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Rusai Neteko 
1,748,000 Kareiviu

PASKANDINO
11 LAIVU

*

VOKIECZIAI 4,500,000 — RUSIJA TURI 
VILTI LAIMĖTI SZIA KARE

LONDON, ANGLIJA. — Stalinas ana 
diena per reidio pasakė, buk pasiutiszkas 
planas Hitler’o sunaikinti Rusija, kasztavo 
jam lyg sziai dienai 4,500,000 kareiviu ir 
pasakė, kad Sovietine Rusija da niekad 
nebuvo taip drūta kaip sziadien yra.

Stalinas pripažino buk Rusi-: 
ja jau neteko 1,748,000 karei
viu: užmusztu, sužeistu arba 
dingusiu bet turi vilti laimėti 
szia kare kuria Vokiecziai už
mėtė ant j u isz nežinių. Vokie
cziai užmuszineja ir skerdžia 
nekaltas moteres ir vaikus ir 
žadėjo kad ingales Rusija in 
kelis menesius bet ant to apsi
riko nes Rusija laikysis dru- 
ęziai ir nepasiduos.

persiskyrimai vedusiu poru isz 
visokiu priežascziu o tame pa- 
cziame laike likos suriszta 69,- 
524 poros.

Kunigas Paliko Seserei 
25,000 Doleriu

Isz Amerikos
NUMIRĖLIO
1 PRASARGA

Turėjo Prijautimą Kad 
Jos Miriisis Vyras Pra- 
sęrgsti Ja Kad Neisz- 

teketu Antru Kartu
I ------------------

'Trenton, N. J. — Mrs. Este- 
Jla.Rokosz, iiaszle, kuri jau su
sijaukė .68 meteliu, 'buvo paren
gus -viską ant isztekejimo už 
jVVijlįamo Holsmano, 65 metu 
amžiaus., priesz iszvažiavima 
in bažnyczia, moterėle da kar
tą nuėjo in kambarį kuriame 
kabojo didelis paveikslas jos; 
mirusio vyro. Verkdama gar
gei užklausė paveikslo: “Szi- 
muti, Szimuti, ar asz gerai da
rau, ar ne esi prieszingas mano 
isztė'kejimui?”
i Po tuju žodžiu apėmė ja ko
kia tai nerimastis ir baime žiū
rėdama in paveiksią savo pir- 
niutinio vyro, rodos girdėdama 
ir prijausdama kad nebasznin- 
|tas draudžia jai iszteketi ant
ru sykiu.
.j; Ant galo nutarė kad netekes 
■antru sykiu, apreikszdama 
apie t,ai savo mylimai “jauni
kiui” na ir visa svodba pairo. 
.Jatmikis taip užpyko ant bo- 
pelkos kad isz piktumo iszva- 
žiavo in Westus arkliu ganyti 
iies tikėjosi ant tikrųjų aplai
žyti ne tik paczia bet ir jos 
turtą palikta po pirmam Vyrui 
lies jam tas daugiausia rūpėjo.

Pennsylvania Turėjo 
Net 7,924 Persiskyri
mus In Meta Laiko

. t
Harrisburg, tPa. — Pennsyl- 

vanijos valstijoj lyg sziam lai
kui nuo praeito meto to paties

Wilkes-Barre, Pa. — Kata- 
likiszkas (kunigas, Rev. J. H. 
Connaghan, isz Harrisburg, 
Pa., paliko turto vertes 25 tuks- 
tancziu doleriu, kuriuos paliko 
•savo seserei, Mrs. Margarietai 
Curry, isz Freeland, Pa., pas 
kuria jis mirė. Paskutinis jo 
testamentas likos užtvirtintas 
czionaitiniam sude. Iszskiriant 
tos sumos, paliko 1,500 doleriu 
ant Misziu už jo d'uszia.

Už Girtuoklysta Paau
kavo Savo Gyvasti
Dunkirk, N. Y. — Už tai kad 

jos vyras nuolatos pasigerdavo 
ir neturėjo ji jokios linksmybes 
sziame gyvenime su juom, Mrs. 
Mare Grover, patogi motore, 
atome sau gyvasti per iszgeri- 
ma truciznos. Priesz atemima 
sau gyvasties parasze sekanti 
laiszkeli kaipo prasarga del 
kitu panasziu moterių kuris 
skamba szitaip:

“In visus vyrus szio miesto 
raszau ir prasergscziu kad jau 
esmių pasirengus u'žmuszti sa
vo kuna ir nusiunsti savo ne- 
mirsztanczia duszia in geresni 
gyvenimą. Nubodo man gyven
ti isz priežasties nuolatinio gir
tuokliavimo mano vyro. Ne 
asz viena taip kencziu bet ran
dasi ir tukstancziai kitu mote
rių kurios kenczia isz priežas
ties girtuoklystes. Vyrai, pa
liaukite gerti nes instumiat sa
vo moteres ir .'baisu varga. Ai
tas jums užsimoka ? Del Dievo, 
paliaukite girtuokliauti”

Tekis tai buvo paskutinis 
meldimas mirsztanczios mote
res in visus girtuoklius.

Anglikai Paskandino 11 Italisz- 
ku Laivu; Maskoliai Nepasi
duoda Vokiecziams; Užmusze 
4,000 Vokiecziu; Vokiecziai 

Pasirengineja Ant Didelio 
Užklupimo 

'k ----

London — Angliszki laivai 
paskandino vienuolika laivu 
Afrikoj, kurie plauke su mais
tu ir ginklais bet Anglikai isz- 
ejo isz tojo muszio pasekmin
gai. Ant Rusiszko frunto Mas- 
kolei naršei kovoja ir nepasi
duoda Vokiecziams kurie iresi 
adgal. Norints Vokiecziai pa
ėmė Yalta bet su kruvina pa
sekme, netekdami daugybes 
kareiviu.

Kestengoje Vokiecziai likos 
nustumti adgal netekdami 4,- 
000 kareiviu ir daugelis sužeis
ta arba dingo. Vokiecziai ren
giasi užklupti ant Moskvos su 
visoms savo pajiegoms bet lau
kia pakol sutirps sniegas ir 
persimainys oras.

Badai Vokiecziai paskandino 
Angliszka laiva “Cossack”. 
Beveik 200 laivoriu ir aficieriu 
nuskendo drauge su laivu.

London — Daugelis Vokisz- 
ku ir Italiszku eroplanu likos 
suszaudyti per Anglikus kurie 
naudojo Amerikcniszkus ero- 
planus. Miestai Bremen, Ham
burgas ir kiti likos smarkei 
bombarduoti kaipo ir miestai 
Francijoj. Manoma kad daug 
žmonių likos užmuszta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Amerika Paskolino 
Rusijai Bilijoną

Doleriu
Washington, D. C. — Suv. 

Valstijos ana diena davė pa
skola bilijono doleriu del Rusi
jos už kuriuos pirks amunicija, 
ginklus ir kitus reikalingus ka- 
riszkus dalykus kad galėtu 
greieziau supliekti Vokieczius. 
Rusija atmokės pirma rata del 
Amerikos in laika, penkių me
tu po užsibaigimui kares o li
kusius atmokos in deszimts me
tu.

Japoniszkas Laivas 
Nuskendo Su 407

Žmonimis

Tokio, Japonija — Aplinki
nėje Korėjos nuskendo Japo
niszkas laivas “Kihi Maru” su 
kuriuom nuskendo drauge 407 
žmones, tai yra 342 pasažieriai 
ir 65 laivoriai.

Laivas plauke per Japonisz
kas mares isz Korėjos in Tsu- 
ruga. Nuskendo jis in puse va
landos po pataikymui ant po- 
vandenies bombos.

Pirkite’ Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Atszauks Amerikonisz- 
kus Kareivius Isz Kinu

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rcoseveltas, prijausda
mas kad Amerika gali insiki- 
vinklioti in kare su Japonija, 
davė paliepima atszaukti visus 
Amerikcniszkus kareivius isz 
Peiping, Tientsin ir Shanghai. 
Tankiai tarp tuju kareiviu ir 
Japoniszku kareiviu kildavo 
visokį nesupratimai ir musziai 
tarp saves kas buvo dideliu pa
vojum. Kareiviai yra tai mari
nei kareivei kurie radosi tenais 
ant apsaugojimo Amerikonisz- 
ko turto ir gyventoju.

Baisi Nelaime Ant Ge
ležkelio, 12 Užmuszti

Dunkirk, Ohio — Pennsylva-’ 
nijos Ekspresinis trūkis, einan
tis 70 myliu ant valandos, isz 
Chicagos in New Yorka, nubė
go nuo begiu su taja pasekme 
kad dvylika pasažieriu likps 
užmuszti ir 42 sužeisti. Nelai
me atsitiko Nedėlios vakara.

Lebanon, Pa. — Daugiau 
kaip szimtas 'darbininku pa
mėtė darbus plieno dirbtuvėje 
Bethlehem Steel Co.

MOTINA EROPLANU

Chicago. — Daugiau kaip 
350,000 geležkelio darbininku 
ketina sustoti dirbti nuo 5 De- 
cemberio, jeigu kompanijos ne
pristos ant ju pareikalavimu: 
30-to procento daugiau įmokes- 
ties.

— Jeigu malszia duszia tu
rėsi ir dora gyvenimą vesi tai 

Jaiko,. 194’0 metej btiVo net 7,942 ąnt senatvės nieko nebijosi.

Ant kaireses matome laiva “Hornet”, kuris priglaudžia eroplanus kada in kur ke
liauna toli nes jo viduryje gali sutilpti 122 eroplanai kurie pakyla nuo jo virszunes nulėk
dami in paskirtas vietas ir vela ant jo sugryžta. Ana diena daugelis eroplanu, kaip ant 
deszines matome, iszleke in Les Angeles isz Downey, Kalifornijos, ant manevru.

DAVADAS
BUCZRIO

Pasiliko Ant Jo Veido
Jersey City, N. J. — Moterė

les, jeigu bueziuojates su prie- 
teliu savo vyro, tai netepkite 
savo lupeliu su raudona kvar- 
ba, “lipstikiu,” nes ir jums ga
li panasziai atsitikti kaip atsi
tiko misiukei, Marei Kvetkovs- 
ki, kurios vyras dabar skun
džia. ja ant persiskyrimo ir kal
tina Szima Dvoraka už pavog
ta. buczki skunsdamas ji ant 
deszimts tukstaneziu doleriu.

Mare su savo vyru ir Dvora- 
ku ketino eiti in teatra, pati 
paprasze savo vyro kad jai 
atnesztu nuo virszaus skrybė
lė, tuo kart kada vyras nusida
vė ant virszaus. Szimas su 
Kvietkovskiene karsztai kelis 
sykius pasi'bucziavo o kad mo- 
terebuvo nusimaliavojus lupe
les su raudona kvarba, paliko 
nelaimingus ženklus dvieju 
lupeliu ant Szimo veido. Vyras 
patemines ženklus, dasiprato 
kas atsitiko kada buvo nuejas 
ant virszaus, prispyrė dranga 
ir motere prie iszpažinimo tei
sybes ir dabar gyvenimas abie
ju pairo.

Ne Visos Moterėles 
Duodasi Save Graibyt

, Scranton, Pa. — Kokis tai 
Žydelis, Moise Burden, kuris 
perliavojo divonelius, taip jam 
patiko czioinaitines moterėles, 
kasyklų apielinkeje, kad nega
lėjo jis atsispirti pagundai jas 
neužkabines. Nuejas pas Mrs. 
Bertha Herkness pagriebė ja 
in glebi ir pliauksztelejo bucz
ki ant jos raudonu veideliu. Po 
tam nuėjo pas Mrs. Adele Gris- 
keviez ir panasziai su ja pada
re. Tuo laiku pirmutine mote
rėlė pranesze apie tai palicijai 
kuri atvažiavo su patrule kur 
ji užtiko pas antra ja motere ir 
Maižieszini sunu pasiėmė su 
savim ant atvesimo nuo karsz- 
tu buczkiu. Žydelis šukele di
deli “givąlt!” bet palicija jam 
inkiszo in burna szmoteli czes- 
nako ir tokiu budri apmalszino 
rekenti jevreju.

101 Metu; Apsipaczia- 
vo Su 22 Metu

Mergina

Hugo, Okla. — Kada George 
Freeney, 101 metu amžiaus, ap- 
laike savo senatvės paszialpa 
ana diena, su aplaikytais pini
gais nuvede savo jauna nuota- 
ka prie altoriaus ir likos surisz- 
tas mazgu moterystes su pana 
Flora McCarthy, 22 vasarėlių 
amžiaus. Keli szimtai žmonių 
susirinko bažnytėlėje prisižiū
rėti svodboje, kurioje eme da
lybas “žiema” su “vasara.”— 
Isztikruju tasai žmogelis yra 
kudikisžko proto.

NEGALĖJO GAUTI
TARNAITES

—< Laime, tai kaip garsas 
atsiliepia, bet nuo tavęs pasi
slepia.

Turėjo Ja Pavogti
Grandston, N. Y. — Jonas 

Younger, negalėdamas niekur 
surasti tarnaite savo motinai, 
ėmėsi ant nepaprasto budo pa
sirūpint sau viena. Inszoko in 
automobiliu, nupleszkejo in ar
tima miesteli Springdale kur 
sutiko ant kelio Blanche Eag
er, 18 metu mergina, pagriebęs 
ja pasodino szale saves ir nu
važiavo namo. Motina, dažino- 
jus kas atsitiko su dukrele, ap
skundė Joną už veik-vagystą. 
Mergina yra užganadinta isz 
savo vietos ir sako kad jai la
bai gerai pas Youngerus ir jie 
pasielgineja su ja kaip su savo 
locna duktere. Skundas likos 
atmestas nes mergaite nenori 
liudyt priesz savo gaspadoriu.

BAISUS DARBAS 
VYRO

Inkale Moterei Reles 
Vinis In Nugara Rada 
Toji Miegojo; Meile

Priežastis

Monroe, Utah —■ Da szitokio 
atsitikimo gal niekas negirdė
jo kuris pervirszina kanezias 
inkvizicijos isz senovės Iszpa- 
niszku laiku. Sztai Jerome De- 
verne geide atsikratyt nuo sa
vo moteres ir sumanė jai pada
ryti gala kad galėtu apsipa- 
cziuoti su savo tarnaite kuri 
pas ji dirbo ant farmos bet su
manymas nepasiseke ir . likos 
uždarytas kalėjime o motere li
kos nuvežta in ligonbuto kur 
randasi mirsztanti.

Devefne gyveno artimam 
miestelyje Dunkyn, buvo ve
dės jau 16 metu ir susilaukė ke- 
turiu vaiku. Nuo kada atėjo 

■pas ji tarnaite, ju gyvenimas 
pairo nes insimylejo in tarnai
te pasiutiszkai o ir ji jam su
gražino meile ir nuo tos valan
dos prasidėjo velniszkas gyve
nimas tarp poros. Negalėda
mas paezios priversti kad ji ap
leistu isz priežasties jo 'bjau
raus pasielgimo su ja, ėmėsi 
ant kitokio budo.

Kada, jo motere miegojo, in- 
ejo in jos miegkambari su ke
liom ilgom vinimi ir plaktuku, 
suriszo nelaiminga motere vir
vėmis ir inkale kėlės vinis in 
jos nugara. Motere isz didelio 
skausmo pradėjo klykt bet ta
sai pasiutėlis nepaliovė savo 
bjauraus darbo o kada motore 
apalpo isz didelio skausmo, 
mane kad ji jau numirus ir pa
liovė savo darba.

.. . ’In taji laika adbego vyriau- 
ses suims isz lauko ir matyda
mas motinos kanezias, iszbego 
laukan ir davė žinia#apie tai 
kaimynams kurie subėgo ir su
ėmė taji latra, atiduodami ji 
in palicijos rankas. Pusgyvia 
motere nuveže in ligonbute o 
kaip daktarai tvirtina tai gal 
mirs nuo tuju.kancziu.

■ ■ |

■ ' ' '■> . ■ . !> ■ 

i ..j. ■ \ t t ' j. P
■----------—-------------------- - At- ______________? (7 ♦

------------------ ---------------- ii—■■■!.,! b



“SAULE’’?' MAHANOY CITY, PA.
___ _ _ • kas rūpinasi.

Kas Gi r dėt -o , I 1 ennsyl- 
žmoniu, 

daugelis 
darbu ir

Į Paimkime czionais, 
I vanijoj, tukstaneziai 
tarp kuriu randasi 
Lietuviu, randasi be 
ves užlaiko savo gyvastis.

Tautiszka Diena Jaunuomenes

Keles sanvaites adgal mirė 
mieste Milwaukee, Wis., Žydel- 
ka vardu Sally Berkner, turė
dama apie 94 metus amžiaus.;
Toji senuke paliko: devynis kvailei — kunigai, pastorei ir 
vaikus, 58 anukus, 90 pro-ariu- rabinai, kaipo ir ju akli pase-

_ puį_ 'kejai. Toki žmones nelaikė dva-l 
siszka iszsivystijimą svieto.1 
Visoki suvažiavimai ir tikeji-

Didžiausia žmcigiszka nelai
me yra visoki tikejimiszki

ku ir 9 pro-pro-anukus 
ki Žydiszka veisle.

Apasztaiai už Kristaus laiku miszki seimai yra praplatinto-* 
neturėjo pravardžių tiktai bu-j nesutikimu, skriaudų, ne- 
▼p žinomi po savo pirmais var- apykantų ir fanatizmo. los 
dais. Pravardes pradėjo atsi-j klaidos žudė nuo amžių ir žudo 
rasti viduramžyje vienuolikto (dabar mokslą broliszko sutiki- 
.szimtmeczio po Užgimimui 
Kristaus ir pradėjo platintis 
tik apie 1300 mete.

neturėjo pravardžių tiktai bu-j Ja* nesutikimu, skriaudų, 
▼p žinomi po savo pirmais var-

New Yorke, dalyvavo senatorius Bali, isz Minnssctos, ge
nerolas McNutt, isz Washin jtcuo, administratorius Her
shey, isz New Ycrko ir Douglas Fairbanks, isz Holly
wood, Cal.

‘ Jaunystėje mes tikime kad 
suąugia in metus, gyvenimas 
mums nubos ir neturėsime del 
ko ilgiaus gyventi ir kad nieko 
daugiau priesz mus nesiranda 
kaip tik kapas. Kaipgi galime 
suprasti, būdami jaunais, kad 
ko ilgesnis gyvenimas, to mei
lesnis ir smagesnis ir noras gy-i 
veninio kas kart daugiau yra 
pageidaujamas ir kad kuo ar- 

' .eziau randąmes prie pabaigos, 
to daugiau rūpinamės prasza- 
Ijnt ta, nuo ko negalėsime apsL 
saugot?

Ant Benmudos salos inejo 
tiesos kurios baudžia tėvus už 
prasikaltima ju vaiku. Ana die
na deszimts metu vaikiukas ten 
likos suimtas už vagysta ir li
kos paleistas bet jo motina tu
rėjo užmokėti bausme ir nuėjo 
in .kalėjimą ant vieno menesio 
už tai kad pavėlino vaikui būti 
vagim. Tokios tiesos padaro 
daug 'gero nes tėvai dabar dau
giau prižiuręs vaikus ir neda- 
leis juos prie visokiu prasi'žen- 
gimu.

Tokios tiesos padarytu daug 
gero czionais Amerikoj kur 
jaunuomene yra labai isztvir- 
kus.

mo.
Žmones nežiūri ant j u veis

les ir tikėjimo o ir Pagonys ti
ki in Augszcziausia Esybe bet 
isz priežasties savo tikėjimo ir 
kvailybes sako buk tik jie o ne 
tiki yra iszrinkti per Dievą o 
kiti, kurie turi kitoki tikėjimą 
nesigaus in dangų o eretikai ir 
netikėliai turi būti persekioja
mi ir paniekinti.

Kokis tai daktaras kunigas 
Sanderson, kuris dalyvavo ati
dengime stovylo, kokio tąi 
Amerikoniszko didvyrio, užde- 
tojaus Metodiszko tikėjimo, 
.Jonas Wesley, tarp kito ko kal
bėjo sekaneziai in susirinku
sius :

“Wesley mire ir nuėjo tie
siog in dąngu o kada in ten in- 
sigavo, užklausė Szv. Petro, ar 
randasi danguj Metodistu? Ant 
ko Szv. Petras atsake buk dan
guje nesiranda jokiu Metodis
tu.

“Ar turite czionais Presbi- 
terijęnu ? ’ ’

senas maldaknyges arba ko-J 
kįas istoriszkas knygas ir gei
džią jas užlaikyt tai prisiunski- 
te in redyste o bus apdarytos 
gerai ir užganadinaneziai, kaip 
naujos. Žinote, kad sena knyga 
tai kaip senas draugas o ypa
tingai maldaknyge kuria rei
kia guodoti ir užlaikyti koil- 
giausia.

Šzposas Kuris Iszejo
Ant Blogo

Kitados musu tėvukai kūren
davo tik du kambarius, laike 
žiemos. Po vakarienei uždary
davo pryszakini kambari ir vi
si apsėsdavo pecziu viduriniam 
kambaryje. Miegkambarei bu
vo taip szalti kad juose vanduo 
užszaldavo stikle. Bet visi bu- 
vo užganadinti.
, |Q sziadien ? Sziadienine gent- 

karte ne yra užganadinta jeigu 
kožnam kambaryje nesiranda 
“sztymas” ant kurio galėtum

“Episkopolu?”
“Ne.”
“O Kataliku?”
“Neturime ir ju.”
“Tai koki czionais žmones 

randasi danguje?”
“Neturime kitokiu kaip vien 

tik vaikus Dievo,” — buvo 
ramus atsakymas Szv. Petro.

Tasai juokas privalo būti ge
ru pavyzdžiu del tikejimiszku 
kvailiu visokiu iszpažinimu nes 
jeigu jie turi szirdyje Kriksz- 
czioniszika ateiti, tai privalo 
kogreieziausia atsikratyt nuo 
tikejimiszkos neapykantos ant 
kurios draugiszkai stos visi 
iszpažintojai vieno Dievo ir 
Kristaus.

Tai-gi, privalome sūdyt žmo
gų ne pagal jo tikėjimą koki jis 
iszpažysta bet pagal jo darbus, 
juk pats Kristus aisžkiai paša-

iszvirti kiauszini. Todėl dabar! kė savo apasztalams kad tik 
žmones serga visokioms ligoms žmogaus geri darbai ji iszgial- 
ir bijo mažiausio szalczio ir ^es ir padarys ji laimingu, 
greitai pagauna uždegimą Gyvenimas duoda mums ga- 
plaucziu. Kitados žmones bu- na gera pavyzdi jog žmogus, 
davo sveikesni, apsukresni ir kuo didesniu yra fanatiku, ar 
ilgiaus’gyveno ant svieto. tai butu Katalikas, Protesto-

-------- ::-------- nas ar Žydas, tuo didesniu yra
ilgiaus gyveno ant svieto.

Gerai žinomas specialistas, veidmainiu ir hipokritu nes už- 
daktaras Raynold Spencer, l sidenges ploscziumi tikėjimo, 
kalbėdamas ant daktaru susi- geidžia užslėpti savo niekszu- 
riii'kimo, mieste Saint Louis, ' nia idant tokiu budu aptemdyt 
apireiszke buk žmogus gali už
silaikyti prie gyvasties nors 
turėtu tik puse pilvo ir tik pu
se viduriu.

Tasai iszradimas atėjo in 
laika.

Juk milijonai darbininku 1 pagal jo gerus darbus, 
sziadien vaikszczioja 'su tusz-Į 
ežiais pilvais ir gyvena. Kam site, 
po nogiu, turėti 'žarnas kad jos Turėkime tuos žodžius nuola- 
mums nuolatos grajintu badini tos savo mintyje.

žmoniems akis.
Žmogus teisingas ir turintys 

sveika protą, nepaniekines ki
to, nežiūrint kokio jis nebutu 
tikėjimo arba in kokia jis lan- 

jkosi bažnyczia, bet pažins ji

mąrsza?
Kasyklų apielinkese tukstan-

Galo w, Iri a ūdija.—Ar t i m am 
kaimelije Carney, gyveno ūki
ninkas Motiejus Quinn su savo 
paezia. Abudu turėjo apie 70 
metu amžiaus. Laike savo 50 

. metu pagyvenimo, niekad gerai 
negalėjo sutikti. Nesutikimas 
da daugiau padidėjo, nes duk- 
teres in tai insimaisze ir dai
giau sujudino gyvenimą senu
ku. Tula diena vėla senukai 
susiginezino ir besibarant mo- 
tere užkliuvo ant puodo ir virs
dama įsusimusze skaudžiai. 
Dukterys ja nunesze in lova ir 
paguldė. Antra diena senu
kas da vis pyko ir visai nei ne
manė savo moteres pažiūrėti.

Duterys susitarusios su mo
tina norėjo teVa iszgasdin’ti. 
Paėmė balta drobule, užklojo 
motina ir verkdamos, prane- 
sze tėvui, kad motinėlė jau am
žinai akis užmerkė del vaka- 
rykszczio ginezo ir nelaimin
go parvirtimo. Tėvukas ine- 
jas in kambarėli, pamatęs už
klota motina, atsiduso gyliai ir 
iszejo, manydamas, kad isztik- 
ruju, jo gyvenimo drauge tik
rai mirė. Isz gailesczio nuėjo 
in kluone, ir pasikorė. Kada 
motina apie vyro mirti dažino-, 
jo, ja iparaližiais apėmė ir mirė, 
in dvi valandas vėliaus. Sztai 
pamokinimas ]

1 juokas iszeina ant gero.

tas pas mirsztanti, — teisinosi 
kunigas, — praszau tuojaus 
mane nuvesti prie to patalo.

Moteriszke pasižiurėjo su 
nuosteba.

— Niekas ezionai nemirszta, 
niekas ezionai neserga. Bet ga
li geradejas pats apie tai per
sitikrini inženges in pono na
mus.

Po tam nuvedu kunigą in 
valgcmaji kur sėdėjo prie pa
rengto stalo vienu vienas jau
nikaitis. Jo nuolankus pasvei
kinimas privertu kunigą War
ren pasilikti ant ilgesnio laiko, 
norints plaeziau paaiszkinii sa
vo nepraszyta ir nereikalinga 
atsilankyma. »

— Pasirengusiam pasiszven- 
timui guodojamas Tėvas tur
būt pasidavė kokios malonin
gos ponios mielaszirdingoms 
fantazijoms o kuri suklaidinus 
ad'resa, visa dalyką sugadino. 
Negalima sziadien toji klaida 
atitaisyti bet isz czia norints 
geradejo neiszleisiu, .neapszil- 
des pirmiau ir nepavalgydines.

Po valandėlei jau kalbėjosi 
abudu, senelis, ir jaunikaitis, 
kaip seni geri pažystami. Pa
slaptinga kokia tai sriove juos 
turėjo vienyti ir ju duszias su 
szirdimi riszti krūvon. Nebūti 
insitikinimai slinko isz jauno 
žmogaus lupu.

— Ir asz kadaise prie jusu 
Bažnyczios prigulėjau o szia
dien nei prie vienos bažnyczios 
nepriguliu. Nuo to laiko kada 
mano brangiausia motina pasi
mirė, niekas jau man neapei
na, niekas nerisza, bet amžinai 
man rodosi kad jeigu isztikro 
užgrabinis gyvenimas randasi, 
surastu ji būda mane pertik
rinti tame nes del jos dangus 
nebutu dangus jeigu su ja kada 
nore neturecziau susitikti. II- 
giuosiu jos nuolatos, ilgiuosiu 
senovinio savo gyvenimo o ka
daise pilno laimes. Negalimas 
daigtas, idant ji butu pamir- 
szus apie savo sunu, draugą 
ir prieteliu, jeigu isztikro jos 
dvasia naudojasi nemirtingu
mu. Anksti tėvo netekau, mo
tinai buvau viskuom o ji ir-gi 
buvo viskuom del manės. Jo
kia mislis mus neperskyre o da
bar ji numirė ir ant amžių su 
ja atsisveikinau!

— Gryžk in Bažnyczia, at- 
_ i gaivink tikėjimą, o aplaikysi 

- ’ į I vilti su ja susivienyti amžinas- 
. Ar negalėtum leisti atsiliepe kunigas ir taip 

* ilgai, taip iszkal'bingai atsilie
pe in suvargusia duszia, kad

Motinos ::
:: Dvasia

JAI buvo apsiniaukus žiemos 
naktis Tirszcziausiai ap- 

gyventoj ir biedniausioj mies
to Londono dalyje, biedname 
kunigiszkame namelyje sėdėjo 
du kunigai isz kuriu vyresnis 
iszrode neapsakomai daug su
vargusiu. Tuo tarpu iszsigirdo 
varpelis ir tarp duriu pasirodė 
juodai apsitaisius moteriszke, 
labai patogi ir lipszni. Vienok 
ant veido matėsi didelis rimtu
mas. Tas taigi jos rimtumas 

■ pridavė jai dideli patogumą. 
Prisiartindama prie Tėvo War
ren, atsiliepė tyliu, bet skam- 
baneziu balsu:

— Dovaimk man; Teve, kad 
taip vęlai ir dar tokioje nakty
je drystu iszreikszti tau mano 
praszyma bet gal niekas kitas 
negalėtu tos užduoties atlikti, 
kokia tau noriu pavesti. Ar no
rėsi eiti su manim idant nu- 
neszti suraminima ir pagialba 
paklydusiai ir jau besirengian- 
eziai kelionėn duszei. Ar norė
si sutaikinti ana su Dievu ir su- 
drutinti ja ant amžinos kelio
nes ?

— Brangi ponia, — atsake, 
kunigas Warren---- nuo pat ry- Į
to nieko burnoj neturėjau, vi- 
siszkai perszlapau ir esu labai 
nuvargęs.
idant kitas kunigas mane už
vaduotu?

— Meldžiu tavęs, Teve, teik- jaunikaitis jo žodžiu paklausė 
kis pats mandraugauti, kadan- atsiklaupęs atsiliepe: 
gi pas tave esii atsiunsta. Už- — Palaimink mane, Teve,

vene keliauja. Neliūdėk!*Tavb 
jautri szirdis teneverkia; kiek
vienam gimusiam ten reikes 
keliauti.

Bet Rožytes szirdis negalėjo 
neverkti. Ji atsiklaupė prie 
mirsztanczio tėvo kojų ir jas 
bueziuodama raudojo:

Nepalik manes, teveli, ne
palik! Asz noriu kartu su. ta
vim keliauti pas motinėlė! Asz 
nenoriu pasilikti! Nepalik ma
nes !

Bet senukas greitai užmerkė

perskyros.
— Labai gerai, mano s.unąu,

— atsake Dievo baimingas zo- 
koninkas.' \ :■

Czia ne vieta pasakoti to 
slaptingo pasikalbėjimo smulk
menų ir to kito laiko. Veluk bu
vo laikas, kada Tėvas Warren 
apleido savo pažystamo namus, 
paskyros jam susitikima, ant 
rytojaus, septinta valanda, ry
te, misijos koplycziojė.

Kokis tai buvo nusistebėji
mas uolaus kunigo kada diev-
maldyste prasidėjo ir pasibai- akis ir paliko Rožyte, 
ge o . vakaryksztis penitentas 
visai nepribuvo! |verkdavo Rožyte savo gimdy-

Su didžiausiu liudnumu po, toju. Raudojo per dienas ir 
Misziu kunigas vela nusidavė 
in namus kur vakar praleido vi
sa vakara. Ta pati tarnaite ati
darė jam duris. Buvo susirupil 
nūs ir apsiverkus. Verkdama 
paskui atsiliepe:

— Mano ponas szianakt nu
mirė, atradome ji lovoje negy
va; priesz tai nei nesudejavo 
gulėjo sau ramiai. Mano vyras, 
kuriam liepe anksti ji prikelti 
atrado ji be duszios. Nebuvo 
geresnio pono už ji!

Tėvas Warren, tylėdamas, 
nusidavė paskui tarnaite in 
kambarį, kuriame gulėjo jauni
kaitis. Numirėlis buvo iszbales 
kaip baltas marmuras o ant jo 
veido matėsi aniuoliszka ramy
be.

— Kas gali abejoti, kad va
kar jo locna motina mane pa
vadino? — tarė pats sau 'kuni
gas. — Kadangi motina būda
ma ir dangaus linksmybėse ne
gali pamirszti savo sunaus pa
likto ant žemes.

Kaip gegute kukuoja taip

naktis ir neužilgio giltine, pa
beldus in duris, nutildė ja...

ISTORIJE apie Gregorius, 
  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do ' automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas , 

Vakaras”
LL’MALDA KNYGELI

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

MAHANOY CITY, PA.

JI buvo graži ir linksma. My
lėjo savo gimdytojas ir visa 

žmonija, gatava buvo del ju sa
vo gyvastį paszvenšti.

Ji augo ir pradėjo svajot 
apie gyvenimą, apie kartųjį ir 
sunkuji gyvenimą, su kuriuo 
kiekvienam vargdieniui reik 
kovoti. Neužilgio jos veidas 
pasinėrė liūdnume o kiekvie
na begauti valanda tartum jai 
sake:

— Rožyte! tu esi graži, jau
na, bet žiūrėk, tavo gimdytojai 
jau visai arti amžinasties var
tų. Tu turėsi neužilgio skirtis 
su jais. Tavo jautri szirdis to 
nepanesz ir tu turėsi gyveni
mo sūkuryje žūti, kaip kad žu
vo daug tokiu jautraszirdžiu...

Rožytes szirdis tuomet dre
bėdavo. Karta giltine pabeldė 
in jautrios mergaites namus ir 
ten insiveržus, iszplesze jai mo
tina.

— Nepalik manės, motinėlė 
nepalik! — verke Rožyte.

Bet, pergyvenus savo amžių

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- Mv 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Į 
Grabu. Laidoja nu- I 
mirelius pagal naujau- 1 ! 
šia mada ir mokslą. I ji

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos J . 
prekes. esi.

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

Telefonas 149

1 keikiu tave, neatideliokime ant suvienyk su Dievu, priimk ma- 
1 ilgiau, praszau to del meiles j ne atgal in Bažnyczios prie- 

. n , įlszganytojo, del savo klystan- globsti!
kad nevisados ' . . i . ..._ |ežiu aveliu, vardu Iszganytojo, Kunigas iszejo m paszalini 

j Gimdytojos! | kambari idant suteikti jaunam
Prasze ji taip szirdingai ir žmogui valandėlė laiko kad su- 

, taip gailiai kad kunigas ilgiau tvarkius mislis. Kitam kamba- 
' neiszsikalbinejo ir, užsimėtės ryj būdamas kunigas ant sie- 
aiit pecziu ploscziu pasiskubi-1 nos pamate paveiksią asabos' Gamta tartum prijausdama 

••atVcmis kuri ji čzionais atvede. Stovėjo 1 Rožytei, apsiniaukė juodais de- 
ir piečiais. Sustojo pagalios ir dar nustebės priesz paveiksią' boseliais ir pradėjo lyti, kaip 

. pabarszkino in vartus paskui kad tuo tarpu prie jo prisiarti- asžaras berti.
— Pasiimk mane pas save, 

motinėlė! Pasiimk! — vis verk
davo Rožyte.

Laikas bego o Rožyte vis di- 
xxxx,xx,x^xxx, z.xxx-Oxxxv. gaila! Šie- dėsniam liūdnume skendo. Už

I *iantis pagialbos. — Tegul-gi betinas daigtas, sziadien asz kiek laiko vela pabeldė in na-
'su tavim czionais inžengia Die- jaueziuosiu prie jos artimesnis mus szaltoji giltine ir insiver- 
i vq Tėvo palaiminimas, Dievo nei kad seniau 'būdaVau! Szia-1 žus paliepė antram Rožytes 
sunaus meile ir Szv. Dvasios dien atjaueziu kad ji buk vi-' gimdytojui rengtis prie amži-

- ’ ■L’ • siszkai nenumirus, tarytum vėl, uasties.
greitai pasi- su ja turiu susitikti ir pasima- 

trauke ir pranyko jam isz akiu. lyti. Dabar, ir tai tuojaus, 
Durys tuojaus atsidarė o ant troksztu iszsispaviedoti, aptu- j glostės ja 
slenksczio pasirodė jau pabu- reti iszriszima, idant kuogrei-^ 

’ ' ' i cziausia sugriauti mūra, kuris
— Asz esiu ezionai pakvies- mane su mano motina laiko kur visi kiti savo amžių atgy-

Santiago, Cal. — Panedelyje 
iszejo ant straikos keli tukstan-; 
ežiai darbininku valdžios laivo 
dirbtuvėse. Prezidentas Robše- ,....,, .. ..... no paskui ja iszilgai gveltas sako, jeigu greitai strai-
ka neužbaigs tai valdžia paims 
dirbtuves po savo valdžia. Į atsisukus in kunigą tarė:

— Daugiau padaryti negaliu
I no namu gaspadorius.
I — Žiūrai, Teve, in mano mo-AMT DADHA VTMA piuaijn uvbauu, ainiai, j. v v v, m 111(01 u II iu-

A1N 1 1 AKIJA VIMU • ir man reikia eiti toliau. — Pa- finos paveiksią? Gali tai-gi da-
; rl r/ i n n fO l-~/K L 4-1 1— ..t  — _ __ 2.

Po tėvu mircziai, vaikai da rodžiau Tėvui namus, kuriuse bar suprasti, kaip man jos ant 
gyvena žmogus, labai reikalam kiekvieno žingsnio g;

“Pagal ju darbus juos pažin-' «*“ namai 1233 E 1
- m«ki„o Kristus. -I"“ ir 1234 E- Mark«|

Lietuvoje tikras vargas su 
ežiai žmonių neturi darbu ir knygoms o labiausia su malda-; 
dirba anglinėse skylėse kaip!knygems nes ir Amerikiecziai 
žiurkes ir vos užlaiko savo gy- * ju negali parsitraukt. Bet jei-1 

;yągtis. Apie ju likimą mažai gu guodotini skaitytojai turi

uly., Mahanoy City. Infonna 
ciju kreipkitės pas agenta,

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

Mahanoy City, Pa.

apszvietimas.
Tai pasakius

v ’i TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
senuke užmerkė szaltai akis ir 
paliko ja.

Telefonas 532-J

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali bnti suprasti-

Moraliszka Kabala

I gimdytojui rengtis prie anrži-

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Pirkite Apgynimo s
Czedinimo Bondus vus bet gana szvari motore.

ir Markes.

Senukas pažiurėjo mirsztan- 
cziom akimi in Rožyte ir pa

savo sudžiugusia 
ranka tarė: , ‘

— Rožyte, asz keliaunu ten,

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir mataru.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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Tokius kvailius proto 
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

15 coliu ploczio x 2394 col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 
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IX W'v ,,.r H • IX v* ‘ * ’•Baime ir Džiaugsmas
puvo tai laike; pietų, būrelyje Į 

mokslincziu. Beveik visi su
tiko’ ant vieno, ‘kad kentėjimai, 
baime arba neramybe apsi- 
reiszkia energisžkiau nei kaip 
džiaugsmas ar viltis. Tiktai 
Povylas Varin buvo prieszin- 
gas nuomones, norints santy
ky] kaslink savo locnos ypatos.

— Galiu patvirtinti faktais 
ta, ka tvirtinu, — kalbėjo lup
damas obuoli — esu persitikri
nęs kad turėjau didžausia bai
mė ir didžiausia džiaugsmą, 
kas tik gali atsitikti kuomet 
nors žmogaus esybei. Tai-gi, 
asz .galiu parodyti palyginimą 
kaslink laipsnio fiziologiszko 
isztempino neteisiai sau prie- 
szingu inspudžiu...

— Ar turime tuo suprasti, — 
atsiliepe Chateur — kad galė
tum ponas tai pakeisti ant en
ergijos, iszmieruoti galva nuo- 
nietru arba kalorimetru? Jei
gu ne, tai nėra jokio darodymo!

— O ar prieszinga tam teo
rija paremei ponas ant pasek
mių apie elektriką ir sziluma? 
— paklausė Varin. — Ar ponas 
prasikiedei bent kokia rugszti 
arba, sultis su pagelba ken
tėjimu bent kokiu isz savo li
gų ? Ar karsztlige padaranti 
nedideli sopuli, neiszduoda to
kios szilumos nei pasmerktojo 
kentėjimai nusukanti jam kiek 
viena muskulą? Mano darody- 
mas yra paczios oranizmo esy
bes, kuris vienatiniai sziadien 
mums prieinamas. Pagaliau, 
patys ponai apsudysite.

Žinote, kad 1893 metuose nu
keliavau-in Afrika su mokslisz- 
ku rnieriu, deja, dalimis kaip 
tik susekta isz paties musu va
dovo apsileidimo, vieno isz tu 
žmonių, kuriuose iszauges ru- 
bežinis optimizmas. Gyvai man' 
stovi atmintj viskas net iki 
paskutinei valanda 27-tos Lie
pos, 1893 m., t.y., kada mes bu
vome apsupti per žmogedžiu 
nigeriu pulką ir kuriame devy
ni deszimt-dalei isz mus pulko 
krito nuo neprieteliaus smūgio. 
Gynemes vienok narsiai. Nelai- 
rnipgas musu virszininkas ko
vojo jau ne kaipo liūtas, kadan
gi tie žvėrys kariauja labai 
minksztai, bet kaipo nosragis, 
kurio pasiutusi ir akla būda tu
rėjo. Krito tai-gi tarpe pirmu- 
jii:

Mano prietelius, Karolius 
Velpean ir asz per ilga laika 
iszlaikeme spaudimą tuzino 
Kongos gyventoju būnant po 
apsauga keliu iszvirtusiu me
džiu kelmu. Bet amunicijos zo- 
postas mums visai iszsiseme. 
Kad urnai ant mus juodu ne
prieteliu visa szaranczia užkri
to ir mes buvome suimti ir prie 
medžio pririszti o aplinkui mus 
szoko juodi žibanti kunai.Stau- 
gimas neapsakomas. Dideles 
ugniavietes mete raudonus 
blizgesius toli po lyguma; ant 
tu ugniaviecziu kepta musu už- 
musztu žmonių lavonai. Juodu
kai szoko, staugė, baltųjų mesa 
rijo. Mums nebuvo kas daryti. 
Palikta iszkept vėlesniam lai
kui. Pasiprieszinimas musu lai
ke tos smarkios kovos padare 
mus vertais, kad juodukai su
valgytu; buvo regimai pertik
rinti, kad suvalgia musu kunus 
apturėsią musu privalumus ir 
būda. Tuzinas juodu vyru gin- 
czijosi, kiekvienas norėdamas 
mus suvalgyti. Bankįetas tasai 
prasidėjo nuo mano prieteliaus Į kiu akyveizdoj Onos atsirasda-

vau, visuomet, maue apimdavo laikiau nusiminęs, jeszkojau 
kokis tai paralyžius. Tuo kart žodžiu savo smegenyse, kurie 

i daug kentėdavo mano protas ūmai pasiliko toki tuszti, taip i 
ir kūnas. Subraklytas savo ne-' kaip kokia pustyne kur Afriko- 
drasumu, suakmenejas, nez-'je. Ūmai pajutau rankute isz > 
darnas ir tylintis beto dar pasi- szilko, atlaso, pūko ant savo' 
rodycziau gana juokingu jeigu rankos, iszgirdau baisa, kaipl 
norecziau iszduoti savo meile, krišztola czysta ir man kusz-

I Taip taigi pasitikintis savo ’danti:
tam apsvaigimui, pamecziau' — Tai-gi, ponas mane myli? 
greitai visokia vilti liktis vyru Dieve, kaip esu asz laiminga!... 
tos garbinamos dievaites. Ken-J Mano galvos pustyne atsigai-; 
tėjau panasziai žvėriui, kuriam vino, prisipildė judėjimu,1 
po kailiu inleista kurara, nuo. szviežumu, gyvastimi. Pake-I 
ko pražuvo visokis krutėjimas liau maža rankele prie hipu...( 
nors jausmas nieko nekenkia. | bet mano džiaugsmas buvo to-

Tuo-gi paežiu laiku vienas kis didelis kad, ar tikėsite man,

Karoliaus. Didelis vadas, sene
lis, iszrodantis gera-szirdžiu, 
prisiartino prie surisztojo, isz- 
lupo jam deszine aki ir tuojaus 
prarijo.

Po tam priėjo antras vadas, 
regis, pirmutiniam lyus savo 
pagarba, iszlupo antra aki ir 
nerepiszkai suede. Atlikus ta 
operacija, vienas kokis tai bur
tininkas paženklino szmotuj 
anglies kokius tai ženklus ant^sz man0 giminaieziu, Jokūbas J isz to džiaugsmo apalpau ir su
mano draugo kūno. Pamislijau, 
kad tuo kudu paskirstė szmo- 
tus, kurie turėjo tekti kiekvie
nam juodukui, dalyvaujan- 
cziam toj puotoj. Pagaliaus nu
tvėrė Velpeana už plauku ir 
pradėjo jam kirsti, gėriau pa
sakius, galva per kakla. Pra
slinko geros penkios minutos 
kol galva buvo atskirta nuo 
lavono; galva perkirto pusiau, 
kiekvienas isz vadu aplaike po 
pusią galvos. Likusius sąna
rius, rankas ir krutinę pamažu 
atkapota, kas tuojaus padalin
ta tarpe kitu vyresniųjų. Su 
szirdžia ilgai daryta svarsty
mai. Kiekvienas norėjo szmo- 
cziuka gauti. Burtininkas ja 
padalino ant nelygiu daliu ir 
padalino vadams žiūrint in ju 
užsitarnavimus ir vyresnybe. 
Kibą nereikia ponams pasako
ti mano baimes ir pasibjaurėji
mo, pagimdyto taja regykla. 
Lengvai tas viskas galima su
prasti. Laukiau savo kaleinios 
su tokiu dideliu szirdies plaki
mu, kad nepaisiant bjauriu tu 
kanibalu riksmu, plakimu aisz- 
kiai girdėjau. Man kentejimo 
pasivėlavimas dar arsziau ma
ne smaugė. Vadai ramiai sau 
kepino ir valgė mano dranga, 
kol po tam neatsiminė ir ne- 
užilgio jie atsisuko in mane. 
Asz, būdamas tvirtu, pasiry
žau ne taip greit jiems pasiduo
ti. Ant galo atėjo kaleinia prie 
manes. Burtininkas ir abudu 
vadai prisiartino prie manės 
sir blizganeziomis akimis.

Geraduszis senelis jau ren
gėsi man iszlupti pirma 
kad staiga vilycziu lietus 
sipyle aplinkui ir tuojaus 
linkui baisiai visi sujudo; 
prieteliszka gimine užpuolė ta 
ju susirinkimą. Buvau iszgel- 
betas.

— Toksai tai yra, — pabai
gė Varin — mano baimes atsi
tikimas. Pripažinsite, ponai, 
kad jis galima pavadinti tipisz- 
ku.

— Isztikro, — atsiliepe 'Cha
teur. — Bet nematau ežia ko
kios mieros ponas sunaudojai 
del isztempimo šylu paženkli
nimo savo (baimes. Pripažinstu 
kad baime (buvo milžiniszka... 
bet kokiu budu ponas palygi
nai tos baimes pasekmes su 
džiaugsmo pasekmėmis?

— Kantrybes, — atsake Va- j 
rin. — 'Tuojaus apie tai pasa
kysiu. Netrukus sugryžes isz 
Afrikos insimylejau in mergi
na, Ona Thebaut. Galiu prisi
pažinti kad tai buvo pirmoji 
mano meile; per daug judantis 
gyvenimas apsaugojo mane net 
iki tai valandai nuo didesniu 
šerdies sielvartu. Tai-gi, tasai 
pirmutines meiles jausmas ma
ne visa panardino, taip kad be
veik pasilikau paiku, negalėda
mas net atlikti savo užsiėmi
mu. Ar galėjau tikėtis pasiseki
mo jeigu bueziau jos rankos : 
jeszkojas? Nežinojau. Kiek sy-1

Varin, pradėjo ir-gi meilintis griuvau... 
prie Onos. Buvo tai jaunikaitis 
patogus, miklus, szvelnus, pil
nas elegancijos ir apdovanotas 
prigimtais szposais, kas visu- 
pirmu pamusza sau moterių 
szirdis. Nebuvo jis vienok ne
paprastai insimylejas toj jau
noj mergaitei; buvau tikras 
kad be didelio gailesczio bu- 
cziau galėjas atsisakyti nuo 
savo tu pretensiju. Bet macziau 
kad jo pasistengimai buvo pri
imami labai nuolankiai ir jo 
kandidatūra su kiekviena die
na buvo vis tikresne... Toki bu
vo dalykai, kada viena gražu 
rytmeti Jokūbas buvo paszauk- 
tas in Algiera, isz priežasties 
kokio tai reikalo, kuris turėjo 
but atliktas tuojaus o kuris ji 
tenai turėjo užlaikyti kėlės san- 
vaites. Tasai iszvažiavimas isz- 
puole nesant namie ponams 
Thebaut ir Jokūbas negalėjo 
su anais atsisveikinti.

— Stebėtinai viskas iszejo! 
— pasakė man. — Matai tomis 
dienomis žadėjau iszreikszti 
savo meile merginai. Tas man 
labai ant rankos, turi puiku 
kraiti. .. jau buvau pasirengęs 
ta reikalą užbaigti.

Buvo tai vaikinas lengvati
kis, prieik tam egoistas ir netu
rintis nužiurinczio proto: ne- 
patemijo mano iszbalimo ir vi
sai nedasimislijo, kad asz bu
vau insimylejas Ona.

— Ar nenorėtum patarnau
ti? — tarė. — Būti man pirsz- 
liu- Nemėgstu raszinet... netu
riu literatiszko gabumo... atra- 
mentas ir popiera man yra pa
sibaisėtinas daigtas.

Visu pirmu savo szirdyje pa
jutau maiszta, pagaliaus vie
nok patemijau toj propozicijoj 
koki tai moraliszka kirti, kuris 
galėjo mane isz tos ligos iszgy- 
dyti. Apsiėmiau ta man sopu
linga role, kokios manos pra- 
sze ir prie to darbo pradėjau

1 ruosztis.
Bet kaip atsiradau priesz 

Onos veidą, kaip tik pasižiurė
jau in jos gražias akeles, kaip 
tik jos purpuro luputes nusi- 
szypsojo, parodant baltus ir 
žemcziuginius dantukus, pa- 
mecziau visai savistovybe it 
kaip tik galėjau isztarti 
kelis žodžius:

— Panele Ona, ateinu 
szyti... norės panele savo 
ka...

Pritruko man dvasios,

O tai dabar kibą man dalei- 
site manyti — pabaigė Varin, 
dedamas eukru in kava — kad 
džiaugsmas taip-pat gali būti 
visagalingu jausmu kaip ir bai
me!
—Stebėtina ! — atsiliepe Mo- 

renne. Buvai ponas kibą fizisz- 
kai nusilpnejas toje valandoje, 
kada atsistojai priesz mergina 
Thebaut.

— Tikėjausi tokio užmeti
mo! — atsake Varin. — Sztai 
pirmas atsitikimas turėjo savo 
vieta kada buvau Afrikoj: dru
gys nusilpnino mano nervu sis
tema. Tuo tarpu per antra at
sitikima mano sveikata buvo 
žydincziame padėjime.
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Chicage, tam dideliam mieste, 
Visokiu žinių galima iszgirsti, 

Ant kokio tai stryto, 
Nuo pat anksti ryto,

Visokios bjaurybes atsi- 
provineja,

Ir kožna praeigi užkabinėja. 
Viena rudplauke ten gyvena, 

Kaip Žydo kumele sena,
Visi “Raudon-plauke” vadina, 

Ne vienas jos neužkabina.
Bet ji nieko nedboja, 

Kožna su liežuviu aploja, 
. Visi nuo jos szalinasi,

Kaip nuo pavietres tolinasi.
Bijo kad jos dantis nepapultu, 
Szloves žmogui nenuplesztu, 

Buvo tai Subatos diena, 
Iszveže in ligonbute vaikina, 
Badai isz tos paczios auzos, 
Kur gyvena kelios bobos. 
Rodos kad buvo ju susi

rinkimas, 
Alaus ir gūžes traukimas,

Ba buvo girdėt szukavimai, 
Riksmai ir klykimai.

Kaip ligoni in ambulansa dėjo, 
Žmonių ant stryto stovėjo, 
Tuojaus langus atidarė, 

Raudon-plauke savo terla 
atidarė:

“Žiūrėkite, jau ta arkli nesza, 
Ir neva in szpitole veža,

Nebijokite, velnias savo vaiko 
negriebs,

Nestips ir tuojaus par- 
pleszkes. ’ ’

Vai tu nieksze, raudon-plauke, 
Kaip da tave Dievas su korone 

neaplankė,
Tokius žodžius ant ligonio 

kalbėt,
Ir priesz žmonis nesigėdyt, 
Juk jis tau nieko blogo ne

padarė,

Ir blogo žodžio neisztare, 
O gal tau negeras kad alaus 

nepundino,
Ir guzutes netrytavo, 

Tada butu geras ir gražus, 
Kad darytu blogus darbus.' 
Vai tu sudžiuvus skranda, 
Juk jau mirtis tau dalgi 

gelenda,
O tu piktybėse paskendus, 

Dieve mano brangus, 
Matau kad nieko nebus, 
O kada in ten pribusiu, 
Tada tau nedovanosiu, 

Gal kiek 'bobele pasitaisys, 
Ir nugara kocziolas isžlygys, 

Pasitaisyk tu, ragana, 
Ba jau priz'bitkavai gana.

* * k

Senas Szenadorio jaunikis, 
Nuo mergų atlikęs, 

Apie moterėles tupinėja, 
Guzute del ju neszioja. 
Tosios per diena geria, 
Ir fundatorius geria, 
Tai isz to džiaugiasi, 

Nesupranta kad isz jo 
monkinasi, 

Bobos per kriuki traukia, 
Pasigeria klykia ir riaukia, 

O kad gerai atsigeria, 
Palikia kvaili namo neria, 
Taip moterėles darykite,
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RASZYMO

Tieji kurie persikrausto iri 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c~“ 
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa.

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu. <^5e

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio 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 nubudimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaubi- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu......... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15o

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

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

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

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha 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; Vaikpcziu plepėjimas 
62 puslapiu ..............................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Vain
ikas 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 ...k...............................15c

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

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 nis; VieSzpats Jėzus ir misžke me-

•1
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

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

Ketvirtas prieakymas 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 
pacziuo’as. 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
ksimas 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 .............................. 15e

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-

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penria.
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— Utarninke pripuola Szv. 
Martino.

—■ Ketverge Szv. Stanislo
vo vysikupo.

—- Subatoje Szv. Alberto 
Didžiojo.

— Jonas ir Jurgis Pecziu- 
konei iszvažiavo in Cleveland, 
Ohio, dalyvauti laidotuvėse sa
vo tetos, Adeles Pecziukonie- 
nes, kuri buvo palaidota pra
eita Sukata.

t Jonas Kristapaviczius, 
(Christock), 616 W. Mahanoy 
Avė., staigai mirė namie szir- 
dies liga praeita Petnyczios ry
ta. Velionis pare jas isz darboo 
iszejo in miestą ir sugryžes 
skundėsi kad jaucziasi nesvei
ku ir in kėlės valandas vėliaus 
mirė. Velionis gimė mieste, bu- 
yo sunum mirusiu Martino ir 
Rožes Kristapavicziu, prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos 
ir buvo gerai žinomu gyvento- 
jum visiems. Paliko dideliam 
nuliudime paczia, po tėvais 
Mare Sabaliauskiute, septynis 
sūnūs ir viena dukrele kaipo ir 
tris seseres. Graborius L. Trus- 
kaus'kas užsiėmė laidotuvėms 
kurios atsibus Utarninke ryta 
su bažnytinėms apeigomis.

—■ Ponia Franciszka Ža
liene su duktere Teofile, iszva
žiavo Panedelyje in Newarka, 
N. J., dalyvauti laidotuvėse po
nios Žalienos marczios, Juozie
nės Akstinaviczienes.

— Raudono 
Kryžiaus meti
nis vajus ant 
rinkimo aukų ir 
nariu, prasidėjo

Utarninke ir trauksis per visa 
menesi. Aukaukite kiek galė
dami nes žmones reikalauja j ti
su paszialpos o ypatingai mo
teres ir maži vaikai kurie mir- 
szta neapturedami tinkamo 
maisto. Visa Europa laukia pa- 
gialbos nuo Raudono Kryžiaus. 
Todėl suszelpkite kiek kas ga
li paaukauti nes per tai iszpil- 
dysite didžiausia mielaszirdys- 
te kokia sziadien yra labai rei
kalinga.

— Utarninke pripuola Ar
mistice Diena, ant atminties 
užbaigimo praėjusios Svietines 
Kares. Diena bus apvaikszczio- 
jama malszei be jokiu parodu 
tik prisiminsime žuvusius ka
reivius.

— Thanksgiving szokis bus 
laikomas per Skulkin o Apskri- 
czio Sodaliėcziu Drauguve, 
Ketverge, Lapkriczio 27-ta d., 
1941, Brandonvilles Country 
Club svetainėje, kuris prasidės 
9:30 vai. vakare. Bus puikus 
užkandžiai su gerymais ir sma
gi orkestrą kuri pralinksmins 
svetelius. Tikietai jau parsi
duoda po $1. Sodalietes užpra- 
szo visu atsilankyti.

500 doleriu, likos uždarytas į 
kalėjime. i

— Kada Ona Misiuk, užda
rinėjo savo miltina ant W. Coal 
uly., apie antra valanda po pu
siaunakti, inejo du banditai, 
ir pareikalavo pinigu. Pastate 
misiuke su kitu kostumeriu už 
Įduriu, apiplesze register! ant 
40 doleriu ir iszbego laukan. 
Praneszta apie tai palicijai bet 
paukszteliu d'a nesurado.

Wilkes-Barre, Pa.— Lapkri
czio 18-ta diena, Szv. Trejybes 
parapinėje įsvetaineje, invyks 
‘Sour Kraut Supper,’ in kuria 
parapija kvieczia visus miesto 
ir apylinkes Lietuvius atsilan
kyti, praleistie smagu laika su 
savo pažystamais ir draugais.

t Szios ypatos mirė musu 
apylinkėje: Mare Maliszaus- 
kiene isz Forty Fort, Silvestras 
Kirkutis isz Lee Park, Teofilą 
Baleviczicne isz Nanticoke ir 
Martynas Slancziauskas isz 
Kingston, kuris mirė ligonbu*- 
teje nuo sužeidimu aplaikytu 
per troka.

Cleveland, Ohio f Adelina, 
pati Adomo Pecziukonio, 2166 
W. 38-tos uly., mirė praeita 
Utarninka po trumpai ligai. 
Paliko vyra Adoma, du sūnūs 
Juozą ir Antana ir dvi dukte- 
res, Marijona ir Adelina. Lai
dotuves atsibuvo Subatoje su 
'bažnytinėms apeigomis ir pa
laidota ant vietiniu parapijos 
kapiniu.

Tikėjimo Apeigos Abazuose Kareiviu

Norints kareivei Dėdės Šamo turi užtektinai dąrbo la
vindamiesi kariszkam moksle bet turi neužmirszti ir apie 
savo tikėjimo pareigas. Sztai Katalikiszkos pamaldos ab
aze Camden, S. C., kurias laiko kapelonas Vanholm o prie 
vargonėlių sėdi vienas isz aficieriu isz tojo pulko.

Isz Amerikos
PARĖJO NAMO PER 

VĖLAI

Torrington, Conn. —- Malonu 
man paraszyti keletą žodžiu 
apie czionaitinius musu gyven
tojus. Gal tik viena Lietuvisz- 
ka kolionija taip grąžei sutiki
me gyvena, kur randasi gana 
didelis būrys Lietuviu kurie 
yra savininkais savo žemiszko 
turto. Visi grąžei gyvena tarp 
saves, priguli in visokes drau- 
guves ir kliokus, seni ir jauni 
seka savo tėvu pėdoms, drau
gingai gyvena, rengia visokius 
parengimus ir pasilinksmini
mus. Girdėjau kad jaunu j u Ka
taliku kliubąs žada sutverti J. 
R.K.S.A. kuopa, kas butu labai 
malonu ir pagirtinas darbas, 
prigulėti prie taip milžiniszkos 
organizacijos.

Musu moterėles taipgi turi 
savo atskiras draugystes kaip:' 
“Rūtos Marijos Dukteriu,” 
tiktai gaila kad tokia garbinga 
drauguve moterių laike savo 
susirinkimu sarmatinasi kalbė
ti maldas kaip tai buna daro
ma kitose drauguvese priesz 
atidaryma susirinkimo. Atsi
rado tokiu nariu kurios geidžia 
panaikinti taji paprotį bet jei
gu Komunistai pradeda su- 
gryžti prie maldų, tai kodėl 
moterėlės negali užlaikyti taji 
puiku Krikszczioniszka papro
tį?

— Darbininkiszkas gyveni
mas jau pagerėjo ir daugelis 
dirba gerai. Dauguma czionais 
skaito laikraszti “Saule” ir 
da kiti žada ja užsiraszyti nes 
sako kad tai yra geras laikrasz- 
tis kuri kožnas gali suprasti ir 
skaityti. —Reporteris

Likos Nužudyta
Salisbury, Md. — Už tai kad 

jo pati, Mrs. Asbury Lewis, pa
rėjo per vėlai namo isz darbo, 
isz marszkiniu fabriko, jos vy
ras taip inpyko kad nuszove ja 
ant smert. Sake jis palicijai 
buk tikėjosi kad pati pareis na
mo anksti ir pagamins vakarie
ne jam ir vaikams. Porele buvo 
vedus penkis motus. Po nūszo- 
vimui moteres, szoko iii auto
mobiliu ir parvežė daktaru ku
ris nutarė kad motere jau ne
gyva.

Liūdnas Likimas Seno
Tėvo

Pulaski, Wis. — Senam ap
leistam tvarte kaimynai sura
do pasikorusi Szima Smelec, 
66 metu amžiaus, kuris gyveno 
su s'avo duktere. Senukas nebu
vo tinkamas prie jokio darbo o 
nelaba duktė nekarta jam isz- 
metinejo kad jis valgo duona 
dykai ir kad eitu sau kur jo 
akys ji nesza. Nelaimingas se
nukas daejo lyg tvartui ir ten 
pasikorė. Kaimynai labai inir- 
szo ant nelabos duktes kuri tu
rėjo visko užtektinai.

sMnandoah ' PA.
— Benas Dambrauskas li

kos aresztavotas per valdžios 
palicija užkerszinima užmuszi- 
mu prezidento Roosevelto kada 
dirbo kariszkam abaze, Indian
town Gap. Kiti darbininkai gir
dėjo kaip Dambrauskas kerszi- 
no prezidento gyvaseziai jeigu 
Amerika papultu in kare. Ne
galėdamas užsistatyti kaucija

Detroit, Mich. —Fordo Ri
ver Rouge dirbtuvėje automo
biliu sustojo dirbti 20,000 dar
bininku isz priežasties darbi- 
ninkiszku ergeliu per ka dirb
tuve paliovė dirbti.

Philadelphia, Pa. — Norfolk 
Steamship kompanija turi su
stoti dirbti isz priežasties strai- 
ko ir nesutikimo su darbinin
kais kurie spyrėsi už daug mo- 
kesties.

Kur Mano Sūnūs?
Rože Povilaitiene, 1237 E. 

Centre uly., geidžia dažinoti 
kur yra jos sūnūs Petras Povi
laitis, kuris radosi vaiske Com
pany H, 109-tam pekstininku 
pulke, Svietineje Kareje ir nuo 
tojo laiko nieko apie ji negir
dėjo. Bueziau szirdingai dė
kinga tam kuris pranesztu apie 
mano sūneli kur jis randasi.Ra- 
szykite Lietuviszkai ar Ang- 
liszkai ant tokio adreso:

John F. Gillespie, 
Service Office, Post 74,

American Legion, 
Mahanoy City, Pa.

UŽKASĖ PINIGUS

Melde Paszialpos Nuo 
Miesto

Johnstown, Pa. — Paszialpi- 
ne drauguve aresztavojo Rože 
Sitlakiene už apgaudinejima 
miesto ir ėmimą paszialpos kai
po ir pinigu, tvirtindami kad 
neturi isz ko gyvent. Detekty
vas vėliaus isztyrinejo buk Sit- 
lakai nesenei isztrauke isz Lan
kos 1,235 dolerius kuriuos inde- 
jo in bleszijie ir užkasė ant kie
mo, kad ant toliaus aplaikineti 
paszialpa ir niekas nežinotu 
kad jie neturi pinigu.

Daug Randasi Panasziu 
Moterių

Yonkers, N. Y. — Mrs. Aldo
na Chryston apskundė savo vy
ra kad tasai neduoda jai pini
gu ant maisto ir kad visus pi
nigus pats praleidineja. Kada 
sėdžia jo užklausė ar tai teisy
be ka motere jam užmetineja 
tai vyras pro aszaras atsake 
sudžiui: “Kaip-gi asz galiu 
viską praleisti kad ji nuo ma
nes viską atima kada tik par- 
neszu pėdo namo ? Ana diena 
isz savo pedes užmokėjau už ta
baka ir paperosus viena doleri 
o likusius 34 dolerius atidaviau 
savo paežiai už ka gavau tiek 
szunc poteriu kad ne pats val
ues negalėtu to iszlaikyt.”

O tai netikės vyras, kaip jis 
dryso iszleisti doleri be pavė
linamo moteres! In koza su to
kiu nelabuoju. Czia paeziule 
reikalauja ant szilkiniu pan- 
cziaku ir dresiu o jis iszdave 
net doleri ant tabako.

Slidžia tai iszgirdes nuspren
dė sekaneziai: Vyra paleido na
mo o moterėlei davė tiek pipiru 
kad atsimins lyg sudnai dienai.

Isz VisuSzaliu
Szove In Kristaus 

Muka I 
Carlow, Irlandija. — Girin- j 

inkas Barney Sullivan, idant 
tureli geresni gilinki medžiok
lėje szove in Kristaus Muka, 
kiuri stovėjo prie skerskelio, 
netoli girnos. Tamsunai Ai- 
riszei tiki kad priesz medžiok
le kas szauna in szventa Muka 
tai jokia iszuvis ne eina ant 
niek ir kožnas turi pataikinti į 
in žveri. Sullivan ta diena ne- 
sugryžo isz girrios su laimi
kiu, nes ji rado negyva su per- 
szaulu szonu.

Szventi Daiktai
Kiaulinyczioje

Alcaniz, Iszpanija.— Kaime
lyje Mataro, pas kaimieti Maz- 
zarona, palicija rado kiauliny- 
czioje pasietpta 40 svaru auk
siniu ir įsidabriniu pinigu, ir 
daug brangiu bažnytiniu indu. 
Iszaiszkinta kad laike paskuti
nes Namines Kares, kada tai 
Iszpanija konfiskavo bažnyti
nius turtus, žmones paslėpė 
tuos dalykus nuo valdžios pas 
kaimieti, kuris dabar likos a- 
resztavotas už paslėpimu ju 
nuo valdžios.

kis buvo patogiauses ant svie
to! Kad ji da karta parege- 
cziau!

— Apsimalszyk, szirdele, -— 
kalbėjo sene. Temykite idant 
gerai apsieitume! su tuom su
tvėrimu nes kaip jus su juoni 
apsieisit, taip dvasios apsibis 
su jusu kūdikiu. Žinau nuo sa
vo bobutes, kaip su panakziais 
atsitikimais daryti. Klauskite:

— Tas ka jum atsitiko, atsi
tiko karta ir kitai moterei. Pa
ėmus taji sutvėrimą nunesze in 
kukne, uždegė ugni ir užkabi
na katila ant ugnies. Po tam 
primusze kiausziniu, apezysti- 
no puikei luksztus ir inpyle in 
juos alaus, rodos norėdama vir
ti alų tuose lu’ksztuose. Kada 
tasai sutvėrimas paregėjo pa
gaminimus, isz didelio dy vo už
laužė rankeles ir paszauke:

— Senas kaip svietas esmių, 
turiu tris tukstanezius metu 
bet negirdėjau apie virala toki 
kad alų virtu kiauszu lukszte.

Ir sztai bjaurus sutvėrimas 
kasžin kur dingo o in jo vieta 
likos paguldytas jos tikras kū
dikis.

Taip tai kalbėjo iszmintinga 
boba ir tuojaus ketino pasinau
dot isz jos pamokinimu.

— Bet palaukit lyg vakarui, 
tegul užskambina ant “Anio- 
las Dievo,” nes tada valdžia

tam mergina buvo gera ir turė
jo daug kantrybes. Mergina sė
dėjo karta po medžiu; szale jos 
stovėjo gurbas kuriame gulėjo 
tasai bjaurus kūdikis. Tame 
pracitinejo pro taja vieta pui
kus vyrukas, berngs malunin-^.

. ko, gryždanias'lšz jomarko>Ne-i 
'sze jis rankoje didele szirdi iszb 
cukraus ant kuriosLuvo kokis^ 
tai navatnas paraszas. Andriu-! 
kas ndgalejo tojo paraszo per
skaityt bet tuom. ‘nesirūpino. 
Priejas prię Katriutės (tpip va
dinosi tarnaite) paszaifke:

— Kaip einasi Katriuk? 
Sztai tau atnesziau dovanele 
isz jomarko. - .

Patogi mergina paraudona
vo lyg ausu ir priėmė dovanele 
nuo berno. Po tam atsiliepe:

— Acziu tau puikei. ■ ' 
Andriukas susiraukė. ,
— O daugiau ne?
— Juk man senei prižadėjai 

buczki o geresnes progos nega
lėsiu rasti. Niekas nepamatys 
tik gal tas bjaurybe gurbe bet 
jis nieko apie tai nežinos. Na, 
Katriuk, duok pasibueziuot.

— Ej, nedrysk tu mane dasi- 
lypstet nes rėksiu!

— Jau asz tave atpratinsiu 
nuo rėkimo; pagriebė mergina 
pusiau ir jau norėjo pabu- 
cziuot. Bet Katriuka iszsmuko 
isz glėbio Andriaus ir riktelėjo

RASTINUKAS

gEPTYNI metai jau praėjo 
nuo laiko kada maluninkas

apsipaeziavo. Paeziule jo buvo 
patogiausia visoje aplinkinėje 
bet apie baime Dievo kaip ne
buvo taip nebuvo. Ant galo at
sirado. Nes ji nusidavė in ste
buklinga vieta, melsti Dievo ir 
paaukavo sidabrini kūdikėli— 
votiva, kuri pakabino ant ste
buklingo abrozo su kitoms au
koms. In meta po tam, davėsi 
girdėt malūne verkentis kūdi
kėlis.

• Nebuvo ir nebus tokio kūdi
kio kokis buvo mažas malunin- 
kelis o nudžiugęs tėvas iszkele 
tokias kriksztynas jog per ke
turiolika dienu apie nieką dau
giau nekalbėjo kaip tik apie 
taisės kriksztynas.

Ant nelaimes džiaugsmas tė
vu neužilgio dingo. Kūdikis 
persimainė ant bjauraus sutvė
rimo; galva turėjo kaip dynas, 
burna plati lyg ausu o akys bu
vo (kaip mažos torielkaites. 
Priek tam staugė per dienas ir 
naktis o apmalszyt nebuvo ga
lima jokiu budu.

Netoli nuo kaimo gyveno se
na boba bet iszmintinga kurios 
rodos visi jeszkojo. Nuvažiavo 
tada pas ja maluninkas idant 
ja parsivežti namo. Pavieszino

dvasiu dingsta*
Maluninke iszpilde viską kas 

jai buvo paliepta. Kada varpe
lis užskambino, pristūmė vyge 
su baisiu sutvėrimu prie pe- 
cziaus ir pradėjo pagamint vi
rala. Bet ar tai del to, jog tasai 
kūdikis nebuvo pamestas per 
dvasia o gal jau nekarta mate 
panaszius stebuklus, gana jog 
nieko sau isz tokiu pagamini
mu nedarė, bet pradėjo dą dau
giau verkti ir akimis vartoti.

Nenusidave burtai. Iszmin
tinga boba nuvažiavo adgalios 
namon o malūne da daugiau pa
stojo gailestis ir rūpestis.

Augino taji bjaurybe pagal 
prisakymus bobos. Nieko jam 
nestokavo o kad maluninke ne
galėjo priprast prie taip bjau
raus kūdikio, priėmė tarnaite 
už gera mokesti, idant ji prižiu- 
rinetu ir juomi rūpintųsi, priek

ISTORIJE apie Ila isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
saule Publishing co.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

rodos kad kas ja apipylė van
deniu.

Duryse pasirodė maluninke; 
dirstelėjo ant Andriuko perku- 
niszkai, jog tas net susilen-ke 
kaip kriukis, ir dingo krūmuo
se. Į,-,?'

Bet tuo pat laiku pasidarė 
stebuklas. Bjaurus kūdikis pa
kele rankas in virszu gurbe ir 
staigai paszauke:

— Senas kaip syįė^ąą ęsįpip,. 
turiu tris tukstanezius metu p 
nežinojau kad panaszus ste
buklas atsitiktu, — idant mer
gina, — kada ja bueziuoja, su
kliktu.

Isztares tuos žodžius, 
szmukszt isz gurbo, kaip 'žiur
ke ir daugiau jo nuo tos dienos 
nemato. Ant jo vietos gulejp 
gurbe patogus kūdikėlis,. isz- 
tiesdamas rankeles .in stoVįip1 
czia maluninke.

Džiaugsmas jieiszpasakyi^s 
pakilo visam malūne o mergi
na, kuri taip smarkei sukliki, 
apdovanojo maluninkas .pilna 
masznele aukso.'Nevilkydama 
ilgiaus, apsivedė Katriuka su 
Andrium ir daugiau jau ne- 
klykdaVo kada jis ja bueziavo 
ir visi malūne buvo linksmi.

-:------ ----- I 
Teisingos Teisybes į
— Žmones taip ilgai teisy

bes jeszk'O kol nedažinos tikrai 
kas tai teisybe.

—■ “Saule” kasztiubjė ant 
meto tiktai 4 dolerius, o už tai 
aplaikysi džiaugsma, užgana- 
dinima, ramuma, apszvieta ir 
daug visokios naudos. ■

—< Kas paskutinį. skatiką 
atiduoda ant garbes Dievo, tai 
yra paskutinis kvailys.

PAJIESZKOJIMAS
Asz Salomeia Budriene, pa- 

jes/kau savo sesere Vince Ven
grinio, kur gyvenome mete 
.1914, Pittsburgh, Pa., ir nuo 
tada persiskyreme. Girdėjam 
kad ji iszvažiavo in Detroit, 
Mich. Kas žino apie ja arba ji 
pati, tegul atsiszaukia ant 
adreso:

S. BUDRI S, '
Segler, N. J.

senia gerai ir nuvede in kam
barį kuriame tasai baisus ku-. 
dikis gulėjo. Iszmintinga mo-1 
tere paėmė kūdiki ant keliu ir 
akyvai ji peržiurėjo.

— Jusu kūdikis likos apmai
nytas ant szito bjaurybes. Tu
rėjote kuria nakti užgesyt ži
burį o tame laiko pikta dvasia 
ji apmainė ir paguldė jums in 
vyge szita sutvėrimą. Malunin
ke pradėjo graudžiai verkti o 
maluninkas kasėsi galva, žiū
rėdamas ant bjaurybes.

— Ir asz taip mislinau — kal
bėjo maluninke — jog tai ne 
mano kūdikis. Ak! Mano kadi-2

SKAITYKIT “SAULE” PLATINK1T

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

SAULE PUBLISHING CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Viesz. Jėzaus ir 
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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




