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Isz Amerikos Kalakutu Karalius Rengiasi Ant Mirties

“NAMINIS ŽALTYS”

Užėmė Vieta Gaspado- 
riaus Kuri Norėjo Isz- 
mest Laukan: Pats Pa

kliuvo In Beda
Brooklyn, N. Y. — Jonas 

Karpinsky apsigyveno pas jau-i 
na ir patogia gaspadinele, Ve
ronika Volskiene, pas kuria tu
rėjo “fain burda,” kad neuž- 
ilgio apvaldė visa narna, pasi
liko globėju ne tik gaspadine- 
les bet ir dvieju vaiku ir buvo, 
kaip tai vadina “pilna burna 
bosu’’ o savo gaspadoreli, asi- 
leli, iszgujo isz namo, liepda-

t

594,000 ITALU ŽUVO

Lyg Sziai Dienai

London — Pagal kariszka 
apskaityma tai lyg sziol, nuo 
kada Italija inženge in' kare, 
neteko 594 tukstancziu karei
viu arba 60 divizijų. Kožna di
vizija susideda isz 9,000 karei
viu — 39 baltos ir 27 Afriko- 
niszkos divizijos likos iszskers 
tos. O kiek Italu žuvo Rusijoj 
tai da nežine nes ten randasi 
devynios divizijos Italu kurie 
prigialbsti Vokiecziams.

Rusai Užmusze 
14,000 V okiecziu
Rusai Nusiire Pirmyn Ant 38 
Myliu, Baisiai Supliekdami Vo- 
kieczius; Angliszka Orine Flo- 

ta Užklupo Ant Vokietijos 
Padarydami Daug Bledes

Inas jam pasijeszkoti kito bur- 
do.

Turėjo nuskriaustas žmoge
lis eiti in palicijos stoti jeszko- 
ti pagialbos, apskundė burdin- 
gieriu ir teismas atsibuvo ana 
diena.. Sudžia Jonui iszskaite 
yiroka ir davė jam sekanti pa
mokinimą:

“Atsiminkie, žmogau, kad 
turėjai būti dėkingu gaspado- 
riui kad jis tave priėmė po sa
vo pastogia o tu ne tik nemokė
jai paguodot ji ir jo gerade- 
jystes bet užlindai jam už akiu 
kaip žaltys ir suardei jo lizdeli 
kuri jis sau pasirūpino. Gaila 
man kad tave negaliu nubausti 
ant deszimts metu vietoje de- 
szimts menesiu in kalėjimą.’’.

Palicija paėmė prielaidini 
po savo globa, tiesiog isz lovos 
kuria kitados naudojo gaspa- 
dorius. Del ko nedora motere 
jienubaude tai sūdąs to neisz- 
aiszkino o gal del to, kad nebu
vo kam prižiūrėti mažu vaiku.

Vietoj Munszaines Ra
do Ant Farmos Aukso

Warren, Ark. — Szerifas 
Williams, su pagialba keliu pa- 
licijantu, atvažiavo ant farmos 
Davis Foreman daryti krata ar 
friesuras uždrausto bravorėlio,

Norints per viena diena kalakutas (turkinas) bus kara
lium laike Dekavones Dienos. Kalakutas nebus kitokis kaip 
buvo praeita meta bet szi meta rasis jis ant stalo po visas 
dalis svieto kur musu “boisai” tarnauja kariumomeneje 
nes ir jiems Dede Samas nusiuns užtektinai kad jie atsimin
tu taja diena.

44 Užtrucinti, 400 Ser
ga Pavalgia Užtrucintu 

Kiausziniu
Salem, Ore. — Oregon State 

ligonbuteje 44 beprocziai ligo
niai mirė o 400 serga užtrucini- 
mu,.. valgydami, užtrucintus 
kiauszinius, valgydami pautie
ne isz kiausziniu panaudotu 
isz blesziniu, kuriuos jiems val
džia pristatė. Daktarai isz vi
sos aplinkines pribuvo gialbe- 
ti likusius ligonius kurie serga. 
In 15 minutu po suvalgymui 
kiausziniu, ligoniai pradėjo 
susirgti ir mirti vienas po ki
tam. Lyg sziai dienai serga 
daugiau kaip 400 moterų ir vy
ru toje prieglaudoje. Valdžia 
daro tyrinėjimą priežastim už
trucintu kiausziniu kurie rado
si bleszinese.

Duktė Priežastim 
Motinos Mirties

Passaic, N. J. — Kėlės san- 
vaites adgal pabėgo isz namu 

117 metu duktė Mildredos Zlo- 1 . *tek, apie kuria motina nieko 
nežinojo kur ji dingo. Motina 
sirgo džiova o pabėgimas duk
reles da daugiau instume moti
na in liga ir ana diena ji mirė 
nuo trūkimo szirdies, laukda
ma ir budėdama savo dukreles 
sugryžimo. Zlotek’iene turėjo 
64 metus amžiaus o pabėgėlė 
buvo jos vienatine pagialba ir 
ramybe namie.

Vokiecziai Neteko
5,000 Vyra Kaukaze

Moskva — Ant Kaukazo per 
kėlės dienas musziu likos už- 
muszta 5,000 Vokiecziu ir be
veik du kart tiek sužeista ir 
dingo nežine kur. Musziai atsi
buvo artimoje Ordzhokize, kal
nuose. Prie Stalingrado Rusai 
atmusze szeszis užklupimus 
Vokiecziu pasekmingai.

Nesijuokit, Vyrucziai, 
Ir Jums Gali Taip

Atsitikti
Walsenburg, Colo. — Edvar

das Hausman, atsikėlęs isz ryto 
eiti dirbti in kasyklas, dirste
lėjo in savo dinerke ar valgis 
jau sudėtas. Nepatiko jam val
gis ir už tai pradėjo iszradinet 
visokias priežastis savo pacziu- 
lei, kuri ilgiau negalėdama da-

Prigialbsti Mažiuleliui

Kada Johnnie Winters, ku
ris dirba eroplanu dirbtuvė
je, reikalauja pagialbos prie 
darbo, nes turi vos puspenk- 
tos pėdos dydžio, pasiszaukia 
in pagialba savo dranga pa
kelti sunkenybes. Nors jie 
mažiulelei bet turi sveika 
protą ir yra tinkami prie vi
sokiu darbu.

Isztikruju Turėjo 
“Pilna Burda”

Scranton, Pa. f Kareivis 
Juozas LbczinJkas, 22 metu, 
kuris atvažiavo namo atlankyti 
sa vo tėvelius isz Camp Picket t, 
Va., likos užmusztas per truki 
kada ėjo geležkeliu, artimoje 
savo namo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

laikyt tuj u “szuncpoteriu’’ pa
griebė uždangala (juszka) nuo 
pecziaus ir mete Edvardui tie
siog in galva.

Mikas krito ant grindų kaip 
jautis su perkirstu pakausziu 
ir turėjo būti nuvežtas in ligon- 
bute ant papiksinimo o mote
rėle nuveže in pavieto kalėjimą 
ant pakutos.

TRUMPOS ŽINUTES

Welland, Kanada — Penki 
darbininkai likos užmuszti ir 

129 sužeisti per sugriuvimą sta
tomo fabriko del Atlas Steel 
Co.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
' Bondus ir Markes.

MOSKVA — Rusai smarkei užklupo ant 
Vokiecziu artimoje Stalingrado, kuriuos nustū
mė adgal ant 38 myliu, užmuszdami 14 tukstan
cziu taipgi paimdami in nelaisve apie 13 tukstan
cziu ir juos iszvaike ant keturių veju in laika tri
jų dienu musziu. Rusai taipgi perkirto geležin
keli kuris pristatinėjo Vokiecziams visoki mais
tą ir amunicija. Žodžiu, buvo tai didelis smūgis 
kurio Vokiecziai visai nesitikėjo. Daugiau kaip 
150 Angliszku ir Amerikoniszku eroplanu už
klupo vela ant Vokietijos o ypatingai ant dide^ 
lio fabrikinio miesto Stuttgarto, padarydami 
ten dideles bledes sunaikindami daug kariszku 
fabriku ir dirbtuvių kemikalu ir kitokiu karisz
ku iszdirbyscziu.

Generolas MacArthuras pranesza buk Ja
ponai paskandino viena Amerikoniszka laiva 
Naujoj Gvinoje bet ir vienas Japoniszkas laivas 
likos paskandytas ir 90 Japoniszku eroplanu su- 
szaudyta. Anglikai su Amerikonais randasi tik
35 mylės nuo Generolo Rommelo abazo ir kaip 
manoma, visi Vokiecziai, ten, bus paimti in ne
laisve nes jau negali toliaus apsiginti nes yra jau 
iszsemti ant pajiegu.

fries jam kas tokis danesze buk 
pavis dirba namine.

Vietoje namines ir bravorė
lio szerifas rado paslėpta ketu
riose stiklinėse bonkose du 
tukstanczius doleriu aukse, pa
slėpta po grindimis, garadžiu- 
je. Szerifas sugražino jam pi
nigus nes žmogelis prisiege kad 
tai buvo jo* gurėjo jis auksa 
pedmainyt ant popieriniu.

50-Centinis Pinigas Už
laikė Jo Sveikata

Danbury, La. — Per 60 me
tu nigeris, “Uncle Hiran,’’ ne- 
sziojo sidabrini 50-centini pi
nigą burnoje, tikėdamas kad 
jis jam užlaikys gera sveikata 
ir prailgins jo gyvenimą. Pir
miausia insidejo jis pinigą in 
burna kada turėjo tik 18 metu 
amžiaus ir nuo tojo laiko ji isz 
burnos neiszeme. Senukas szia- 
įdien turi 78 metus ir yra svei
kas ir drūtas. ,

Philadelphia, Pa. — Petras 
Vasilevski, sugryžes namo isz 
darbo ankscziau kaip papras
tai, kur dirbo kariszkam fabri
ke, netikėtai užtiko savo lovoje 
burdingieriu Miką Zyga, mie
ganti malsziai prie szono savo 
pacziules. Mikas pabudo bet 
nei nemislino apleisti lova ir 
sziltos vieteles. Gaspadorius 
namo pagriebė kirvini kotą, 
prispirdamas negeistina sve- 
czia ant apleidimo lovos, gerai 
ji apdaužęs.

Palicija paėmė “traice“ in 
savo stoti kur prisisavintojas 
svetimos lovos užmokėjo 50 do
leriu ir turės atsedet 30 dienu 
in kalėjimą o neisztikima pa- 
cziule, už sulaužyma prisiegos 
aplaike 60 dienu in kalėjimą 
ant atvesimo. Vyras aplaike 24 
valandas in kalėjimą ir užmo
kėjo viena doleri bausmes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Kaip Gialbetis Laike Paskandinimo Laivo

Kariszka mokykla Coyoše Point, Californijoj, mokina laivorius kaip gialbetis isz 
skenstanczio laivo ir gialbeti kitiems gyvastis. Paveikslai parodo kaip kareiviai szoka in 
vandeni po apleidimui laivo, kaip atversti apsivertusią luotą ir kaip in ja gautis saugei.

Judoszius Lavai, kuris sziadien valdo Fran- 
cija, prispirtas per Hitlerį, aplaike ukaza nuo 
Hitlerio kad Francuziszkus gyventojus suvaldy
tu ir idant juos daugiau prispaustu nes kitaip 
bus praszalintas nuo savo vietos.

Prezidentas Praszo Kad 
Žmones Melstųsi Pade- 

kavones Dienoje

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas meldžia vi
su žmonių idant melstųsi Pade- 
kavones Diena Ketverge ir 

■praszytu Dievo palaiminimo 
kad Jis apsaugotu musu skly
pą nuo visokiu nelaimiu ir ne
vidonu užklupimu. Taipgi mu
su prezidentas praszo melstis 
už tuos kurie stojo musu apgy
nime ir už tuos kurie jau paau-
kavo savo gyvastis szioj e ir 
Pirmutinėje Svietineje Kareje.

1,500 Užmuszta Ant h 
Guadalcanal©

----------  ->■ /V'

Washington, D. C. — Ame
rikonai turėjo pasisekimą ant * 
Guadalcanal© užmuszdami 1,- 
500 Japonu o 800 pabėgo in < i 
tankumynus. Padėjimas ten' 
yra užtvirtintas ir Amerikonai“1 r '"s 
pradėjo apvaldinet visa aplin- 
kinia. Ta paczia diena likos pa- 
kandyta szeszi Japoniszki lai
vai.

London — Smarkus drebėji
mas davėsi jausti Antioche,
Sirijoj. Daug žmonių sužeista 

'ir daug namu sugriuvo. ?J -lb ■’
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Kas Girdėt
Nuo kokio tai laiko direikto-' 

riai tūlo New Yorjkinio banko 
s'zttiipinejo akyvai, ka veikia j u 
rasztiniirikai ir kiti darbininkai 
kad neužsiiminėja prie darbo. 
Patemino kad vienas kas valka- j 
ra vaiksztiinejo in tuia vieta su 
salvo draugais ant alaus ir losz • 
davo kazyrems. Už tai ji pra- 
szalino isz darbo isz priežasties, 
‘ ‘ paleistu'vingo gyvelninio ” ir, 
liepe peržiureti jo knygas, no-į 

Hints buvo geru darbininku. ( 
Kitas, velia, rasztininkas ’bu-, 

vo labai doras isz visu pažiurti,' 
Dievo-baiimingas, eidavo in 
bažniyczia kas Nedelia, gere 
tiktai įpiena ir vandeni ir direk
toriai ji labai ipalguodojo ir my
lėjo. Na ir kas atsitiko? Tas 
devotas veidmainys, priesz kė
lės saravaites, dingo, pasiimda
mas su savim banko 25 tulks- 
taiiczius doleriu. — Katras isz 
ju buvo isztikimesinis ?

Nekurie yra tosios nuomo
nes kad motere yra laikoma už 
žemesni žmogisžka sutvėrimą, 
už silpna ir negalinczia be vy
ri,sakos globos apsieiti, tankiai 
laibai neteisingai yra taip že
minama. Pažeminimą užsipel
nė ji tada, Ikada iszsižialdedama 
savo pafezaulkimo, seka vyrus 
pasidedama ju garbes, troksz- 
damia susilygint su tais kurie 
savo paszaulkime 'žemiau už ja 
stovi.

Moteriszike tanikiai savo dva
sioj yra tvirtesne už vyra, tan- 
.kiai daug narsiau ir didvyrisz- 
kiau kovoja su .gyvenimo pavo
jais. Szioje gadynėje moterisz- 
ke taip augsztai gali stot, jeigu 
su vėliava idealo eis in verpe
tus gyvenimo. Ji lengviausiai 
gali pergalint žmonijos prie- 
szus, jos galybe neapveikiama, 
jeigu iszsižadejus saivo “kas 
tai asz” ipasiszvens labui drau
gijos. Tas pasiszventimas mo 
teriszkiai yra lengva nes rei
kalauja vien teisingo pildymo 
privalumu jr motinos, bet tokia 
garbe suteikia tas pasiszven
timas! Juk tai vietoatiine laime, 
tarpe nelaimiu, skausmu ir asz- 
aru...

Bet sziadien moteres stovi 
lylgybeje su vyrais. Dirba jos 
pavojingose amulnicijos vieto
se, prie laivu, erop'lainu ir kitu 
kariszku instaigu.

laikrodi aplaike nuo dieduko o 
diedukais nuo savo dieduko ir 
t.t., ir jau randasi apie 900 me
tu j u szeimynoje.

Ne visi kurie szaukia: — 
“ Vieszipatie, Vieszpatie!” in- 
eis in dangaus karalyste, tik
tai tas, kuris pildo norus Tėvo 
damgisziko.

Ne visi kurie dangstosi Ka
talikyste yra gerais ir teisin
gais; tankiausia po skraiste 
Katalikystes dangstei didžiau
si latrai ir veidmainiai.

daneszama isz Vatikano, tai 
(Vokiecziai uždraudė jiems kal-l 
boti savo tilutiszkoje kalboje ir 
giedoti szventas giesmes.

Kk.l žmones yra pikti tai apie 
tai visi žinome. I

Nuo žmonių turime labai 
daug nulkensti, tankiai nekal
tai ir turime nuolatos klaustis: 
“isz kokios priežasties turime 
ikensti ir už ka mus ’kiti perse
kioja ir t.t.” N'e karta puse 
musu gyvenimo pereina nuola
tinėje kovoje su inpratimais ir 
budais žmonių kad net kantry
bes pritrūksta o bet turime sa
vo didžiausius prieszus mylėt 
ir pildyt Dievo prisakymus. 
“Mylėsi artima savo, kaipo 
pats save,” idant mes patys už
sipelnytum ant meiles kitu.

| Chicagoje ana diena atsitiko! 
dvi nelaimes, kokios tankiai' 
atsitinka — per tankiai. Du tė
vai sugryžo isz medžiokles iri 
paliko karabinus prie duriu.' 
Vienam atsitikime, 5 metu vai-Į 
kutis, siausdamas su tėvo kara-, 
binu, nuszove savo 3 metu bro
liuką. Antram atsitikime, 12 
metu vaikas nuszove savo jau
nesni broliuką ant smert. Tėvai 
aiszkinosi kad nemane jog ’ka-' 
rabinai buvo užprovinti. Toki 
atsitikimai atsitinka per tan
kiai o ypatingai medžiokles 
laike.

Tai gl'eltai isžrunijO;
* * *

Apie VL'kesbęri nekuriose 
peczese,

Dedasi negeriausia, 
Baisei bobeles iszdykia, 

() ir niekam netikia.
Jeigu jauezia kad vyras pinigu 

turi,
Tas atsikratyt nuo ja negaili, 

Bet vaikinai, 
Nekoki avinai, 

Žino kad bedarbe, dorai 
elgiasi,

Nuo tokiu bobų szalinasi, 
O, kad jus bobeles, pra

smegtumėte,
Arba prie Dievo atsivers

tumėte.

Aplaike Pirmutini Gumini Rata —■ Kas auksztyn akmenis 
mėtys, tas pats guzą aplaikys.

1STORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai-

] me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
' :: 250 ::
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_ Protingu yra būtie 
paezedium; jeigu cze- 
dini taji paezeduma. 
Amerikos Kares Bo

nai ir Markes tau prigialbes ir 
prigialbes Amerikai. Pirkin- 
ekite Amerikos Kares Bonus ir 
Maukęs SZIADIEN!

Skaitome žurnale Colliers 
Weekly apie nepaprasta laikro
di kuri turi Indusu kunigaiksz- 
tis, mieste Balnkoke, Indijoj.

Didelis varpas yra pakabin
tas ant medžio, artimoje laik
rodis ir žemai ant žemes guli 
daug žmogiszlku kaulu, visi su- 
maiszyti guli ant krūvos — gal
vos, rankos, kojos, szonkaulei 
ir kitos dalys žmogaus, viso ten 
randasi kaulai dvylikos žmo
nių.

Kada rankos laikrodžio pa
rodo pirma valanda, isz ikruVos 
kaulu atsikelia visas žmogisz- 
kas szkelietas, ipaima plaktuką, 
suduoda in varpa viena syki 
alnt ženklo kad jau pirma va
landa. Ir taip eina po kaleiną. 
Kada ateina pietus ar pusiau
naktis, visi dvylika szkelietai 
susideda, paima plaktukus ir 
kožnas suskambina po karta, 
tai yra dvylikta valanda, po 
tam vela visi supuola alnt vie
nos krūvos, pairia kauliai.

Kas taji stebėtina laikrodi 
padirbo tai nežine nes pats Iku- 
įiigaiksztis nežino^ .kuris taji

Juozas Bonieviez, isz Chica- 
gos, buvo tokiu szyksztuoliu 
kad1 gailėjosi nusipirkt sau 
laikraszti idant pasiskaityt ir 
žinoti kas sziadien ant svieto 
dedasi. Žingeidus buvo labai 
todėl pasivogė kaimyno laik
raszti gulinti prie 'duriu bet ant 
to darbo likos u’žtemintas ir pa
gautas ant vagystes. Už ta va- 
gyysta vertes keliu centu, sli
džia ji nub'audle pagal instatus 
teisingai: Vagilius turėjo už
mokėti tris dolerius tam, nuo 
kurio laikraszti pavogė ir sūdo 
kasztus 50 doleriu arba de- 
szimts dienu'in kalėjimą.

Jeigu da baustu taip vadina
mus “ dykaskaiezius, ” kurie 
pildo moraliszfka vagysta per 
atnaujinimu prenumeratos ku
rie skaito kelis menesius dykai, 
tada ir musu Lietuviszkos isz- 
davystes tvireziau stovėtu o 
gal ir redaktoriai geresnius 
czeverykus ir kelnes dėvėtu, 
kurios beveik nuplyszo sėdint 
jiems per dienas ant uslanu.

Tarp musu Lietuviu gal but 
daugiausia yra tokiu kurie už 
dyka norėtu kaityt, todėl, at
galima tikėtis kad mes kada 
apsiszviesime.

Pacztas apreiszke kad tieji, 
kurie geidžia siausti dovanas 
del kareiviu, kad ne vilkintu il
giams kaip lyg 1-mai d. Gruo
džio, nes jeigu vėliaus siuns tai 
pacztas neužtikrina kad jie ap
lankys ant laik ant Kalėdų nes 
szimet Kalėdinis pacztas bus 
didėlis ir siulncziamas in visas 
dalis svieto del kareiviu.

Herbertas Hoover, kuris rū
pinosi paskutinėjo kareje pri
statyt visokio maisto del toli
mu badaujaneziu gyventoju, 
apreiszke kad 500 milijonu 
žmonių dabar, visose dalyse 
svieto, kur tęsiasi kare, neturės 
užtektinai maisto. Kad kare ir 
neužilgo pasibaigtu tai svietas 
vis-gi neturėtu užtektinai mai
sto o taji maistą turės prista
tyt Amerika. Dabar yra-laikas 
pasirengti ant iszmaitinimo 
svieto po karei.

Lietuviszki ir Lęnkiszkil 
darbininkai Vokietijoj, galės1 
melstis tik karta ant menesio j 
nes Vokiecziai pavėlina jiems 
lankytis in bažnyczia tik viena 
Nedeldieni ant menesio. Kaip

i Ar žinote vyrai,
i Paklausykite manes o bus jums 

gerai, 
Ypatingai kurie rumatizma 

turite, 
. O iszsigydyt negalite: 

Gerkite gaižutes kuodau- 
giausia, 

O bus jums sveikiausia, 
Kiek tik asz pažinojau, 

Ir kur ti'k girdėjau, 
Tai guzule taip padare, 

Kad ant amžių žlibas uždare, 
Ir isz svieto iszvare.
Rulmatilksas nustoja,

Ir ligonis daugiau nedejuoja, 
Ka tik skauda, reikia, gert,

O kaip gerymas nemaezina tai 
geriau pasikart, 

Brolycziai, su gazolinu ugnies 
neužgesysi,

Su guzute rumatikso neisz- 
gydysi.

* * *
Pittsburge ne yra gero, 

Moterėlės prie gerymo 
priprato, 

Juk szirdeles ant pagalios, 
Nesveika gert ant ligos. 

Jau ne viena baisiai isz- 
sipurtus, 

Terla, szirdžiukes iszpurtus, 
Baisu ant tokios žiūrėt, 
Turi žmogus net drėbėt.

Julk vyrai uždirba, kam czedyt, 
Kam ežia ant senatvės pavest? 

Jeigu numirs vyras, 
Tai atsiras kvailys kitas#, 

Jaunenis, 
Gudresnis.* * *

Vienas džentelmenas sportelis, 
Iszlepintas tėvu sūnelis, 

lu skiepą i n lindo, 
Tropais auksztyn nudąiliaio.
Fruintineje st u boję rado 

pinigu, 
Ant ’komodos pora doleriu, 

Bet da negana to, 
Priėjo prie bakso, 
Nebuvo užvaikytas, 
Tiktai atralkytas.

G as pad i ne i szgi r do, 
Kad kūdikis žemai pravirko, 

Ba virszuje lovas klojo, 
O kūdikis žemai miegojo- 
Paskubino žemai nulipt, 

Ir pasisekė sportuka užtilki, 
Kaip jis po balksa grabaliojo, 

Daugiau p/iigu jeszkojo. 
Moterėlė riksmą padare, 

Sportelis peiį fruntine i'sznere, 
Ęa isz laik sau atkabino,

DEL’ KO 7” i 
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Antra diena sutvėrimo, pap
rastai, idant inepasivelint savoj 
darbe, Dievas sutvėrė szlelkteli. j

Davė jam trijų laipsniu narna 
prie parko, puikius arklius ir 
Molnte Carlo, idant sžlektelis 
galėtu praleisti savo laika prie 
kazyriu, po tam jo užklausė:

— Ar esi užganadintas ?
— Taip, esmių, garbe Tau, 

ant augsztybiu, esmių labai už
ganadintas.

Treczia diena. Dievas sutvė
rė miesėzioni-kupcziu.

Taipgi davė ir jam dideli na
mą, bizni žemai su visokiais ta- 
vorais, davė jam riebia motere 
parėdyta szilkais ir prigial'be- 
toja ir užklausė jo:

— Ar esi užganadintas?
Kupczius nusijuokė užgana- 

dinaneziaį atsakydamas: “Ne
randu žodžiu idant tinkamai 
padekavoti, o Augszcziauses 
Vieszpatie, esmių labai užgana
dintas isz to, ka man davei. ■

Ketvirta diena sutvėrė Die
vas Žydą.

Davė jam puikia kareziama 
ir Soria su rėksmingu buidu ir
davę jam gojų kad turėtu ka 
apgaudinėt ir Dievas jo už
klausė:

— Ar esi užganadintas, Ic- 
kau ?

Žydas žemai pasikloniojo, 
nusiėmė jarmu'llka ir szypsoda- 
masis atsake:

— Nu, aeziu tau, Ponas Die-

Amerikoniszki Vadai 
Afrikoj

Generolas D. Eisenhower, 
vyriauses vadas Amerikon- 
iszku kareiviu Afrikoj, kuris 
supliekė Italus ir Vokieczius, 
atiduoda garbe generolui 
Mark Clark kuris yra jo pa- 
gialbininkas tuose musziuo- 
se. ' ■

Stanley I. Mason, darbininkas kariszkam fabrike Tren
ton, N. J., aplaike pirmutini automobilini rata kuris yra 
padirbtas isz netikro gurno, bet iszrodo kaip papras
tas guminis ratas. Aplaike ji-ai pavelinima pirkti taji ra
ta nuo Administratoriaus Wa'ter Hochner.

ve, asz esmių fain užgianadin- 
tas!

Aiit galo Dievas padare isz 
likusio molio mužiką..

Dave jam puikia grinezele 
puiku soda pilna vaisiu, daug 
lauko, drūta Maryte su keliais 
vaikais, du arkliukus, tris kar- 
vukefe, klluone’li pilna kviecziu 
ir rugiu ir ant galo užklausė:

— Ar esi užganadintas isz to 
visiko ka daviau?

Mužikas pažiurėjo piktai ant 
visko, susiraukė ir atsake:

— Tai va, nevos... bet...

— Na, ko daugiau reikalauji ?
— Dievulėliau, viskas gerai, 

tiktai bukie taip geras, pridek 
da keliolika rubliu ant vodkos.

Nusikreipė Dievas nuo mu
žiko nieko neatsakydamas ir 
nuo tojo laiko neturi geros 
akies ant mužiko, todeil ir szia
dien visi mužikai ne yra uižga- 
nadinti ir vis rugoja ant Pono 
Dievo. —E.B.

Neuzmirszkite Guodotini Skai 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
cnirszo ir prasze idant nesulaikyt' 
laikraszczin PASKUBINKITE f f 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna
vimą be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkininio už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing’Co„ 
Mahanoy City, Pa.

—$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.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

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

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 Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulajkvt; 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 
jiąai 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. 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. 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

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 
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- 
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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................ 1 5e

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

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

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

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

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

No. 158 Ketnr’os istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje! Pabė
gėlė: Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
60 puslapiu' .. ...i'..........15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budy ne; 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. Kode! 
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. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; 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- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiir'ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 16®

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Kaip Motiejus Keliavo Po Pekla
Padirbo Signola

Bilst! Bilst!
—*0 kas' ten,?
-V- Tai asz, Džimas.
— Taigi, atidarykite, tai pa

matysite.
Atsidarė Rojaus vartai ir 

sargas, Szv. Petras atsistojo 
ant prieangio. Greta jo spar
nuotas aniuolas su ugniniu 
kardu..

— Tai tokįs tu, Džimas? 0 
kodėl nesivadini staeziai Mo
tiejus ?

— Nu-gi tie szun-snukei, at- 
sipraszant, Amerikonai, per- 
kriksztijo mane ant Džimo, — 
atsake Motiejus-

— Tik neikoiJiok, nes žinai 
kad czia dangus. Nereikejo 
duotis p-ersikriksztyti ir dabar 
nekersztauk. Koksai isz tavęs 
Džimas? Užtenka tau ant vei
do pažiūrėt nors nuskustas. 
Kiekvienas pažys kad Motie
jus esi.

— 01 kaip czia jus viską ži 
note, gi ir pats gailėjausi gero 
vardo bet ka daryt, — atsake 
Motiejus.

O szv. Petras ant to: atsake:
— Lysk, tik įkabink, kad ne- 

inlystu kokia Ruska duszia. Ju 
czia grūdasi tidk ir tiek su ne
tikrais nuo popiežiaus pralei-

ir .gaude' duszeles-žuvytes in 
szilkini tinklai, ne su meszkere, 
kad žuvycziu snukucziu nesu
žeisti.

Pažino Motiejus savo patro
ną pagal paveikslėli, kuri bu
vo pasikabinės virsz lovos.

Nepaisė ant to, kad ji in Dži- 
ma buvo Amerikonai penkrik- 
sztija, 'bet meldėsi in savo Szv. 
Motiejų.

— Sveiki bukite, mano pat
rone !

— O, sveiks, mano Motie
juk, isz Lietuvos!

— Asz dabar isz Amerikos, 
mano IbraiUgus patrone.

— Isz Amerikos, — žiūrėki
te. Sėskis, Motiejuk, ir papa
sakok ka, — sako patronas žu
veles 'begaudydamas.

Motiejus dairosi laižydama
sis ir kalba:

— Valgyt noriu, Szv. Patro
ne.

— Užmirszk apie valgi ant 
visados, brangus Motiejuk. 
Nuo valgymo paeina visi nusi
dėjimai ir ligos.

— Maniau kad tais žuvytes 
gaudote ant maisto, pasninko.

— Ne. Tai yra geros duszy- 
tes. Isztnaukiu jas isz vandens 
kad jos ant saulutes susisziildy-

Į — Sveiks, druts, Motiejau! 
Ar valgy t nori ? . '

— O, tai-gi da ko! i
— Seak. () isz 'kur tai? — 

kausia Liucipieris. I
| — °, isz toli, — sako Votie-1

ne-lkur anioleliai gieda bet taip jus, bet nenorėjo prisipažinti > 
liūdnai, tarytum neregys smui- kad isz dangaus pabėgo, nes, 
kuoja kur ant atlaidų .arba bi- 'gal czia butu, jo nepriėmė. O be-j 
tęs sodne saulutei kaitinant, žiūrint in žąsieną jam net sei- 
Jokio gyvumo, ne giedojime, les varvėjo.
ne visam danguje. O valgyt) 
kaip nebuvo taip ir nėra. Va-- kio nors darbo, nors už viena 
gas! galvoje Motiejus.

Vaikszczioja, vaikszczioja 
Motiejus, žvalgosi

— Ar nesurascziau ežia ko-

valgi ?
— Jeigu nori dirbti, gali sau 

jeigu esi,Motiejus, žvalgosi, kad kur pasijeszkoti darba, j- 
nors koki vaisiu surasti bet kur | tekis mulkis o valgyt į 
tau, visikas gražu, dailu, bet tik nori.

VXAXX uxu 1 L i u
dima.is. O kaip-gi tu czia pate- tu o ne viena ir kuna žemiszka 
kai ?

— Atvede mane czionai szi- 
tas, sztai, žmogus ar aniolas. O 
buvo sztai kaip: Dirbau prie 
boileriu- Baisiai sunkus dar
bas, szv. Petreli. Jusu laikuo
se Įmones nenusidirbdavo taip 
sunkiai. Turėdavau užkurti 
szeszeta peeziu. Dirbau metus, 
dirbau kitus ir treczius, net 
akyse temdavo. Na ir sziadien 
plyszo peczius, mane sudraskė 
ir czia atvtede, arba atnesze, — 
atsake Motiejus.

— Užsipelnei dangų. —■ Pa- 
sivieszek czia ir susijeszkok sa ■ 
vo patroną Motiejų, — atsake 
Szv. Petras.

— O kaipgi bus czia su bur- 
du, su apskalbimu, 
tai ežia vietos yra 
klausia Motiejus.

— Tu da vis apie 
dalykus svajoji. -Czia, rojuj, 
niekas nevalgo, — sako Petras.

Motiejus pasikasė galva ir• 
truputi nuliūdęs — kaip-gi tai 
be valgio — nuėjo jeszkoti szv. 
Motiejaus, savo patrono.

Vaiksztineja Motiejus ir 
žiūrinėja bet patrono nesima
to. Pasiklaust neiszdrysta nes 
czia, turbūt, Lietuviszlkai ne
kalba. Viskas czia taip keista. 
Visi tik žiuri in Motiejų isz pa
niūru, truputi juokiasi isz jo 
kudlotos galvos, pajuodusio 
veido ir isz dideliu nusidirbu
siu ranku. Truputi nesmagu 
pasidarė Motiejui ir galvojo 
pats sau: Visur vienodai. Dirb- 
kie ant visu, paskui tave isz- 
juokia. Bet nieko, tik eina to
liau, — gali 'kur ir sutiks savo 
patroną szventa. Jau jam ir 
koktu pasidarė.

Saulute pakilo augsztai, jau 
apie piet, jau ir vidurius jam 
suka. Užkastu ka nors bet da 
prie Rojaus tvarkos nebuvo 
pripratęs, — o czia, del Dievo 
Szvento, nieko nėra užkąst. Dū
sauja ir jesžko Motiejaus.

Vaikszczioja, vaikszczioja ir 
dairosi, 'kur czia ji galima butu 
atrast

. Šųrado ant galo. Ant kranto 
ežerėlio su auksinėmis 'žuvytė
mis sėdėjo sau Szv. Motiejus

nes sėdėt 
daug? —

žemisžkus

insidėda, ,— aiszkino Szv. Mo
tiejus.

— Vieni dyvai, vieni stebuk
lai.

— Ar senei jau kaip esi Ro
juje?

— Nelabai enei, — saiko Mo
tiejus.

— Ar norėtum matyti kas 
dabar ant žemes darosi? — 
klausia patronas szventas.

— Da ir kaip. Galbūt jau bo
ba vakariene verda vaikams.

Szv. Motiejus paėjo netoli 
su Motiejum ir pravėrė dan
gaus langeli.

Ir ka Motiejus pamate?
Boba nemislija apie gailesti 

po vyro užmuszimui. Isz drau
gystes atsiėmė po-smertinius 
piniguls ir pasidalino su kunigu 
už palaidoj ima.

'Kunigais geria už jo pinigus 
ir boba geria. Du jaunikiai ne- 
szioja alaus pante po paintei. 
Degtines bonka stovi ant sta
lo. Deszra verda puode ir du
rnai sklaidosi po stu'ba o tamsu. 
Motiejus tik seile rija. O, tai 
likimas.

Atsitraukė liūdnas nuo lan
gelio ir jau nepraszo daugiau 
szvento patrono kad ka nors 
parodytu.

Vaiksztineja po dangų bet 
visur vienodai. Tyku, tik kur-

valgymui netinka.
Gryžta prie savo Szv. Patro

no ir saiko:
— Motiejeli szventas, asz 

ežia nedaiaikysiu.
— O kodėl tai ?
— Et, be apmaudos pasakius, 

viskas ežia taip keista. Jokio 
darbo, jokio judėjimo o man 
taip neramu.

— O kaip tau atrodo, — 
klausia Szv. Motiejus, — kur
gi tu eitum ?

— O gal pekloj geriau butu?
— Kaip sau nori, man-g’i 

czia geriau, — sako Szv. Motie
jus.

Tuo tai ir pasibaigė pažintis 
Motiejaus su savo patronu.

Prie vartų dalngiszku iszei- 
nant vela turėjo susirokuoti su 
Szv. Petru, kad isz dangaus no
rėjo pabėgti. Szv. Petras galvo
jo kad tai neszlove dangui, jei
gu žmones pradės bėgti isz 
dangaus ir da toki žmones 
kaip Motiejus.

Ant galo sako szv. Petras:
— O ant galo kaip sau nori. 

Jeigu tau geriau pekloj tai pa
mėgink bet antru kartu jau 
prie manės nesikreipk.

Ir nuėjo sau Motiejus. Vela 
eina, eina didelia lyguma ir at
sidūrė prie puikiu vartų.

Visi isz gryno aukso, bran
gus žemeziugai szviete juose, 
tarytum žvaigždes, taip puikiai 
visikas buvo padirbta. Galvoja 
sau Motiejus, kad czia velniai 
ne tinginiauja-, — gal ir asz czia 
koki darba surasiu.

Priesz vartus ant auksinio 
sosto, tarytum (kokis caras, sė
dėjo pats Liucipieris. Buvo 
gražiai pasirodęs, tarytum kok
sai karalius ir rankoje laike žą
sies ku'lszi o taukai varvėjo 
jam per smalkra/ Butu Motie
jus jam isz ranku isztraukes 
kulszi, kad tai nebutu buvus jo 
vefllniszka didenybe. Bet susi
laikė ir galvojo kad vis-gi taip 
blogai nėra, kad velniai žąsie
ną valgo. Ir del žmogaus atsi
ras kokia deszra arba karku- 
te.

— Sveiki bukite, ponas vel- 
neli!

— Acziu jums, tamista vel
nias.

Užkando sau pusėtinai Mo
tiejus —- kaip tikras Motiejus 
ir jau Liucipieriaus nesiklaus- 
damias ar leis jam in-eiti in pek
la, grūdosi pirmyn.

Czia tiktai pastate akis vi
sus stebuklus pamatęs, net jam 
galva apsisuko.

saule linksmai szviete, vir- 
szuj 'kalnu žali medžiai o ant 
ju puikiausi vaisiai auga.. Vi
sokeriopu ipaukszcziu cziulbe- 
jimias užslėgė žmonių balsus,— 
gal ir ne žmonių. Puikus, van
dens szaltiniai krito nuo kalnu 
iszsitaszkdami in putas o van
dens laszeliuose kybojo orą- 
rjksztes nuo vieno kranto ant 
kito.

Medžiai ir gėlės kvepėjo... 
szyiesa nuo brangiu akmenų o 
kokia stebuklinga muzika grie
že ore ir fisur...

Motiejus isz karto susiglumi- 
jo pamatęs tokia pekla. Pasa
kodavo tuo ll'aik, kada jis dirbo 
kalvėse, kokius puikius rumus 
turi kumpanistai, tie didieji isz 
Pittkburgo milijonieriai. Tas, 
ka ežia pamate, pervirszijo sa
vo puikumu viską ka buvo ant 
žemes girdėjas.

Eina Motiejus, eina, o isz nu
sistebėjimo negali atsigauti. 
Sustojo ant galo ir žiuri.

Trys žmones rita dideli auk
so gabala. Ant gabalo vis ■ pri- 

daugiau 
auga ir

Palicijos vadas, James Gray, 
isz McKeesport, Pa., padirbo 
orini signola kuris duoda 
ženklą ant užtemdinimo mie
sto. Padirbtas isz szmoteliu 
senu paipu. Jis,tokiu budu 
suczedino miestui szimta do
leriu kuriuos ketino iszduoti 
ant naujos szvilpines.

nai kompanistai. Supredentai 
i nesziojo jiems stikluose raudo- 
' na vyną isz. darbininku isz- 
sunlkta. Isztisos darbininku ei
les stovėjo szale rūmo sicinos.

1 Tie darbininkai su kvaila. 
(iszvaizda, stiprus, sveiki, 
džiaugėsi, kad gali duoti kapi
talistams atsigerti savo kraujo. 
Formaliai pjaustė ju ’kuinus ir 
leido szilta, sveika krauja. Po
nija siuto, dainavo, juokėsi, 
klykė ir valgė darbininku kulnu 
sąnarius. Tu, kuriuos maszi- 
nos sutrynė, arba tu, kurie kri- 

' to kareje už kapitalistu laba, 
į Pekliszka muzike žaidė ant in- 
I struimentu, padirbtu isz darbi
ninku kaulu.

O ten toliau paezios ir nu
mylėtinės milijonierių, fabri- 
kalnltu, szoko ir dainavo, visos 
szilkuose palsipuoszusios. Rū
bai ju buvo papuoszti suakme
nėjusiomis aszaromis naszlliu 
ir naszlaįcziu, 'kurie tėvu buvo 
nustoja. Ponios tos liepe rinkti 
sziltas aszaras in indus ir jas 
gere. O aszaru niekuomet ne

nes vargszu vaiku ir 
niekuomet nepritruk-

stokavo 
motoru 
davo.

Vienas verke nuo sza'lczio, 
kitas isz bado nes tėvas isztisus 
metus vaikszcziojo be darbo.

Marinis Karalius

Tarp laivoriu yra paprotys kad plaukiant per dali 
svieto kuri perskiria viena pusią nuo kito, iszrenka jie tarp 
saves Marini Karalių kuris apsudina visus nesupratimus 
tarp laivoriu.

sivelia ir prisivelia 
auksiniu piesku, jis 
dauginasi.

Žmones tarp saves visiszkai 
nesikalba tik rita ir rita. Pra
kaitas varva nuo ju veidu, var
va in ju akis ir burna o jie rita 
ir rita.

Akys jiems gatavos iszszok- 
ti, kaip jie žiuri in žibanti gel
tona auksa.

Lauke Motiejus 'kuomet jie 
pails ir padarys ka nors gra
žaus isz to aukso gabalo.

Sekę Motiejus paskui žmo
nes ritanezius vis auganti auk
so kamuolį ir ne nepatemijo 
kaip paskui ji jo pėdomis seke 
žingeidus velnias.

— Ar patinka tau, Motiejeli, 
auksas? — klausia beuodegis 
velnias.

— Patinka. Bet kas isz to 
bus ?

— Nu-gi nieko. Tie žmones 
per amžius raiezios ta aukso 
kamudli, be atsilsiu. Niekas
jiems ndliepe tai daryt bet to-, 
kis ju pamėgimas. Vien tik to 
iszmoko ant žemes ir czia ta 
dirba.

— O tai baisus darbas, ir per 
niek.

— Niekas jiems neliepia to 
daryt o mes czia tik del to kad 
pažiūrėt kad jiems nieko nesto- 
kuotu, — sako velnias. Eik 
szen, kartu eisime. Parodysiu 
tau ka. kita, nes matau kad esi 
žingeidus. Dirbti nesiskubink
nes užtektinai prisidirbai gy-Į Markes. 1 _ 
vendamas. Pasilsėk, Motiejeli,' SKAITYKIT‘MAUT,E” TLATINKIT ,

ir žingeidžiai žiūrėk ka maty
si.

Paėjo kelio galeli.
Pavesije dideles liepos stovė

jo ^augsztas purpurinis sostas. __
Žmones grūdosi ant to sosto ir 'Kitas verke dėlto kad uždarbis 
vieni kitus nustumdavo. Buvo 
tai popiežiai. Szalle ju ir isz sžo- . 
nu po liepa buvo daug Rymisz- 
ku vyskupu, Liuteroniszku, 1 
Pagonisziku (sta'bmel disz'ku)
Žydiszku ir daug kitokiu kurie 
kete dideli triuikszma. Sake pa
mokslus nors niekas ju neklau
sė. Szukavo, rėkavo, tartum aut 
kermosziaus kele tikra pek
liszka triuikszma. Žemesnieji 
kunigai didėlėmis sziupelemis 
bere ant vyresniųjų auksinius' 
pinigus. Augo isztisi kalnai tu Į 
pinigu ir nukrisdavo žemyn o 
jie vis 'bere ir bere. Atsirasda
vo tokiu 'kurie rydavo auksi
nius pinigus ir tolydžio buvo 
alkani.

Kunigai prakeikdavo stab
meldžius, Katalikus, perkūnus 
trauke ant daibi'ninku kurie 
vienijosi ir reng-esi kovon su 
kapitalistais: prikalbindavo 
prie nuolaidumo vyriausybe. 
Bet tik tolimas aidas niuo aug- 
sztytnl kalnu juokėsi isz tu pa
mokslu isz tu kuniginiu perkū
nu o jie vis tolydžio szauke, vis 
rankomis mosavo.

— Bet czia-gi nematyt žmo
nių, 'kurie klausytu tu pamoks
lu, — sako Motiejus.

— Minias klausytoju turėjo 
ant žemes ir suvadžiodavo jas 
ir gandindavo. Jlalbar mokina 
patys save. Akmens kalnuose. 
ii1 sztai szitas aržuollas dabar ju 
tik teklauso — atsake velnias.

— Ta pat daro nepertoli tie 
moksliiilcziai ir profesoriai. Su
vadžiojo vargszus kad turtuo
liams butu gerai. Dabar apgau
lioja patys save. Bet eiva to-t 
liau.

j Vėl Motiejus su velniu pasu- 
jko už katinėlio ir ka kita pama
te.

| Ruiminga vieta tarp sodnu 
kur medžiai žydėjo ir vienkart 
gimdė vaisius. Dideles geliu ly-, 
sės augo aplinkui ir visi buvo 
pasipuosze vainikais isz tu ge
liu. Vienas didelis linksmumas 
ten vieszpatavo. Nestokavo ne 
jokio valgio ir gerymo. I

Prie stalu sėdėjo didieji ,po-

žmones daro ta pat ka ir ežia.
— Kaip-gi tai, — sako Mo

tiejus.
— Taip. Ir tie galvocziai, ir 

kunigai ir tie ponai taip varto 
vargszais žmoneliais, kad jie 
nieko nežinotu, nieko negirdė
tu, nieko nejaustu ir paliktu 
kvailais ant viso amžiaus.
*— Tuomet kaip numirs...

— Kaip-gi! Tik numirus pro
tą ingauna, — sako velnias ir 
nusijuokė isz Motiejaus taip 
baisiai kad jam net įplaukai, ant 
galvos atsistojo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

toksai kad tik veikti pasilik
davo.

Valgė, gere ir szoko ponai ir 
ponios. Dundėjo kanuoles. Tas 
paezios kanuoles kuriomis ka
pitalistai užkariaudavo dar'bi- 
ninikus.

O peklisz'ika muzika žaidė ir 
žaidė szokius. Vakare susiejo 
visi krūvon.

Ir kunigai ir mokytojai kurie 
mokino darbpiinkus nuolaidu
mo ir tie, kurie auksa raiezio- 
jo, ir tie kurie puotavo ant dar
bininku lavonu. Tuo kart tai 
prasidėjo tikra peklisžka links
mybe.

— Ar ilgai taip už ? —- klau
sia Motiejus.

— Diena ir inaikti, metus ir 
szimtus metu, — atsake vel
nias.

— Isz proto galima iszeiti 
tame triukszme.

— Ar nežinai, kad czia pek
la?

Akyse temsta, — saiko Mo
tiejus.

•— O, jeigu tik nori, gali tu
rėt ir ramybe pdkliszka. Už to 
kalno puikiam rūme sėdi sau 
toki kurie žinojo kaip pataisyt 
savo gyvdnima. Bet neatitaise 
ne sau ne kitiems, tik tolydžio 
maste ir galvojo. Ten taip tyku 
kad vienas negirdi kaip 'kitas 
žengia. Amžina tyla, pekliszka 
tyla..

— Tegul tave sz imtas velniu 
su tokia pekla, — patylomis 
keikia Motiejus o garsiai sako:

— Žiniai, velnc, asz czia isz 
proto iszeisiu!

— O kaip gyvenai, tai iieisz- 
ejai isz proto ? Ten augsztai i

Sziame pavojingam laikę, | 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedmimo Bondas iy

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaiszr 
kiną visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Is z Amerikos —aDEKAVONES ^DIENA” Dede Šamas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

— Seredoje pripuola Szv. LIEŽUVIS
ŽUDINTOJAS “Thanksgiving Day” Ketverge, Lapkritis -- Nov. 26ta Diena 1942

Katarinos, Kalnlkytines.
— Antanas Dalinskas,

metai. a.dgal, stojo prie alto-
riaus su pana Elenai Leonard, Per Neteisinga Pasaka ----------------- ----- ——r— ——

'JAUTOS pirmoji karo metu Sziaures Amerikos szvente. 
Padekavones Diena primena Pirma tokia szvente invyko la

moms, kad kitos szalys pašau- 88 metais, kada Frobisher, An- 
lyje senais ir sziais laikais pa- giu tyrinėtojas kartu su savo 

_ skyrė dienas per kurias buvo Į būreliu vyru dekavojo už lai-
_  Martinas 'padėkota už iszgialbejima nuo minga kelione in Newfound- 

sūnūs turtingo ūkininko, Adol- pavojaus ir už laime, 
fo Krusinsko, kuris gyvena 
apie deszimts myliu nuo ežio-'puliarus senovėje ir jo szaknys 1 
nais, insimylejo in kaimyno ’ randasi .priesz istoriniuose lai-1 Karaliene Viktorija, pro'kla- bus 
duktere Ella Hopper. Kėlės kuose, kada primityvus žmogus !macD°j 1879 m- pareiszlke kad Nors pirma proklamacija inio- 
sanvaites adgal atėjo pas te- dekavojo savo genties dievams 
vus merginos jos drauge, kuri'už pergyvenimą bado, potviniu 
jai pasakė, bet nieko apie tai ir ligų. Senovės Aleksandrijoje, 
nežinodama., kad mergina my
lėjosi su Martinu, apsakyda
ma jai buk Martinas paeziuo- 
jasi su turtinga duktere biz
nieriaus, artimam mieste. Ka
da jos drauge iszejo, Elli, inti- 
kedama pasakai drauges, taip 
tuomi susirūpino kad nuėjo in 
savo kambarėli, iszgere truciz- 
nos ir mire in penkes minutas 
vėliaus.

isz Oneida, Nov. 21, 1917 metei T __ . XT
ir likos suriszti mazgu mote-.JaUUa Mergių NUS1ZU- 
Tystes per kunigą Augustaiti,| (je- JUylįma§ Taipgi 
Szv. Juozapo bažnyczioje. Per 
ta ji laika sufeilauke jie penkis 
vaikus isz kuriu du randasi na
mie. Porele apvaiikszcziojo sa
vo Sidabrines Sukaktuves 
szliubo, Subatoje.

— Ketverge tautisžka szven
te, Padekavones Diena arba 
Thanksgiving Day. Taja diena 
“Saules” ofisas, bus uždarytas 
todėl Petnyczios.laikrasztis isz- 
eis.Seredoje. kad ir mes galėtu
mėm padukavoti Dievui už Jo 
suteiktas malones.

— Nuo Serpdos, už mene
sio, sulauksime Kalėdų — tik 
menesis laiko ir Kalėdų Diedu
kas 'bus czionai.

— Ponai Motiejus Viskocz- 
Ika ir Antakiais Užupis, abudu 
isz Coaldale, Pa., atlankė ana 
diena savo draugus ir ipažysta-

Nusižude
Saginau, Mich.

Szis inprotis buvo gana po-

Egipte, Liepos 21 d., buvo pa
skirta Padekavones diena, to
dėl, 'kad ta diena žemes 'drebė
jimai užsibaigė. Konstantino
polyje per Ru'gp. 24 d., 'buvo 
szvencziama Konstantino per
gale jo įprieszu. Žydai pareisz- 
ke savo padėka szetru szven- 
tes.

’Anglija yra paskyrusi inivai- 
riuose laikuose Padekavones

laivus. Kirvis praplatino rube- 
žius musu kolonijų ir .musu,ka
syklos, geležies, anglių ir bran
giu metalu, davė mums dau
giau negu bet kada. Nors dau
gelis žuvo karo laukuose žmo-

landa. Szimtmecziai vėliau pa- niu skaiezius padidėjo, 
dekavones diena buvo padary- Į 
ta oficiale szvente Kanadoj, ' nuotaikoje Padekavones Diena 
Karaliene Viktorija, prokla-'bus atszvensta 1942 metais.

Maždaug tokioje paczioje

atszvensta 1942 metais.

del gerybių, kurios randasi Ka- de kad viena priežastis tautos 
nacio je, reikalinga “visuome- dekavimo buvo kad laike civi-
lues rimto pripažinimo ir pade- lio Ikaro kita tauta mus ne už
kąri mo. ” Diena buvo kelis'puolė. sziadiehia Japonu vylin- 
kartus pakeista bet gautinai' gumas kartu su Europos Aszies 

suokalbiu neatitinka preziden
to Lincolno ipareiszkimo žo
džiams. Taip pat faktas, kad 
tauta yra susivienijusi kaip 
niekados nebuvo istorijoje.

Vis-aluganti vienybe tarp 
Pietų ir Centrines Amerikos 
szaliu ir Sziaures Amerikos pa
sirodė net 1909 metais kada,

buvo paskirta Panedeli. Sziais 
metais szi Kanadoj szvente in- 
vv'ko Spalio 12 d.

Daugelis metu praėjo pakol 
Padekavones Diena tapo ofici- 
ale szvente Suv. Valstybėse. 
Puritanai jau suteikė tikrai 
AmeTikoniszka skoni. Jie in- 
vede tradicijinius kalakutu ir

mus ir prie tos progos atlankė 
ir redakcija “Saules” nes abu
du yra tvirti Skaitytojai. Ponas 
jViskoczka yra skaitytojam per 
37 metus. Ponas Užupis yra ma
lonaus budo žmogus su ku- 
liuom malonu pasikalbėt o jo 
su'nus Benas randasi kariszkoj 
tarnyste j Camp Kelbsy, JSIiss.; 
bet likos perkelta^ ana diena in 
Oklahoma. lAcziu tamistoms už 
atsilankyma.

— Ponas Juozas Masalskis 
ir sūnūs Albertas, isz Shenau- 
dorio motoravo in miestą ir už
ėjo in spaustuve “Saules” kur 
užkalbino puikius kalendorius 
ant 1943 meto del savo 'košt u- 
merių kurie perka pas ji įneša
te ir groserius. Ponas Masals
kis yra musu senu skaitytojam 
ir visa szeimylna myli skaityti 
“Saule.” Pono Masalskio sū
nūs Albertas randasi ant tar
nystes laivyne, Dearborn, 
Mich., kur lavinasi ant maszi- 
nisto oriniam korpuse. Acziu 
tamistoms už atsilankymu.

— Nedelioje lankėsi pas sa
vo tėvelius Antaną Tamulio- 
aiius,’ ju sūnūs Vincas, kuris ei
na mokslą laivyno aficieriaus, 
kariszkoje mokykloje Long Is
land. Tamulioniu kitas sūnūs 
Edvardas randasi kariszkoje 
.tarnystėje Australijoj, nuo pa
vasario.

Martinas toje paczioje valan
doje atėjo pas Krusinski pra- 
szyti ju dukters sau už paežiu. 
Kada mylima ilgai nepasiro
dė, nuėjo ja paszaukti, bet rado 
tik sustingusi jos lavona. Mo
tina sukliko ir krito ant grin
dų. Martinas iszgirdes kliksma 
moteres, inbego in kambarėli 
su tėvu. Priklaupęs prie gulin- 
czios mylimos, rado jos rankoje 
savo paveiksią ir laiszkeli ku
rioje buvo paraszyta priežastis 
jos mirties. Mylimas isz gailes- 
ties iszkeliavo in Kansus o in 
kėlės sanvaites vėliaus tėvai 
aplaike nuo jo laiszka buk taja 
diena atima jis sau gyvastį. 
Motina merginos pavojingai 
apsirgo ir sziadien kovoja su 
mirezia o tėvas vaikszczioja 
kaip beprotis. — Sztai, ka tai 
padaro prakeikti liežuviai.

Frackville, Pa. j- Franas 
Gaidžiunas, 52, metu, mirė Ash- 
lando ligophuteje, praeita Se
reda, sirgdamas apie meta lai
ko. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika 27 me
tus adgal, buvo ainglekasiu ir 
prigulėjo prie vietines Lietu
viu parapijos. Paliko paezia 
Marijona, tris sūnūs, dukteres 
Aldona ir Marijona, visi namie 
kaipoir sese re Latavicziene ir 
broli Juozą gyvenanezius Bos
tone, Mass. Gralborius Menkc- 
vicziuS laidojo.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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, o tuom palengvinsite 
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, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

diena; kada Ispanu armada bu
vo nugalėta, vela kada buvo 
atidengta suokalby s (gunpow
der plot), Ikuri sulaikė iszeks- 
pliodavima Parliamento ramu 
su visais nariais. Ta diena 
maždaug kaip musu Hallow
e’en dabar aipvaikszczioja Lap- 
kriezio 5ta ir vadina Guy 
Fawkes Day.

Po Revoliucijos, Jurgis Wa
sh ingtonas, paskyrė Padekavo
nes diena atszvensti suraszyma 
Konstitucijos. Anglijos Kara
lius, Jurgis, iszgirdes Wash- 
ingtono plana, ipareiszke savo 
draugams, kad Anlglija ir-gi tu
rėtu atszvensti Padekavones 
diena. Jo draugai negalėjo su
prasti kodėl 'karalius norėjo 
apvaikszczioti kolonijų prara- 
dima. Pagaliau, kunigas jo už
klausė kodėl ir karalius atsake: 
“Acziu Dievui, kad dar nebuvo 
blogiau.”

Padekavones Diena yra

dyko pajaus pietus. Jie atvyko 
in Nauja Anglija bėgdami nuo 
persekiojimu ir rado labai sun
kias gyvetnimo sanldgas. Badas 
in Indi joną i juos grasino. Kada 
jie suėmė gera 'derliu, -kuris pa
rūpino maisto visai žiemai, ir 
kada sudarė geresnius santi- 
kius su ju raudoniais kaimy
nais, Generolas Bradford, 1621 
metais paskelbė szvente, diena 
linksmybes, geru valgiu ir pa
dekavones. Tai buvo pirma 
Amerikoj Padekavones Diena. 
Baltieji gyventojai miszlke nu- 
szove kalakutu ir Inidijonai 
atėjo in sveczius ir atnesze 5 
stirnas.

Padekavones Diena buvo in- 
steigta tautos szvente musu 
szalyje 1863 m. ir pirma karta 
paskelbta Abraliomo Lincolno 
per Civilio Karo baisias dienas. 
savo proklamacijoj jis pareisz- 
ke: -—

Nukreipimas turtu ir darbo 
isz musu taikos metu industri
jos in karo industrija nesulaiko 
žagre, audėjo szaudy'kle arba

per Padekavones Diena pirma 
Tarp-Amerifkn Padekavone bu
vo atszvensta Washingtone. 
Atstovai visu Lotynu Ameri
kos Respublikų dalyyvavo ir 
Miszios buvo atlaikytos Wash- 
ingtono Katedroje. Szis inpro
tis pasiliko nuo to laiko.

Indonu žinoti kad musu Pa- 
d Oka vo nes a p v ai'ks zezio j im a s 
ingavo savo pirma stoti per 
moters užsispyrima. sara Jose- 
pha Hale, redaktore pirmo mo
terų žurnalo Amerikoje sugal
vojo ta idėja. Ji rasze valstybių 
gubernatoriams ragindama ka
dangi 'daugelis valstybių jau 
szvente Padekavones szvente 
bet ne ta paezia diena butu ge
riau visai atutai szvensti drau
ge kaip vienybes ženklą. Jos 
straipsniai knygoje “Godey’s 
Ladies Book” daug padėjo. Pa
galiau ji intikino prezidentą 
Lincolnia ir jo kabinėta paskir
ti diena.
—Common Council for Amer. Unity

U, S, Tretuury Department^

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nekurie nesza ginklus—-kiti lekioja su ejoplanais—kiti 
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero- . 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko-, 
voje ir apgina ! PIRKIE B ONDUS IR MARKES SZtA-\ 
DIEN ! ! !—PIRKIE SU K0ŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT 1 ! !

ant liepsnos, taisei apsidegin
damas, nuo ko mire in kėlės 
valandas vėliaus.

Taigi, meile tarp jaunu pa
daro kartais daug bledes ne tik

ANT PARDAVIMO FORNI- 
CZIAI IR NAMAS

Nors Tiek Gaus
Suraminimo

Girardville, Pa. f Petnyczioj 
likos užgriautas anglinėje but- 
legerineje skylėje Jonas Gor
inąs, 147 C ulyczios, kur po 20 
valandų likos iszkastas. Dran
gai ji vėliaus iszkase. Nelai
mingas 'žmogus pergyven-j 
czionais 30 metu ir prigulėjo 
prie Szv. Vincento bažnvežios. 
Paliko paezia Ona, tris dukte
res, kelinis su'nus ir dvi sese
les.

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

DAUGIAU GAILEJO-
SI PARSZELIO
Ne Kaip Paczios

Milwaukee, Wis. — Fredas 
Cropper pribuvo in czionais isz 
Rollston idant atsedet bausme 
už padegimą namo. Priesz už
darymą ji in kalėjimą, szerifas 
užklausė jo už ka likos atvež
tas in czionais ant ko jis atsa-

ke: “Uždegiau tvarta žmogui 
kuris pavogė man paezia. Ne- 
pykeziau kad man paėmė kal
tūną nuo galvos bet tasai raka- 
lis pavogė ir mano numylėta 
parsziuka ir taip ant jo užpy- 
kau kad padegiau jo tvarta.”

Sulaužė Motinai 
Szonkaulius

Sackets Harbor, N. Y. — Mi
riam Nash, kuris, likos pa- 
szauktas ant kariuomeniszkcs 
tarnystos, paliko po savim pui
kia dovana del savo kenutės 
motinos, sulaužydamas jai du 
szonkaulius.

Kada jau Miriam ketino ses
ti in truki važiuoti in abaza, 
pagriebė motina in glebi verk- 
damams ir taip ja drueziai su
spaudė kad net sulaužė jai du 
szonkaulius. Taja diena neisz- 
keliavo in abaza įj/ in ligonbu- 
te su motina.

Virginijoj vai., augina daug 
daug kalakutu, kurie buna 
pristatomi po visas dalis 
Amerkios ant “Dekavones 
Dienos.” Szitas kalakutas 
(turkey) turi mažai laiko 
ant svieto gyventi, kada toji 
diena jau prisiartina. Todėl 
szita mergaite ji nors trum
pai suramina jo paskutinėse 
dienose.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

KARSZTA MEILE

Parsiduos visi naminei forni- 
cziai ir namas arba paleisiu ant 

jrandos. Turiu greitai parduoti 
czionais Amerikoj bet ir Lie-i 
tuvoje. Kiek tai vaikinai del 
merginos gauna in kaili arka 
prasėdi kartais uždaryti kiau- 
linycziose arba kamarose bet 
tas nesumažina jiems meiles 
karszczio.

Nesenei kaimelyje Paxton, 
Ill., vaikinas, slinkdamas nak
tyje prie mylimos, inpuole in 
kasama szulini ir negalėdamas 
iszlipt, nes nebuvo už ko nusi
tvert, perbuvo visa nakti szu-j 
liny j e ir vos nenuskendo bet'S 
nepasidavė kad del merginos 
perbuvo szulinyje visa nakti.

isz priežasties ligos. Atsiszau- 
kite pas:

Mrs. Rože Povilaitis, .
1239 E. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.2t)

SKAITYKIT
’ “SAULE”
PLATINKIT!

- Apsipacziavimas

Gavo Pliekt Nuo Mer
ginos Tėvo, Isz Sarma
tos Susidegino Save tvs;L

Ant Sziaudu

Tasai tris metus pradeda 
kvailiot, katras rengiasi apsi- 
paeziuot.

§ Katras ilgai paezia. ren
kas, tam tanlkiausia velnias 
tenka.

§ Pasigėrės iszsipagiriosi 
bet paėmus Ikaltuna neatsikra- *I

arba pradžia 
SKAITYMO

§ Mirtis ir pati nuo Dievo 
paskirta. Ne vienas salve k rim
ta jeigu niekai motere jam ten- 

Winona, Minn. — Asztuo-'ka.
niolikos metu Augustas Lan- 
dovski, sūnūs gana turtingo'motore užims ’kampus visus, 
ūkininko; gana pasiutiszkai I § Vesti paezia 
insimylejo in duktere savo kai-'ar“ -----:’-:
myno, Stefanija Katorba, 16 vinęti rodos, 
metu mergaite.

Geisdamas pasimatyt su ša- ta mszti.
vo mylima, vakare nuėjo prie
jos lango patykom, žiureda- j sti, davinelk jam rodą apsupa
mas in ja meilei, visai nepate- cziuoti.
mino kad nemaloninga ranka
Stepanijos tėvo prie jo slenka' pasiveda, tai tegul ne paežio.

1 neveda..

§ Jau ten gero iidbus kur

. arba eiti 
ant vainos, nereikia ant to da-

Moteria vesti yra tai niasz-

§ Jeigu nori žmogų nubau-

§ Jeigu kam alnt svieto ne

Ž ...ir...
RASZYMO

i 64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 16c.

t “SAULE” 
| MAHANOY CITY, PA.

g *

su szluotkocziu, su kuria Au
gustas gavo gerai per szonus. 
Isz skausmo ir gėdos, nubėgės 
Augustas ant lauko, sukrovė 
krūva sziaudu, uždegė ir szoko

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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




