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Bankos Kasierius Gavo 
s 3 Metus Kalėjimo

Wilkes-Barre, Pa, — Gerai 
žinomas szio j e aplinkinėj, ban
kinis kasierius, Andrius Kižis, 
kuris turėjo užsiėmimą Pitts 
tono banke, ana diena likos 
nubaustas ant trijų metu kalė
jimo ir anglinis operatorius, 
Primo Marinelli ant užmokėji
mo $1,000 bausmes.

Kižis iszmokejo Marinėlių! 
apie 30 tukstancziu doleriu ap- 
gavingu budu. Kižis tame lai
ke turėjo dinsta kasieriaus Li
berty Banke, Pittstone.

Mylimieji Apsivedė Po 
40 Metu

Minneapolis, Minn. — Ketu- 
resdeszimts metu adgal susi 
bare mylinti porele, Edward 
Nester, su savo sužiedotine, 
kuriu szliubas ketino atsibūti 
už keliu dienu. Jis iszvažiavo 
in Minnesotos valstija, nusi 
pirko szmota dirvos, apsipa 
cziavo ir dasidirbo gana dide
lio turtelio. Jo mylima pasili
ko namie ir isztekejo už kito 
vyro. Praeita meta abudu pa 
siliko naszleis. Vyras sugryžo 
in savo gimtine szali kur susi
ejo su savo sena mylima, atsi
naujino ju meile ir abudu ap
sivedė priesz Kalėdas. Jis szia 
dien turi 71 metus o ji 68 me
tus.

Sesute Melde Broliuke.
Kad Jai Nukirstu
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Trys Balkano aplinkines kur Allijentai pradeda inga 
lėti savo prieszus: 1—Rusai užimineja Jugoslavija. 2 — 
Užklupimas ant Bulgarijos 3—Turkija prižada prigial- 
beti Allijentams visame.

Norėjo Paskandyti
Kūdiki Ceberyje KARE

Lietuviai NA,žsanads igerciiczevas Puo
le; Daugelis Mies

&
ti Isz Vokiecziu

London — Lietuviai atvirai 
yra neužganadinti isz Vokie
cziu kurie su jais pasielgineja 
kaip su nevalninkais, kaip 
pranesza apie tai Lietuvos ad
ministracija. Norints Lietuva 
davė tukstanczius kareiviu 
prigialbet Vokiecziams bet už 
tai neaplaike jokios paszial-' 
pos. Daneszama buk Vokisz- j 
ko j e kariuomeneje sziadien Į 
randasi 100 tukstancziu Lietu-, 
viu ant tarnystos bet lyg sziol 
Vokiecziai laiko Lietuva kai
po viena isz savo provincijų. 
Priesz kare Vokiecziai priža
dėjo Lietuvai laisve ir lygybia 
su kitoms tautoms bet sziadien 
tojo prižadėjimo nedalaike. 
Sziadien beveik visi Baltiko 
sklypelei kreipėsi in Rusija 
jeszkodami pagialbos todėl 
Lietuva ir Latvija pradeda 
prigialbet Rusijai.

Rusija Aplaike Milži- 
niszka Paszialpa Nuo 

Amerikos

teliu P aimta
Amerikonai Bombardavo Kiel; 
Hitleris Neteko Jau Szesziu 
Milijonu Kareiviu; Ant Borgen 

Bay Amerikonai Supliekė 
Japonus _ ¥

Kariszki žinunai apskaito 
buk Hitleris lyg sziai dienai 
neteko jau szesziu milijonu ka
reiviu, užmusztu, isužeistu ir 
paimtu in nelaisve. Kariszkos 
Vokiszkos bledes daeina ant 
bilijonu doleriu.

Graytown, Mo. — In vietine 
ligonbute likos atvežta jauna, 
16 metu mergaite, Wilhelmina 
Cartrax, su trimi didėlėms 
žaizdoms galvoje. Tosios žaiz
dos likos padarytos per jos 
dvylikos metu broliuką kuris 
bandė jai nukirsti galva. Bro
liukas kirto jai galva ne del to, 
kad jis ja norėjo užmuszt bet 
kad ji pati prasze kad taip pa
darytu.

Mergaite sztai ka apie tai 
pasakojo: Ji radosi namie vie
na su broliuku. Jai buvo nuo
bodu gyventi ir norėjo mirti. 
Padavė savo broliukui kirvi ir 
pati padėjo galva ant kalados 
ir parode jam kur jis turi kirs
ti. Broliukas vos kirvi galėjo 
pakelti ir giliai inkirsti nega
lėjo. Ji melde jo kad da karta 
kirstu. Broliukas kirtęs, vė
liau pamatęs krauja nusigan 
do ir pabėgo.

Mergaite turės mirti pagal 
daktaru nutarimą.

Detroit, Mich. — Motina, 
Darata Moczek iszgialbejo nuo 
paskandinimo savo trijų metu 
dukrele kuria tarnaite norėjo 
paskandyt ceberyje. Moczekai 
negyvena su savim ir matyt 
nubodo jam rūpintis apie ja, 
paliepdamas tarnaitei ja pa
skandyt nes tarnaite gyvena 
su Moczekais ir ji taipgi norė
jo atsikratyt nuo mergaites.

Tarnaite likos pastatyta po 
1,000 doleriu kaucijos o tėvas 
po 500 doleriu lyg teismui.

Moczeka Apdegino
Poduktei Pirsztukus

Greensburg, Ohio — Elzbie
ta Motlef likos aresztavota už 
nedora pasielgimą su savo asz- 
tuoniu metu podukte Mariute, 
už nemielaszirdinga jos supla
kimą kad net mergaite szia- 
dien guli ligonbuteje ir nega
les ja apleisti net už dvieju 
menesiu.

BSr5 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

In Anglija Nusiunsta 
11,000 Eroplanu

New York — Angliszkas rei- 
dio ana diena raportavo buk 
11,000 Amerikoniszku eropla
nu likos nusiunsta in Anglija 
per Atlantiko mares nuo kada 
kare prasidėjo. Kalėdų dieno
je atlėkė isz Amerikos deszimts 
tūkstantinis Amerikoniszkas 
eroplanas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Washington, D. C. — Nors 
Rusija buvo paskutiniu skly
pu, kuris aplaike Amerikonisz- 
ka paszialpa bet aplaike dau
giau eroplanu, troku ir kitokiu 
kariszku dalyku ne kaip kitas 
kokis sklypas. Novemberio 
menesyje praeita meta, Ame
rika iszsiunte in Rusija arti 
7,000 eroplanu, daugiau kaip 
3,500 tanku, 130,000 maszini- 
niu karabinu, 150,000 troku, 
225,000 telefonu ir 750,000 to
nu drato, 10,000 tonu javu ir 
rugiu ir kitokio maisto vertes 
ant arti keturiu bilijonu dole
riu ir daug kitokio tavoro rei
kalingo del vedimo kares.

Allijentu eroplanai vela už
klupo ant daugelio vietų Vo
kietijoj padarydami milžinisz- 
kas bledes. Apie 3,000 eropla
nu numėtė apie 4,000 tonu 
bombų ant daugelio Vokiszku 
miestu sunaikindami svarbius 
geležinkelius ir fabrikus. Taip
gi užklupo ant nekuriu pa- 
krasztiniu Francuziszku mies 
tu.

Pacifike Amerikonai suplie
kė Japonus Glouchesteryj už- 
muszdami 200 Japonu ir nu- 
szove deszimts eroplanu. Ant 
Borgen Bay Amerikonai su
pliekė smarkiai Japonus kur 
užmuszta apie 300 ir daug pa
imta in nelaisve.

Italai Kovoja Priesz Savo Draugus

LONDON — Rusija vela ingalejo Vokie
czius paimdami Berdiczeva nuo Vokiecziu ku
rie laike Vokiszka linija ant Lenkiszko ir Ruma- 
niszko rubežiaus, per ka tukstancziai Vokiecziu 
turėjo trauktis in užpakali. Rusai taipgi paėmė 
90 kaimeliu ir miesteliu, kuriuos Vokiecziai bi> 
vo priversti apleisti prasiszalindami isz tuju 
vietų.

Amerikoniszki bombinei eroplanai vela 
bombardavo miestą Kiel ir daug visokiu fabri
ku, Vokietijoj, kaipo ir nekuriuos pakraszczius 
Francijos, kur suszaude 95 Vokiszkus eropla- 
nus bet ir patys neteko 30 bombiniu eroplanu

Moczeka už tai apdegino 
pirsztukus mergaites kad pa
silaikė penktuką ant kendžiu 
kada ja moczeka nusiuntė in 
sztora pirkti bulviu. Negana 
to, suplakė sieratele taip kad 
kaimynai turėjo paszaukti am- 
bulansa idant ja nuvežti in li- 
gonbute. Moczeka uždėjo abu
du mergaites delnus ant karsz- 
to pecziaus. Bejausli motere 
iszsikalbinejo buk turėjo mer
gaite nubausti nes ji tankiai 
smulkius pinigus prisisavin
davo. — Bet kam reikėjo nau
doti toki barbariszka būda?

Italai prižadėjo Amerikonams kad prigialbes jiems visame ir dalaike savo prižade 
jima nes pristato jiems amunnicija ir maista ant kalno Lungo. Musu kareiviai breda per 
balas ir purvina kad pasiekti savo tikslą. Kareiviai ant kalno szaudo in Vokieczius kurie 
prisiartina apimti taja vieta.

Vokiecziai, bėgdami per Lenkijos klam
pynes, palieka savo ginklus kuriu negali pasi
imti su savim. Daug armotu ir kitu sunkiu gink
lu paliko klampynėse ir purvyne, kuriu nega
lėjo pasiimti su savim. Rusai ana diena paėmė 
70 kaimeliu ir miesteliu, daug tanku, troku ir 
daug amunicijos.

Dniepro apielinkeje apie milijonas Vokic- 
cziu yra apsiaubti per Rusus kurie paėmė kelis 
svarbius geležinkelius ir užkirto kelia Vokie- 
cziams in Lenkija.

Sapnas Iszsipilde, Pini 
gai Pasipylė Nežine

Isz Kur
Altoona, Pa. — Jeigu neti

kite kad sapnai iszsipildo tai 
užklauskite Mrs. Charles An- 
drosos, kuri jums pasakys kad 
sapnai tikrai iszsipildo. Mote 
rele sapnavo buk jos tėvas, ku
ris yra mires keli metai adgal, 
atėjo pas ja, užklausė kaip jai
einasi, ant ko atsake kad nela terele sziadien yra turtingesne 
tai gerai ir kartais turi kens- 
ti dideli varga. Tada jos tėvas

pradėjo jai pilti in žiurstą 
daug pinigu — bumaszku ir 
sidabriniu, paliepdamas jai 
naudoti juos kur jai patiks.

Motere, pabudus, nemažai 
nusistebėjo paregėjus pinigus 
ant paduszkos kuriu buvo su- u 
virszum szeszi szimtai doleriu.

Motere tvirtina buk ne-^! 
vaikszcziojo laike miego ir ne
padarė kratos vyro kelnių ki- 
szeniuose. Kaip buvo, taip bu
vo, bet sapnas iszsipilde ir mo-

ant szesziu szimtu doleriu per 
sapna mirusio vyro.
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Kas Girdėt
lAmerikoniszki gyventojui 

tankiai girdi kad maisto yra 
didele stoka, kad reikia czedyt 
suveržti savo diržą ir ‘parda
vinėti maistu tik ant ženkle 
liu. Isz kitos puses girdime kad 
maisto randasi už daug maga
zinuose kurie yra prikrauti lyg 
lubu.

I ypatingai motorus kurios dir- 
yba. tkarisžkose dirbtuvėse kur 
uždiibineja gerus ,pinigus ir 
juos praleidineja 'be jokio ap
svarstymo ant paredu. — Nuo 
kvailiu nesiranda gvduoliu.

'Mano Sumis Ne Piktadaris
Į 'Saulute, atėjus Kovo mene
siui, liko daug sziltesne, kas 
žiemavotam sniegeliui labai 
nepatiko, jis pradėjo dili ir di
lo beveik per visa Kovo mene
si, kol nesudilo.

Franci joj, priesz kare, mirė 
žymus artistas Anatolius, tu
rėdamas 89 metu amžiaus o jo 
paskutinei žodžiai buvo: “asz 
mirsztu, einu pas savo mylima 
motinėlė.”

Anatolius, kuris už gyvas-
'Nelkurie sako buk valdžia Į t aplankydavo didžiauses 

krauja už daug tojo maisto in 1 garbes, kuris atsižymėjo tarp 
magazinus del kariuomenes ir' mokycziausiu žmonių, pasuu- 
fciunezia in užru'beži ir stokas 
maisto del musu gyventoju ir 
ndbutu tokia sunkenybe ji 
pirkti jeigu valdžia ant to 
,vėlintu.

Taip žmones kalba bet 
tiktai paskalai. 'Bet kokis yra 
jsziadieni zopostis maisto del 
kariuomenes ir laivoryst.es, to 
niekas isz civiliszku žmonių 
nežino nes tai yra svarbi ka 
riszika slaptybe. Bet žinome 
kad karisžkuose magazinuose 
turi būti užtektinai visokio 
maisto del kareiviu mažiausia 
ant 90 dienu. Paimkime, jeigu 
kareivis suvalgo apie 5 svarus 
visokio maisto, tai reiszkia, 
kad valdžia turi turėti ant 
rankos mažiausia 6 biijonus 
svaru maisto.

Del kareiviu užrubežyje tu
ri būti daugiau maisto kuris 
turi būti gabenamas in kitas 
szalis, khs užima apie 30 dienu, 
todėl maisto turi būti ant zo- 
posties ant 90 dienu nes jeigu 
laivas būna paskandytas tai 
tojo maisto reikia turėti ant 
rankos del kareiviu. Todėl del 
kariuomenes reikia turėti ma
žiausia szeszis bilijonus svaru 

“^visokio maisto.
Sziadien randasi szaltuose 

magazinuose apie 210 milijonu 
svaru sviesto, suszaldytu kiau- 
sziniu 236 milijonai svaru, 
Smetonos ir pieno 19 milijonu 
kvortų ir apie 338 svarus jau
tienos.

Gal skaitytojas užklaus, ko
dėl valdžia laiko tiek maisto 
ant rankos magazinuose be su- 
reikalavimo? Todėl kad dabar 
yra tinkamas laikas ant sukro- 
vimo maisto kuris ateina isz 
ukiu ir yra kraunamas maga
zinuose.

Kokia ateitis bus ant szio 
meto su maistu ? Yra užtikrin
ta kad pieno, Smetonos ir suriu į

ir misti link motinos, kuri

pa-

tai

Tokiame padėjimo papras
tam žmogui 'būnant, jau buvo 
negalima duonos kąsni užsipel- 
nyt, užtat visa beda, visas siel-

 j vartas puolė ant jo žmonos, ku- 
saulutei per langus szviest.

Ainakis, žmogus jau buvo

gaut nes gyvas nesiduos nie
kam paimt.

Motinai klausinėjant

t amsi us pakampius. Jis nuėjo
ri nieko nelaukus pradėjo už slapstydamasis prie tos dide-

SO szalele” ir 'paskutinius sze- 
sziu deszimtu metus vargda-i

I Aina’kiu szeimynoje, atėjus.mas, tapo vėjo perpūstas ir su-! 
sziltesnems 'dienoms, pasirodė, paralyžiuotas. Nelaimingasis 
sziek tiek (langiaus ramumo! gulėjo tris dienas ant patalo, 
ant visu veidu, nes kai}) jau 'kovodamas su nelabąja mir- 
bus, kai|i nebus, nors nereikes1 ežia ir sziaip lietai})'dar užsili- 
kenst didelius szalczius szal- ko, bet eme kelis menesius gy-, 
tuose namelio kambariuose nes dymosi, kol jis galėjo su lazda 
anglių kai}) ir praėjusioje žie-1 pasiremdamas nors aplink pa
moję, neibuvo galima 
tiems, kurie pinigu užtektinai

, ia Jis 
mylėjo ir guodėjo labiau už 
viską, kas parodo 'kad tasai žy
mus žmogus .buvo geru sumini 
ir dekirjgas savo motinai.

Žodis “motina” inkvepe di
džiausia jausta, didžiause mei
le ir privalo būti szveneziausiu Bai. Už tat Ainakiai 'buvo links- rodydavo lyg tai su 'kito keno 
žodžiu del kožno o bet kiek tai mesni ir pradėjus sziltesnei pirsztais jis cziupinejas. 
randasi iszgamu vaiku kurie -i'______„__ j__ j——__________________________

už gyvasties sužeidžia szirdi 'toji meigilla (uri sveiika protą'ir 
mv limos motinėlės o už jos ;lr n(?, jeilgu nenori teketi už jo Į Amatu i 
meile ir davimu gy vasties atsi-'- • . . . • *• moka jai nemielaszirdingai ir' 
neturi paguodones del 

. gimdytojos.
Ateis diena kada toki 

mos vaikai apverkines 
motinas bet jau bus })er vėlai, 
kada kapas uždengs jos pail
susi kuna ant visados. |via, furinti (jp metu. Jo paežiu-^os vietose kur projektai jau

gaut sivaikszcziot, bet jis nebuvo 
toks linksmas kaip pirmiau 

turėjo o Ainakiams būnant nes jam visa kaireji puse buvo 
'biedniems, ne vilties nebuvo, nutirpus ir jis nors su kairiaja 
kad tai augliu turėjus užtekti- ranka ka cziupinedavo, jam at-

turėti gera gyvenimą.

savo,

savo

Del Musu Skaityto jis!

Pasilinksminimu Korpuso 
ir Gabumu Vienetą, 

iai sziu vienetu yra eks- 
jpertai ju spccialese dirvose ir 

Tris- aukoja savo laika. Aukszcziau- 
Cao-!si standartai, kultūriniai ir 

vyras' ekonominiai, užlaikyti, kad

Szirdis tai ne tarnas, 
deszimts-metinis George 
mits, isz New Yorko, 
moteres tu paežiu metu, pabe- ateityje tie amatai sziems vy-

1 rams 'bus naudingi.
Puikios prog rainos isz vyst y-

’ go ana diena nuo savo prisie- 
geles ir susinesze su savo uosz-

te apskundė ji ant persiskyri
mo. Kaltininkai pripažino su

imk laibai mylisi, norints 
didelis skirtumas metuose 
szirdis nežiūri ant metu.

(piniga siuvinet mergaitėms 
drabužius, kad tuomi atlaikius 
alkana vilką nuo duriu ir kad 
palaikius vienatini sunu, kuris 
jai buvo saules spinduliu.

Siūdavo nebage ir tankiai 
dejuodavo, kad tankiai jai pra- 
szant bargo vis nedamokeda- j 
vo — užmirszdavo atlikta siu
vėjos darba o ežia namie skur
das: tėvas suparalyžiuotas, ne-. į.uigas yra iszimtas ir guli prie 
ra kam duonos 'kąsni uždirbt 'pat muro ant žemes. Sargas tai 
motinos vargszes vėl maža 
sveikata, vargais darba atlie
ka o jiriek tam dar minesza vi
sa uždarbi Iko'kia grasziagaude 

j ir 'ka tu jai padarysi, sakosi 
dabar neturi pinigu — palauk.

Tai}), palauk — atsilyginsi
me aname pasaulyje... O ežia 
vaikas lanko universitetą, tiek 
daug ji mokinus reikia pa
baigt, dabar butu sarmata ji 
isz mokyklos isztraukus ir 
spirt, kad eitu in dirbtuve už 
maža alga per dienas ten sun
kiai prakaituot. Ne. Tiek daug 
iszvargus, reikia turėt visgi 
kantrybes, nepasiduodant bile 
kokiai 'blogai mineziai, kas isz 
tu keliu centu, jeigu jos 
kaipo nieko nežineli, visi 
tais badytu? Niekados!

les krautuves, palauke kol jai 
galutinai uždare, tada pro už
pakali jis in rusi, Įauga iszemes 
inlindo bet kaipo jaunas dari 
pradedantis darba vagis, pa- 
m.irszo insidet langa o gal ma-

I Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykitG 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 

|SU paczta ir laikraszti. Jeigu 
j taip padarysite, tai neturėsite 
1 jokio ergelio sau ir del mus.
Acziu visiems.

Jam nespėjus inlyst, krautu-

numatęs
palicijai
areziausi palicista; sargas pa- 
licista susitikęs, nusivedė in 
užpakali ir parodęs iszimta 
langa, atsirakino duris, inejo

greitai ]latelef onavo 
'kuri tuoj pasiuntė

ži lipt ant pirmu grindų, kur 
radosi krautuvėj drabužiu ir 
vagis. Jiems belipant laiptais, 
keli laiptai subraszikejo, duo
dami vagiui ženklą, kad jis

la pajutęs AmaKutis, žino
ma, leidosi laukan per prieki
nes duris, kurias isz vidaus I lengvai atidarė nors isz lauko 
buvo užrakintos. Iszbeges in

sunu, 
pirsz-

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
- o-

tai stebėtina kny- 
ues joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
g u te,

i

daug
pranaszauta; toliaus tos 
p r a n a s z y s t e s pildosi.

Prisiuskite 25<t o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

gatve in kita puse; palicistas, 
paskui 
reikėjoji, dasigavus jam tik 

per tvora iperszokt ir 
butu buvę gerai bet jam per 
tvora szokant, pasigirdo szu- 
vis... Ir jo szonan lyg kas 'de
gantis inlindo, atimdamas jam

veikia. Prityrė artistai ir 
amatninkai aukoja laika sziam 
Raudonojo Kryžiaus darbui. 
Pasisekimas sziu programų 
priklauso nuo kibk talento ant 
'vietos randasi. Visos apylin
kes turi artistu, kabinetu ga- 
niintoju, medžio darbininiku 
ir kitu prityrusiu amatninku 
ir darbininku, dauguma isz ku

prio saraszo visokiu sava- r‘m dabar noringai nori aukoti 
noriu aptarnavimu, kuriuos savo laika sužeistiems, ir ser-

Tanlkei skaitome ir girdime1 
apie žodi “Proletariatas.” Ka',Įe 
ženklina tasai žodis ir ka gali- c i V 1 
me prie jo prilyginti ? Sztai tu- pęs
las profesorius iszaiszkina taji 
žodi sekaneziai:

“Proletariatas yra kožnas 
žmogus kuris dilba už užmo
kesti, ,kuris neturi jokios kito
kios ineigos iszskiriant savo 
užmokėsi ies. ”

Pagal szi iszreiszikima tai Raudonasis Kryžius parūpina gautiems musu kovojaneziose 
didesne dalis KiUiopiszku gv- ginkluotoms jėgoms, dar kitas jogose per Amerikos Raud. 
ventoju galima jiriskaityti pridėtas: invairiausiu rusziu Kryžiaus projektą.
prie proletariatu. , : gabumu ir amatu 'kliases, Ikad

Apskaitoma buk czionais 
Amerikoj randasi 25 milijonai 
szeimynu isz kuriu puse turi 
savo locnus namus, didesne 
dalis darbininku turi susitau- 
pinia 'bankose pinigu ir turi 
visokiu szeru -kompanijose.

Raudonojo Kryžiaus 
Amatu K liases

American Red Cross HcĮts., 
Washington, D. G.

rai tarnybos ligoninėse ga
lėtu naudingai praleisti Ii uos-, Vienuole Paliko Zoko- 
laibi. Szis skiriasi nuo “oecu-, tv n nr ir 
patronai therapy” ka mokaj H3 Del MeilCS VaiKO 
mediikaliai iszlavinti darbiniu-;

’ kai. Szioj Raudono Kryžiaus

Yra tankiai ir vaiku, kurie 
daugiaus ar mažiaus kiszasi in 
savo tėvu varginga gyvenimą. 
Jie pradeda kratinet tėvu gy
venimą jeszikodami priežaseziu 
del tokio vargingumo. iSzitam 
atsitikime Ainakiu sunūs netu
rėjo savo smegenis laužyt, kad 
surast klintis, kurios juos pri
laikė nuo laimingesnio gyveni
mo, Jis, 'būdamas gabus, devy
niolikos metu studentas, mate 
kas aplink ji dedasi. Jis gailė
josi savo suparalyžiuoto tėvo, 
taipgi gailėjosi jau baigiaii- 
czios pražilt motinos, kuri da
bar savo uždarbiu visa szeimy- 
na užlaiko. Jam grauže sanži- 

1 ne, kad tas užlaikymas savo se
nu tėvu jam prigulėjo, bet jis 
kol kas nenorėjo pertraukt 
mokinimosi, nes jo tėvo, jo ma
tutes ir jo paties buvo didžiau- 
sis pasisz vent imas prie moks
lo. Bet laikui bėgant jis darėsi 
vis nekantresniu ir ant galo

atbėgo ir daugiau palicistu ir 
jie rado Ainalkuti kvėpuojanti 
paskutini kvapa. Duota žinia 
ligonlbucziui bet kol amlbulan-' 
sas atvažiavo su daktaru, Ai-' 
nakutis jau buvo atsisveikinęs1 
su sziuo pasauliu...

Dažinojus 
krutinę sau 
veikdama ir 
jos suims yra

Ainaikieiie 
nesusidraske 
tikrindama,

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
Knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras isždeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

VISOS TRYS 
—OC KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

DA.” Jo kelione po svietą ir
Ii adymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

kali, turėdamas suparalyžiuo-'
ta tęva ir sena, pražilusia mo-j TIKTAI 50(? O ATLAIKYSI- 
tincle, jis žinodamas, kad asz'TE SEKANCZIOS ISTORI- 
siuvimu užlaikiau ji mokyklo

8S?’ PRISIUSKITE >31 Minneapolis, Minn. — Už 
tai kad vienuole, Sesuo Ange-

i la, prigulinti prie Szv. Vin
cento zokono mylėjo labai sie- 
r.ateli Antanuką Ferington, pa
liko zokona, apsipaeziuodama

Priesz meta laiko pradėtas su tevu vaiko idant galėtu būti 
"'>•1 kelios didėlėse militarinese li-|jam raotina. kad jis neiszkryp.

’ tu isz kelio dorybes.
j Buvo tai keli metai adgal o 
ikada sūnelis ir vyras mirė

’ lis menesius adgal, vela ji 
in zokona melsdama idant 
atleistu jos prasikaltima ir

, la priimtu in zokona nes pri- 
Ml; žada jame pasilikti lyg smert.

kurie pilnai invertina vietini. 
talentą.

Vyrai gali pasirinkti isz se
kamu amatu — knygų apdary
ma, daz\ma, odos 'darbu, lirai- laikraszczio. 

szyma 
darbu, 
puodu 
ma, 
Kiekviena programa yra ran
kose prity rūsio amat ninko.

caoj yra. dvideszimts tukstan- linkės artistai ir amatninkai ir | 
ežiai darbininku kurie turi jo- viso pirma yra amatu ir pasi- 
je szeras. Telefono ir telegrafo linksminimo projektas.
kompanijos turi szimta tuks-Į 
taneziu darbininku kurie 

bus užtektinai ne taip kaip bu- s?eras tose kompanijose.
vo praeita meta ir jautienos ir
avinezienos bus daugiau

. džiu,
. daug geresnis szimet ne 'kaip 

praeita meta buvo.

uprast
. Žo- czionais Amerikoj randasi 

maisto padėjimas bus [šiaušia proletariatu, 
rcikszrne tojo žodžio.

Tula, jau metuose motere,
Trisdeszimts asztuonios, isz 

kožno szimto moterių dirba vi-

goninese, kaipo isž'bandymas 
kad projekto pasisekimas toks pui-l 
ma- kus (kad dabar insteigtas viso-' 

pagal se ligoniuose kuriu virszinin-i 
kai iiarciszkia norą pradėti 
projektą. Programos ligoni
nėms pritaikintos su patvirti
nimu medikaliu virszininku

ke- 
eis 
jai 
ve-

vargingai pasiredžiusi, atėjo šokiose dirbtuvėse, iszskiriant 
in tula sztora Filadelfijoj, ana' savo paprasto naminio darbo, 
diena, apreikszdama, kad nori i keturiuose didesniuose mies- 
pirkti kailinius. Kada locni- tuose czionais Amerikoje. Di- 
ninkas parode jai kailinius ku- desne dalis isz tujų moterių 
rie kainavo $1,090 motere pa-'yra vedusios ar jau buvo vedia 
reikalavo geresniu ir branges-(o 60 procentas vedusiu mote- 
niu. Toji varginga moterėle la- riu gyvena su vyrais kurie 
bai nustebino locnininka szto- taipgi dirba.
ro nusipirkdama kailinius už: Ka. daryt? Viskas pabrango

, 2,300 doleriu. todėl moterėlės yra priverstos
Tasai pasielgimas tosios mo- savo vyrams prigialbet užlai- 

teres taip nustebino sztornin- kyti savo szeimynas bet dides- 
ka ikad jis užklausė jos kuom ji ne dalis isz tuju moterių dirba 
užsiima ir ka dirba, jos vyras?

Motere atsake jam trumpai 
kad jos vyras nieko nedirba 
bet ji dirba del 35 burdingie- 
riu, per ka užsidirbo tiek pini
gu ir dabar galėjo sau nusi
pirkti tokius kailinius, apie 
kuriuos ji nuolatos sapnavo.

Sziadien tanikei sztorninkai Dabar tasai vyras pareikalavo __
nutinka panaszius žmones o daktaru idant isztyrinetu ai^Raudonojo Kryžiaus Ligoniniu skaitykit “SAULE” platinki!

i ^'3“ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 

. PASKUBINKITE ! ! ! 
ir planavima, metalio SAULE pub. co. Mahanoy City, Pa.

audimą, drožinėjimu,' 
paminima, kilimu audi-' 

tapyba ir medžio darbu.

mas laivu ir aeroplanu mode
liu, odos darbai, medžio dar

kai! galėtu puikei 'pasirėdyti. puodu gaminimas. Daug
_____ .._____ sveikstaneziu vyru mėgsta ga- i . . .. . “ v IPana Rita Harbinger, ture- nunti armijos ir laivyno ženk-, 

dama prieglauda vargszu prie Jus. Jie juos visur -pritaiko. Jie 
glaudoje, atsisakė iszteketi už 
Broniaus Mroczeskio, isz Mil
waukee, AVis., kuris turi 35 
tukstanezius doleriu turto.

tais, iszdrože isz medžio, ga
mina isz molio, mezga ir nu- 
piesze juos.

aprūpina

niam iszejimui, kad suradus 
būda papildymui szeimynos

nepametus mokyklos.
Apsvarstęs viską, ant. galo 

jis nulenkęs galva ir ja liūdnai 
linguodamas, surado ka jesz- 
kojo... jęjgu pasisektu jam 
lengvai kur keliūta szimtu pa

Pavasario szventes ateina, 
jam reikia nauju drabužiu o 
ežia j u nėra, negalima dykai 
juos niekur gaut. Pradėjo savo 
mintyse kratinet vertelgų vie

JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
IR T. T.
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Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 

Valkare, 'kuriame jis tapo In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
nuszaiitas, jis po vakarienes Tamsunus Prigauna, Pranuko 
atsisėdo, bet būdamas toks ne- Nelaimes, Audra, Kodėl Bai
lumus, negalėjo mokintis. Asz traus Neleido In Dangų, Baus- 
paklausiau, kas jam yra... Ži-' me Už Szyksztuma, Mažo 
imdama gerai, kad jam reikia 1 Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
pinigu, kuriu asz jam neture-1 Senelis, Dienos Kentejimo 
jau ir negalėjau duot, asz ji Mantoj, Netobulas Žmogas, Po 
buezia persznekejus, jeigu tik Laikui, Onytės Laime, Per

buvo neramus pastaras ketos 
dienas, jis žiūrėdavo in mane 
siuvanezia, trusianezia kad isz- 
maitinus serganti tęva ir ji pa
laikius mokykloje, jis, kai}) 
matau, sumanė man pagelbėt, 
bet podraug nenorėjo mokyk
los pamest...

jis tapo

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA

butu su manim kalbejas o jis Neatsarguma In Balta Vergi- 
su manim kalbėt nenorėjo, sa- ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpata 
kesi esąs neramus ir eisiąs su Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva- 
vaikinais ipasiriet. A, jis visai ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri- 

|ka kita turėjo savo mintyse, ima, Pavasaris, Apie Sauls, 
sai nepaisau ka žmones Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
apie mano sunu... Asz Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 

: sakau, mano vaikas man buvo žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
!geras, jis ndbuvo piktadaris, o! Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
jis ne piktadaris! ■ Dzuoko Pasaka, Protas Ant

j Szitai.]) užsibaigė kalba mo-' Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi-

tas szimtu doleriu ir isz ju pa
sirinko sau didele drabužiu 
krautuve. Mane sau, kad te- 

Į nai netik gales rast pinigu, I 
het gales sau ir drabuži pasi- 

I rinkt ir taipgi nepamirszda 
Imas savo serganezio tėvelio 
j nes jam žadėjo pavogt mėgsti- i 
' ne, geru vilnų jeke.

Jis iszsirinko sau tamsia, ly- tinos, kuri vertino savo sunu' skaitymu. Ant Adreso:
SAULE PUBLISHING CO 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.
namie būda- u£ visiką geriau sziame pasau- 
oks neramus, lyje, manydama, kad jai neuž

ilgo bus vienatine parama, vie-toks 'bailus, jog szirdis lyg tai
gale gerkles dabar plake liet natinis užtarėjas o jis žuvo sa- 
jis vis ramino save, tvirtinda- viszkoj kovoj už būvi...

* mas, kad jo niekas negales pa------------□-----------

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

laivoryst.es
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Prigialbejo Iszmaitvt Musu Kareivius

TARADAIKA |

Parvažiavęs isz užsieniu Lie
tuvon, gulėjau viena gražia pa
vasario diena pas broli ant 
gonkelio ir traukiau silpnon 
krūtinėn pakvipusi nud sužy
dusiu medžiu orą.

Malonus vakaru vejalis szla- 
mendamas medžiu lapais, pu
te tiesiai man kakton, glostė czioti. 
plaukus ir verda, tartum senei j 
manės pasiilgęs, isztroszskes., 
Klausiausi, kaip sodne raiboji' 
gegute kukuoja, linksmai lu
putis tūtuoja, geriau pavasa
rio kvapa ir klajojau akimis ūmai 
szventosios pakraszcziais, kur įmanė žmogų.

Atsirėmiau alkūne pagalviu 
ir nustebusiom alkiui žiurėjau 
in seneli. Kaip tai? Petras Sa
baliūnas, kuri isz pat mažu-

bet žodis neiszejo isz burnos, 
tik skaudžiai sudrėbėjo lupos. 
Asz kruptelejau: jo veidas pa-' 
sii-ode man matytas, tik kur ir 
kada, negalėjau atsiminti.

— Kai]) neraudoti? — tarė 
ant galo senelis: — sunku pa
kiemiais ] ūmia

k
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— O isz 'kur tamsta? — pa
klausiau nustebę

liūnas... gal tamsta atmeni?
— Dede Petras?! — surikau

'pažines sėdinti

grauclina szirdi. Dabar su- mes pažinojau, kaipo turtinga 
pasiturinti žmogų, kuris buvo 
geriausiu mano tėvo kaimynu 
ir ’bicziuoliu, dabar ubagas?

Visokios nelaimes aplanko 
žmogų szioje aszaru pakalnė
je bet toksai atsitikimas, umus 
ir netikėtas, man buvo visai 
nesuprantamas. Teisybe, 
mano tėvai numirė, Petras Sa
baliūnas nustojo musu namus ])ites 
laukes ir asz iszvažiaves mo
kytis, koki 15 metu jo isz arti ! 
nemaeziau; 'bet .parvažiuoda
mas retkareziais savo tevisz- 
ken, visados girdėdavau, kad 
Petras Sabaliūnas gyvenas, 
kai]) gyvenos, gerai ir laimin
gai, kad savo 'dvi (lukterės jau 
iszleides už vyru ir vienu bi 
ežiu kiekvienai davės po dvi- 
deszimts kelmu...

Reikia paminėti, kad Petras 
Sabaliūnas labai mylėjo bites. 
Gyveno jisai vienasedyj, už 
dvieju varstu nuo musu so
džiaus, lĮiaczioj pamiszkej. Že
mes jo buvo nekielk, bet biezin 
daugybe. Adenu savu kelmu 
namie turėjo arti szimto; kita 
tiek pas savo kaimynus su bi- 
cziuoliais. Keliatas tokiu kel
mu buvo ir pas mano tėvus.

Atmenu, kaip mes, maži vai
kai, 'džiaugdavomės, pamate 
Sabaliuna zsu savo szeimyna 
ateinanti: kai]) tik Sabaliūnas 
vasara pasirodydavo, žinoda
vome, kad Ims biezkuopys, ii

gražios pievos žydi, kur nakti-, 
mis laksztingalos stygauja... 
Visur.graži prigimtis, 'bet sa
vajame kraszte ji maloni bran- 
o* i
pranta, kad kareivis savajai! 
sodžiau pargryžes, su aszaro- ; 
mis puola ant keliu žemes 'bu- r 
cziuoti. Graudu 'buvo ir man, 
nors ne kareiviu pargryžau tė
vynėn.

Kasžiu-ko dirstelėjau szalin 
ir pamaeziau takeliu ateinanti 
žila seneli. Isz už statines tvo
ros negalėjau in ji gerai insi- 
žiureti, negalėjau net pažinti 
ar tai buvo ubagas ar taip sau 
žmogus nes ėjo nepasirims- 
cziuodamas, už taip, kaip ubą-1 
gai moka eiti.

Prie jas prie vartelių (bailiai 
kaip ir nedrysdamas ju atida
ryti, paskui pamatęs mane gu
linti dar labiau nusiminė ir 
drebaneziu balsu ipaklause: ar 
galima ežia ineiti ?

— Galima, galima, — atsa
kiau stebėdamasis: — labai 
praszom.

Senelis dre'bancziom rankom 
atidarė vartelius ir inejo kie
man. Buvo tai ubagas su ilgais 
botagais, nebuvo toksai drą
sus, kaip 'dažnai esti drąsus 
musu u'bagai. Bet tai buvo uba
gas nes neszinas pasikabinės 
ant pecziu krepszi, teisybe vi
sai dar dyka.

Užlipęs ant gonkelio sene
lis vėl bailiai apsistojo, nežino
damas kur dėtis.

Kadangi troboj nieko nebu 
vo — visi 'buvo iszvažiave bul
vių sodinti ir asz vienas namie 
atlikau — paprasziau senelio 
sėstis ant gonkelio. Atsisėdo 
ir palenkės galva pradėjo kal
bėti poterius...

Nežinau kodėl man pasiro
dė kad ir poterius jis kalba ne 
tapi, kaip u'bagai priprato yra 
kalbėti. Buvaulna ubagas kad 
kalba, tai kaip žirnius 'beria ar
ba vėl kalba giedaneziu gailes
tingu 'balsu, kur reikia, pra
tęsdamas ar nuduodamas. Szi- 
tasai-gi senelis kalbėjo visai 
taip, kai]) kalba žmogus nelai
mingas, — tyliai, lupom dre- 
bameziom; vietomis jis visai 
nebegalejo kalbėti, tartum jam 
kas kvapa gniaužė: macziau 
tik, kai]) jo lupos dar labiau 
drebėjo, virpėjo, jo balse ke- 
liata kartu, visai rodės netikė
tai, taip skaudžiai suskambė
jo apmaudos ir baisios nelai
mes styga, kad mane visa sziur- 
pas paėmė.

In ji žiūrėdamas pamaeziau 
kaip per raukszleta iszdžiuvu- 
si jo veidą rieda gailios kar- 
czios aszaros...

— Ko tamsta raudi ? — pa
klausiau nemandagiai senelio 
kada jis pabaigė melstis.

Pakele in mane raudonas 
nuo aszaru be blakstiena akis 
ir norėjo kasžin ka pratarti1

National 4-H Kliubas susidedantis isz moterių ir mergini Chicago, Ill. Tasai kliubas 
užaugino 12 milijonu svaru pinacu, 600,000 galviju, 9 milijonus visztu, ancziu ir žasu, 
taipgi sudėjo in stiklus 15 milijonus stiklu maisto ir 1.1. Tos merginos aplaike pirma 
dovana už ju pasidarbavima.

kad kiekvienas gausime nuo 
dėdės Petro po nemaža kve- 

I pianezio medaus kori. Ir
kni, davome! Sabaliūnas

vaikus mylėjo nemažiau, kai]) 
už tai per biezkuopi ji- 

Įsai ne tik bitėmis, bet ir vai
kais būdavo apspitęs. Ir ste
bėtina! Bites niekados jo ne
liesdavo.

Kalbėdavo jis apie bites, 
kaip apie koki szventa, labai 
brangu žmogui daigta ir visa
dos tvirtindavo, kad bites ta-

da bieziuoliai neszyksztus ir 
vienybėje gyvena, kada ir 'ki
tiems ju nepavydi. Todėl kiek- 

, vienam pasitaikusiam žmogui 
niekados nepaini rszdavo me
daus duoti...

Toks tasai buvo žmogus Pet
ras Sabaliūnas. O 
jo priesz mane 
krepsziu.

— Tai tamstos gal namai 
dege ar žemes nebeturi? — 
i s z k e n t e ja u ne ]) ak 1 a u s e s.

Tebėra ir namai, ir 
me...

— Tai kodcl-g'i tamsta Ii

— Ke... Ar neatmeni tamsta nos vaiku kaltes ir asz savyje 
senu žmonių pasakos?

gan- dino įkarta sūnūs žila tęva in ! 
mažus1 rogeles ir veža isz namu o jo!si? 

i 
' mažas vaikutis ,paskui bėga.
Atveže miszkan, iszverte seni 
po puszimis o rogeles szale nu
mėtė. Ir eina namo. Bet mažas 
vaikas nutvėrė ji už rankos, 
neleidžia ir praszo: — tėveliuk, 
tėveliuk, kam rogeles palikai; 
asz neturėsiu kuo tamstos czio
nai atvežti... Matai: ne senelio, 
tik rogelių pasigailėjo. Tai ne 
pasaka, bet tikra, teisybe: ne
vienas iszauges norėtu kuo- 
greieziausiai savo tėvus isz na
mu iszvežti, tik nedrysta arba 
gėdisi. Bet atsiranda tokiu, O 7
kurie ir gėdos neturi...

[iiso-; neszioju.
—- ,0 kuo tamsta man pade- 

Asz nieko daugiau nuo 
tamstos negaliu reikalauti, —
atsake jau ramiu balsu Saba
liūnas, net ir man ramiau ro 
dos: — mano dienos neilgos, 
suskaitytos o daug man nerei
kia... p ragy vemsi u...

— Girdėjau ir tamsta sergi ?
— paklausė jis manes.

— Sirginėju... — atsakiau:
— atvažiavau tėvynėn pasil-

dabai

SU-

ne-

siminiau paklausti.
— Tai baigia jau nykti, — tik 

penki kelmai beliko: kur na- 
muose vaidai, ten bitėms ne 
vieta.

— Tai kur tamsta dabar gy
veni?

KETURI PUIKUS KALEN- 
DpRIAI TIK UŽ 50 CENTU

pas ‘koki...
Janio- man

— Pasitaisysi czionai, po 
puszy uolius vaikszcziodamas, 
— padrasino mane senelis: — 
szita liga tamsta miestuose 
gavai; tai nuo mokslo ir dul
kiu... Kad kuniguos butum 
ėjas gal dabar sveikas butum... 
Bet Dievas ne kiekvienam 
Dvasia szventa duoda, kad ir 
mokytam...

Taip įkalbėdamas senolis lin
gavo savo žila galva. Paskui 
atsisveikino su manim ir iszr- 
ejo isz kiemo. Girdėjau kaip už 
vartelių pradėjo balsu melstis 
už savo prietelius ir gerada
rius...

Paskutine metu diena, 
In •bažnytelia viena, 
Nuėjau pasimelst, 

Ir Dievo melst, 
Dangaus karalystes, 

Ir amžinos sz-viesyibes, 
Del brangaus mano 

meisterelio, 
Kuris atsiskyrė nuo szio 

svietelio.
O gal kiti apie ji užmirszo, 
Ir kaip kada ant jo inirszo, 
Nes man tas labai rūpėjo,

Ir isz galvos neiszejo.
Maldo se i1 u sik ei rd es,

Ir mislyse praskendes, 
Ilgai mislinau apie apie, 
Kaip nekuriu paszlemekai, 

Ji paniekinėjo, 
Ir iszjuokinejo.

Sukalbėjau kelis poterėlius, 
Ir apie kelis ražanezelius, 

Apsiverkiau graudžiai, 
Szii'dis spaude skaudžiai. 
Pamisdinau, atsidusęs sau, 
Kai]) ilgai darbiavau tau, 

Kiek tai vargo abudu turėjom, 
Ir aszaru daugybe iszliejom. 
Sziadien palikai mus visus, 
Ir visus svietiszkus niekus, 
Tarnausiu kaip tarnavau, 
Po svietą visur keliavau, 
Su 'kurna Baltruviene,
N i e kad ne pa 1 i a us i m, 

Su t a ja smart dėdienė, 
Lyg smert “‘Saules” ne- 

apleisim, 
Amžina tau atsilsi, 

Mano meistereli.

t
i
i
i

arba pradžia
SKAITYMO

ir

S
b ------------

Į 64 pus., Did, 5x7col
i Tiktai, 10c.
į ------------

Ž “SAULE”
| MAHANOY CITY, PA.

¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥ 
S 

l 
¥

¥ 
S

¥ 
¥
I

'•KAITYKTT “SAULE” PLATINKTT

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- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo 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.,

ma...
Supratau 'kad negražu taip 

A išimi-' žmogų 'klausinėti, tik gurdin- 
tureio ' ti... Atsiminiau kad reikia jam

Atsitikimas Lietuvisz- 
koje Ligonbuteje

— Niekur... Kai]) iszvare 
krepszi užmovęs, tai pats 'ue- 
į a jutau, kai]) czionai atėjau... 

ledoji? A is gausiu vii
— Sūnūs iszvare... — tik isz-; kamisbiinlkeli...1 i

tarė senelis ir karezios aszaro
pradėjo riedėti isz akiu.

Supratau... suims... 
niau, kad Sabaliuna
sunu vienaturti, su manim vie-j^as duoti ir pajutau, kaip ma- 
nameti; at-imi niau, kai]) su1110 veidas visas užkaito. Nieko 
tuo sunu dar lakstydavome įPrie saves neturėjau; nieko ne- 

biezkuopi

davome. Tai b 
dienu draugas, 

niekados

nku susi- galėjau atsilyginti tam sene-

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 

yra labai puikus ir po 
tinkami pakabinti visur. Ka- tverusiu medų - 
lendoriai perstato sekaneziu 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka Įkui 
reiviai nesza vėliavas ir susi-j vau...
deda isz kareivio, marinio ka-' — Tai tamstos sūnūs gal jau 
reivio, eroplanisto ir laivo-!savu vaiku susilaukė? — pa- 
riaus. j klausiau.

2— Aniolas Sargas sergsti' — Tai bent trejetą — dre- 
vaikuczius nuo nelaimiu. ■ baneziom lupom atsake seno-

3— Kariszki laivai ir eropla- lis: — jau Iketveri metai, kai]) 
nai plaukia per mares dalyvau- jam visa atidaviau. Nieko taip 
ti kovoti priesz Japonus, Vo ir negailiu, kai]) jo vaiku... 
kieežius ir kitus prieszus su Taip juos mylėjau!... Iszsigan- 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir de, iszplesztomis akelėmis ly- 
Laisves Stovylu Liberty. J dėjo mane, kai]) ėjau isz kie-

4— Maža mergaite sėdi ant mo... O, gal ir jie kadaise nors 
muro ir žaidžia su visztukais. Į taip varys isz namu savo tęva...

Kalendoriai yra puikiai nu- ir senelio akyse vėl pasirodė 
pieszti ir tinkami ant pakabi- aszaros.
nimo bile kur. Keturi kalendo-' — Ar tamsta in savo 'dukte
riai tik už 50 centu. Paskubin- ris nesiglaudei?
kite nes mažai ju turime todėl — Kur man in jas glaustis! 
kas pirmesnis tas bus gilink- Turi jos savo vyru tėvus dar 
ningesnis. Galite juos padova- gyvus, — tegul tik juos moka 
noti savo kaimynui ar gimi- mylėti. Nora tenai man vietos, 
nems isz ko bus užganadinti. senas žmogus visur nemalo- 
“SAULE” PUBLISHING CO mis...

Mahanoy City, Pa.

koriu ežiui1])- dui, kuris tiek kartu man ma-
> mano mažu

■su kuriuo pas-
nebesusieida-

žam buvo davės pilnus medaus 
korius, kuris meduotom savo 
rankom nekarta kloste man 
mažam galva...

Atsikėlęs susijeszkojau pei
li ir inejau kamaron; isz ten 
isznesziau didele duonos rieke.

— Atleisk man tamsta, kad 
nieku negaliu tamstai padėti, 
—- kalbėjo visas iszraudes, 
duodamas seneliui 'duonos 
ke.

Nulenkė žemai, žemai 
galva, kaip ir slėpdamas

rie-

Tula Lietuviszka poniute at
lankė Szirdies Jėzaus ligonbu- 
te Kaune, tiksle atlankymo li
goniu, paskui ja ėjo tarnas su 
dežuke paperosu.

Poniute atėjus prie pirmuti
nes lovos ligęnio, užklausė:

— Ar tu Rymo Katalikas?
— Taip mielaszirdinga po

nia, esmių.
— Jonai, duokie jam 20 pa

perosu, — paliepė tarnui po
nia.

Po tam atėjus prie kitos lo
vos užklausė ligonio kokio jis 
yra tikėjimo:

— Pravoslavas, poniute.
— Jonai, duokie jam 15 pa

perosu.
— O tu mano prietel, kokio 

iszpažinimo ?
— Protestonas.
— Jonai, duokie jam 10 pa

perosu.
Poniute nori eiti prie ketvir-

* * *
Girdėjau 'kad Szenadoryje,

1 Jotuviszkojo apygardoje, 
Pas viena žmogeli 'buvo gery- 

mo invales, 
Alaus ir namines degtines.

Buvo tai varduves,
Badai Silvestrines,

Tame name buvo porele,
Vyras ir graži moterėlė, 

Kada jos vyras in dar'ba iszejo, 
Tada moterėlė drasei gerti 

pradėjo,
Kada jau drasei riaugsejo, 
Vyry as moterėlė peikti

■ pradėjo.
* * *

Mont karine yra kelios 
merginos,

Kurios sakosi kad yra 
davadnos,

Kur tik szolkėi buna, 
Tuo jaus ir jos in ten pri'buna. 
Per naktis bambileis lekioja, 

() ant rytojaus dejuoja,
Motinos negali isz lovų isz- 

krapsztyti, 
Kad ant Misziu in bažnyczia 

iszvyti,
Vos ant miszparu nueina, 

Bet ko jos ten eina ?
Kad vaikinus pamatyti, 
In juosius pasiszaipyti,

Davadni vyrai su joms ne- 
užsiduoda, 

B a isz to turi geda.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonai
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa.

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

— Ar-gi visur

nuo 
manes savo veidą, padekavojo 
drebaneziu balsu ir dre'ban- 
cziomis rankomis paėmė duo
na; peržegnojas ir indejo krep- 
zin.

Macziau kiek ■ skausmo kiek
jausmu šukele jo krutinėjo tas tos lovos bet gulintis penktoje 
pirmasis duonos kąsnelis isz lovoje ligonis paszauke isz tolo 
svetimųjų iszpraszytas. Sumi-.su piktumu:
szes, nežinodamas, k; 
ky ti, vela pradėjau —
vietoj — atsipraszineti sene--duoda penkis paperosus ir to
lio, kad nieku negaliu jam pa-J
dėti: jaueziau, kad dali amži- treffen!

is besą-j — Tegul ponia manes ne
visai ne klausia, tiktai tegul man Jonas

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25^ ::
gul tave der sclilag sol! das SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. - U.S.A.,

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant vise me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
—— ♦----------

— Neclelioje pripuola Szv. 
Szeimyiios.

— Panedelio ryta, likos už
griauti Larry Clemens ir Juo
zas Kott, abudu isz McAdoo, 
Pa., anglinėje skylėje prie De
lano. Abudu nelaimingi angle- 
kasiai likos ibaisei sutrinti kad 
nebuvo galima ju pažinti. Cle- 
mensas buvo vedusiu žmogum 
o Kott jaunikiu ir ketino ap- 
sipacziuoti ateinanti menesi.

■— Viktoras Boczkauskas 
ir pacziule, 336 W. Mahanoy 
Avė., nudžiugo kibai 'kada 
pas juos atsilankė ant urlopo 
ju aku sūnūs, kareiviai Leonas, 
isz Fort Jackson, So. Caroli
na, 'kuris tarnauja Medikalisz- 
kam Departamente ir Edvar
das, isz Kearney Nebraska ku
ris yra apginki uotoju cropla
nd. Abu sūnūs yra sveiki ir 
džiaugiasi atsilankymu pas sa
vo tėvelius kuriu neinate per 
koki tai laika.

— Ponia Franciszika Stem- 
leriene, isz William Penn, lan
kėsi mieste ir prie tos progos 
atsilankė in redakcija “Sau
les” užmokėti už laikraszti ir 
užraszyti ji del pono Juozo 
Raczkaus, taipgi isz William 
Penn. Acziu už atsilankyma 
ir už nauja skaitytoja.

Permaina V aidžios Bolivijoj

Pulkininkas Alberto Taborga, su savo pasikeleliais ap
ėmė valdžia ant Bolivijos sumuszdamas valdiszka kariuo
mene. Prezidentas Enrique Penaranda likos iszvežtas in 
Arica, Chile, ant gyvenimo. Po paėmimui Bolivijos per 
pasikelelius, tuoj aus užėmė dideles kasyklas cino, kuri Bo
livija pristato del Amerikos ir Anglijos.

MIRUSI PATI PER
SKYRĖ SAVO VYRA Nauji Musziai Rusijoj

Todėl daugiau kietųjų ang
lių in Vakarus nebus siunezia- 
ma.

SHENANDOAH, PA.
i J Senas gyventojas mies
to, Mikolas Anszukaitis, mirė 
namie, 130 E. Coal ulyczios, 
JJtarninike. Velionis buvo 
skustbarzdžiu per daugeli me
tu. Paliko 'brolius Juozą ir An
taną, Baltimoreje ir viena se- 

-sevi. Laidotuves atsibus isz 
graboriaus Menkevicziaus lai
dotuvių namo.

— Klemensas Kazunas par
važiavo namo ant keliu dienu 
atlankyti savo sesute Milda 
ant Jardin uly. Klemensas yra 
kariszku laivorium ir ka tik 
sugry'žo isz Italiszlko frunto. 
Jis 'buvo trijuose musziuose 
ant mariu.

—■ Ana diena iszeme lais- 
nus ant apsivedimo Henrikis 
Sliszauskas, 23 melu, nuo 507 
S. Jardin uly., su pana Helena 
Andrulioniute, 21 metu, 37 E. 
Lloyd uly.

t Jeva Baliarskicne, nuo 
607 W. Penu uly., mirė praeita 
Petnyczia, pas savo sunu po 
trumpai ligai. Velione gimė 
Lietuvoj, atvažiuodama kaipo 
jauna mergina, apsivedė czio
nais ir gyveno lyg smert. Pa
liko ketures dukteres, tris sū
nūs, 16 anu'ku ir du pro-anu- 
kus. Palaidota lUtarninke su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio 'bažny ežioje prie kurios 
prigulėjo. Graborius Valiu- 
keviezius laidojo.

— Mykolas Mikulis, ka
reivis, kuris gyveno kitados 
ant 22 Vine uly., aplaike per
siskyrimą nuo savo paezios 
Mares, isz Filadelfijos, kuri ki
tados gyveno Shafte, už tai, 
kad ji apleido 1930 mete. Po
rele buvo apsivedus 1927 mete.

Gilberton, Pa. — Ponstva 
Feliksai Stoczkunai, 44 Main 
uly., buvo aplaike nuo valdžios 
žine buk j u sūnūs, seržantas 
Feliksas, žuvo laike muszio 
Vokietijoj. Bet ana diena tė
vai aplaike nuo sunaus buk jis 
yra sveikas ir gyvas. Szeimy- 
na taja 'žinia laibai nudžiugo 
kad j u sūnūs yra gyvas.

Girardville, Pa. t Mare Gri-

gutis, nuo 355 W. Mahanoy 
Avė., mirė praeita Sukata, nuo 
žaiduliu aplankytu per treką, 
kuris in ja pataikė kada moto
re ėjo in 'bažnyczia. Velione 
gimė Lietuvoje ir pergyveno 
Amerika apie 50 metu. Dvyli- 
lika metu adgal gyveno Szena- 
dorije palkol atsikraustė in 
czionais. Paliko sunu ir kėlės 
gimines.

Colp, III. f Czionais mirė ge-l 
ra i žinomas gyventojas Sil
vestras Laukas, Gruodžio 17 
d., 1943. Velionis 'buvo gimęs 
Lietuvoje ir vedos su Ona De
gutis, 1898 mete, palikdamas 
viena dukteri.

Duktė Apskundė 
Girta Motina

Yonkers, N. Y. — Else Kor- 
niak, 46 metu motere, likos ati
duota in rankas palicijos per 
savo duktere už tai kad užsi
traukė už daug namines. Mer
gina aiszkino palicijai buk mo
tina ja musze o kada stengėsi 
ja nuvesti namo girta, pradėjo 
bartis su kaimynais ir visaip 
ant jos plūsti. Motina likos už
daryta kalėjime o duktė nuvež-j 
ta in ligonbute ant gydymo.

Ar-gi Jau Žmones Pa
virsta In Gyvulius?
Stroutsburg, Wis. — Sudžia 

Miller nusiuntė in kalėjimą 
Camila Suchona, 50 metu, ant 
penkiolikos metu prie sunkaus 
darbo už sužagejima savo loti
nos dukters Emilijos, kuri szia- 
dien yra vedusi motere.

Pagal liudijimą dukters 
priesz savo tęva, tai tasai gy
vulys pirmiausia subjaurino 
savo dukteria, tris metus ad
gal ir per visa taji laika su ja 
turėjo lytiszkus susineszimus 
o kada duktė nenorėjo jam to
linus pasidavinet, kerszino ja 
nuszovimu. Kada tėvas dažino- 
jo buk ji ketina iszteket, už
draudė tai po bausmia mirties. 
Nenorėdama ilgiaus vesti toki 
bjauru gyvenimą, pabėgo su 
savo mylimu, paimdama szliu- 
ba slaptai. Bet ir tada iszga- 
ma tėvas jai kerszino. Ant ga
lo duktė nusidavė pas palicija 
apsakydama viską. Laike teis
mo iszgama tėvas užginezino 
viską o tame ir jo pati jam 
prigialbinejo bet sudžia taja 
bjaurybe žmogiszkam kūne nu
baudė sakydamas kad gailesį 
labai, kad negalėjo ji nubaus
ti ant kartuvių.

Pagimdė Kūdiki Kuris
Svėrė 19 Svaru

Knoxville, Tenn. — Mrs. G. J
Esslinger, 26 metu, pati dar
bininko kariszkam fabrike, 
ana diena pagimdė sūneli ku
ris svėrė 19 svaru. Daktarai 
nutarė kad tai gal yra sun- 
kiauses kūdikis kokis kada gi
mė czionais ar kur kitur. Nau
jai gimusis kūdikis yra 21 co
liu ilgio, galva turi 15 coliu 
aplinkui. Yra tai j u treczias 
kūdikis. Motina ir kūdikis yra: 
sveiki. '

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Musu Kareiviai Užėmė Makina

Pirmiausia Amerikonai bombardavo sala Makin, po 
tam iszlipo isz laivu ir ėjo užbaigti savo darba pradėta su 
pagialba dideliu tanku. Buvo tai pasekmingas užklupimas.

NUO KITOS 
MOTERES

Su Kuria Buvo 
Apsivedęs

New York — Czionaitiniam 
sude tęsęsi akyvas teismas ant 
persiskyrimo kuri užvede nese- 
nei apsivedusi Mrs. Ida Cha 
bot, priesz savo vyra Szima, 
turtinga fabrikanta, naszli, 
kurio pati buvo mirus du metus ( 
adgal. i

Weiseris apsivedė su Ida^ 
Chabot. Po szliubui nusidavė 
in Newburgh kur praleido pir
ma nakti. Kas tame kambary 
j e atsitiko tai tikrai jaunave
džiai nežinojo bet apie pusiau
nakti Weiseris pabudo, pare- 
gejas savo pirma paezia sto- 
vinezia prie jo lovos, visa liep
snoje, kuri in ji prakalbėjo:

“Padarei didelia klaida ap- 
sivesdamas antru kartu. Tu jos 
nemyli nes mane per ilgai my
lėjai ir negali kitos mylėti kaip 
tik mane. Musu apsivedimas 
yra drūtesnis kaip mirtis.” 
Palengva isznyko pasirody 
mas po tu žodžiu. Weiseris p.a- 
szoko isz lovos, apsirėdė ir isz- 
važiavo in New Yorka, palik 
damas savo jauna pacziule už
pakalyje. Nuotaka apsiverkus 
iszvažiavo pas savo sesesri ir 
užvede teismą ant persiskyri
mo nuo savo vyro kuris pabė
go nuo jos nakties laike. Prie
žastis tojo pasielgimo iszejo 
in virszu laike teismo.

Gal nekurios moterėles nu
džiugs isz szio atsitikimo jog 
gal ir joms pasiseks sugryžti 
ant svieto ir užbėgti apsivedi- 
ma savo vyro antru kartu.

Senovės laikuose mokyti 
žmones apsaugodavo vyrus 
idant antru kartu nevestu mo- 
teres, nes pirma pati juos kan- 
kytu naktimis ir neduotu ra
mybes. Viena isz tokiu atsitiki
mu paduoda senas apsakymas, 
kaip tai tūla mirusi mylima pa
ti liūdėjo neiszpasaky tinai 
ezyseziuje apie savo vyra. In 
meta po jos mireziai, kada tai 
buvo didele szvente, pavėlinta 
jai sugryžti ant žemes atlanky
ti savo mylima vyra bet ant tu 
iszlygu jog turės kensti czys- 
cziaus kanezias da tūkstanti 
metu už ta viena diena. Motere 
sutiko, bile tik pamatyti vela 
savo vyra. Moteres duszia ant 
galo gavosi ant žemes, pama
te savo vyra vaikszcziojant su 
kita motere kuri buvo jo antra 
pati.

Pirma motere taip tuom nu 
liūdo, szirdis jos kentėjo neisz
pasaky tas kanezias jog sugry- 
žo adgal in ezyseziu noringai 
kentėti ezyseziaus kanezias da 
per tūkstanti metu. Bet vartai 
ezyseziaus buvo uždaryti ir 
sargas jos neinleido kalbeda 
mas buk gali eiti in dangų nes 
ir taip už daug kentėjo, dau
giau ne kaip ezyseziuje, kada 
mate savo vyra glėbyje antros 
paezios.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Rusai dabar stengėsi supliekti Vokieczius ant Rumu
nijos ir kitu fruntu kad užbėgti Vokiecziams artintis prie 
Lenkijos ir juos apsupti isz visu pusiu kur jau apie milijo
nas Vokiecziu randasi Rusu slaistose.

Daugiau Nesiims Kie
tųjų Anglių In Vakarus

Philadelphia, Pa. — Isz prie- 
žosties dideles stokos kietųjų 
anglių, daugiau ju nesiuns in

Priežastis tarne yra trukumas 
darbininku. Anglinis adminis
tratorius Ickes apie tai iszsi-
tare: “Asz ne esmių Dievu ir 
negaliu patalpinti kietųjų ang 
liu kur ju nesiranda ir negaliu

vakarus už Ohajaus valstijos, pristatyt anglekasiu.

Kankino Mergaite Kad 
Butu Geresne ■«i

Nyles, Ohio — Ant paliepi
mo kaimynu, palicija atėjus 
stuba rado ten keturiu metu’ 
mergaite, Bena Vessner pri- 
riszta prie sienos su išskeltom 
rankutėm in virszu o priesz ja 
ant stalelio buvo pastatyta i 
vaisei ir kitoki valgei idant ja 
da labiau kankyt. Už taji ne- 
szeton-bobes nes buvo persi- 
skyres su savo moteria ir ma
žai rūpinosi kaip ji su mergai
tėms pasielginejo bile tik jos 
buvo jam isz akiu, 
mielaszirdinga darba likos ar- 
esztavota motere, Mare Wall 
pas kuria taipgi rado ir mer
gaites sesute kuri taipgi buvo 
tankei kankinta visokiais bu
dais. Motere užpildavo malaso
ant mergaites krutinės idant 
muses užlėktu ir kandžiotu 
mergaite, isztepdavo jos veidą 
klijais ir plakdavo ja nemiela- 
szirdingai. Tėvas mergaieziu 
atidavė jas po priežiūra tosios

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

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: 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. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 123 Septynios istorjos api? 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena
tis; 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 pab.ego; 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; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................... a. ...15c

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats 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; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

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. 25o

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 Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunl- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.. ....25e

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .........................................15«

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

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

Adresas: ' į
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.


