apvaikszcziojimo Mardi Gras, kuris atsi
buvo Venice, Cal., pirma dovana aplaike pana Alma Ca
rroll, 18 metu, kuri likos apszaukta Miss America per 
visus kareivius isz stoties Qantico, Va.

GALVOCZIUS :: 
:: IR KARALIUS

Senoveje gyveno Makedoni
jos karalius vardu Aleksand
ras. Ji žinojo visas pasaulis. 
Jis ir dainose buvo apdainuo
tas. Jo garso visi krasztai buvo 
pilni. Ji vadino Didžiuoju. Ta
me paežiam© kraszte gyveno 
žmogus vardu Diogenas. Vieni 
vadino ji galvoczium, kiti-gi 
pus-galviu. Jis gyveno baczko- 
je ir visa jo manta buvo lazda, 
krepszys ir apsiaustas. Dar tu
rėjo jis puodeli bet pamatęs 
kad vaikas geria vandeni isz 
rieszkucziu, jis ir puodeli esant 
nereikalinga, sudaužė ji. Kara
lius Aleksandras užsimanė pa
matyti szita instabu žmogų. Su 
didele iszkelme prijojo jis prie 
Diogeno. Diogenas tuokart gu
lėjo szale savo verpeles ir szil- 
desi priesz saule. Karalius pri
ėjo vi'siszkai arti. Diogenas ne 
nekrustelejo ir žiuri sau in 
karalių.

— Asz esu Makedonijos 
Aleksandras, — tarė karalius.

— Asz esu Diogenas, — at
sake ramiai Diogenas.

Aleksandras net akis pasta
te. Jis buvo papratęs matyti 
pataikavima, nusilenkimą; vi
si ji garbino, priesz ji drebėjo 
ir niekuomet niekas taip szaltai 
ji nesutikdavo. Szitas-gi žmo
gus su nudriskusiu apsiaustu 
tarytum jo nemato.

— Ar-gi tu nebijai manės? — 
paklausė jis Diogeno.

—- Ar-gi tu esi piktas?
— Ne, asz esu geras, — atsa

ke karalius.
— Tai kam man tavęs bijoti ?

— ramiai atsake Diogenas.
Aleksandra nustebino szitas 

žmogus. Jis taip nepanašaus 
buvo in visus tuos žmones ku
riuos jis pažinojo. Jis užsigei
dė suszelpti ji.

— Asz matau, tu esi varg- 
szas, — tarė jis, — tu nieko ne
turi. Pasakyk ko nori, viską 
gausi.

— Pasisuk kiek in szali, — 
tarė Diogenas, •— tu man už
stojai saule; daugiau man nie
ko nereikia.

Tokio atsakymo Aleksand
ras ne sapne nebuvo regejas.

Galvoczius-gi tese:
— Tu siūlai man turtus bet 

asz esu turtingesnis už tave. 

Man užtenka mano baczkos. 
Tau-gi negana visos karalys
tes. Visas tavo gyvenimas vie
ni pavojai, tu žudai bepleszda- 
mas savo valstybe. Man-gi už
tenka to, ka valdau ir man nie
ko daugiaus nereikia. Sakyk- 
gi dabar, kuris isz mudviejų 
yra turtingesnis?

Aleksandras užsimanste.

Isz VisuSzaliu
18 Užmuszti Prie Ge- 

ležkelio Stoties
Berlinas — Ekspresinis trū

kis, kuris ėjo pro Brunu stoti, 
prie kurios stovėjo daugelis 
žmonių laukdami kito trūkio, 
trenke in myne stovincziu, už- 
muszdamas 18 žmonių ir su
žeidė 30 kitu. Žmones lauke 
kito trūkio, manydami kad szi
tas sustos ant stoties bet perejo 
kaip žaibas.

Tegul Atsiszaukia 
Motere

Mieste Baltimore, Md., mirė 
tūlas žmogus kuris paliko ga
na didele suma pinigu bet neži
no kur gyvena jo motere. Jeigu 
ji gyva, tegul tuojaus atsiszau
kia ant paduoto adreso nes ki
taip, miestas paims likusius 
pinigus. Moteres vardas yra 
Mrs. Taruliene, isz Sparrows 
Point, Md. Raszykite tuojaus 
ant adreso:

Mrs. Louis Mitchell, 
798 W. Cross St., 

2t) Baltimore, Md.

Puiki Farma Ant 
Pardavimo

Turi 66 akerius žemes isz ku
riu 44 akerei yra iszdirbta, ran
dasi apie 10 szaltiniu ant tar
mes, namai, tvartai, arklei, 
karves ir visztos. Randasi Fi- 
nersville, mylia kelio nuo 
Shepptono, Pa. Parsiduos pi- 
gei nes asz negaliu pati apdirb
ti lauka isz priežasties mirties 
mano vyro kuris mirė nesenei. 
Atvažiuokite arba raszykite 
pas: Mrs. A. Yanuszkevicz,

R.D. No. 2 Box 87, 
t.f.) ; P. O. Ringtown, Pa.

PRISIUSKITE
TIKTAI 50£ O APLAIKYSI j 
TE SEKANCZIOS ISTORI-' 
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.

SETAS Nr. 100

i APGYNIMO Užklausymai Ir j
* BONDU Atsakymai j
KLAUSYMAS—Ar Apgynimo Markes gali būtie per

mainytos? .į '

ATSAKYMAS—Taip, gali būtie permainytos pagal 
ju verte ant Apgynimo .Czedinimo Kariszku Bondu. Ant 
pavyzdžio: 75 Apgynimo Markes po 25 centus vertes—vi- 
so $18.75, gali būtie permainytos ant Apgynimo Czedinimo J 
Bondu, kurie in deszimts metu buna verti 25 dolerius, p i, t;

* 5“
KLAUSYMAS—Kaip algai tos Markes yra parduoda- £ 

mos kromuosia arba sztoruosia?
ATSAKYMAS—Pardavimas Markiu kromuose prap’.- > 

dėjo Michigan valstijoj Liepos 10 diena ir greitai prasipla- f 
tfino kitur ir dabar parsidavines kožnam krome visam 
Amerike.

Markes ir Bondus galite pirkt jus paczte, banke ar pa- ■ f 
czedumo drauguveje arba raszykite tiesiog pas Treasurer 
of the United States, Washington, D. C.

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

gARNORIUS
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio * 5 Jį coliu plocaio

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

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Skaitykite “Saule”
| SMAGI IR LINKSMA 

LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 
tieti Andru Rėklaiti kuris 

Br užlaiko puiku saluna kur
•ES gausite iszsigiart geriau-
| |į_ šio alaus, porterio arba ir 

visokiu kitokiu gėrymu.

Audrus Rėklaitis
206 V7. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

KUR TAI ŽYDELIS 
NEPADARYS 

GISZEFTO

Žydas visur prisiduos o ir in 
dangų padarys kelia, žinoma 
tik už atsakanti užmokesti.

Danguje sziadien buvo labai 
didelis krutėjimais. Beveik kož
nam atidarinėjo dangiszkus 
vartelius Szv. Petras. Paskuti
nis kuris inejo in dangų, buvo 
tai kokis ubagas, kuriam anio- 
lai puikiausia grajino kada 
perejo per dangiszka slenksti.

Tik du neinleido Szv. Petras.
Pirmutiniu isiz tu nelaimin

gųjų buvo kokis tai rudas Žy
delis su maiszu ant pecziu, kaip 
rodos kupezius, antru buvo ko
kis tai puikei pasirėdęs ponas, 
mažo ūgio, žilos, su kuprota 
nosia, kaip rodos kokis prezi
dentais banko ar gal gubernato
rius, turėdamas stora auksini 
lenciūgą ant krutinės.

Rudas Žydelis, priejas prie 
jo užkalbino:

— Perpraszau ponulio, tai 
tave ir nenori inleisti in dangų?

— Na-gi ne. Ant žemes, tarp 
kvailiu, turėjau gana gera’pa
sisekimą ir garbe bet czionais 
esmių tik lygus.

Žydelis, pažiurėjas in auksi
ni lenciūgą susznabždejo:

— Perpraszau ponulio, ar ta
sai lenciūgas yra recht?

— O-gi kaip, tikras auksas, 
vertas keturiu szimtu rubliu.

— Keturiu szimtu?! Ai vaj! 
— Pražibo jam akys.

— Szviesiausias ponuli! Pa
darykime interesą. Ponas man 
duosi ta lenciūgą o asz tave in 
dangų invesiu.

— Tai gerai, kas man isz to 

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefonas 532J

Į VISUOMET j

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

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

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

DABAR, TIKTAI $1.00

I “SAULE” Mahanoy City, Penna. |
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lenciūgo, imkie ji sau.
Žydelis nuemes maisza nuo 

pecziu, inkiszo in ji savo dran
ga, užriszo o palbaladojas \in 
dangiszkus vartus iszgirdo: v

— Ko nori? — užklausė Szv. 
Petrais. — Juk jau karta tau pa
sakiau, smiideliau, kad tau 
czionais vietos nesiranda!

— Nu, asz neinsipraszau, jei
gu nevalia tai ne, bet perprA- 
szau Szv. Petro, czionais nesę- 
nei inejo kokis tai ubagas, ka 
tai jam taip aniolai puikei gra
jino... . fį y

— Taip, jis yra czion, tai ka i
— Ba jam užmirszo savo mai- 

szu ir prasze manes kad jam 
paduoeziau.

— Krepszi priimsiu, —4 tarė 
Szv. Petras ir intraukes krep
szi, vela uždare dangiszkus 
vartus. i;

Penkytrias Žydelis pasiliko 
už vartų idant laukti geros pro
gos insigavimo in dangų.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKlt 
------------ T-------------------- —   t ; • kA.

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsam uoto jas it

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- XV 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Jp 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio lt 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujdu- 11 
šia mada ir mokslą. IITuriu pagialbininke ĮĮ 
moterems. Prieinamos Ji. 
prekes.

DU OFISAI:

« v n
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