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Italija Geidžia
Užbaigimo Kares
ITALAI RANDASI DIDELIAM SKURDE

SMARKUS
MUSZIAI

ARTIMOJE

Ligos Prasiplatino, Daugelis Žmonių Mirszta

LONDON, ANGLIJA. — Keleivei kurie 
sugryžo isz Italijos apsakinėja, buk Italijos
gyventojai labai trokszta ir geidžia užbai
gimo kares, nes jiems jau nubodo lyg gy
vam kaului klausyti Hitlerio paliepimo ir 
prispaudos, bet Hitleris neapleis Italijos 
kuria jau apvaldė taip, kaip apvaldė Fran- 
cija. Keleivei sako, kad nemato per dau
geli menesiu cukraus, tabako, duonos ir 
kitu reikalingu dalyku pragyvenimui. Italai 
randasi dideliam skurde visokios ligos pra
siplatino isz tos priežasties ir daugelis žmo
nių ir vaiku mirszta kasdiena.

VOKIECZIAI APSIAU- BINEJA MOSKVA
Randasi Tik 100 Myliu Nuo 

Miesto; Moteres Su Vaikais
Jau Apleido Miestą

Isz Amerikos
NELABAS VYRAS

____

Kumszcziavo Savo Pa- 
czia Automobiliuje

Hazleton, Pa. — Pravažiuo
janti automobilistai patemino 
[kaip vienam automobiliuje vy
ras kumszcziavo motete. Susto
ja prisižiurinejo kaip vyras 
piszkino bandelius moterei ir 
pesze jos plaukus ir ant galo 
motete pradėjo szauktis pa- 
gialbos. Automobilistai szoko 
in pagialba moterei ir pamoki
no vyra kaip jis turi pasielgi- 
net su savo motere. Laime kad 
pribuvo vaistinis palicijantas 
(kuris su savim nusivežė vyra 
in kalėjimą nes kitaip butu bu
vęs baisei suteriotas per kitus 
automobilistus. Motere nuvarė 
pati automobiliu namo bet tu
rėjo jeszkoti daktaro pagial- 

. bos.

Prijautimas Sunaus 
Iszsipilde

■.i-. -------------

Granite, W. Va. — Nepap
rastas prijautimas dvylikos 
metu vaikiuko, sunaus Rober
to Pearson, kuris dirbo ant ge
ležinkelio, buvo tas, kad jo tė
vas likos užmusztas ir ant tik
rųjų tas iszsipilde. Sztai ka pa
ti motina kalbėjo palicijai ku
ri parnesze tevo'lavona: “Apie 
septinta valanda, Buba tos va
karą, iszgirdau nerimaujanti 
sūneli lovoje. Kada jo užklau
siau kodėl jis nemiega, persi- 
gandau sekancziu atsakymu: 
“Mamyte, musu tėvelis numi
rė; guli po vagonais ir turi abi 
kojas nupjautas.” — In dyi 
valandas po tam, parnesze ma
no vyra sukruvinta, su nupjau
tom kojom, negyva.

Berlinas — Vokiecziai tvir
tina buk randasi nuo Moskvos 
tiktai szimta myliu ir jau ran
dasi prie Gzatsko ir apsiaubė 
Bryanska. Vokiecziai turi ant 
tojo kariszko lauko daugiau 
kaip 14,000 ginkluotu tanku, 
•daugiau ne kaip kokioje karėj e 
ant svieto nes tikisi su maszi- 
nems supliekt Rusija. Vyazmo- 
je aplinkinėje eina kruvini mu- 
sziai be paliovos kuriuose žu
vo daugelis Vokiecziu ir Mas
kolių.

Visiems vaikams ir mote- 
rems likos paliepta apleisti 
miestą nes didelis pavojus ker- 
szina miestus per Vokieczius 
kur tęsęsi dideli musziai ku
riuose užmuszta apie 9,000 Vo- 
kiecziu, 72 tankai paimti, 222 
ginkluoti trokai ir 48 armotos. 
Vokiecziai jau pradėjo prisiar
tint prie Orelo-Bryansko apie 
220 myliu nuo Moskvos.

Tiktai tos moteres pasiliko 
mieste Moskvoje, kurios yra 
tinkamos prie visokiu darbu. 
Nuo kada Vokiecziai pradėjo 
bombarduot miestą, valdžia 
paliepė moterems apleisti 
miestą.

Butlegerei Vela 
Atsigaivino

Harrisburg, Pa. — Nuo ka
da valstija pakele preke ant 
svaiginancziu gerymu, tai vela 
arielkinei butlegerei atsigaivi
no kaip laike prohibicijos ir 
daro gera bizni parduodami 
arielka pigiau ne kaip valdžia 
parduoda. Spykyzes pradėjo 
daryti dideli bizni kaipo ir 
szmuglerei kurie parduoda ge- 
rymus pigiau ne kaip vaisti
niuose monopoliuose.

Praregėjo Nuo 
Verksmo

Pittsburgh, Pa. — Netikėtai 
sugryžo regėjimas del William 
Clockner isz priežasties verks
mo isz džiaugsmo. Jo sūnūs, 
James, kuris per ilga laika bu
vo apleidęs tęva, ana diena su
gryžo namo ant keliu dienu isz 
vaisko o tėvas isz džiaugsmo, 
pasirėmęs ant sunaus peties, 
graudžiai verke. Kada senukas 
szluoste aszaras, staigai pa- 
szauke: “Sūneli, asz tave ma
tau, sūneli, mano brangus vai
keli!” — Tėvas buvo neregiu 
per keturis metus.

Sena Knyga Iszaiszki- 
no Kur Buvo Paslėpta 

800 Doleriu

Medford, Mass. — Kada vai
kai bovinosi “sztoru” su sena 
knyga, kuri prigulėjo prie ju 
dėdės o kuris mirė apie 18 me
tu adgal, ant vieno lapo knygo
je 'buvo paraszyta: “Asz turiu 
asztuonis szimtus doleriu pa
slėptus senoje rukinyczioje mė
sos kuri stovi 'ant kiemo.” Ty
rinėjimas parode buk isztikru- 

‘ju. tenais radosi sena blęszine 
lino tauku kurioje radosi 800 
doleriu sidabre ir aukse.

Rymas — Pagal valdžios ra- 
parta tai praeita menesi likos 
užmuszta 866 Italai, 965 sužeis
ta ir 597 dingo. Visi žuvo ant 
Balkaniszko ir Afrikoniszko 
frunto.

Berlinas — Belgrade likos 
užmuszta 19 Komunistu ir 30 
aresztavota laike maiszaties 
priesz Vokieczius.

London — Po visa Europa 
apibegineja paskalai buk Vo
kietija geidžia padaryti sutai
ką su Rusija ir paliauti musz- 
tis. Rusija užginezina kad nori 
taikintis su Vokietija.

Chungking, Kinai. — Kinai 
paėmė miestą Ichang kuri Ja
ponai paėmė keli menesei ad
gal nuo Kinu. Kinai apvaiksz- 
tinejo ta j a laime su dideliu ap- 
vaikszcziojimu ir džiaugsmu.

Berlinas, N. H.— Szeszi vai
kai isz skaitliaus dvylikos, tū
loje szeimylioje, yra kunigais 
ir 'vienuolėms., motinos Onos. 
L. Bouthet, kuri yra Katalike.

Chester, Pa. — Ugnis sunai
kino Penn Steel Casting Co., 
dirbtuve, padarydama bledes 
ant puses milijono doleriu. 
Dirbtuve turėjo valdiszkus ka- 
risžkus kontraktus.

Pittston, Pa. — Senose ka
syklose, kurios sugriuvo po 
miestu, užsidegė senas.brustas 
kuri ugnagesiai stengiasi už- 
gesyt. Katalikisžka bažnyczia 
yra dideliam pavojuje.

Finai Bombardavo
Rusiszka Geležinkeli
Helsinki, Finlandija — Ge- 

ležkelei ir stotys likos bombar
duotos per Finus ant Murman
sko geležkelio kad negalima 
butu pristatyt maisto ir karisz
ko materijolo del Maskolių. Fi
nai suszaude daugeli Rusiszku 
croplanu ir paėmė miestą Vil- 
puri.

Lietuvoje Yra Daug 
Sierateliu

Karaliauczius, Vokietija — 
Pasibaigus Bolszeviku okupa
cijai, visoje Lietuvoje pasiliko 
tenais daug sierateliu todėl 
kad tėvus iszveže in giluma Ru
sijos, tukstaneziais. Mažus vai
kus, paliktus Lietuvoje, Bol- 
szevikai pradėjo auklėti Sta- 
liniszkai ir stengiasi jiems su
teikt Komunistiszka “dvasia”.

Kokis Gyvenimas
Tokia Ir Mirtis

South Bend, Ind. — Szimas 
Mantel, pagriebęs kur ten mi
ll oju j, svetimo vyro paezia, 
motina dvieju vaiku ir priedo 
kelis szimtelius doleriu, atpisz- 
kejo in czionais kur užsidėjo 
maža sztoreli bet kada nu
skriaustas vyras da'žinojo kur 
pabėgėliai apsigyveno, atva
žiavo pasiimti savo paklydu
sia paeziule bet sugryžo su nie- 
kuom nes motere nesutiko su- 
gryžt namo su vyru; paleistu- 
vinga porele gyveno toliaus.

Praeita Subata Szimas likos 
sumaltas per truki. Kada par
vežė jo lavona pas taja paleis
tuve, toji stovėjo su szluota du
ryse ir neinleido lavona innesz- 
ti in vidų, todėl žmones nune- 
sze ji in koki tai tvarta kur gu
lėjo kaip gyvulys o ant ryto
jaus likos nuvežtas prastam 
grabe ant tosios vietos kur vi
sus panaszius žmones laidoja.

TURTAS
ANDAROKE

Vyras Rado Moteres 
Andaroke Daug Pinigu 
Po Jos Mircziai; Neži

nojo Apie Tai

' Pleasant Plains, Iowa — Var
gingas naszlys, farmeris How
ard Bergen, kuris skurdo ant 
savo mažos farmulkes, kėlės 
mylės nuo czionais, peržiūrė
damas senas drapanas savo mi
rusios moteres, rado viename 
isz senu andaroku savo pa- 
ezios, insiuta iii kvoldas banki
ne kvitą ant 500 doleriu. Žmo
gelis, paragintas tokiu giliuku, 
pradėjo perjeszkoti ir ardyt vi
sus andarokus ir kitas drapa
nas mirusios moteres su vilczia 
kad suras daugiau, na ir po ke
liu valandų darbo užsimokėjo 
jam tas darbas nes iszarde isz 
senu drapanų nemažiau kaip 
asztuonis tukstanezius doleriu 
bondais, bumaszkoms ir kito
kiu pinigu vertes popieru.

Bergen gyvendamas su savo 
motere, nieko nežinojo kad jo 
gyvenimo drauge nesziojo taip 
brangius pamuszalus savo an- 
darokuose ir jekutese, nors ne
seki abudu kente varga ir ne- 
datekliu. Kokiu budu motere 
surinko tiek turto, tai negalėjo 
dasiprast bet nekurie kaimy
nai yra tosios nuomones kad 
motere turėjo aplaikyti turtą 
po mircziai savo pirmo vyro 
kuris buvo gana turtingu žmo
gum kaip mirė.

Baisus Szposas Vaiko

Statonville, Pa. — Sugryž- 
tant vdlybu laiku namo isz dar
bo, Nicholas Bendrick, jo dvy
likos metu sūnelis, Edmundas, 
norėdamas tęva iszgazdint, isz- 
szoko staigai isz užkampio. Tė
vas, manydamas kad tai kokis 
banditas nori ji sulaikyt, dure 
vaikui in krutinę su peiliu ir 
tasai sukrito ant vietos negy
vas. Pamatęs tėvas savo sūneli, 
taip tuom persiėmė kad jau 
kelis sykius bandė atimti sau 
gyvastį.

Memphis, Tenn. — Pasažie- 
rinis trūkis trenkė in dideli bo
są kuriame važiavo vaikai isz 
mokyklos, užmuszdamas drei- 
veri ir szeszis vaikus ir sužeidė 
deszimts kitus vaikus.

Ant Rusiszko Frunto /

Augszcziau matome Vokiszka kareivi pasirengusi 
mesti granata ant prisiartinanezio Rusiszko tanko, ne
temindamas ant savo gyvasties, kad tik iszpildyt savo 
užduoti. Žemiau Vokiecziai daro krata namuose jeszko- 
dami Rusiszku kareiviu.

Vaikutis Užtroszko 
Aisbaksyje

Pittsburgh, Pa. — Su didele 
baime Ms. Ida Cameron jeszko- 
jo savo keturiu metu sūnelio, 
Elmerio, po visa narna ir kai
mynus bet jo nesurado tik tada 
kada nuėjo ka toki pasiimti isz 
aisbaksio kuris stovėjo ant 
gonkeliu užpakalyje namo. Su 
baime paregėjo sūneli negyva. 
Kokiu budu jis gavosi in ais- 
baksi tai nežine nes manoma 
kad užtrenkė duris ir jame už
troško ant smert.

Kelione Pabrango; Rei
kės Mokėti Taksas

Washington, D. C. — Nuo 
Panedelio, tieji kurie keliauna 
ant geležinkeliu, bosu, eropla- 
nu ar laivu, turės mokėti val- 
diszika taksa, 5 procentą. Bet 
miestuose nereikės mokėti tak
su ant strytkariu arba bosu kur 
nereikia mokėti virsz 35 cen
tus už kelione.

Už 5 Centus Neteko 
60 Doleriu

Seattle, Wash. — Tamoszius 
Hentz, važiuodamas automo
bilium, valgė szmoteli szokola- 
do už kuri užmokėjo 5 centus. 
Važiuodamas per tilta iszpuo- 
le jam isz kiszeniaus popiere- 
le in kuria buvo invyniota 
szmotelis szokolado o su popie- 
rele iszpuole isz kiszeniaus ir 
trys 20-dolerines bumaszkos.

Nuvažiavęs gera gala kelio, 
apsižiūrėjo ir sugryžo ant tos 
vietos jeszkoti pamestu pini
gu bet surado tik popierele o 
bumaszku nesirado ant tosios 
vietos.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nepagialbejo “Raga
na” Sugražinti Jai 

Jauniki
Madison, Wis. — Apleista 

per savo mylima, Magdalena 
Buzek, nusidavė pas “Raga
na” kad jai prigialbetu sugra
žinti jos mylima, kuris ja ap
leido. Raganysta kasztavo 
kvailiukei 75 dolerius bet my
limas nesugryžo per ka Magdu- 
ke apskundė ragana Juze Nov- 
rockiene. Mergina pasakė su- 
džiui, laike teismo, kad davė 
burtininkei 25 dolerius ant at
kalbėjimo “Juodu misziu” 
kad priversti jos mylima kad 
sugryžtu pas ja.

įPravarde mylimo yra Miko
las Malek, kuris pamėtė Mag- 
duke kellis menesius adgal. 
Mergina sutiko ant burtinin
kes iszlygu, atkalbėjo “juodas 
miszias,” bet jaunikio nesulau
kė. Ant galo apskundė burti
ninke proviiidamasi sugrąžini
mo pinigu.

Laike teismo burtininke pri
sipažino kad užsiima burtinin- 
kysta ir iszdestineja ateiti del 
kvailiu isz kazyriu bet “juodu 
misziu” niekad nekalbėjo nes 
ju nemokėjo. Kiek tai panasziu 
kvailiukiu randasi ant svieto? 
Ar nežinote kad niekas ant 
svieto negali atminti žmogaus 
ateiti ne pagialbeti panasziuo- 
se atsitikimuose. — Kvailas 
duoda o kytras ima!

Mergina Žaksejo Per 

42 Dienas
New York — Dr. Lester 

Samuels, isz Van Wyck ligon- 
butes, padare pasekminga ope
racija ant 18 metu Onos Mayer, 
kuri žaksejo be paliovos per 
42 dienas. Mergina per taji lai
ka neteko 43 svaru. Operacija 
buvo pasekminga ir mergina 
sugryžta prie sveikatos.



prasarga idant nekaltai mote
rių neapsmeižinetu.

Blogai daro tosios moteres 
kurios del mažos priežasties 
skundžia savo vyrus 'būdamos 
tosios nuomones kad savo vyra 
“pamokys” razumo. Toki 
skundai priveda tik prie toli
mesniu barniu ir nesupratimu 
tarp poros o tankiausia ir prie 
apleidimo per vyrus savo pa
ežiu.

Nesenei patys buvome liu- 
idintojais pas skvajeri kaip vie
nas žmogus, mokėdamas kasz- 
tus iszsitare, buk veluk eitu 
kur ji akys nesz ne kaip su to
kia kutvala ilgiaus gyventi ku
ri jam padare tiek sarmatos 
U’ž bereikala.

' Loszimas isz pinigu ar tai isz 
kazyru ar ant maszinu tai vie
nas isz didžiausiu prasižengi
mu koki gali dasileisti paeziuo- 
tas 'žmogus priesz savo szeimy
na. Kazirninkas ne tik pralei
džia savo laika, sveikata ir pi
nigus, sunkei uždirbtus, bet ap
vagia ir skriaudžia savo szei
myna, instumdamas ja in di
džiausia varga ir nelaime. O 
kiek tai kazirninku turėjo už 
tai atkenteti '.kalėjimuose už 
gavo lengvumą?

Žmogaus gyvenimas yra tik
rai juokingas! Pribuna jis ant 
szio svieto be savo žinios o per- 
siskiria su sziuo svietu neno- 
ringai. Būdamas ant szio svie
to, praleidžia savo gyvenimą 
nesupratimuose ir pasiprieszi- 
nimuose per savo artima. Bū
damas kūdikiu vadina ji aniuo- 
leliu, paaugės yra velniu, kada 
dastoja vyriszkumo vadina ji 
nuo szunc ir Lt. Savo užsiėmi
muose buna pavadintas kvai
liu, jeigu padidina savo szei- 
iriyna tai yra geras o jeigu pa
didina bankini czeki, vadina ji 
vagiu, jeigu yra vargszu tai ne
moka gyvent ir neturi proto, 
jeigu yra turtingu tai yra ap
gaviku ir butlęgeriu. Jeigu ei
na in bažnyczia tai ji vadina 
veidmainiu o jeigu ne eina tai 
yra grieszninku, Bolszeviku ir 
buna prakeiktu.

Kada užgema ant svieto, kož- 
nas nori ji bueziuoti bet jeigu 
iszeina isz svieto tai kožnas no
rėtu ji spirti su koja. Jeigu 
mirszta jaunu tai turėjo didele 
ateiti priesz save, jeigu dagy- 
vena senatvės tai gyveno ilgai 
idant apgaut graboriu.

Tasai musu gyvenimas yra 
juokingu keliu nes visi norime 
juomi keliauti koilgiausia. — 
Ar-gi ne teisybe?

' Balsas apkalbetojaus, ap- 
szmeižtojaus, apjuodinto jaus, 
yra girdėtas daugeliose vieto
se. Suriku isznaikint taji szta- 
ma apszmeižiku kurie sznabž- 
da melagystes paniekinant 
žmogų ir užmusza gera varda 
moterių. Bet moteres naršei pa
kilo priesz toki aipszmeižtoju 
miesteli Darby, Conn., ir atsi
kratė nuo tokio žalczio ant vi
sados.

Negalėdamos ilgiaus nuken- 
sti jo apszmeižimu, pakilo vi
sos. Amt sutarto laiko, apie 30. 
moterių ir merginu ateja in jo 
narna, iszgujo ji laukan ir su 
lazdomis pradėjo iszdirbti jam 
kaili. In kėlės valandas po tam 
likos jis surastas girrioje pus
gyvis nuo žaiduliu. Gal pa
sveiks nuo lazdų bet aiplaike 
puiku pamokinimą ant viso gy- 
yasązio o per tai ir dgl kitu bus

Mieste Allentown, Pa., tūla 
mergina davėsi laikyt už ran
kutes laike tamsumos ant kru
tamu j u paveikslu teatre ir po 
meilingam pasikalbėjimui ne- 
ipažinstamas persiprasze ir isz- 
cjo isz teatro. Mergina po kiek 
laiko pajuto kad neteko pui
kaus deimantinio žiedo kuris 
dingo drauge Su nepažinstamu 
jaunikiu.

Geras tai pamokinimas del 
tuju merginu kurios užsitiki 
nepažinstamiesns. Ir musu ap
linkinėje randasi tokiu neisz- 
maneliu.

Nenusiminkite! Kada nesza- 
te sunkiausia užduoti savo gy
venime, apsidairykite aplin
kui. Randasi ir kiti kurie nesza 
sunkesnius masztus o bet ant to 
nesiskundžia tik su kantrybe 
atlieka savo užduotis ir sunke
nybes.

Redaktorius “Saules”, F. 
Boczkauskas parūpino daug 
vardu laivu ant kuriu žmones 
atplaukė in Amerika nes tas 
buvo jiems reikalinga ant isz- 
cimimo ukesiszku popieru ir pa- 
sziafpa ant senatvės. Jeigu ir 
jums prireiks tosios žinios tai 
raszykite pas ji o jis jums 
stengsis surasti varda laivo ant 
kurio atplaukei in Amerika.

Ana diena kokis tai vagis in- 
sigavo in narna Brooklyn, N. 
Y., ir pavogė auksini laikrodė
li o kada ji palicija suėmė, tai 
iszsikalbinejo tuom, kad pavo
gė del to, kad jo szeimyna bu
vo mirsztanti. — O gal norėjo 
žinoti tikra valanda 'kada jo 
szeimyna ant tikrųjų mirs!

Dayton, Ohajuje, kokis tai 
Edwardas Crawshaw mylėjosi 
labai su savo mylima bet buvo 

j tai 30 metu adgal. Abudu susi
barė badai už pavogta buczki 
ir persiskyrė dideliam piktu
me. Dabar, po 30 metu, vela su
ėjo ir apsivedė. Jau tieji tai 
isztikruju “iszsipyko” užtek
tinai ir gales dabar sau su gry
na sanžine gyventi lyg pabai
gai savo gyvenimo.

Mrs. Emilija Castleman ran
dasi ligonbuteje, Detroite, 
Mieli., mirsztanti. Buvo tai isz 
tos priežasties: Kada eksplo- 
davojo gazinis pecziukas, mo
tore apimta liepsna, iszlbego 
laukan. Tuojaus atsiminė sau 
kad deganeziam name randasi 
jos keturiu menesiu kūdikis. 
Be jokio apmanstymo nuplesze 
nuo saves deganezias drapanas 
ir mėtėsi adgal in liepsna idant 
gelbėti savo kūdiki. Taip, isz- 

’gialbcjo kūdiki bet pati mirė 
paszventus savo gyvasti (del 
kūdikio. — Kiek tai motinu 
panaszei padare del savo vai
ku?

Baisus Darbas Susirū
pinusios Motinos

Lebanon, Ky. — Mrs. Amy 
Roanner, 40 metu, pasiėmė sa
vo du vaikus, 6 ir 8 metu, ant 
kapiniu ir ten perpjovė jiems 
gerkles po tam pati sau persi
pjovė gerkle. Žmones rado vai
kus gulinezius krūvoje o moti
na mirsztanczia. Priežastis bu
vo szeimyniszkas nesutikimas 
su vyru.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Nauji Laivai Dirbami Kas Diena —$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

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

Amerika stato daugeli laivu ir tai beveik kožna diena 
vienas buna nuleidžiamas in vandeni. Szitas laivas pava
dintas “Liberty” likos nuleistas ant vandenio ana diena 
su tinkamoms ceremonijoms.

Isz Amerikos
Mergaites Poterei

Praszalino Vagi

York, Pa. — Kada deszimts 
metu Daisy Deiter kalbėjo va
karinius poterėlius, pamate po 
lova pora kojų. Pabaigus savo 
poterėlius, mergaite melde loc- 
nininko kojų kad iszlystu isz 
po lovos. Pasirodė kad tai bu
vo vagis kuris insigavo in stu
bs tiksle apipleszimo.

“Tu man nieko pikto neda
rysi?” — užklausė mergaite 
drebaneziu balsu ant ko pleszi- 
kas atsake: “Ne, asz tau niekė 
pikto nedarysiu nes tavo pote
rėlis suminksztino mano szirdi 
nes ir asz turiu tokia dukrele 
namie kuri gail už mane dabar 
meldžiasi. Bukie taip gera isz- 
leisti mane laukan. ’ ’

Mergaite nuvede vagi prie 
duriu o su “gud nait” vagis 
pabueziavo mergaite ir dingo- 
tamsumoje nakties.

“Pati Ir Szuo, Tai
Lygus Sutvėrimai”

Hamtramck, Mieli. — Far- 
meris, Bernard Stuttsman, ku
ris gyvena netoli czionais, li
kite uždarytas kalėjime už žve- 
riszka pasielgimą su savo pa- 
czia kuri buvo už ji 14 metais 
jaunesne ir buvo jai labai už- 
vydus. Kada in kur iszeidavo 
arba iszvažiuodavo in miestą 
tai motere prirūkydavo prie 
sienos ant ilgo lenciūgo; priek 
tam turėjo dirbti visa namini 
darba ir prižiūrėt keturis vai
kus. Kada vyras suigryždavo 
namo, paleisdavo motere ant 
liuosybes. Tokiam padėjime
laike ja per devynis menesius 
pakol dažinojo apie tai szeri
fas nuo kaimynu ir nelaba vy
ra uždare kalėjime. Vyras isz
sitare buk pati ir szuo tai lygus 
sutvėrimai. Motere dabar jesz- 
ko persiskyrimo nuo tojo tiro
no.

— Niekas neužklups ant 
Amerikos jeigu statysime lai
vus del jos apgynimo. Galite 
prigialbet statyme laivu per 
pirkimą Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nupjovė Sau Pirszta 
Del Paczios

Milwaukee, Wis. — Idant 
pertikrini savo paezia kad vy
ras gali daugiau nukensti skau
dėjimo ir be mažiausios bai
mes, už motere ir yra narsesniu 
sutvėrimu už boba, Albertas 
Siwak nupjovė sau maža pirsz
ta nuo kaireses rankos. Alber
tas turi 48 metus. Laike ginezo 
su paezia, katras gali daugiau 
nukensti kanezias, paniekino 
moteres drąsumą o girdamas 
vyrus, iszcjo laukan ir su kir-

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

* SIENINIAI J

: KALENDORIAI t 
į 1942 M. t* J* — J
* 15 coliu ploczio x 23 col. * 
J ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
* Adresas: ** i* SAULE PUBLISHING CO., J
* MAHANOY CITY, PA. U.S.Ą...J

Pati Sirgo, Iszmesti Isz 
Stubos - Pasikorė

Camden, N. J. — Prie ko tai 
vargas gali žmogų pristumti, 
pasirodo isz sekanezio atsitiki
mo.

Juozui Cisinskiui, Lenkui, 
szerifas iszpardave visus nami
nius rakandus už randa o ant 
rytojaus jo serganti motere li
kos nuvežta in ligonbute ir loc- 
nininkas stribu liepė Cisinskiui 
kraustytis ant ulyczios. Varg- 
szui nieko daugiau nepasiliko 
kaip atimti sau gyvasti per pa
sikorimą, ka ir padare. Motere 
da nieko apie tai nežino nes 
daktarai visa atsitikima laiko 
slaptybėje idant motere nuo 
susijudinimo nemirtu.

“Velnes” Plesziku,
Turėjo Bėgti

Pittsburgh, Pa. —Kada nak
ties laike pabudo isz miego 
Katriute Stakovicz, nuo pa
traukimo jai už rankos, atmer
kus akis paregėjo szale lovos 
stovinti koki tai vyra. Katriu
te, persigandus sukliko visa 
gerkle: ‘'‘Motin,gelbėk! Velnes 
stovi szale manes!” Gal del to 
pleszikas pasirodė Katriutei 
kaipo velnias kad turėjo rau
donas paneziakas ant kojų nuo 
kuriu nusiavė czeverykus 
priesz insigavima in vidurį na
mo.

Motina, iszgirdus kliksma 
savo dukreles, szoko isz lovos 
o girdėdama kad pleszikas 
vaikszczioja po stuba suszuko: 
“Mano gyvastis ar tavo” ir 
leidosi vytis velnią kuris su 
vclniszku smarkumu smuko 
per Įauga dingdamas tamsu
moje nakties.

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, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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 
62 puslapiu ..................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............. 15c

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ................  15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

vuiku nusikirto pirsztuka o su- 
gryžes in stuba parode paežiai 
kruvina pirszta kaipo davada 
jo narsumo. Pati liepe jam isz- 
eiti laukan ir nukirsti sau gal
va bet to neiszpilde tiktai isz 
piktumo kad motere neturėjo 
jokio susimylejimo ir graudu
mo, iszdirbo Skaudžiai paeziu- 
lei kaili.

Suszelpk savo Sklypą szia 
me reikalavime. Pastatyk 
drūta mūra aplink ji, pirkda
mas Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas 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 apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 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-

Skaitykite “Saule”

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 

W gausite iszsigiart geriau- 
šio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gerymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkuš 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- 
Ikįaus; 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- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; 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 Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

520 W. Centra St. Mahanoy City

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Jopas ir /Ąare
— Ne! — suszvapejo Mare,| liai, koki tikėjimą iszpažino?

■* ' * 1 A z-..? 4 n Izti4 ii wi tt! nn o m

USLPAŽINO jie tramva-1 
juje. Tai kasdieninei 
atsitikimai, už tai-gi 

anų smulkmenų nepaduosime. 
Pasipažysta jau kelis mene
sius. Jis ja mylėjo visa szir- 
džia — o ji... .tuo paežiu sai
ku jam atmokėdavo. Apart 
to visko vienas apie kita mažai 
ka žinojo. Jis, nors Amerikoje 
gimęs bet buvokarsztu patrijo- 
tu — Lenku — o ji, maisztinin- 
ko duktė, taip pat karsztai my
lėjo Lenkija.

Ant to punkto ju szirdys vi- 
siszkai sutiko — ir abudu už 
Lenkija 'buvo pasirengia savo 
gyvastis' atiduoti.

Jis vadinosi Jonas o ji: Ma
re. Jono tėvas, geraduszis, do
ras, dirbo Deringo fabrike — 
ir nors įieperdaug uždirbdavo 
bet nesigailėjo aukos savo sū
naus mokslui.

Jonas, 24 metu, jaunikaitis, 
neapvylė tėvo nusitikėjimo. 
Apsitrynė sviete nes nekuri lai
ka tarnavo jureivijoje o dabar 
dirbo telegrafu bjure ir gau
davo gera alga. Mare, maiszti- 
ninko duktė, buvo stenografis- 
te tuose paežiuose namuose.

Susipažino netikėtai, susi
mylėjo szirdingai.

Jonas susipažino su mylimos 
Mares tėvu ir lanke ju namus. 
Atsitinka tas Amerikoje tan
kiai, taip buvo ir sziame atsiti
kime, jog kada ponas Jonas 
atėjo, nerado namie nei moti
nos, nei tėvo o tiktai viena Ma
re.

Pasinaudojo ta proga ir isz- 
pa'žino jai savo meile. Mare bu
vo laiminga ir iszpažino kad 
isz pirmo pasimatymo ji taip 
pamylėjo, kaip jis ja, meile 
szirdinga, tikra, neužmirszti- 
na, amžina!

Prasidėjo svajonės ir kalbos 
apie ateiti.

Žinojo abudu, kad isz puses 
tėvu nebus jokios perszkados. 
Kalbėjosi sau, koki lizdeli su
taisysią ir kur gyvens ir kaip 
szliubas turės atsibut. Abieju 
szirdys plake smarkiai, ant 
veidu džiaugsmo saule szviete 
o akeles dege amžina meile.

Jonas, busiantis jos vyras, 
kalbėjo toliau:

— Po szliubui bažnyczioje N. 
važiuosime pas fotografista...

— Kokioj bažnyczioj? —pa
klausė Mare.

— Bažnyczioje N. — atkar
tojo Jonas linksmai.

— Tai tu ten priguli ? — pa
klausė Mare — ir iszbalo, kaip 
siena.

— Žinoma! — suszuko Jo
nas, — juk asz esu patrijotas!

— Ka tas reiszkia?
— Tas reiszkia, kad nenoriu 

idant Airisziai ir Vokiecziai 
butu Lenku bažnycziu savinin
kai^, bet patys Lenkai!

— Ka asz girdžiu?! — su
szvapejo Mare iszbalusiom lu- 

■ pom ir pasikėlė nuo kreses bet 
tuojaus. turėjo vela atsisėsti 
nes ja sylos apleido.

Jonas su nuosteba in jos isz- 
balusi veidą pasižiurėjo ir pa
klausė:

— Kas tau?
.-— Niekas, niekas! — suszva- 

pejo Mare.
— Mariute! Kaip mane myli! 

Pasakyk! — atsiliepe nera
miai Jonas ir apsikabino ja, 
norėdamas prie savo krutinės 
priglausti. Bet ji mandagiai 
nustume jo ranka szalin, pasi
žiurėjo aszarotom akimi tie
siog jam in akis ir tarė liūdnai [, •

Į sopulingu balsu bet neatmaino
mai:

— Mylėjau tave, Jonai, visa 
szird'žia, visa duszia, bet tavo 
paczia pasilikti negaliu! —ir 
siubuojaneziu žingsniu žengė 
prie duriu.

Jonas taip iszkart nusistebė
jo kad užmirszo liežiuvi burno
je bet kada patemijo kad toji, , 
visa szirdžia numylėta, ji ap
leidžia ir gal jau jos niekados 
daugiau negales pamatyti, pa- 
szoko kaip sužeistas szernas ir 
suszuko nusiminusiu balsu:

— Palauk! Sustok! Vienas 
žodis!

— O ji tuojaus susilaikė. At
suko savo marmurini veidą in 
ji ir pakele aszarotas ir liūd
nas akis, tarytum, klausdama:

— Ko dar nori nuo manes?
O jis žiūrėjosi in ja, kaip in 

szventojo paveiksią — ir toje 
valandoje pamirszo apie viską, 
kada pamate jog ji vėl nuo jo 
nusisuka, tarytum, norėdama 
iszeiti, tada Jonas atsiliepe:

— Palauk! Sustok!
Mare susilaikė. O jis laužy

damas rankas ir draskydamas 
plaukus kalbėjo:
— Pamylėjau tave kaip'szvie- 

sia saule, kuri žmoniems sutei
kia ir sziluma ir szviesa, pamy
lėjau tave kaipo lėliukė savo 
akies, pamylėjau tave kaip... 
O! ne! negaliu iszreikszti kaip! 
O tu nori mane apleisti? Atsi
sveikinti ant visados, kada isz- 
pažinai kad mane myli?

— Mare buvo panaszi toj va
landoj in isztaszyta isz alabas- 
tro stovyla, iszbalus, kaip krei
da — bet neatmainoma ir ne- 
perlaužiama:

— Taip turi but! —pasakė.
— Kodėl? Kodėl?! — atsi

liepe Jonas.
— Nes asz... esu Lenke!
— O asz ar ne esu Lenkas?

Kaip Likos Pramintas 
“Bock Beer” Alus

ANT tojo klau
symo nerei

kia moksliszko at
sakymo nes var
das alaus “Book 
Beer,” kuri bra
vorai parduoda

pavasari, apie Velykas, paeina 
nuo pasakos isz 16-tos szimt- 
meczio. Tame tai mete du ku- 
nigaikszcziai, Maksimilijonas 
isz Brunsviko ir Henrikis, isz 
Bavarijos, nutarė iszbandyti 
kelis sztamus alaus, o priek tos 
progos ir savo galvas. Bavari
jos Maksimilijonas ketino ger
ti Bavarska alų o Kunig. Ba
varijos Brunsvikini alų po tam 
ketino eiti isz lenktynių, katras 
greieziau invers siūlą in adata 
stovėdami ant vienos kojos.

Kas tai pirma iszpildys, ta
sai laimes laižybas. Bavaras 
tai iszpilde bet Brunsviko ku- 
nigaiksztis sugriuvo ant žemes. 
Nenorėdamas pasiduoti kad 
pralaimėjo, pradėjo aiszkinti, 
kad ožys, inbeges in svetaine, 
uždavė jam su ragais per užpa
kali ir ji parmetė Bet jam susi- 
rinkia neintikejo ir visi pripa
žino kad alus buvo per drūtas.

Nuo tada bravorai pradėjo 
dirbti drutesni alų kuris likos 
užvaldytas “Bock Beer” kuri 
galima gauti tik pavasari, apie 
Velykų szventes.

j per dantis.
Czia Jonas isztikro nusiste

bėjo ir pradėjo mirkezioti aki
mi tarytum jam szviesa akis 
butu badžius — ir pagalios ta
re:

— Pasakyk man viską ka 
jauti nes asz nieko nesuprantu. 
Pasakyk!.. sakyk!..

Ir dabar Jonas, iszbales kaip 
kreida, ir neturėdamas šylu, 
atsisėdo kresen o ji matant sa
vo mylima tokiame padėjimo, 
prisiartino prie jo ir suszvape
jo:

— Gaila man tavęs, labai 
gaila!..

— Jonas, nors pusiau apal
pęs, pasijudino ir, pasukęs sa
vo iszbalusi veidą prie Mares, 
paklausė:

— Del ko? Del ko?
O ji pakele akis prie jo ir ty

kiu, sidabriniu, suraminaneziu 
kaip upeluko oszimas, balsu 
pradėjo kalbėti:

— Jonai! Sakei jog esi Len
kas, kad esi patrijotas! Tikėjau 
tam ir... tikiu! 'O vienok ne
pasielgei kaip Lenkas, netar
navai tėvynei!

— Asz?! — suspėjo kaip tik 
pasakyti Jonas ir atvede pla- 
cziai akis.

— Taip, tu! — kalbėjo to
liau Mare. — O žinai kodėl?. . 
Sztai todėl kad priguli prie 
bažnyczios N.

Czia Jonas suspėjo pasikelti 
ir tuojaus atsisėsti o po tam 
taip aiszkinosi:

Priesz dvylika metu mano 
tėvas, pertikrintas kunigo ku
ris tuokart buvo Rymo-Katali- 
kiszku kunigu, nuėjo paskui ji. 
Asz tuokart turėjau dvylika 
metu o dabar, turėdamas dvi- 
deszimt-keturis metus, isztiki- 
riiai tarnauju tai idėjai, už ku
ria tėvas buvo pasirengęs ati
duoti savo gyvastį ir kuriai iki 
sziai dienai tarnauja — o juo 
labiau kad tenai sukimszo pas
kutinius savo centus, kuriuos 
per visa savo gyvenimą rinko, 
tai yra, penkis szimtus doleriu.

Czia urnai jam kraujas užvi
rė ir jis suszuko tvirtu balsu:

— Lenkas esu! Ir troksztu, 
kaip mano tėvas troszko, idant 
Len'kiszkos bažnyczios ant Len
ku butu užraszytos o ne ant Ai- 
risziu ar Vokiecziu! Czia tiesa!

Bet Mare nulenkė liūdnai 
galva žemyn ir pradėjo kalbėti 
pirma patylomis o po tam vis 
garsiau:

— Jonai! Jonai! Tiek knygų, 
tiek poezijų tu man skaitei ir 
asz tau taipgi! Kiek tai sykiu 
mes apie tai kalbėjome, kad 
musu neprieteliai suplesze ir 
pasidalino musu tėvynė! Prū
sas, Maskolius ir Austrijokas 
iszskirste mus ir nusilpnino, ar 
tas neteisybe?

— Teisybe! — sumurmėjo 
Jonas per dantis.

— O tai-gi, gal pripažinsi 
kad kas mus skirsto, tasai ir 
yra musu neprietelius!

— Taip!
— O czia, žiūrėk Jonai. Tu, 

rodos, Lenkas o prisidedi prie 
paskirstymo ir gelbsti musu 
neprieteliams!

— Kaip tai?
— Gelbsti jiems nes priguli 

prie sektos N. ir pripažinsti va
dovu žmogų kuris mus taip pat 
padalino o kas mus dalina ta
sai mums... nusilpnina!

— Bet mano tėvas ten jau 
dvylika metu priguli!

— Dvylika metu!;— suszva- 
pejo Mare. — O kaip yra senas 
musu tikėjimas? Ir kas buvo jo 
tarnais? Turėjome . Lenkija, 
garsia, didele.! O visi jos kąrą-j

1 Ar-gi tu tikėtum vienam žmo-[ 
gui, kuris del savo asabiszkos 
naudos, iszmislijoka tokio nau-j 
jo, nei tiems tukstancziams mo-^ 
kytu 'žmonių, kurie per amžius 
laikėsi sau vieno tikėjimo? j

— Tai-gi, in ka mes turime' 
tikėti? (

— Tikėti turime, kaip ir visi, 
in viena Rymo Katalikiszka 
bažnyczia ir jos tikėjimą!

— Bet...
Mare jau nenorėjo 'ilgiau 

klausyti. Bet jos sukruvintoj 
krutinėję szirdis plasnojo, kaip 
iszgazdintas balandis tai-gi 
kalbėjo toliau:

— Jonai! Ar girdėjai kada 
nors idant nuo kada Lenkija 
gyvuoja, butu atsiradęs nors 
vienas vyskupas, kuris paczia 
bažnyczia arba bažnyczios tur
tą sunaudotu del saves arba ki
tam kokiam nors mieriui ? Ju'k 
norima kad bažnyczios užrą- 
szai neeitu visai ant kokiu ne- 
butniekiu.

Czia Mare ant valandėlės už- 
simislijo o paskui kalbėjo sau 
toliau:

— Ar tu, ar asz, ar kas kitas, 
jeigu aukauja ant bažnyczios 
penkis, deszimts ar daugiau 
doleriu, ar nori isz tos aukos 
sau pelno kokio? Pasakyk!

— Ne! — atsake Jonas.
— Auka tai Dievui ir Jo gar

bei! Tai-gi mums tas visai ne
turi ir apeiti! Nebutu tai auka 
ir užsitarnavimas priesz Dieva 
jeigu reikalautumem pelno ar
ba ir rokundos isz sudėtu au- 
ku...

— Teisybe! — sumurmėjo 
tylomis Jonas.

— Sakai taippat, kad tavo 
tėvas indėj o penkis szimtus do
leriu ant to reikalo, tai-gi ant 
tos bažnyczios. Juk ir pas mus 
musu žmones aukavo ir dėjo ne 
szimtus bet tukstanczius iii ka
sa ant bažnyczios bet kiekvie
nas ta viską atgavo atgal, ka 
tik padėjo, tai tokiu budu ir ta
vo tėvas gali tuos savo indetus 
pinigus atgauti...

— Ne! — suniurno Jonas ne
noromis.

— Tai-gi kaip? — paklausė 
nekantriai Mare.

— Turime ten prigulėti idant 
neprarasti tu penkių szimtu 
doleriu.

Mare pasižiurėjo ant jo'pu- 
. siau su įnirtimu o pusiau su su- 
. simylejimu, ant galo su sopuliu 
i szirdyje tarė:

— Malonesnis man duszios 
iszganymas nei tie 500 doleriu 
ir — 'žeiige prie duriu.

Jonas pasįlenike prieszakin 
ir isztieses prie jos rankas atsi
liepė praszancziu balsu:

— Mariute, o kur musu jau
nyste?!

Jį-gi, stovėdama jau ant 
slenksczio, atsisuko ir tarė dre- 
bancziu balsu:

TOLIAUS BUS

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”

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 
57/8 coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.

Badai Lakavanos paviete, 3 
Kas ten darosi — mano sviete!
Kiek yra girtuokliu vienoje 1 

peczeje, 1 
Tai retai kur tiek, aibeeze, 

Geria vyrai ir moteres, 
Kaip beraginęs karves, 

Vienas kucas taip nusilakė, 
Kad trepais žemyn galva 

nulėkė, i 'O vaikine, nakti nebandyk, 
Pasigėrės lovoje kirmyk, 

O kad butu sprandą nusisukęs, 
Tai butu vienas latras atlikęs; 
Kožna girtuokliaus tokia pa

baiga buna,
Jog kaip gyvulis pražūna.* * *

Jeigu kas akvata turi, 
Tegul nuvažiuoja in Vaterburi, 

Ten komedijų pamatys, 
Ir del kitu apsakys.

Kas ten do plūdimai, 
Kas do prakeikimai,

Ka ten bobeles iszdaro, 
Ir koki inda'ka varo. 
In viena stuba subėga, 

Apie stala visos apsėda, 
Traukia viske per kėlės dienas, 

Ne vienas pasigenda vyras;
Sunkus fenais vyru gyvenimas, 
Ir sziadien raudoja ne vienas.* * *

Girardvilles mergeles, 
Pamėgo laika nakteles,

Per nakti bambileis važinėja, 
O kaip szvinta parkeliauja.

Geriausia padarytu, 
Kad naktimis nesivalkiotu, 

Namie sėdėtu, 
Mamelių klausytu, 

O kaip da karta dažinosiu, 
Tai labai puikei apie jas 

padainuosiu.* * *
Dvi moterėles lankose sėdėjo, 

Ir viena kitai sznabždejo:
Giedokime ir mudvi “Pulkim 

ant keliu,” 
Tai bus laibai dailu,

Juk kunigas liepia giedoti, 
Tai reikia kunigėlio klausyti, 

Ka tu czion giedosi, 
Ir žmones juokinsi, 
O vėla, tas negražu, 

Lietuviszkai giedoti su smilki
niu drabužiu, 

Lietuvoje visi žmones prasti, 
Tai ir Lietuviszkai gali giedoti, 
Asz visu giesmių alasa žinau, 
Ba kelis metus kantarkavau, 

Bet dabar negiedoezia, 
Ne lupu nepra'žioczia,

Tai matote kokios nuomones, 
Kokios dideles zipones, 

Lietuviszkai sarmatinasi 
giedoti, 

Kad Dievui garbe atiduoti, 
O gal po pora czierku isz- 

sigertu, 
Tai ir žiotys prasivertu, 

Ant kriksztynu, kada isz kak
tos rūksta, 

Tai rėkia, vos stemple ne
trūksta, 

Tada sarmatos neturi, 
Norints sustoja Anglikai žiuri, 

Klauso ausis pastate, 
Mislina kad czia eina apie 

sveikata,
Taigi, bažnyczioje sarmatinasi 

giedoti,
Bet karezemoje ir ant kriksz

tynu gali staugti.

“DANUTE”
(Apysakėlė)

Tai buvo mergele-paukszte- 
lis. Nuo ryto lyg vakaro ji dai- ' 
nuodavo ir dainuodavo neyien 
tiktai del to, kad parodžius sa
vo skambu lyg Paneriu laksz- 
tingales, baisa, bet ir todėl kad 
gyvenimas ja taip džiugino ir 
ji mylėjo. Ir isztikruju. Ar^gi 

! ne visi vaikinai spietėsi apie 
ja, ar-gi ne visi stengėsi intik- 

' ti jai? Ir kiekvienas isz ju gau
davo truputėli vilties. Vienas 
nusineszdavo su savimi atsimi
nima apie meilu žvilgėsi, kitas ' 
— apie mažos rankytes dasily- 
tejima, treczias — apie tinkan
ti jo sąvyrpeilei patemijima.

Tuo nemažiau, kad Danutei 
sukako jau dvideszimt-septyni 
metai, bet nei syki ji neinvyk- 
dino paduotąja jai vilti.

Paczioje paskutinėje valan
dėlėj kokia tai stebuklinga jie- 
ga ateidavo jai in pagelba ir 
iszgriaudavo visus jos garbin
toju užmanymus. Pamate jos 
didėlėse akyse aszaras, jie susi
gėsdavo ir nutildavo.

— Danute nesupranta kad 
savo pasivedimu paduoda vil
ti, — kalbėdavo jie apie ja.

Ir tie žodžiai labai erzino 
Danutes drauges. Jos mažai ti
kėjo in tos komedijos teisingu
mą. Nerviszkai tampy darnos 
slkepeteliu kertes, jos kartoda
vo:-

— Jus klystate, manydamos 
kad Danute dar jauna. Juk ji 
jau turi sunu. Paklauskite, 
kiek metu tam mažam Joneliui, 
apie kuri ji mums visoms taip 
daug pasakoja, bet kurio ne 
viena isz musu niekados nema-, 
te.

Ji tiesa, tankei apie ji kalbė
davo. Tada ant jos veido pasi
rodydavo gilus užsimastymas, 
kuris priduodavo jai dar di
desne grože.

— Mano sūnūs, mano didelis 
ir gražus sūnūs, — sakydavo ji.

Ir, be abejones, kad paro
džius, koks jis didelis, ji iszim- 
davo isz maldaknyges paveiks
lėli. Tai buvo metu keturiu ber
niukas, su szviesiais garbiniuo
tais plaukais ir szvelniu, pui
kiu, truputi liūdnu, veidu.

Danute didžiai mylėjo ta pa
veikslėli. Kiekviena vakara 
guldama in lova ji bueziuoda- 
vo ji o ryta, pabudus, žiūrėda
ma in ji sakydavo :

— Sveikas, Joneli!
Isztikruju-gi Joneliui buvo 

jau arti deszimtis metu. Tai 
svarbus berniukams laikas: 
prasideda gyvenimas, reikia 
mastyti apie darba. Isz tos tai 
priežasties Danute dirba visur 
viena. Negalėjo juk ji, nuolat 
mainydama gyvenimo vieta, 
tampyti ji su savimi: sziadien 
Palaukesna ar Užbaliuosna — 
rugiu riszti, rytoj Karnen — 
szieno grėbti, poryt Kurkliuos- 
na -— vežimu krauti ar linu 
rauti...

Danute nutarė Jonuką leisti 
tarnauti. Bet ne in kaima, kur 
piemenims prisieina pakelti 
daug vargo. Ji nenorėjo kac 
jos mažas žmogelis vargtų, tai
gi leido ji pas girininką Vil- 
kauska. Czia Joneliui buvo ge
rai: nedideli karvių būreli ga
nė dviejuos o pievos — tiesiog 
buvo neapmatomos.

Syki, kada Danute užganė
dinta savo pasisekimais ir 
draugiu užvydejimais, dainuo-

dama grebe Karneje sziena, at
važiavo Jonelio szeimininkas. 
Jis pranesze jai liūdna žinia: 
vakar Jonukas, susimuszes su 
savo draugu, sudavė jam du 
kartu su botkocziu, tas-gi už
pykęs, dure jam peiliu. Nors 
žaizda nepavojinga ir neturės 
blogu pasekmių, bet dabar Jo
nelis dega karszcziu ir klejoja.

Naktis jau leidosi ant žemes 
kada dar ta pati vakara Da
nute inejo Vitkausko kieman.

Ji visu keliu verke ir kanki
nosi. Tarytum kas tai naujas 
gimė joje. Tik syki gyvenime 
ji jaute toki busi judinimą. Taip 
ak viena, kada pajuto, kad jos 
viduriuose sukrutėjo Jonelis. 
Dabar ant tos grinteles slenks
czio jai paliko geda. Bet tai ne
buvo baisi geda, kuria ji jaute 
szi ryta, kada iszgirdus liūdną
ją naujiena tarė sau:

— Mano sūnūs... užmuszejas! 
O Dieve!

Ne, dabar jai buvo saves ge
da. Ta geda nedegino jos, prie- 
szingai, tartum gaivino.

Ji inejo grintelen. Per raudo
jimus, kurie slopino ja, ji tik 
sa galėjo prasznabždeti:

— Joneli!..
Jis gulėjo savoje loveleje. 

Grinteles pustamsoj, mažai' 
empelei spyksint, ji pamate 
<aip žibėjo jo akys.

Blakstienų pajudinimu jis 
paprasze ja atsisėsti gaivu ga
lyje.

— Pirmiau, negu mane ap
kabinus, mama, iszklausyk ma
nes, — tare jis, kada jie paliko 
vieni. Jo balsas virpėjo nuo su
sijudinimo.

— Mudu su Petruku užbai
gėme pusryczius. Staigai Pet
rukas užklausė:

— Kodėl mudu leidžia tar
nauti, kada kiti vaikai berupes- 
tingai žaidžia namie? Mano 
motina sake man norinti, kad 
asz nuo mažens priprascziau 
prie darbo ir mano mama ma
ne tuo prigavusi.

Ji retkarcziais atvažiuoja 
pas mane su kokiu tai vaikinu. 
Jis guodžia ja, pakol tėvas 
Amerikoj. Namie jie gyvena 
linksmai, asz tiktai trukdy- 
cziau juos.

Asz negaliu apsakyti tamis- 
tai, mama, kaip Petriukas tuo 
laiku iszrode man baisu. Vi
sas kraujas mėtėsi man galvon 
kada jis, valandėlė patylejas, 
paklausė:

— O tave, Joneli, kodėl mo
tina leidžia tarnauti ?..

Asz negalėjau jam leisti kal
bėti apie tamista, brangioji 
mamyte... Asz atsakiau: — To
dėl, kad asz pats to norėjau.
* Tada jis eme juoktis ir tarė:

— Ar tu nuduodi kvailu ar 
isztikruju tokiu esi? Juk tavo 
motina — merga!..

— Mamyte, mieloji, tu nega
li to suprasti, bet asz, — asz vy
ras, — asz supratau. Mano ran
koje buvo botagas. Asz priszo- 
kau prie Petruko, sugriebiau ji 
už apykakles ir po tam...

Užmirszes savo žaizdas, jis 
pasirėmė ant alkūnes.

— Mama! Kas su tamista?
Danutes akys buvo užmerk

tos o lupos tik-ka galėjo pra
sznabždeti.

— O mano kūdiki... Mano 
mažas brangus kūdikėli!

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
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Žinios Vietines
— Szia Sereda prasidės Pu- 

Mikineje ’Augsztoje mokykloje 
Tikejimiszki mokslai. Studen
tai turės paskirta laika klausy
ti 'ti'kejimiszko mokslo per dva- 
siszkus, visokiu tikėjimu. Kož- 
na Sereda bus laikomi tikejim- 
isztki pamokinimai bažnyczio- 
se ir visu parapijų mokyklo- 
sia prie kuriu studentai prigu
li, vietinėje'mokykloje 8:45 iki 
10 vai ir nuo 1 iki antros va
landos isz ryto po tam eis ant 
tikejimiszku mokslu in savo 
paskirtas klasa. Kunigas P. C. 
Czesna, isz Szv. Juozapo para., 
taipgi priguli prie tosios tike- 
jimisz'ko's tarybos

— Apie 2:30 vai., Petny- 
czioje, likos užgriautas angli
nėje skylėje prie kelio vedaii- 
ezio in Delano, Robertas Perry 
isz Grier City. Perry tame lai
ke dirbo po 'žeme apie penkis 
suimtus pėdu gylio, kada ji 
anglis užgriovė. Likos iszgial- 
betas per draugus ir nuvežtas 
in Locust Mountain ligonbute 
ant gydymo nes Perry likos su
žeistas.

—< Ponia Mangarieta Viz
girdiene, isz Shenandorio, kuri 
lankosi pas savo duktere, po
nia J. Urboniene, 610 W. Cen
tre uly., staigai apsirgo ir ran
dasi po daktariszka priežiūra.

—• Visi tieji, kurie norėtu 
iszmokti taisyti automobilius 
dykai, tegul atsiszaukia pas 
Supredenta Publikiniu Mokyk
lų mieste, High School, ant E. 
Centre uly., o aplaikys visas in
formacijas kaip instoti prie to
jo mokslo.

— Seredoje mokės aplinki
nes kasyklos kaip Morea ir 
New Bostonas, Park ir Delano, 
Locust Co., Packer No. 5 ir ki
tos.

metu adgal. Vargonininkavo 
Chicage ir Pittstone.

Tamaqua, Pa. f Stanislovas 
Juodis, 401 Pine uly., mirę pra
ėjusia Sereda Coaldale ligon
buteje, kur gydėsi per tris san- 
vaites. Velionis paėjo isz Lie
tuvos ir nuo tos dienos apsigy
veno czionais 30 metu adgal. 
Per deszimts metu gyveno su 
Gibu iszeimyna.

Scranton, Pa. — Pacziule po
no Antano J. Barausko, kasyk
lų boso, (Adele Boczkauskiute, 
isz Mahanoy City,) 3217 N. J 
Main Ave., randasi Women’s Į 
Hospital, kur turėjo kėlės ope
racijas. Motina, ponia Bocz- 
kauskiene, pati redaktoriaus 
“Saules” lankosi pas ja kėlės 
dienas.Ponia Barauskiene szia
dien jaueziasi daug sveikesne 
ir neužilgio apleis ligonbute.

... Ant...
DISTRICT 

ATTORNEY

Visi Lietuviai Isz
Schuylkill Pavieto

Balsuokite už

SHENANDOAH, PA
t Julius Banaviczius mi

re Locust Mountain ligonbute- 
j'O praeita Sereda, kurioje gy
dosi nuo 3 dienos Spalio.

— Gerai žinomas grabo- 
rius, Antanas Sakalauskas, 331 
W. Centre rily., kuris sirgo nuo 
kokio tai laiko, sziadien jau- 
cziasi daug sveikesniu ir drū
tesnių.

Isz VisuSzaliu
Stebėtinas Iszgydimas 

Vėžio

Tortosa, Iszpanija. — Užru- 
bežinei laikraszcziai skelbia a- 
pie stebėtina iszgydima, kuris 
atsibuvo czionais. Sūnūs vieti
nio daktaro 18 metu jaunikaitis 
nuo keliu metu sirgo vėžio liga 
kuris radosi ant veido. Jauni
kaitis tankei atlankydavo se
na pažystama zokininka tęva 
Oliva Mataro, perdetini czio- 
naitinio klosztoriaus Tėvu Je 
zuitlu. Tasai dievobaimingas 
zakoninkas likos nužudytas 
paskutinėje Iszpaniszkoje na
minėje kareje per pasikelelius. 
Jaunikaitis buvo labai nusimi
nęs ir nuliūdęs nužudymu 
dievobaimingo zokoninko ir 
tankei apie ji sapnavo. Ana 
diena taipgi apie ji sapnavo, 
kad jisai pasirodė ir pridėjo 
ant jo veido savo ranka. Jauni
kaitis už trijų dienu visisz'kai 
pasveiko.

C. A.
WHITEHOUSE

(Republikonas)

Praszo Jusu Balso Ir 
Paramos!

Laime Vargingo 
Senelio

Duluth, Minu. — Jokūbas 
Alberts, 69 metu amžiaus, rado 

i senam surdote, sukandžiotam 
per kandės ir jau gerai suply- 
szusiu, netikėtai, pelikes bu- 
maszkas po szimta doleriu. Se
na surdota rado szaszlavu ble- 
szineje prie kokio tai namo ir 
suriku spėti kas buvo jo locni- 
ninku. Alberts jau nors senas 
ir gal ne ilgai galės džiaugtis 
savo netikėtinu turteliu bet 
džiaugiasi kad paskutines die
nas savo gyvenimo laimingai 
praleis smagume ir ilgiaus ne
badaus.

Nužudė Uoszvia; Sude
gino Josios Lavono

Vermillion, Kanada. —Arti
mam kaimelyje Cepora, nak
ties laike likos nužudyta 64 
metu amžiaus Agota Doufrein. 
Palicija nužiūrėjo josios mar- 
czia Berta LaPettan, 30 metu, 
kuri nužudė savo uoszve po tam 
josios lavona sudegino ir kau
lus iszmeto ant szaszlavyno. 
Tūlas kaimynas surado josios 
kaulus, pažinias ant medaliku, 
kokius senute nesziojo aplin
kui kakla. Marti už tai nužu
dė savo uoszvia, kad jai neda
vė deszimts doleriu nuvažiuoti 
in miestą ir nusipirkti sau cze- 
verykus ir szlebe.. Marti likos 
nuteista ant deszimts metu ka
lėjimo.

Vaikutis Bovinosi Su 
$10,000 Vertes Zo- 

bovelems

New York — Petras Vroczek 
važiuodamas namo isz Jersey 
City, rado ant parvažo, Fero, 
moteriszka krepszi su visokeis 
stiklineis žibueziais ir many
damas kad tai pigus, atidavė, 
savo vaikui bovytis. ŽibuczeiĮ 
buvo tai deimantine špilka,1 
lenciūgas ir kitokios brango-j 
nybes už kuriu sugrąžinimą 
locnininke buvo apgarsinus do
vanu $1,000 bet apie tai žmogus 
nežinojo. Palicija, dažinojus 
apie suradimą brangenybių 
nuo kaimynu, atėjo pas ji, nu
vedė ji in palicijos stoti su ra
diniu ir ten žmogelis aplaike 
tūkstanti doleriu už suradimą 
tuju brangiu žibueziu apie ku
riu verte jis nežinojo.

Skaitykite “Saule”

SZTAI VARDAI ISZVEŽTUJU IN RUSIJA 
ARBA NUŽUDYTU LIETUVIU

(Tęsinys)

Rado Netikėtus Skar- 
bus Klosztoriaus

Skiepe
Campo Mator, Portugalija.- 

Valdžios asesoriai ateja in 
czionaitini klosztori suraszine- 
ti bažnytini turtą, nuėjo pažiū
rėt iii skiepą ar zokonirikai ne
turi vyno. Vienas isz asesorių 
užtiko mure skyle ir pradėjo 
krapsztyti su lazdele, tame lai
ke iszpuole isz muro akmuo,

Gal Turėjo Tiesa Nu
žudyt Toki Rakali

Springdale, N. Y. — Mrs. 
Helen Pėrley prisipažino pali- 
cijai buk ji nužudė savo vyra 
kada jis miegojo, per uždavi- 
ma jam kloroformo ant skepe
taites, pridedama jam prie no
sies nuo ko mirė. Priežastis žu- 
dinstos buvo ta, kad jos vyras 
nuo kokio tai laiko pasielgine-

Iszradejas Paperosu

kada sziadien yra labai 
trumpa paperosu Anglijoj, 

laike kares, kareivei kartais ne
gali, ju aplaikyt per kėlės san- 
vaites, gerai butu apmaustyti 
truputi apie žmogų kuris inve- 
de paproti rūkymo paperosu 
Anglijoj.

Buvo tai Robertas Peacock 
Gloag, kuris kaipo 29-metu vy
rukas sugryžo in Londoną isz 
Krimejos kares. Ten jis pate- 
mijo buk Rusiszki kareivei pa
imdavo truputi tabako kuri 
insuko in plona popierele, už
degė ir trauke su smagumu. 
Patiko jam tasai paprotys ir 
kada kare pasibaigė ir paleido 
kareivius namo, pradėjo jis 
Londone dirbti paperosus ku
rie greitai pasklydo po visa ap
linkine. Gloag uždėjo pirmuti
ni fabriką paperosu Anglijoj.

Paperosai, iszdirbti per ji ta
da buvo daug ilgesni ne kaip 
sziadien ir po keliu metu Gloag 
jau pasamdinejo 150 darbinin-

Harrison, N. J. f Gerai žino
mas gyventojas Petrais Plikai- 
tis/saliuninkas, 751 Harrison 
Ave., mire praeita Ketverga, 
2:30 po piet namie. Velionis 
buvo gerai žinomas apylinkėje 
Mahanoy City Pa., ir kitur, ir 
paskutini laika atsilankė in 
Mahanoju laike Lietuviu Die
nos ir buvo atsilankęs redyste- 
je “Saules,” nes a. a. Petras 
Plikaitis skaitė laikraszti per 
daigeli metu.

Velionis palliko paezia ir sze- 
szis vaikus.

Pittston, Pa. f S-palio 4 die
na, Jefferson ligonbuteje, Fila
delfijoj, mir-e Szv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas Juo
zas J. Kudirka, 55 metu am
žiaus. Palaidotas Spalio 8 die
na parapijos kapuose. Velio
nis buvo paszarvotas pas sa
vo uoszvia ponia Smolenskiene 
8 Lambert uly., pas kuria gy
veno ilga laika. Velionis pali
ko paezia, duktere Birute, sunu 
Juozą, broli, Chicage, taipgi 
du brolius ir dvi seserys Lietu
voje. Velionis isztaniavo Szv. 
Kazimiero parapijoj per 17 me
tu. Atvažiavo in Amerika 30

Solovkuose Laiko 
Lietuvius

Karaliauczi'us, Vokietija. —
Patirta, kad buvusiam vi

daus reikalu ministeriui Sil
vestrui Leonui pavyko iszsi- 
gelbeti isz Kauno šankiųjų 
darbu kalėjimo.

Priesz pati Vokiecziu kara 
jis buvo atgabentas isz Solov- 
ku stovyklos papildomam tar
dymui.

Solovkuose pasiliko Antan
as Merkys, Juozas Urbszys, K. 
Skuczas, A. Voldemaras ir A. 
Povilaitis, buvęs Saugumo De
partamento direktorius.

Panama Iszgujo Savo 
Prezidentą

Panama Miestas, Panama — 
Gyventojai szio sklypo taip in- 
irszo ant savo prezidento Ar- 
nulfo Arias, kad ji iszgujo o in 
jo vieta iszrinko kita., Sukyli- 
mas atsibuvo be jokio pralieji
mo kraujo. Arias turėjo bėgti 
eroplanu in Kuba kad apsau
goti savo kaili nes jis buvo isz- 
rastas kaipo geras prietelis Na- 
ziu-Vokiecziu. Daug žmonių li
kos aresztavota kurie buvo pri
tarėjais prezidentui ir Vokie- 
cziams.

atidengdamas didele skyle apie 
kuria zokoninkai visai nežino

jo su ja žveriszkai, apgaudinė
davo ja visokeis budais o net

ku, kurie suko tuos paperosus 
rankomis ir turėjo prislėgti

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

jo, kurioje radosi paslėpta 
daug visokiu brangenybių. Ta
sai .skaibas badai paeina nuo 
keliu S'zimtu metu adgal ir su
sideda isz aukso, sidabro ir vi
sokiu brangenybių iszdetu 
su brangiais akmenais ir dei
mantais. Valdžia paėmė visa 
skarba po savo valdžia ir ne'ku- 
riuos dalykus patalpino val- 
diszkam muzejui.

pareidavo namo su svetimoms 
moterems ir paliepdavo pa
ežiai kad pagamintu valgi del 
ju ir mylėdavosi prie jos akiu. 
Nužudintas vyras turėjo dins- 
ta su eroplanine kompanija ir 
buvo mokytas žmogus bet ne
turėjo jokios dorybes.

Louisville, Ky. — Rūta Oeh- 
rie, 22 metu moterėle, pati 21 
metu vyro, ana diena pagimdė 
trynukus —dvi dukreles ir su
nu. Norįnts tėvas nusiminė to
kia garnio dovana bet dabar 
džiaugėsi kad yra tėvu trynu
ku.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isitikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos j 

» prekes. bū
DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bei’ Telefonas 532-JE

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

kad neiszduos slaptybes kaip 
jie dirba tuos paperosus.

Bet toji slaptybe greitai pa
sklydo po visa sklypą o Ang- 
liszkas ministeris iždo, maty
damas kad isz to valdžia aplai
kys puiku pelną ant taksu, už
dėjo taksa in in kelis metus 
valdžia surinko nuo paperosu 
183 milijonus svaru szterlingu. 
Badai po karei Anglija ketina 
iszradejui paperosu Gloag pa
statyti paminklą.I VISUOMET

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

Dalejdus

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

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

DABAR, TIKTAI $L00

į “SAULE” Mahanoy City, Penna. |

Andrius Jureviczius, 1917, karo te
lefonistas, iszv. isz kai.

Jurgis Kavaliauskas, 1902, darbi
ninkas, isz Szilavoto, iszv. isz kai.

Aleksas Krauneviczius, 1918, ka
reivis, iszv. isz kai.

Antanas Kriscziunas, 1902, dažy
tojas, isz Kauno, iszv. isz kai.

Juozas Jurėnas, 1907, monteris, 
isz Szvenczioneliu, iszv. isz kai.

Aleksas Targonskis, 1918, karei
vis, muzikantas, iszv. isz kai.

Pranas Trukauskas, 1911, darbi
ninkas, isz Kretingos, iszv. isz kai.

Vaclavas Valatka, 1917, karinin
kas, isz Vilniaus, iszv. isz kai.

Jurgis Vereckis, 24 m. ūkininkas, 
isz Žiežmariu, iszv. isz kai.

Aleksas Varanaviczius, 1917, sta
lius, iszv. isz kai.

Klemensas Katilius, 1917, karei
vis, iszv. isz kai.

Jurgis Markeviczius, 1910, darbi
ninkas, isz Kauno ' jzv. isz kai.

Stasys Balczirmas, 1920, darbi
ninkas, isz Joniszkio, iszv. isz kai.

Kazys Gražulis, 1906, szoferis, 
Vilniuje, iszv. isz kai.

Motiejus Adrilionis, 1917, karys, 
iszv. isz kai.

Antanas Adomaitis, 1910, szoferis, 
Vilniuje, iszv. isz kai.

Stepas Areima, 1893, darbininkas, 
Kaiszedorys, iszv. isz kai.

Jonas Alekimaviczius, 1922, par
davėjas Vilniuje, iszv. isz kai.

Jonas Agutis, 1914, karininkas, 
iszv. isz kai.

Alfonas Adomaitis, 1914, szofe
ris, Vilniuje, iszv. isz kai.

Petras Alekneviczius, 1915, isz 
Seinų aps., Miklau.žiu km., iszv. isz 
kai.

Feliksas Aliszauskas, 1901, bat
siuvys, isz Joniszkio, iszv. isz kai.

Balys Andriuszkeviczius, 1917, ka
reivis, iszv. isz kai.

Balys Atkocziunas, 1903, batsiu
vys, isz Dusetu, iszv. isz kai.

Vincas Arinaviczius, 1923, batsiu
vys, isz Kauno, iszv. isz kai.

Alfonas Baranauskas, 1913, darbi
ninkas, isz Sziauliu, iszv. isz kai.

Stasys Boreisza, 1912, tarnauto
jas, isz Vilniaus, iszv. isz kai.

Jonas Baltriunas, 1905, mūrinin
kas, isz Vilniaus, iszv. isz kai.

Jonas Balsaitis, 1918, karys, isz 
Szakiu vals., iszv. isz kai.

Paule Butkaite, 1897, mokytoja, 
isz Žaslių, iszv. isz kai.

Kazys Baltrenas, 1923, mokinys, 
isz Vilniaus, iszv. isz kai.

Petras Bloznelis, 1903, tarnauto
jas, isz Vilniaus, iszv. isz kai.

Jonas Bunikis, 1918, kareivis, isz 
Vilniaus, iszv. isz kai.

Kostas Baltruszaitis, 1917, karys, 
isz Vilniaus, iszv. isz kai.

Alfonsas Bielinis, 1911, darbinin
kas, iszv. isz kai.

Jonas Balsys, 1905, tarnautojas, 
isz Skuodo, iszv. isz kai.

Bronius Butą, 1918, rasztininkas, 
isz Obeliu, iszv. isz kak

Petras Bindokas, 1900, tarnauto
jas, isz Szumskio vals., iszv. isz kai.

Jurgis Belkeviczius, 1900, tarnau
tojas, Vilniuje, iszv. isz kai.

Vladas Burkauskas, 1917, karei
vis, Varėnoj, iszv. isz kai.

Jonas Blažys, 1901, Visznekalnio 
km., ūkininkas, iszv. isz kai.

Kostas Barauskas, 1905, knygri- 
szys, isz Kybartu, iszv. isz kai.

Pranas Bielinis, 1914, ūkininkas, 
isz Marijampolės, iszv. isz kai.

Juozas Buzas, 1904, kareivis, isz 
Szancziu, iszv. isz kai.

Vladas Balkeviczius, 1877, tech
nikas, isz Kauno, iszv. isz kai.

Antanas Bereliauskas, 1901, isz 
Kauno, szaltkalvis, iszv. isz kai.

Jonas Bieliūnas, 1911, technikas, 
Vilniuje, iszv. isz kai.

Teodoras Baltrukeviczius, 1912, 
iszv. isz kai.

Jaroslavas Baranauskas, 1910, 
monteris, isz Kauno, iszv. isz kai.

Juozas Balsys, 1915, szoferis, 
Sziauliuose, iszv. isz kai.

Leonas Bakanas, 1910, kirpėjas, 
Kėdainiuose, iszv. isz kai.

Jonas Bekeris, pianistas, Vilniu
je, iszv. isz kai.

Jonas Budrys, 1918, menininkas, 
Lentvaryje.

Zigmas Czeplinskas, 1916, artis
tas, Vilniuje.

Vincas Cziužius, 1918, kareivis, 
ligonis.

Adomas Czalkauskas, milicininkas, 
Vilniuje.

Vladas Czalkauskas, 1912, tar
nautojas, Biržų aps., Bobenu km.

Bronius Czeplinskas, 1913, szalt
kalvis, Vilniuje.

Izidorius Czernius, 1908, buhalte
ris, Ukmergėj.

Czernius, 1920, mokinys, isz Duk- 
szto, Antolgas km.

Juozas Ozelius, 1919, kalvis.
Povilas Cziukszis, 1918, darbinin

kas.
Jonas Czuimelis, 1918, stalius, 

Kaune.
Bronius Czaplinskas, 1913, muzi

kas, Mickunu vals., Verszuliu km.
Aleksandras Czibiras, 1919, dar

bininkas.
Stepas Czepokaitis, 1918, kariuo

menėj griežikas. /
Eugenijus Cziesinskas, 1911, stu-

dentas, Vilniuje.
Antanas Cziužas, 1901, darbinin

kas, isz Sziauliu.
Bronius Draugelis, 1896, techni

kas, Vilniuje.
Stasys Dzevaczka, 1917, muzi- ■ ■ , v 

kantas, Vilniuje.
Adolfas Daknys, T?t#01, szaltkalvis,, 

Kaune.,
Jonas Daubaras, 1917, darbiniu- . 

kas.
Juozas Drapaitis, 1918, szaltkal

vis, Vilniuje.
Juozas Daunaraviczius, 1894, išz 

Maisziogalos.
Juozas Didvalis, 1921, studentas, 

Vilniuje. .j L / ■
Jonas Dumbliauskas, 1914, darbį^,. 

ninkas, Szakiuose. \
Adolfas Draugelaitis, 1895, dar

bininkas, isz Daugeliszkiu, Kybartu ' 
vals.

Antanas Davidaviczius, 1910, 
knygriszys, Vievyje.

Tomas Dombrauskas, 1899, szo
feris, Kretingoje.

Andrius Deltuvas, 1895, tarnau
tojas, Szancziuose.

Petras Dambrauskas, 1910.
Alfonsas Dambrauskas, 1907.
Povilas Grigulis, 1913, szaltkalvis, 

isz Pagėgių.
Julius Grigaitis, 1908, ūkininkas, 

Szveksznos vals.
Jonas Grybauskas, 1887, tarnauto

jas, Turmante.
Kazys Greiczius, 1918, stalius, 

Valkininkuose.
Birute Grabauskaite, 1921, maszi- 

ninke, Vilniuje.
Kazys Giknius, 1899, darbininkas.
Kazys Grigaliūnas, 1910, karinin

kas, Vilniuje.
Jonas Janczys, 1902, mokytojas, 

Panevėžy.
Anicetas Jaksztas, žurnalistas, Vil

niuje.
Stasys Jankus, 1913, darbininkas, 

Sziauliuose.
Vincas Keveris, 1913, stalius, isz 

Doveiniszkiu km.
Adolfas Klibas, 1891, rasztvedys, 

Kretingoje.
Kazys Kuczengis, 1903, tarnauto

jas, Vilniuje.
Edvardas Kablis, 1913, stalius, 

Gargždai.
Kazys Kulikauskas, 1919, szaltkal

vis, Vilniuje.
Jonas Kerszulis, 1897, buhalteris, 

Lazdijuose.
Povilas Blauzdis, 1894, ūkininkas.
Antanas Kazanavicziuš, 1918, dar

bininkas, Vilniuje.
Jurgis Krivickas, 1917, kareivis.
Vladas Klapatauskas, 1917, ka

reivis, Vilniuje.
Balys Kalenda, 1918, kareivis, Vil

niuje.
Jonas Kivalaitis, 1892, szaltkalvis, 

Kaune.
Jonas Kuszleika, 1917, kareivis, 

Trakuose.
Bronius Kviedys, 1917, kareivis, 

Pabradėje.
Petras Krasauskas, 1899, tarnau

tojas, Vilniuje.
Kazys Klingis, 1918, kareivis, Vil

niuje.
Kazys Krasauskas, 1902, tarnauto

jas, Vilniuje.
Valerijonas Kutkeviczius, 1921, 

batsiuvys, Sziauliuose.
Pranas Karnauskas, 1896

kelietis, Kybartuose.
Antanas

Kaune.
Feliksas

Kaune.
Andrius

halteris, Vilniuje.
Juozas Kirszius, 1918, kareivis. (
Pranas Kuzmickas, 1909, garlaivio < 

kapitonas.
Zose Koklauskaite, 1906, mokyto

ja, Szvenczioneliuose.
Stasys Kizelis, 1897, szaltkalvis, 

Kaune.
Antanas Kicelmanas, 1890, szalt

kalvis, Kaune.
Kazys

vis.
Balys 

virsz.
Kazys

Pakuonyje.
Salamonas Keraitis, 1902 sanskai 

tininkas, Vilniuje. v'-z •
Algirdas Karczinskas, 1884, ju 

ristas, Vilniuje.
Jonas Kreivėnas, 1895, tarnauto- ’j ., 

jas, Alvitov. Vangenu km. ’’fcP’
Bronius Kukaitis, 1902, geležinke

lietis.
Mikas Klincius, 1916, buhalteris,

Vilniuje. - ,
Juozas Kudla, 1900, stalius, Val

kininkuose.
Stasys Kuczinskas, 1907, ūkinin

kas, Plakenu vnk.
Alfonsas Kriaucziunas, 1917, ka

reivis.
Bronius Kazlauskas, 1918,. karei

vis, Vilniuje.
Motiejus Kerbelis, 1918, karei 

Vilniuje.
Juozas Karalius, 1918, kareivis 

Vilniuje.
Albinas Leleszius, 1912, tarnau

tojas, Vilniuje.
Julius Leknaviczius, 1908, tarnau

tojas, Zarasuose.
Stasys Laskys, 1918, kareivis, Vil

niuje.
(Bus daugiau)

Kalvaitis, 1898,

Kerszis, 1900,

geležin-

Kažukauskas, 1900, bu

stalius

stalius

Klumbokaitis, 1918, karei-

Kartonas, 1908, buv. pol.

Kapoczius, 1908, stalius,

."I




