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SŪKYL1MAI 
PLATINASI

Vokiecziai Iszszaude 
Daug Žmonių

LONDON, ANGLIJA. — Vokiecziai 
szaudo be mielaszirdystes Lenkus, Czekus 
ir kitu tautu gyventojus, už sukylima priesz 
juos ir suardymą geležinkeliu ir tiltu, per 
kuriuos Vokiecziai turi keliauti, ir už vi
sokius suokalbius priesz prispauda Vokiecziu.

Jau daugiau kaip tūkstantis žmonių 
likos suszaudyti tuose sklypuose. Pragoję 
Vokiecziai suszaude 42 Czekus ir pakorė 
dvylika Žydu, o Moravijoj suszaude 150. 
Lenkijoj aresztavota 250 Lenku isz kuriu 
suszaudyta 22, už tai, kad suardė geležin
keli ant rubežiaus su pagialba dinamito.

Kroecijoj pasikelelei nuszove keturis 
Vokiszkus lekioto jus. Žodžiu, kožnam sklype, 
kuriuos Vokiecziai pavaldė, atsibuna pasikė
limai ir visoki suokalbei priesz Vokieczius.

KA HITLERIS SKELBIA

BERLINAS, VOKIETIJA. ----- Hitleris ana diena
paskelbė svietui, buk nuo to laiko, kada užklupo ant Rusijos, 
tai jau paėmė 2,500,000 Maskolių in nelaisve, daugiau kaip 
22,000 visokiu armotu, 18,000 ginkluotu automobiliu ir troku, 
14,000 eroplanu ir užmusze 500,000 kareiviu.

O gal tik ant popieros ta visa padare, nes sziadien Hitle
riui niekas netiki ! ! !

Isz Amerikos
ISZ GAILESTIES

MIRĖ
—

Ant Grabo Savo
Paczios

t —
Steelton, Ky. — Kėlės miliu

tas po pamaldų, už duszia Mrs. 
Edna Keiler, iSzv. Jokūbo 'baž- 
nyczioje, Mikolas, vyras miru
sios moteres, nusilenkęs ant 
grabo bažnyczioje, pradėjo 
gjL^ftt^ai verkti bet in minutė
lė jo graudus verksmas staigai 
apsimalszino.

Kada kunigas prisiartino 
paszventint graba, paliepė Mi- 
ikolui atsisėsti (bet tasai rodos 
negirdejo kunigo paliepimo ir 
nesi'kele isz vietos. Paliepė 
.'žmoniems ji prikelti bet kada 
ji norejp nuo grabo paimti bu
vo jau sustingęs — mirė- nuo 
szirdies trūkimo isz dideles 
įgailestie^ netekės savo drau
ges. Kunigas davė jam tuojaus 
ipaskutini patepimą ant amži
nos keliones druge su jo paczia 
kuri palaidojo szale’paczios už
keliu dienu.

MERGAITE
APLAIKE MILIJONĄ

DOLERIU

Po Tėvo Mircziai

Detroit, Mich. — Szviesplau- 
ke, Virginia Hansen, 24 metu, 
kuri turėjo užsiėmimą ofise, 
dabar mausto, ka daryt su mi
lijonu doleriu kuriuos jai pali
ko jos mirusia tėvas, kuris bu
vo locnininku krutamuju pa
veikslu kompanijos, Bear Film 
Co. Jo motere negyveno su 
juom per keliolika metu. “Ka 
asz darysiu su tiek pinigu tai 
negaliu žinoti nes tas viskas 
atėjo taip staigai kad rodos tik 
•sapnas” — kalbėjo mergaite.

Tylus Vyras

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Gwen Schoch užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro Charles, su kuriuom pergy
veno vienam name drauge per 
■dvylika metu, kuris neprakal
bėjo in ja ne 'žodelio per visa 
ta ji laika. Nubodo jai gyventi 
su tokiu vyru ir nenori jo kai
po sveczio ir geidžia aplaikyti 
persiskyrimą.

iMUSZIAI PRIE
BRAZILIJOS

Muszis Dvieju Laivu Prie Bra
zilijos Pakraszcziu, Vienas 
Laivas Paskandytas; Rusams 
Sekasi, Atėmė Kelis Kaimus

Maragogy, Brazilija — Ar
timoje Maceio, 60 myliu nuo 
czionais davėsi matyt muszis 
dvieju kariszku laivu kurie 
szaude vienas in kita per kėlės 
valandas ir kaip rodos vienas 
isz ju likos paskandytas. Ma
noma, kad tai buvo vienas isz 
Amerikoniszku laivu kuris1 
jeszkejo Vokiszko submarine, 
kuris skandino Amerikonisz- 
kus laivus szio j e aplinkinėje. 
Gyventojai tosios aplinkines 
kalba kad buvo tai 'smarkus 
muszis kuris tęsęsi per kėlės 
valandas.

Moskva — Rusai smarkei 
užklupinejo ant keliu fruntu 
Vokieczius kurie buvo privers
ti trauktis in užpakali. Kelioli
ka Rusiszku kaimu ir miesteliu 
likos atimti nuo Vokiecziu ku
rie panesze dideles bledes ant 
visu fruntu. Ukrajinoje Mas- 
kclei smarkei kovojo priesz 
Ukrajinus ir Rumunus irda- 
miesi vis pirmyn. Rusai pri- 
pažysta kad in laika 16 san- 
vaieziu, nuo kada kare su Vo- 
kiecziais prasidėjo, neteko 1,- 
128,000 vyru, užmusztu arba 
sužeistu; neteko 7,000 tanku, 
8,900 visokiu armotu ir 5,316 
eroplanu. Vokiecziai skelbia 
kad neteko 2,500,000 vyru už
musztu, sužeistu arba dingu
siu. Vokiecziai pasirengineja 
visoms spėkoms užklupti ant 
Mcskvos in kėlės dienas. Ant 
Krimejos Vokiecziai adgabeno 
naujus kareivius kur eina 
smarkus musziai. Artimoje 
Leningrado Maskolei užmusze 
arba paėmė in nelaisve 18,000 
Finiszku kareiviu.

London — Angliszki eropla- 
nai bombardavo Vokiszkus pa- 
kraszczius ir didesnius mies
tus. Daug fabriku sunaikinta 
ir didelis skaitlis žmonių už- 
muszta.

London — Apskaityta kad 
lyg sziai dienai Vokiecziai ne
teko apie tris milijonus vyru 
ant kares lauko, Rusijoj, o 
Maskolei neteko apie pusantro 
milijono vyru.

Jugoslavija — Jugoslavai 
paėmė in nelaisve 650 Vokie
cziu su 40 aficieriu ir kerszina 
juos suszaudyt jeigu Vokie
cziai nepaliaus szaudyt j u tau- 
tieczius.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Ritas Laivas
Paskandytas

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Laivas “J. C. White’ ’ likos tor
peduotas per nežinoma subma- 
rina artimoje Reclife, 450 my
liu nuo czionais. Amerikonisz- 
kas laivas, West Nilus, iszgial- 
bejo 18 laivoriu.

Riniszki Rareivei Isz- 
skerde Apie 300 Japo- 

niszku Gyventoju

Tapanschang, Kinai.—Pabė
gėlei isz Ilsinming ir Ching- 
ting, apsuki nėjo apie baisybes 
kokios ten atsibuvo per Kinisz- 
kus pasi'kelelius kurie neapken- 
czia Japoniszkos valdžios nuo 
kada Japonai užėmė taja aip- 
linkinia. Pabėgėlei sako, kad 
daugiau kaip trys is'zimtai žmo
nių likos iszskersta tuose mies- 
tuosia.

Profefeitoniszkas vyskupas isz 
Hong Kong apsakinėja kad pa
sikelelei nukirsdavo galvas sa
vo aukoms ir rodydavo neszio- 
dami isz miesto in miestą. Vie
nam tūlam profesoriui nupjovė 
nori ir ausis ir perduria per jo 
skūra pervere virve ir vede po 
ulyczias po tam sukapojo ji ant 
szmoteliu.

Visas žmonių turtas likos 
užgriebtas, kremai apipleszti 
ir daug grineziu sudegino 
drauge su gyventojais. Pasi
kelelei po tam baisiam darbui 
pabėgo in kalnus.

ŽINUTES

Washington, D. C. — Atsisa
kęs nuo dinsto augszcziauses 
Suv. Valstijų sudžia, Louis D. 
Brandais, 84 metu, mirė Nedė
lioję, sirgdamas szirdies liga. 
Buvo jis sudžia per 23 metus.

Buffalo, N. Y. — Du vyrai 
likos aresztavoti per palicija 
už szmugleriavima 10,000 do
leriu aukse, isz Kanados. Pali
cija juos tyrinėja.

Washington, D. C. — Oro in- 
spetojai tvirtina buk staigus 
■karsztis yra priežastim pieti
niu viesulu. Viesulą užėjo pa- 
kraszcziuose Floridos kuri pa
dare daug bledes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondas ir Markes.

ANGLERASEI
SUGRYŽO

20,000 Anglekasiu Su
gryžo Prie Darbo Pa- 
nedelyje, Užbaigdami

Nesupratimą

Coaldale, Pa. — Dvideszimts 
tukstaneziu anglekasiu, szioje 
apielinkeje, užbaigė savo strai- 
ka kurie prieszinosi nutrauki
mui $4 daugiau asesmento nuo 
algų del unijos. Straika trau
kosi per 26 dienas. Lewisas pa
liepė visiems sugryžti prie 
darbo tuojaus prižadėdamas 
ahglekasiams kad visa ergeli 
pasekmingai užbaigs.

jSubatoje 32 lokalai nubalsa
vo kad sugryžti prie darbo ir 
priimti Lewiso pasiulinima. 
Anglinei operatoriai taipgi 
prižadėjo kad nenumuszines 
ekstra asesmenta nuo algų.

Ar visi sugryžo prie darbo 
Panedelyje tai da tikrai neda- 
žinota nes ne visi lokalai bal
savo ant tojo užmanymo.

Baisi Rugepjute 
Automobiliu

Chicago — Amerikoniszki 
automobilistai, Augusto mene
syje pralenkė visus kitus me
nesius su mirtinoms nelaimėms 
žmonių. Tame menesyje auto
mobiliu mirtinos nelaimes bu
vo 21 procentas daugiau ne 
kaip praeita meta tam paežiam 
laike. In laika 31 dienu likos 
užmuszta 3,910 ypatų. In pir
mutinius asztuonis menesius 
nuo pradžios meto, 1941, buvo 
24,030 nelaimiu o mete 1940 bu
vo 20,440. Mirtis susimažino 
miestuose Pittsburgh, Wilkes- 
Barre ir Scranton.

100 Laivoriu Žuvo 

Laike Vėtros

San Jose, Costa Riea.—Szim- 
tas laivoriu isz keturiu laivu, 
kurie žuvavo artimuose pa- 
kraszcziuosia žuvo laike smar
kios vėtros, kuri praipute pro 
tonais be jokio prasergejimo 
ant Carebinisz'ku mariu. Gub
ernatorius iszsiunte eroplanus 
ant sujeszkojimu tuju, kurie 
da galėtu rastis ant mariu ir 
juos iszgialbeti.

DRŪTAS NORAS 
GYVENTI

Ir Kova Su Mirtimi
Wadena, Minn. — Turėda

mas drūta norą gyventi, A. F. 
Skinner,. 75 metu amžiaus, ei
damas pas savo kaimyną su rei
kalu, staigai apėmė ji paraly
žius artimoje farmos ant ku
rios jis gyveno. Senukas per 
dvi dienas ir tris naktis ritosi 
ir szliauže ant ranku ir pilvo 
pakol daejo pas savo 'kaimyną 
kuris tuoj paszauke daktara ir 
jam suteikė pagialba. Daktarai 
apžiurę ja senuką, nusistebėjo 
labai kad jame radosi tiek pa- 
jiegu per tiek laiko szliaužti ir 
ristis pas savo kaimyną būda
mas tokiam padėjime. Senukas 
da gyvas ir sveiksta.

Labai “Mylinti Porele”

Allentown, Pa. — Andrius 
Swedesford užvede teismą 
priesz savo mylima pacziule 
užmetinedamas buk kada ji 
inpuldavo in paszeluma, užpul
davo ant jo su peiliu ir tankei 
parmuszdavo ji ant grindų, 
szokdama ant jo kazoka o kar
ta ka tik ji neužsmauge. Pa
cziule vienok užginezina u'ž- 
metinejimus savo vyro buk jis 
ja griebdavo ir isztraukdavo 
jai plauku isz galvos. Swedus- 
ford’iene yra drūta moterėle, 
sverenti 227 svarus, yra penkių 
pėdu ir szesziu coliu augszczio 
o jos “milžinas” vyrukas yra 
keturiu pėdu ir trijų coliu iv 
sveria 127 svarus. — Sud'žia 
dirstelejas ant abieju, szirdin- 
gai nusijuokė ir paliepė a'biems 
eiti namo o pacziulei prisakė 
kad su savo vyru mandagiau 
pasielgtu, ka ir prižadėjo.

Dinamitavo Žydu Szkalas
VICHY, FRANCIJA. ----- Paryžiuje ana diena likos

dinamituotos szeszios Žydiszkos szkalos, keli žmones sužeisti, 
170 žmonių aresztavota ir dviem nukirsta galvos už suokalbi 
priesz valdžia.

Smarki Eksplozija Suardė Tris Sztorus

CUMBERLAND, MD. ----- Smarki eksplozija, kokia
czionais kilo vidurmiestyje, suardė tris bizniavus namus ir su
žeidė gal daugiau kaip 23 žmones, kurie radosi viduryje tuju 
sztoru. Visi likos nuvežti in ligonbutes.

Pagal palicijos isztyrinejima, tai priežastis eksplozijos 
buvo nepatemintas iszbegimas gazo isz ulycziniu paipu.

1,456 Maiszai Paczto Dingo Mariose

OTTAWA, KANADA.----- Paczto valdyba apgarsino,
buk praeita sanvaite dingo 1,456 maiszai Kanadiszko paczto, 
kuris buvo siuneziamas in Anglija, ir nuėjo ant mariu dugno su 
paskandytais laivais. Buvo tai pacztas siuneziamas dėl Ka- 
nadiszku kareiviu, kurie randasi ant tarnystes vaiske, Anglijoj.

New Yorko Majoras Sako Rad Hitleris 
Pralaimės Kare

ATLANTIC CITY, N. J. -----  Majoras New Yorko, La
Guardia, ant czionaitinio susirinkimo apreiszke, kad jis tvirtai 
tiki, kad Hitleris pralaimės szia kare in laika 13 menesiu, ir kad 
Hitleris negales vesti toliaus kare su Rusais. Gal szia žiema 
nepasiduos Maskoliams, bet ateinanezia žiema negales iszlaiky- 
ti, kada Amerika pradės siuntinėt pagialba Rusams kaip: amu
nicija, ginklus, tankas, maista ir 1.1.

“DVASIA” SUIMTA

Rodėsi Naktimis Pakol 
Ja Suėmė Du Vaikinai;

Buvo Tai Beprote
Sterling, Mo. — “Dvasia ant 

dviraezio” važinėdama po ap
linkine naktimis, nemažai in- 
baugino czionaitinius gyvento
jus, na ir ant galo “dvasia” 
pakliuvo in rankas “aniolu 
sargu. ’ ’

“Dvasia” paprastai po pu- 
siaunakt, ilguose naktiniuose 
marszkiniuose, ypatingai laike 
mėnesienos, važinėdavo ant 
dviraezio bet niekas neturėjo 
ant tiek drąsos idant suimti ta
ja naktine “dvasia”. Ant galo 
du jauni vyrukai, kurie taja 
diena pribuvo namo ant keliu 
dienu, isz vaisko, norėdami pa
sirodyt narsunais, susitarė su
imti dvasia, kas jiems ir pasi
sekė.

Kada pamate dvasia važiuo
jant, vienas isz ju mete akme
ni ir pataikė “dvasia” kuri 
nuvirto nuo dviraezio ir verk
dama nuėjo namo — ir visa 
slaptybe iszsidave. Buvo tai 16 
metu amžiaus dukrele artimo 
farmerio, kuri buvo nesveiko 
proto ir nežinant tėvams iszva- 
žiuodavo naktimis pasįva'žinet 
ant dviraezio.

Vėtra Užmusze 190 
Žmonių

Managua, Nikaragva — Bai
si vėtra, kuri prapute.pro Cabo 
Graciasdios, užmusze 190 žmo
nių ir sužeidė kelis szimtus. 
Daug laiveliu likos paskandyta 
aplinkinėje.
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
Teisybe kaip buvo taip ir] 

bus nuoga. Už tat melagystei 
įkas kart rėdosi in puikesnius] 
ru'bus idant prielankiau per į 

 1 žmones butu priimta. i
Turime save apsiginti į

Kas Girdėt ---$1.00 Vertes Knygų Už 50c--^

nuo neprieteliaus ir sunaikini
mo. Galite tai prigialbeti per 
(pirkimą Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Žydas nuo amžių Žydu buvo 
ir Žydu pasiliks nors ji ir kas 
diena kriksztytu, kas diena 
sziuruotum szepeczeis, aliejum 
teptu, tai vis atsiduos cibuleis

Tūlas žmogelis mieste Yon-.U’ czesnaku ir... Žydu mirs,
kers, N. Y., skundžia savo mo-1-^1’ tai leiba ar Leizeris su ba-^ 
terele ant persiskyrimo, pa-pa'^onu *r cicalais ir sakytais 
duodamas priežastį buk pa.-' Pasais ar surd°te ir su piisz- 
cziule bueziuoja ji tik tada ka
da reikalauja pinigu. -— Koz
mam nubostu tokis bueziavi- 
mas... be smoko.

Kokis tai Winerd Kauffman, 
akmendaužis, gyvenantis neto
li Leeport, Wis., iszdinbo po 
viena 'kompanija net 42 metus. 
Sziadien tasai žmogus turi 86 
įmetus. Nesenei paliovė dirbti 
idant pasilsėt po tiek metu 
sunkaus darbo.

tincms, ar jis lankosi in szka-| 
la (sinagoga), ar ne, ar jis bus 
dideliu patrijotu ar ne, tegul 
agitavo ja kiek nori, kad ir( 
jam guzi'kai truktu nuo kam-| 
želes nuo patrijotizmo, tai viS| 
jame sėdi Žydiszka duszia ir 
gana.

Reverendas Casper Nonges- 
■ser, isz Sioux City, labai isz- 
mintingai iszsitare laike pa
mokslo ana diena kalbėdamas

Persedejas kėlės sanvaites na
mie, nuėjo vela prie darbo nes 
nežinojo ka daryti isz nuobo
dumo.

Žmogus kuris daugiau nie
ko nežino kaip tik sunkei dirb
ti, paliauna būti žmogum ir 
pasilieka tik fabrikiniu jau- 
cziu.

Juk žmogus ne vien tik duo- 
ina turi gyventi ir ne ant to bū
na sutvertas idant per visa sa- 
yo gyvastį kaip mulas dirbtu.

James Lauter, isz Brooklyn, 
N. Y., ant paliepimo daraktor- 
kos mokykloje, parasze kom
pozicija apie czebatus sekan- 
cziai:

Czebatai turi padus o ir žmo
gus. Czebatai yra pasiūti tan
kiai isz netikros skuros verszio 
o ir žmones buna tikrais ver- 
szeis. Czebatai nekenezia van
dens o ir nekurie žmones. Cze
batai turi ausis kaip ir žmones. 
Czebatai tankei spaudžia bet 
žmones spaudžia da daugiau. 
Ne 'kožna czebata galima ap
svarstyt kiek jis yra vertas, ta 
pati galima pasakyt ir apie 
žmones. — Vaikas laimėjo už 
tai sidabrini medali.

<buk Protestoniszki jaunikei 
įgreicziau imasi ant apsipaezia- 
vimo su Katalikiszkoms mer
ginoms ne kaip Su saviszkems 
už tai kad jos moka geriau pa
gaminti valgius ir praleidine- 
ja savo laika kuknioje o Pro- 
testoniszkos merginos pralei- 
idineja prie psichologijos ir 
Grai'kiszkę ipokslp. Vyras gei
džia atsisėst su paeziule prie 
gero stalo ant kurio randasi 
gerai pagaminti valgei ne kaip 
klausyti klegejimo savo pa- 
czios apie žvaigždes, psicholo
gija ar kitokius paibelius. Al
gai ne?

‘‘KOLUMBO DIENA”
--------------1492—Columbus Day—1911--------------

UFA5-

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50 
kri- 
35<
isz 

isz- 
pa- 
35c

44 pus. 15c 
istorijos apie

! Randasi žmonių kurie žiuri 
ant tureziu kaip per raganisz- 
tkus stiklus: turtingas kvailys 
nuduoda jiems didžiai iszmin- 
tingas, kuprotas iszrodo tiesus, 
senas jaunu ir t.t.

Žmonių akyse pinigas viską 
permaino, uždengia ir dailina. 
Ir tu, brangus skaitytojau, ne- 
foukie tokios nuomones; atsi
mink, kad pinigas tai blekute 
ir tieji popierinei szmotelei 
niekad žmogų geresniu nepa-

Del daugelio musu skaityto
ju ir prieteliu duodame trum- 

,pa atsakymą taip: Džiaugia
mės isz to, kad musu laikrasz- 
ti giriate ir siuneziate padeka- 
vones kuriu negalima visu tal
pinti in laikraszti. Taip, “Sau
le” szvieczia del visu lygiai, — 
geru ir piktu. Daugiau kaip 
per puse szimto metu musu isz- 
davystes, persitikrinome kokis 
turi būti laikrasztis. Da ir szia
dien mokinamos ir mokinsimos 
lyg smert, kokiu budu geriau
sia intikti musu skaitytojams. 
Mes ne esame szalininkais jo
kios partijos, susivienijimu ne 
politikierių. “Saule” tarnauja 
del visu Lietuviu, nepaisant 
kokio kas tikėjimo ir in ka ti
ki; nepeikia valnamaniu ne 
KriksZczioniu nes tas prie mus 
nepriguli. Visi mums lygus, 
visi musu artimi, katrie tik 
Lietuviszkai kalba.

!
Tarp Mylinczios 

Poreles

Keturi szimtai ir keturesdeszimts devynis metus adgal, 
Oktoberio 12-ta diena, 1492 mete, Kristupas Kolumbas 
apleido Iszpanija su trimi mažais laiveleis ir saujele lai- 
veriu jeszkoti Naujo Svieto—Amerikos. Per dienas ir 
naktis Kolumbas buvo ant sargybos savo laivo su vilczia 
atradimo tojo naujo svieto ir ant galo tūla ryta patemino 
krasztus tosios naujos žemes. Jo laivorei buvo labai nu
siminė kad Kolumbas neturės giliuko suradime tosios 
žemes ir norėjo ji nužudyt bet jis melde kad jie turėtu 
kantrybes o jo viltis iszsipildys ir ant galo melsdamas 
Dievo paialbos, turėjo gilinki ir sziadien Amerika yra 
jam dėkinga už suradimą szio laisvo sklype kuriame mes 
sziadien apvaiksztinejame jo garbinga varda.

| PASKUTINE VALANDA GYVENIMO |

i —- Jau po viskam — kalbėjo, 
— del manes jau nėra jokios 
vilties, turiu uždaryti skaitlį 
su mano gyvenimu. Už poros 
adynu viskas pasibaigs bet tik
rinu del jus, mano prieteliai, 
jog niekados nesitikėjau jog su 
manim taip szlektai pasibaigs.

Ir mes, brolau, niekad neabe
jojame apie tavo nekaltybe, — 
atsakėme, — ir matai pats jog 
tavęs toje paskutinėje valando
je neapleidžiame, del to-gi nors

isz kiszeniaus, o ar žinote ka"? 
O-gi savo pypkele.

Su nuliūdima žiurėjo ant jos.

bėjo, — niekas nebus man taip 
sunku, kaip atsiskirti su taja 
mano prietelka, kuri nekarta 
nesmagiose valandose gyveni-

No. 101 Kapitonas Velnias. Fui 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

į Debesėlis. 77 puslapiu ......... 20c
No. 107 Keturios istorijos apie 

Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

1 No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sa vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .........................................15c

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

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

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia 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 Penlęios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
tnieras ir apie Bedali.

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 1 
62 puslapiu...........................................15c 1

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu...........................................15c 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 15.1 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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapai; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant
• Kožnas daigtas 'prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 

1 pasakė ka tras įsz*us» Kampelis duonos; Isž ko dideli 
20c I 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 
di.dli 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 Lietuvos. 68 

puslapiu ................. 15c
No. 173 Tris istorijos, apie Talmg- 

į 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) ; Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...................................................l£jc

me buvo man prietelka!
Rodos aszaros pasirodė jo

mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c Adresas:

akyse.
— Bus tai paskutinei durne

lei iszleisti isz jos. Paskutinei!

61 puslapiu ..................................... 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

daro o tiktai godulei nekarta 
szirdi savo uždaro del vargszu.

Kas per daug pinigu turi, 
tas jokio smagumo ir ramybes 
neturi ant svieto. Viskas jam 
niekas nes yra persisotinęs.

Žmogau, melskis, bet mels
kis ne tik lupoms, melskis visa 
dvasia ir jausmais o nebus tau 
sunku skriauda nukenst, leng
viau tau bus mylėt ta, kuris del 
tavęs yra Farizejum-s'kriaudi- 
ku; mylėk ji kaipo savo arti
ma, matyki© jame ta, kas yra 
gera o piktybių jo vengk idant 
tavęs nelytetu. Tu busi laimin
gas, atlikdamas szventa darba 
įkuriame aipsireiszkia Dievyste.

Jaunikis: — Viskas dingo, 
mano mieliausia! Pasakiau ta
vo tėvui kad negaliu be tavęs 
gyventi...

Mylima: — O ka jis atsake 
tau ant to ?

Jaunikis: — Prižadėjo už
mokėti graboriui už mano lai
dotuves.Nerugok motin’ ant iszdyku- 

mo savo dukreles, juk taja duk
rele užauginai ant paveikslo 
pavo.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

ant paskutinos pasirodyk žmo
gumi...

— O! — paszauke draugams, 
— 'bukite tvirtais jo>g asz nesi
bijau. Ar greieziau ar vėliau 
turėjo taip stoti, kokiu budu 
tai neapeina suvisai! Ne, tai ne 
baisu, tiktai nesmagumas ma
ne perima, kaip ten bus kitame 
gyvenime?

Ir gilei u'žsimislino.
Alės viską darėme, kaip tik 

inmanydami kad suraminti 
prieteli kuri nuo mus taip bal
sei iszverže. Rūpinomės isz jo 
akiu iszs'kaityti kožna jo norą.

— Eikime, — tariau. — Žiū
rėk, davėme tau viską kas ge
riausia, ka tik galėjome tau 
duoti.

Ir parodėme ant valgiu kurie 
del jo likos atneszti o žinojome 
kokius jis mėgsta.

I Pasipurtė.
— Budeliszkas bankietas! —• 

tarė pamaži.
Paskui purtindamasis isz 

štoko narsos ir vilties,, sodo 
szale mus ir valgė. Valgė kaip 
ne savo lupomis, taip, rodos ne
žino ka daro. Paskui atstume 
nuo saves torielka ir iszsieme

Su dideliu nuliudimu uždegė 
pypke, su nuobažnumu intrau- 
.ke durnus in save ir palengva 
iszleido rodos kad su tais dū
mais nenorėjo atsiskirti. Paba
lo o lupos sudrėbėjo.

Paskutine pypke, — atsidu
so isz gilumos ir nežine kas tai 
stojos nes staiga pypke isz jo 
dantų iszpuole ir susikūlė!

Pastirusiam akimi žiurėjo 
ant szukiu, net buvo baisu. Pas- l

Ūkui paszoko. Su delnu patrynė 
sau kakta, net plaukus sutar- 
sze. — Tai pradžia pabaigos,— 
kalbėjo in save — ir atkiszes 
ranka padavė ja visiems dru- 
ęziai suspausti.

Ant rytojaus anksti ėjo sun
okiu žingsniu.

; Buvo baltas kaip drobe bet 
buvo malszus. Mes ejome pas
kui ji, tame ir kunigas pasiro
dė. Dirstelėjo da karta ant mus 
visu, rodos atsisveikindamas 
ant visados, paskui užėjo ant 
laipsniu altoriaus — ir paėmė 
szliuba su pana Edith Smith!

Tai mat, pabaigė gyvenimą 
I jaunikio ir užsidėjo virve mo
terystes !

Geros Rodos

§ Kas myli kazyręs tasai 
neyra geras vyras.

§ Kas myli prisilaižytoju 
klausyt, tasai daug negali isz- 
manyt.

§ Kas ka pristoja, pats to
kiu pastoja.

§ Jeigu iszsižadęsi laimes 
kurios trokszti, tai jau isz to 
laimingas nebusi.

§ Daugelis trokszta turėti 
sparnus bet užmirszta kad turi 
kojas.

§ Ant moterių sutaikos ne
reikia paisyt niekados.

§ Kuo mažesnis žmogus, 
tuo sznekesnis bus.

§ Jeigu isz kitu juokus tu
ri, tai isz saves verkti gali.

§ Jeigu tiktai pinigu turi 
tai ir protingu vadytis gali 
bet kvailos galvos neuždengsi 
niekados.

— Kas savo kuna dabina, 
tasai ant savo duszios jau ne
pamena.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Markei 
uly., Mahanoy City. Informa 
ei j u kreipkitės pas agenta,

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

t.f.) Mahanoy City, Pa.

— Senelis daugiau reika
lauja duonos ne kaip dangaus 
pageidauja. 

—

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
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SKAITYKITE “SAULE”
IBU “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
B atani j os, bažnyczio j 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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ANT gražiu krantu Nerio, pui
kiam klonyje, kur vėliaus 

iszaugo miestas neatmenantis 
sziadien senoviszkos garbes ir 
didybes o vėlesniu nelaimiu 
liūdna pąveiksla rodantis, gy
veno kitados senelis, turtingas 
žmogus, kuris buvęs pats arto- 
jumi, savo locnom rankom var
tė szventa žemele ir tarpe nuo- 
amžinu girriu iszdirbo dirvas, 
kurios puikiai jam derėdavo ir 
atsinjokedavo už jo triūsa. Jo 
nesuskaitomos-bandos aviu ir 
kaimines galviju ganėsi ant 
pievų ir apt kalnu. Trys jo sū
nūs, narsus. ir budrus jaunikai- 
cziai tarnavo kariuomenėj Lie
tuvos kunigaikszczio kuris ko
vojo su nuožmiais Polocais.

Karile, mylimiausia jo duktė 
buvo kaip pati Žeminele, die
vaite ukiu; taip graži Karile 
buvo dievaite pa-Nerio lauku. 
Jos nekalta, nesutepta szirdis 
dar nęjaute nieko kito apart 
meiles del senelio tėvo ir savo 
gražiu lauku, kaimynu ir na
mu, ruteliu ir kvietkeliu — ji 
viską ta mylėjo labai, labai.

Piemenys bandų labai mylė
jo Karile, dainavo jai dainas 
ir-*skambino ant kanklių; gir- 
rios smagiai osze, paukszteliai 
cziulbejo, žiedeliai girde savo 

-skaniu kvapsniu: ji daugiau 
nieko nereikalavo ir apie nieką 
daugiau nemislijo tik retkar- 
cziais laukdavo Sario, kuris at- 
neszdavo jai pluosztelius gra
žiausiu priskintu žiedeliu.

Sario buvo neturtingas jau
nikaitis, kurio visu turtu buvo 
kaimine aviu bęt Kardei dau- 

-“ giau jis patiko negu kiti jauni- 
kaieziai nes jis geriausia mokė
jo jai intikt.

Sario neneszdaves jai puikiu 
- dovanu, kaip kiti jaunikaicziai 

mes negalėjo anų gaut būda
mas neturtingu, tada jis dary
davęs dovanas isz gražiausiu 
kvietkeliu pririnktu ant Nerio 
lauku ir kalnu ar girriose, o 
Karile labiausia džiaugdavosi 
isz jo dovanos nes ji žinojo jog 

A,Sario niekam jos neiszplesze 
kaip kiti, kurie 'kovėsi su prie- 
sžu ant krantu Dvinos o isz- 
plesztos nuo kitu žmonių 
ibrangnmpes visai Kariles ne
linksmino. Lauku vaisiai, giriu 
uogos, saldesnes už midų ir 
saldžius •gprymus. 'Szirdis mer
ginos paprastai randa pirmu
tini smagumą jausmo kuris vė
liaus ap^iauezia visa jos du- 
szia. Doras Sario buvo taipgi 
meiliu ir geru Kariles tėvui. 
Senas tėvas augsztąi guodojo 
Sario dorumą ir geruma szir
dies;.su tikru smagumu ir vien 
noru priiminėjo nuo jo pagelba 
rupeseziuose apie dirvas ir na
mus, visados girdavo jo darb- 
szuma ir sumanumą.

Netrukus Karile jaute kad 
tik būnant, su Sariu nereikės 
jai liūsti ir ilgėtis. Atėjo laikas 
kad senas tėvelis paimtas ligos 
atsigulė in lova ir nekele isz 
jbs. Sario dabar visame buvo 
pagelboje Kardei, rūpinosi ne
tik liga seno tėvo, kuria gydyt 
stengėsi visokiom žinomom 
jam žolblem bet ir dirva, arba 
ūkia ir namais, z

Tėvas'ramus lauke paskuti
nes savo gyvenimo valandos 
tik liudo 'delto, kad jo trys sū
nūs neesą prie jo ir negaleses 
duot jiems savo paskutines pa
laimos.

Kada jaute jau atėjusia mi- džiom nasztom brangiu lobiu 
idant suliriksmint savo sena tę
va brangiais turtais bet pirmu- 
tinia žinia, kokia tęviszkes kai
melyje iszgirdo, buvo ta, kad 
tėvas jau negyvena. Linksmu
mas narsiu kareiviu susyk pra
žuvo, visus apėmė juoda liud- 
nastis. Diena buvo paszvensta 
aszaroms ir gailai. Ant ryto
jaus kūnas buvo palaidotas ir 
atsibuvo stipa, arba budinę.

Netrukus broliai Kariles pa
tyrė apie paskutine tėvo sudo
rojimą. Iszididus. Atta, kuris se
serį paskyręs buvo turtingam 
Kledui, negalėjo pergalęt savo 
neužsiganedinimo isz tėvo va
lios, kadangi Sari laike už ne
tinkama seserei vyra. Susitarė 
su savo broliais neduot Sariui 
Kariles o Atta pasakė seserei 
kad pasiliks pati Kledo, kuris 
ja sau pasiskyrė, todėl privalo 
pamirszti apie piemenį Sari ir 
niekad nesusieitinet su juom.

Tas apręįszkimas brolio kaip 
trenksmas dievaiezio Perkūno 
trenke in biedna mergele, kuri 
neturėjo dabar globėjo ir turė
jo klausyt brolio, kaipo tėvo. 
Puolė ji ant keliu priesz Atta ir 
su aszaromis maldavo jo ir ka
liojo už neguodojima velionio 
tėvo prisakymu, už ka Perkū
nas užsirūstinęs prisakė visiem 
dievam iszsižadet jo ir visiem 
nusiuns nelaime. Bet Atta, ku
ris pamirszo jau garbint ir guo- 
dot tėvu dievus, tarnaudamas 
pas kunigaikszti, kuris užim
tas vien karėmis atprato gar
bint dievaiezius o grūmojimus 
ir rūstybe dievu, priėmė su juo
kais ir pasiliko nepermaldauja
mu.

Karile, dabar, kada likosi at
skirta nuo 'Sario, labiaus jaute 
savo nelaimingumą: drebėjo 
kaip apuszeles lapas kad mis" 
lijo, jog broliai privers ja teket 
•už kito vyro, ypacz už neken
eziamo Kledo; piktžodžiavo 
broliams, kurie nedaleido jai 
matytis su Sariu. Kiekviena 
valanda kurioje nesimatė su 
Sariu buvo jai neapsakomai 
sunku ir ilga.

Mergele liūdo ir džiūvo kaip 
lelija be rasos bet bargus bro
liai ant to suvis nepaisę.

Ji pataikė prigaut juos ir su
sieiti su mylimu Sariu kas va
karu. Turėjo sutarta vieta po 
aržuolu kuris stovėjo vietoje 
kur prietaka Nero jungėsi su 
Neriu.

— Mane nori tau iszpleszt,— 
kalbėjo savo numylėtam įSariui 
bet tu neduosi, neduosi ar ne 
teisybe? — Ęlause glamoniai 
besigiausdama prie mylimo 
vaikino žiūrėdama jam in akis 
kuriose iszvydo aszaras, ku
rias iszspaude jam skausmas 
szirdies draskantis krutinę, ka
dangi mate savo nebegale nes 
Kariles broliai galėjo ji už- 
muszt ir iszpleszt jam brangia 
dievu dovana. Meile jam liepe 
paaukaut už Karile gyvastį bet 
jam pražuvus, nelaiminga Ka
rile, gal atjautus mylimo mis- 
lis, kalbėjo toliaus:

•— Ar gaila tau manes.
Isz jo krutinęs iszsiverže 

sunkus atsidūsėjimas, kuomi 
davė atsakyma numylėtai, ku
ri kalbėjo:

— Neliūsk, jie mane nuo ta
vęs neatims, kol neužmusz, vi-

rimo valanda, tare in Sari:
— Eiksz, Sario, pas mane! 

Kodėl tie, kuriems daviau gy
vastį, negali užmerkti man 
akiu? Atta, Cili ir Olratas ka
riauja su prieszais Tėvynės; ju 
tėvas užbaigs savo gyvenimą 
ant ranku Kariles ir tavo Sari. 
Kada apsisedau sziame klony
je, nebuvo czionis dar lytėta 
žeme žmogaus koja; mano ran
kos iszverte nuoamžinus me
džius, iszrove ju szaknis, insi- 
taisiau ežia namus, dėkinga že
mele iszdave gausius vaisius o 
Žeminele laimino, dekayoju 
dievams už palaima ir ju ma
lone mano szeimynelęs. Szia- 
dien klonyje gy vena apie kėlės 
dcszimts gyventoju kurie, im
dami nuo manes pavyzdi, savo 
ranku darbu apkuopė dirvas ir 
padare sau ukes, dabar links
mas visiems gyvenimas czio- 
nais. Gal ta vieta bus kada vie
ta gausos, turtu ir laimes! gal... 
Asz savo vaikam palieku dide
les kaimenes gyvuliu, gražias, 
apdirbtas, derlingas dirvas, 
pakraszcziuose Nerio. Suvalis 
jie pasėlius, žemes vaisius man 
mirus. — Tu buvai mano dar
buose man pagelbėję. Karile 
yra mylimiausiu mano kūdi
kiu, brangiausiu už viską. Ta 
paskutine valanda mano gyve
nimo tebus pamatu jusu lai
mingumo; jau szalta ranka lai
minu judu ir jungiu. Jums pa
vedu darba supilt locnom ran
kom man kapa. Tai tares sene
lis nutilo nes balsas jau netar
navo jam daugiau; pakele ran
kas augsztyn, pažiurėjo dan- 
guosna, rankos nudribo ant jo 
krutinės, iszmuszdamos isz jo 
paskutini atsidusejima ir jau 
negyveno.

Karile puolė ant kūno ne
gyvo tėvo, mazgojo veidą savo 
gausiom aszarom, o jos gaili 
rauda sujudino netik Sari bet 
ir visa kloni. Liūdnas Sario ra
mino raudanezia mylima Kari
le bet pats liejo aszaras. Susi
rinko, kaimynai ir prietel iai ve
lionio. Gailestis prastu žmonių 
nemokaneziu daryt reflekcijos 
tikrai 'buvo matoma ant visu 
veidu prieteliu ir namiszkiu 
mirusio. Nepriimanti jokio su
raminimo, dora Karile tarsi 
buvo be gyvasties, klūpojo be 
žado prie kūno savo mylimo tė
vo. Tikra gailestis nędaleidžia 
iszeit balsui isz krutinės, kuria 
drasko skausmai.

Pradėta rengti laidotuves; 
tame pribuvo apdengti garbes 
spinduliais, apsunkinti di-

Szviesus Miestas

Keleivis sutinka viena isz 
gyventoju miestelio ir užklau
sė jo ar miestas yra apszviestas 
elektriku ?

Gyventojas: — Taip, yra ap
szviestas, 'bet tik tada kada 
žaibuoja ir perkunuoja.

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

*

He-
Jis glaudė ja prie savo sopu

lio suspaustos krutinės o, asza- 
ros ir dūsavimai 'abieju isz- 
reiszkinejp dusziu jausmus.

Netrukus broliai patemijo
kad Karile nežiūrint ant ju pa
stangos turi susiejimus su Sa- 
riu ir visai neiszsižada meiles 
prie piemenio, tacziaus sukuri- 
,eja savo szirdije didesne ugni 
tos meiles.

Tarėsi tarpę saves ka turi 
veikti idant atskirt seserį nuo 
nekeneziamo per juos Sario. 

, Žiaurus Cili tare tad in brolius:
— Žinoma jums yra kaip di

džia meilę dega Karile, atskirt 
ja nuo, jo sunku, kadangi jis 
arti ir jiedu vis susieitines. Rei
kia ji praszalint idant kvaila 
mergina pražudintu vilti, tada 
kiloki protą gaus, dabar apie 
tekėjimą už Kledo ne klausyt 
nenori bet kad panaikinsime 
gale ju susiejimams ji pamirsz 
apie ji ir bus gerai. Paminėsite 
mano žodi.

— Taip yra ! teisybe sakai,— 
patarė Atta. — Reikia ji pra
szalint nuo jos visados. Iszva- 
dinsime ji rytoj ant medžiokles 
in Nerio kalnus ir ten padary
sime jam vieta amžina.

Cili ir Olratas pagyre Atto 
inneszima ir visi trys nuspren
dė baisu užmanymą iszpildyt.

Nedori broliai nuo tos valan
dos pastojo Karilei veidmai
ningai meiliais ir gerais, sten
gėsi net ramint ir linksmint ža
dėdami daleist jai iszteket už 
Sario jeigu ji tikrai pamylėjo. 
Nelaimingos mergeles szirdis, 
kenezianti nuo senei skausmus 
ir mirkstanti tulžiu kartybė
je godžiai gere tas saldybes 
brOliszkos veidmainystes, neži
nodama jog tai baisus nuodai.

Broliai užkvietė Sari pas sa
ve ant vakarienes. Gražus Ka
riles veidas buvo tikru paveik
slu jos duszios; saldus neramu
mas kartais smutnino ant val
andėlės jos veideli; dūsavimai 
ir blud'žiojanezios akys, kurios 
nenerorns kožnoj szalyje susi
tiko numylėto gimdė smagu 
ant jos raudonu lupeliu nusi- 
szypsojima. Veidmainingi bro
liai stengėsi but Sariui koprie- 
lankiausiais ir neteisingais žo
džiais iszsiriszinejo jos paneziu 
jo szirdies jausmus kuriuo bu
vo suvaržius baime su kokia 
ėjo in namus, kuriu slenksczio 
'jo 'koja nuo seniau neperženge. 
Nemokėjo suprast kad tas stai
gus broliu Kariles persikeiti
mas buvo szetoniszka veidmai
nyste, tykojimas ant jo gyvas
ties. Karile jautėsi esant lai
mingiausia pasaulyje; negalė
jo isztart žodžio idant padeka- 
vot geriems broliams už sutei
kimą jai tos laimes, bueziavo 
veidmainingus brolius ir savo 
džiaugsmo aszaroms dekavoja 
jiems.

Besikalbant ir besivaiszinant

skaniais valgiais ir saldžiais1 
gerymais, pagalios pradėta 
kalba, apię medžiokle. Atta ap- 
reiszke kad malonėtu rytoj eiti 
in narskus kalnus medžiot; 
broliai tuoj pritarė ir pasakė 
jog eis drauge. Pras.zę tad man- Į 
dagiai ir savo sveczio kuri 
veidmainingai laigonu jau va-1 
dino, idant eitu su jais to sma- * 
gurno bandyt. Sario, dėkingas 
už ju malone, duodami jam nu
mylėta Karile, pasirengęs buvo! 
pats vienas eiti del ju taurius 
muszti ir isz tauragiu sudėt' 
jiems dovanas, taigi noringai 
sutiko o net dekavojo veidmai
niams kad neniekina juomi ir 
duoda daleidiina atsimoket 
broliai Atta, Gili ir Olratas, 
jiems geru, apie ka mislijo, ži- i 
nedarnas kad laike medžiokles 
galeses tai pdaryti, gelbstint 
katra nuo žvėries bei parodant 
jiems savo mędejiszka gabu
mą. Labai gražiai ir meiliai at
sisveikino o sesers su Sariu 
gimdė juose taip pasiutiszka 
rūstybe, kad vos susivaldyt ga
lėjo, nors tylomis grieže danti
mis ir mete, žaibus rūstybes isz 
'savo akiu ko besiipylinti neina
te esant jiems visu svietu tik 
numylėta ypata.

Karile, kaip kiekviena jauna 
mergina, daugiau jaust negu 
protaut moka, visa naktį pra
leido bemiegej, smagiose sva
jonėse skrajodama, laukdama 
rytojaus dienos, idant vela pa
simatyt su numylėtu.

Medžiokle buvo užsakyta ar
ba sutarta po piet. Atta, Cili ir 
Olratas viską parengė, apžiu
rėjo saidokus, prisidėjo in 
krepszius vilycziu, iszgalando 
peilius ir ragotines, prisijuose 
milžinisžkus kardus ir lauke 
jau tik Sario kuris ant paskir
tos valandos pribuvo apsigink
lavęs kardu, saidoku ir vily- 
czioms. Karile, kuri niekad ne
buvo maeziusi savo numylėtini 
su kardu prie szalies, dabar net 
ūktelėjo isz pasigėrėjimo. 
Kiekvienas jo žingsnis ir pato
gus sujudėjimas linksmino ir 
tikru džiaugsmu pripildė my- 
linczia mergele.

(Bus Daugiau)

'Netoli Pottsviljes,
Vieta girnomis apaugus, 

Tenais tokiu moterių yra, 
j Ka d už nieką laiko savo vyra.

Kada in tenais atlepsejau, 
Ten to visko datyriau,

Del Dievo, kas ten darosi, 
Per dienas barasi,

Vyrai negali rodą duoti, 
Turi vargszai tylėti.

Yra ten pustreczios bobos, 
Kaip statines storos,

Tos tai bjauriausia iszda.ro, 
Nuolatos liežuvius daro,

O tai kad ju nieko nekalbėtu, 
Apie ju latrysta negirdėtų.
Ant kitu visaip iszranda. 
Viena girtuokle ten yra, 
Tai kaip nutveria vyra, 

Su szpigom bado, 
Ir liežuvi rodo.

Jeigu katras nuo Iburdo isz- 
eina,

Tai jau pro ja nepraeina, .
Ir da bjauriau prasimano, 

Kad ežia negali paaiitrint lie
žuvis mano, 

Mandrybes pilnos,
Kaip blakes pripampusios,

O matyt ant ju darbu,
Kad iszeitu isz czion po velniu, 
Tai visi džiaugtųsi ir lengviau 

kvėpuotu,
Ir Dievui už tai dekavotu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Vyskupas Ir Pastorius

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Pranas Navickas, isz Pitts
burgh, Pa., raszo: —■ Prrsiun- 

1 ežiu tamistoms keturis dble- 
I rius, kaipo užmokesti už laik- 
rašzti ‘ ‘ Saule. ’ ’ Acziu szirdin-i 

Į gai, kad nesulaikete, nes man 
i'bjitu buvę labai nesmagu be 

‘ Saules ’ ’ kuria myliu labiau už 
visus 'kitus Lietuviszkus laik- 
raszczius Amerike. , Jaui senei 

I skaitau “Saule’ ir su Dievo pa- 
gialba skaitysiu pakol gyvas 
busiu. Lieku su gerais velini- 
mais. —Acziu tomistai už ge
rus velinimus. — Red.

Mare Ambrazaitis, isiz Pitts
ton, Pa., raszo: Priuncziu to
miškoms užmokesti kiž; “ Saule” 
ant puses meto ir tariu acziu 
už siuntimą laikraszczio, nes 
turiu beda tai mane suramina. 
O mano nerimastis buvo: Kad 
du mano vaikai apsirgo nei;- 
viszka liga, bet s>u pagialba po
teriu prie Sal. Szirdies Jėzaus, 
vaikai truputi pasveiko ir ma
no įpraszimas likos iszklauisy-. 
tas.

Taįp tamistele, ir musui to
kia nuomope, kad “Kas su 
Dievu, Dievas su tuom.”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
j ' ' -ir. k » t.

Kokis Tėvas Tokis
Sunūs

Tėvas prie stalo: — Jonuk, 
ar tu negali pasielgti manda
giau prie stalo? Tu taip kaip 
kokis parsziukas valgai.

Jopukąs tyli gilei užsįmans- 
tęs. Tėvas vela pradėjo in ji 
kalbėti:

— Jonuk, ar tu žinai kas tai 
yra parsziukas?

Jonukas: — Taip, teveli ži
nau. Tai yra kiaules sūnūs.

Apgink Amerika ir ap- 
sados busiu su tavim, eisiu vi-j saugokie ja nuo nevidono 
sur su tavim. Tik neliūsk, ne- Ipirkdamas Apgynimo Czedi- 
verk, — maldavo mylinti mer- nimo Bondas ir Markes.

Tūlam Katalikiszkam vysku
pui, Vakaruose, pastipo arklys 
ant kurio jis atlikinėdavo ke
lione pas kunigus ir dabar bu
vo priverstas sesti in pacztine 
karieta (mail coach) kur jau 
sėdėjo Liuteroniszkas pasto
rius. Pastorius, geisdamas pa
sijuokti ir nužeminti vyskupą 
priesz kitus pasažierius, už
klausė jo szypsodamasis:

— Kaip matyt, jusu ekselen- 
cija vyskupas taipgi myli ke
liauti ant minksztu paduszke- 
liu. Kas atsitiko jusu arkliui?

— Nustojo gyvuot, — atsake 
vyskupas malszei ir nusižemi- 
nes.

— Vargingas gyvulėlis,— tę
sę toliaus pastorius, — jusu ek- 
selencija vyskupas gal nepaspe- 
jote duoti jam paskutini Sak
ramento?

— Ne tamista, nebuvo reika
lo jam duoti, — atsake pralotas 
szypsodamasis su piktumu.

— O tai del ko ?
— Del to, kad buvo tokio pat 

tikėjimo kaip ir tu esi.
Isz taip iszmintingo vyskupo 

atsakymo, visi pasažieriai szir
dingai nusijuokė o pastorius 
nuleidęs akis isz sarmatos dau
giau neatsiliepe in vyskupą.

* * *
Vaukegane moterėles susi

vaidykite, 
Karta savo žiotis uždarykite, 

Sztai viena juoda varna, 
Nenustoja kvarksėjus ir gana, 

'Tiktai su liežuviu teszkina, 
Na ir su nagais drasko, 
O kaip prigeria guzutes, 
Tai gauna būda, kates,

Ir su nagais prie visu kabinasi. 
Norints vos ant kojų laikosi, 

Susiraukusios bobos sergėkis, 
Isz tolo nuo tokios lenkis.

Nežinau szirdeles, kad jos 
vyras, 

Turbut ir 'niekam netikės, 
Nekurtos suvis proto neteko, 

Ir beveik jau apjako, 
Bobos isz peklos, pekliszkai 

gyvena,
■ Po smert velnias in pekla 

gabena.
Girdėjau ir apie kita žmonele, 

Visai supuvusia bobele, 
Dantų senei neturi, 

Bet už tai vyra jauna turi, 
Tas vyras jos tai neiszmano, 
Nes savo bobele neiszgano, 

O toji kaip kiaule ka bulves 
knisa, 

Iszlando szen ir ten pakampi 
visa.

Kur tik kas kvorta guzutes 
atgabena;

'Tuojaus pas ta ir nusigabena, 
Atsigeria lyg valei, paszvaksz- 

czia ir pameluoja, 
Ir vakarui atėjus namo sau 

kliviksztioja, 
Namu neapžiuri, neiszvalo, 

Bambadieriu ir blakių begalo, 
Ir da vis dainuoja kad vyru 

mažai turi,
Ir kas pas tokia gali būti kad 

ju neprižiūri.

Mrs. M. Norkus, isz Chicago, 
Ill., raszo: Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti 
“Saule” ir szirdingai dekayo- 
ju jums už jusu gera szirdi, 
kad nors buvalul skolinga už 
laikraszti, bet man nesulaikote. 
Man be “Saules” butu labai 
nuobodu. Turiu da syki isztar- 
ti jums acziu už jusu gera szir
di, lieku su pagarba visai re
dakcijai.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

I. Tautkus, isz Chicago, UI., 
raszo: Prisilutncziu tomistai už
mokesti už laikraszti “Saule” 
ant viso meto. Asz jau skaitau 
“Saule” per 35 metus, kuri 
man labai patinka. Acziu jum 
už leidimą taip gero laikrasz- 
czio ir patamavima del mus. 
Lieku su didelia pagarba.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Teisingi Žydiszki 
:: Priežodžiai ::

* Vynas priguli prie pono 
bet tarnas ima už tai padėka.

* Be tiesu civilizacija ding
sta isz sklypo.

* Teisybe yra sunki todėl 
mažai žmonių ja nori neszti.

* Mažas pinigėlis padaro 
daug bildesio dideliam puode.

* Karei,vei kovoja ir pral'ie- 
ja krauja bet karalei paima sau 
garbe.

* Suigrieszyk du sykiu o 
manysi kad tai ne griekas.

* Vieta nepadaro žmogų 
garbingu, tiktai žmogus pada
ro vieta garbinga.

* Būtie kantrum 
tais geriau ne kaip 
daug turto,

* Žmogus gema

yra kar- 
tureti už

■ »

su už
gniaužtom rankom; mirszta su 
rankomis atidarytoms. Gimda
mas geidžia viską apgniaužti 
bet kada mirszta, viskas nuo jo 
dingsta.

e ž
L

Skaitykite “Saule”

—' Geriausia pagialba žmo- 
nys gali diį^Ja Dedei Šamui yra 
pirkdami Apgynimo Czedini
mo Bondus ir Markes, kaip ga
lite tankiau,

------- ______

iszda.ro


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

— Franas Lazareviczius, 
23 metu, 801 E. Market uly- 
czios, likos sužeistas skaudžiai 
butlegerineje skylėje per puo
lanti angli. Likos nuvežtas iii 
Locust Mountain ligonbute ant 
gydymo.

—■ Vincui Služeliu, 605 W. 
Mahanoy Avė., likos padaryta 
operacija Pottsvilles ligonbu- 
teje praeita sanvaite ir szia- 
dien jis jaucziasi daug sveikes
niu.

— Keliolika vaistiniu pali- 
cijantu su pagialba anglines 
palicijos, užgriovė 20 butlege- 
riu anglių skyles aplinkinėje 
Girardvilles ir Parik Place. Bu
vo tai valdžios paliepimas kad 
praszalint taisės anglines sky
les.

— Jonas Mockaitis, 22 me
tu amžiaus, isz Brandonvilles, 
likos .smarkei apdegintas ang
linėje s'kyleje artimoje miesto 
ir jo du draugai. Sužeistąjį nu
vežė in Locust Mountain ligon
bute ant gydymo.

—• Naujas plentas tarp St. 
Clair ir Frackvilles bus iszkil- 
mingai atidarytas szia Sereda 
su paroda, 2 valanda po piet.

—■ Pottsvilles sude bus per
klausyti 252 ateivei kurie gei
džia aplaikyt ukesiszkas popie- 
ras. .

"t Nedėlios ryta, apie 4:20 
vai., likos mirtinai sužeistas 
per truki Daminikas Jurgis 
Miliauskas (Meluskey), 40 me
tu, 609 E. Mahanoy Avė., kuris 
likos tuojaus nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbute, ku
rioje mire 9:25 vai. Velionis gi
mė Shenandoryje ir buvo czio- 
nais užaugintas. Paliko motina 
Rože Miliauskiene, kurios vy
ras mirė deszimts menesiu ad- 
gal, kaipo ir penkes veduses 
seseres. Graborius Traskaus- 
kas laidos. Nelaime atsitiko 
artimoje asztuntos ulyczios ant 
Readingo geležinkelio.

Minersville, Pa. — Nedėlios 
ryta, Szv. Franciszkaus baž- 
nyczioje atsibuvo szliubas 
Onos Baranauskiutes, isz mies
to, su Jurgiu Svirskiu, isz Ma- 
hanoy City. Vestuves atsibuvo 
pas nuotakos tėvus. Vėliname 
jaunavedžiams ilgo, laimingo 
gyvenimo.
t Kareivis Albertas Ku- 

czins’kas, 35 metu, kuris tarna
vo Fort Meade, Md., likos už- 
musztais praeita Ketverga ne
laimėje su taksikabu kuriame 
važiavo isz manevru. Kūnas li
kos prisiunstas in czionais ant 
palaidojimo.

Nigerka Norėjo Suval- 
gyt Kūdiki Isz Meiles

Berwinsdale, Md. — Ant 
skundo savo kaimynu likite ar- 
esztavota nigerka, Delia Wash
ington, už apgraužima baisei 
savo kūdikio. Motere tame lai
ke 'buvo girta kada ja areszta- 
vojo. Ant palicijos prisipažino 
kas savo kūdiki taip mylėjo 
kad gatava buvo ji visa suval
gytą isz meiles.

Nelaimingas kūdikis, asztuo- 
niu menesiu amžiaus, turi ap
graužta veidą ir krutinu'ke su
žeista dantimis baisios moti
nos. Skaudžiai sukandžiotas 
kūdikis likos nuvežtas in ligon
bute o motina už žmog-edyste 
isz meiles likos uždaryta kalė
jime po priežiūra daktaru. Ma
noma kad motina ne yra svei
ko proto kad taip pasielgė.

S v- 1 /
* .« » * " *

Schuylkill Paviete Isz- 
moketa Pensijos Del 

847 Senuku
Pottsville, Pa.— In laika pa

skutiniu 18 menesiu Schuyl
kill paviete iszmoketa pensijų 
165,973 dolerei del senu žmo
nių. Pagal apskaitymo mana- 
džerio James E. O’Mara dažiu- 
retojaus t ojo Bjuro tai 847 vy
rai, moteres ir vaikai aplaiki- 
nejo mėnesiniu paszialpa $13,- j 
831.00 lyg pabaigai Birželio 
(June) menesio ir tasai skait- 
lis auga kasdiena didyn.

Menesine paszialpa buvo se
kanti: del 273 atsisakiusiu nuo 
darbu darbininku, 699 senoms 
paezioms atsisakiusiu nuo dar
bu darbininku, $806 del nasz- 
liu insziurint'ui darbininku, 
$244 del jaunesniu naszliu su 
vaikais, $466 del 399 vaiku li
kusiu darbininku.

Ponas James E. O’Mara pa
tarė visoms naszlems kurios da 
negavo paszialpois, kad tai pa
darytu del saves ir ju vaiku, 
jeigu ju vyrai mirė priesz pas- 
kuitinia diena 1939 mete ir dir
bo po Social Security. Neku
rtos naszles neaplaike tiek, 
kiek joms priguli, o tai isz prie
žasties, kad nepadare tinkamu 
aplikacijų.

Norėdami apie tai visokius 
patarimus, raszykite pas:
JAMES E. O’MARA, Mgr., 

Social Security Board, 
Pottsville, Pa.

Isz VisuSzaliu871 Vagonai Lietuviu

NORĖJO NUKIRST 
PACZEI KOJA

Idant Paskui Ji Ne- 
vaikszcziotu

Winslow, Del. — Guzute žmo
gui tankei sumaiszo protą kad 
ne pats nežino ka daro, pana- 
sziai atsibuvo ir su Antanu 
Smigel kuris dirbo gazauneje, 
sverentis apie 300 svaru, kuris 
tankei mylėdavo sau “užsi
traukti’ ir darydavo ergelius 
namie. Kada jo moterei nubo
do tankus sumiszimai namie, 
ana diena pasakė jam kad eis 
paskui ji dažinoti kur jis pasi
gerdavo, po tam valdžia ir jesz- 
kos teisingystes nuo tuju ku
rie jam parduoda už daug ge- 
rymu.

Vyras sumanė paeziulei už
bėgi tam darbe, nutardamas jai 
nukirsti koja. Parmetes mote
re ant stalo, pagriebė pjūklą ir 
pradėjo daryt jai “operacija” 
ant kojos. Ant moteres riksmo, 
subėgo kaimynai, paliuosavo 
auka girto vyro ir nuveže mo
tere in ligonbute o vyra in ka
lėjimą ant pakutos.

Geri Pamokinimai
—■ Žmogau, sergėkis pats 

saves, o Dievas tave serges da 
daugiau.

—■ Nuskriaustam gali pa
lengvint, 'bet iszlietu aszaru ne
gali sugražyt.

— Jeigu nori būtie geru 
kalbėtojom, 'turi pirma būtie 
geru klausyto jum.
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NEBUVO TAI 
SAPNAS

Senos Moteres, Bet 
Tikra Teisybe

Paryžius, Francija — Juze 
Carron, 74 metu, buvo nuvežta 
in prieglauda del senu žmonių 
praeita meta, norints gana 
spyrėsi kad ja in ten nevežtu ir 
nuo tos dienos visados kankino 
dažiuretojus kad ji ne yra uba
ge tik turtinga motere ir kad 
ja paleistu namo nes turi dar
želyje užkasta puodą pinigu.

Dažiuretojai in taja pasaka 
netikėjo senukei 'bet kad ja už- 
ganadint, nuveže ja namo ir 
pradėjo kasti parodytoje vie
toje. Nemažai nusistebėjo da
žiuretojai kada ant tikrųjų at
kasė geležini puodą kuriame 
radosi 5,000 szmoteliu senovisz- 
ku pinigu, auksiniu ir sidabri
niu kuriu verte sziadien iszne- 
sza ant 25 tukstaneziu doleriu.

Nelaimingas Pasisvei
kinimas Poreles

Prie Laivo
Ramsgate, Anglija — Duktė 

tūlo Angliszko aficieriaus pri
buvo in czionais susitikti su sa
vo mylimu kuris atplaukė ant 
kokio tai laiko isz Afrikos ant 
trumpo urlopo, po nesimatymu 
su juomi beveik du metus. Po 
■kiek valandų laukimo, laivas 
atplaukė in pristova. Mylimas 
iszlipes isz laivo pribėgo 
džiaugsmingai prie savo myli
mos, pagriebė ja in glėbi kaip 
meszka, prispausdamas ja dru- 
cziai prie krutinės. Ant kart 
jaunikis pajuto kad jo mylima 
pradėjo slinkt in žeme ir pasi
darė sunki. Isz karto jis mane 
kad mylima nuo susijudinimo 
apalpo ir bandė ja atgaivint. 
Per vėlai! Pasirodė kad spaus
damas ja szirdingai, nulaužo 
jai sprandą ir mergina numirė 
glėbyje savo mylimo, neiszta- 
rius ne žodelio.

Jaunikis isz gailesties no
rėjo szokti in mares 'bet likos 
sulaikytas per laivorius. Kada 
ji palicija aresztavojo kalbėjo: 
“Apsudinkite mane ant smert 
kuogreieziausia.” Daugelis 
moterių apalpo tuom regėjimu 
nuo susijudinimo.

PER DAUG JA
MYLĖJO

Todėl Nužudė Ja

Des Moines, Iowa — Sudas 
nubaudė ant pakorimo Stan 
Chapman, kuris nesenei nužu
dė savo jauna ir patogia paezia 
isz nepaprastos priežasties. 
Teisinosi jis laike teismo buk 
nužudė savo paezia už tai kad 
ja taip karsztai mylėjo kad 
daugiau negalėjo iszlaikyti ir 
jeigu nebutu ja nužudęs tai ji 
butu ji nužudžius savo neapru- 
bežiuota meile. — Blogas isz- 
sikalbejimas nes pagal kaimy
nu liudinima tai vyras buvo 
pasiutisžkai užvydus savo mo
terei nes siuto kada tik kokis 
vyras ant jos dirstelėdavo ant 
ulyczios arba kokiam susirin
kime.

Skaitykite “Saule”
(jį Ii* C*

Iszvežta In Rusija

Nelaimingi Sugrusti In Vagonus Kaip Gy
vulei — In Viena Vagona Prigrusdavo 

Po 70 Žmonių — Ne Vieno Neiszleido

Lietuviu Piliecziu Sąjungą, 
kurios pirmininku yra Rafao- 
las Skipitis ir iždininkas dak
taras Pranas Anceviczius, pri
siuntė nužudytu ir Sovietu Ru
sijos iszvežtu žmonių surasza.

Lietuvos Raudonas Kryžius,, 
kurio pirmininku yra Dr. Gar
mus, nusiuntė atstovą kuris su- 
rasze vardus visu tuju kurie 
buvo vežami in Rusija ir pake
lyje rinko žines apie iszveža- 
mus Lietuvius. Pirmas trans
portas iszvežtas isz Kauno Bir
želio 15ta d., ryte. Isz viso tuju 
nelaimingu buvo net 59 vago
nai.

Suimtuosius Bolszevikai už
kaldavo in tavoriihus vagonus 
ir neiszleisdavo net ant savo 
gamtiszko reikalo. Galite su
prasti kokia smarve buvo tuo
se vagonuose. Pakeliuje neduo
davo vandens ne maisto. In 
tuos paežius vagonus Bolszevi
kai grūdo senus, mažus, vai
kus, moteres ir ligonius.

Per Vilnių Bolszevikai iszve- 
že in Rusija 871 prigrūstus va
gonus o kožnam vagone radosi 
nuo 40 lyg 70 žmonių. Lietuvos 
Raudonas Kryžius prisiuntė 
602 žmonių surasza, kuris yra 
ne visas. Jame suraszytos tik 
tos pravardes kurias pavyko 
nustatyti ir persitikrint.
SZTAI VARDAI ISZVEŽTU- 

JU IN RUSIJA ARBA NU
ŽUDYTU LIETUVIU.

Pranas Gaižauskas, Dvareliu vienk., 
Tauragės apskr., su szeimyna iszvež
tas.

Antanas Dedele, žurnalistas, su 
szeijjjyna iszvežtas.

Juozas Levickas, žurnalistas, su 
žmona iszvežtas.

Valentinas Bružas, su žmona ir 
dviem dukrelėms iszvežtas.

Albinas Grebliauskas, su žmona ir 
dviem dukrelėm iszvežtas.

Adolfas Baltokas, agronomas, 
Žeimiai, Kėdainių aps., iszvežtas.

Kazys Butaviczius, agronomas, isz
vežtas.

Czesenkaite, agronome, žuvo Aly
tuje.

Jonas Dziekeviczius, agron., Traku 
aps., žuvo partizanu.

Juozas Duoblys, agronomas, isz
vežtas kalinys.

Grigonis, agronomas, Rokiszkio 
apsk., iszvežtas.

Feliksas Grumbinas, Utenos apsk., 
iszvežtas.

Leonas Jasenas, agronomas, su 
žmona iszvežti.

Zigmas Jasienskis, agronomas, isz
vežtas.

Aleksas Jurczys, agronomas, isz
vežtas.

Jonas Juszka, agronomas Plink- 
sziu žemes ūkio mokykloj iszvežtas. 
su žmona.

Meczys Kaulakis, agronomas, isz
vežtas.

Vincas Kundrotas, agronomas, isz
vežtas.

Mikas Klongeviczius, agronomas, 
iszvežtas.

Aleksas Laimus, agronomas, isz
vežtas.

Kostas Leinartas, agronomas, isz
vežtas.

Stasys Jakubauskas, buvęs žemes 
ūkio rumu direktorius iszvežtas, ka
linys.

Vincas Labalaukis, agron., iszvež
tas isz Krosnos, Marijampolės aps.

Stepas Kirdeikis, agron., iszvežtas 
isz Marijampolės cukraus fabriko.

Kazys Matukaitis, agron., iszvež
tas isz Plinksziu žemes ūkio mokyk
los.

Brone Matukaitiene, agronome, 
iszvežta isz Plinksziu žem., ūkio mo
kyklos. s ' ,, ,

Jonas Masiulis, agron., iszvežtas 
isz Panevėžio kalėjimo.

Albertas Lekas, agron., žuvo par
tizanu.

Vincas Orentas, agron., iszvežtas 
isz Tauragės.

Liudas Petruszkeviczius, agron., 
iszvežtas isz Sziauliu.

Eduardas Poczvaitis, agron., isz
vežtas isz Vilkaviszkio.

Skipityte—Gerbaczauskiene, agro-

DARBA VAISKE
Tieji vyrukai, kurie instoja 

in vaiska isz savo liuoso noro, 
dabar gali pasirinkti sau tar- 
nysta, kokia yra jiems patin
kama, pagal apgarsinima pul
kininko, Fredriko Schoenfield,

nome, iszvežta isz Pakruojaus.
Kazys Statuleviczius, agron., isz

vežtas isz kalėjimo.
Antanas Stankūnas, agron., iszvež

tas isz Vilkaviszkio.
Kazys Steikunas, agron., iszvežtas 

isz Biržų žem. ūkio mokyklos.
Pranas Strazdas, su žmona agrono

me, iszvežtas isz Vepriu žem. ūkio 
mokyklos.

Jonas Sirutis, agron., iszvežtas isz 
Lazdijų.

Antanas Szadeika, agron., iszvež
tas isz Rokiszkio.

Juozas Szalinskas, agron., iszvež
tas isz Telsziu.
dept-o direktorius, iszvežtas isz kale-

Vladas Tiszkus, buv. žem. ūkio 
jimo.

Juozas Tonkūnas, Dotnuvos prof., 
iszvežtas.

Juozas Tallat Kelpsza, “Maisto” 
direktorius, iszvežtas su szeimyna.

Jonas Valatka, agron., iszvežtas.
Petras Vadopalas su žmona, agro

nomas, žuvo.
Domas Vasaręvicziias, agron., su 

žmona Stase, agronome, iszvežti.
Antanas Vienožinskis, agron., isz

vežtas isz Salų žem., ūkio mokyklos.
Keistutis Veitas; agron., Bolszevi- 

ku nužudytas.
Meczys Žemaitis, agron., Dotnu

vos Akad. prof., iszvežtas.
Augustinas Gricius (Pivosza), su 

szeimyna iszvežtas.
Antanas Jaksztas, pulkininkas, su 

szeimyna iszvežtas.
Leonas Racziunas, iszvežtas ar nu

žudytas isz kalėjimo.
Zenonas Kairys, 25 metu, iszvežtas 

isz Labos, Panevėžio apsk.
Alfonas Kairys, 65 metu, su žmo

na ir sunum bei 2 dukroms iszvežtas.
Juozas Liuima, mokinys 19 m., isz

vežtas isz Panevėžio.
Leonardas Ladukas, tarnautojas, 

szaulys, iszvežtas isz Panevėžio.
Mikas Lauraitis, 26 metu, szaulys, 

iszvežtas isz Panevėžio.
Jonas Miseviczius, stalius, iszvež

tas isz Panevėžio kalėjimo.
Vincas Motiekaitis, 28 m., su žmo

na ir 3 dukrelėms, iszvežtas isz Pa
nevėžio.

Kun. Szeikauskas, senukas, Ro- 
kiszky Bolszeviku nužudytas.

Bielskio szeimyna Sziauliuose Bol
szeviku iszžudyta.

Kun. Baltrimas, Zarasuose Bolsze
viku nužudytas.

Pulk. Paszilys (Pogaiskis), Bolsze
viku Zarasuose nužudytas.

Vladas Eidukeviczius, dailininkas, 
Bolszeviku nužudytas Kaune.

Juozas Milvydas, Universiteto lek
torius, žuvo partizanu Kaune.

Kazys Matulis, Univ. docentas, žu
vo partizanu Kaune.

Antanas Norkūnas, studentas, žu
vo partizanu Kaune.

Povylas Vaszkelis, stud., žuvo par
tizanu Kaune.

Andrius Radvilas, stud., žuvo par
tizanu Kaune.

Kaip aplankysime daugiau 
tai apgarsysime.

Rusija Dave Laisve 
Tikėjime

Moskva — Sziadien Rusija 
apgarsino buk duoda savo pa- 
donams ir 'kitiems laisve tikė
jime ir kaip kas nori, gali isz- 
pažinti Dieva, panaszei, kokios 
yra tiesos czionais Su v. Valsti
jose. Pilna laisve tikėjime ap- 
laike Lenkai, Žydai ir Kri-ksz- 
czionys.

Tasai ukazas iszejo ta paezia 
diena kada Lenkai sutvėrė ke
liolika pulku kovoti drauge su 
Maskoleis, prigialbeti musztis 
riesz Vokicczius.

kamandierius rekrutinio bjuro, 
Philadelfijcs apskrityje.

Pagal nauja paliepima, tai 
liuosnoriai gali inžengti in Air 
Corps, Field Artillery, Caval
ry, Medical Corps, Engineers, 
Armored Force, Ordnance De
partment, Signal Corps ir Che
mical Warfare Service. Taipgi, 
kas geistu instoti ant tarnystos 
in Puerto Rico, Hawaii, Phili- 
pine Salu ir Panama, tai tos 
vietos randasi atidarytos.

Tieji, kurie instos kaipo 
liuosnoriai, turės pirmybe isz- 
sirinkti sau tarnysta kokia 
jiems patinka.

Vyrukai tarp 18 ir 35 metu, 
sveiki ant kūno, kurie neturi 
szeimynu, gali insiraszyti ant 
trijų metu. Rekrutu bjurai ran
dasi sekaneziose vietose: Phi- 
ladelphijoj, Allentown, Hazle- 
tone, Pcttsvilleje, Readinge, 
Scrantone ir Wilkes-Barrej.

Teisingos Teisybes i

§ Bukie drūtos vieros o ne
dingsi niekados, tiktai silpna- 
duszei baidosi kada gerbūvis 
ant blogo mainosi.

§ Jeigu senas vyras jauna 
paezia ima, tai del saves smer- 
ti‘priskubina. ?■ v
. ----------—_

—, Ne ant to Dievas 
turtingu padare idant varguė- 
liūs badu mary turn.

— Saugok savo gero, o ant 
kito nepasitikėk.

— Greicziau ant delno 
plaukai atsiras ne kaip sku- 
puolius dangų atras.
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BUY
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Nepatiko Vardai

Dėdienę sako:—Vincuk, ko
ki varda duosite naujai sesu
tei, kuria garnys ana diena 
jum atnesze?

Vincukas — Nežinau de-
diene, bet teta ja pavadino ke- 
leis vardais kada turėjo ja ne- 
iszioti per visa nakti, bet kaip 
man nurodo, tai mamyte tuju 
vardu vis'ai nemyli,

A. ■■ '

Puiki Farma Ant ;
Pardavimo j

-----
Turi 66 alkerius žemes isz ku- f 

riu 44 akerei yra iszdirbta, ran- t 
dasi apie 10 szaltiniu ant far- 
mos, namai, tvartai, 
karves ir visztos. Randasi Bį-L, 
nersville, mylia kelio nūor 
Shepptono, Pa. Parsiduos pį-,|| 
gei nes asz negaliu pati apdirb
ti lauka isz priežasties mirties 
mano vyro kuris mirė neę 
Atvažiuokite arba rasz- 
pas: Mrs. A. Yanuszkevicz,

R.D. No. 2 Box 87,
P. O. Ringtown, Pa^/'.

U
C. F. REKLAITISfp
Mahanojaus Isztikimiauais GraboriuC' r-‘

:i Gabiausia* Bal.amuotojaa ii ■

!
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- ' 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 816 W. Sprue.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str< 

BeP Telefoną* 532-J
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Užklausymai Ir *
Atsakymai *

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-4-4

ima markiu kad pripildyt 
' (U

*
i APGYNIMO 
t BONDU 
>>4-><->4-M-4-4-4-4-M-**** 

KLAUSYMAS: — Kiek 
viena knygute?

ATSAKYMAS: — Septynesdeszimt-penkes 25-centines’ 
markes; septynesdeszimt-penkes 50-centines markes; sep-.( 
tynesdeszimt-penkes po $1.00 ir penkiolika po $5.00 Po, 
pripildymui knygutes su markėms, galima tuojaus jas' 
permainyti ant bondu (Series E) ant paczto arba banke, v 

tu

KLAUSYMAS: — Kas valdo valdiszka pardavinejima i 
bondu ir markiu sztoruose?

ATSAKYMAS: — Valdžios Iždinis Advisory Komitetas, 
kurio pirmininku yra Benjamin H. Namm. Trylika kiti 
narei dideliu bizniu taipgi priguli prie to komiteto.

PRANESZIMAS — Kas norėtu pirkti Apgynimo Cze 
dinimo Bondus ir Markes, lai nueina in artimiausia paczti 
arba banka, arba tegul raszo tiesiog in Treasurer of th< 
United States, Washington, D. C.
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VISUOMET

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams: ;! 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasišžkijąi 

Dalejdus .
■' ■' j

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

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 4 

Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00 »

“SAULE” Mahanoy City, Penna.




