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AMERIKONAI PRIE NAUJOS GU1NEAJ0S SALOS
Isz Amerikos Koncertas Del Kareiviu K A R B' Užėmė Aitape,
“DVASE” ANT UKES

Pareikalavo Nuo Ūki
ninko $30,000 O Tada 

Apsimalszys

Hustisford, Wis. — Robertas 
Uecker, turtingas ūkininkas, 
vela aplaike nuo “dvasios” ži
nia, kuri nuo kokio tai laiko 
nedavinėjo jam ramybes.

Szi karta “dvasia” prisiun
tė ūkininkui du laiszkus, vie
name pareikalavo 30,000 dole
riu o tik tada apsimalszys ir 
duos jam ramybe. Kitam ker- 
szina ūkininkui ir jo visai szei- 
mynai kaipo ir szerifui, iszne- 
szimu in padanges vietines 
bankos ir elektriko dirbtuves.

Toji “dvasia” iszdare viso
kius szposus ir bledžiu ukinin-, 
kams ir niekas jos da nesuga
vo. Slaptingu budu durys nuo 
tvarto likos nutrauktos ir gy
vuliai iszbeginejo po visa ap
linkine, nukirsdavo elektriki- 
nįus dratus, telefoną ir daryda
vo daug kitokiu bledžiu.

Nesenei Uecker pasiszauke 
sparitualiste idant apmalszytu 
“dvasia” o nors dvasia nepa
sirodė per kėlės dienas bet vela 
po tam pradėjo savo szposus. 
— Yra tai gyva dvasia kuria 
galėtu apmalszyt su kulka jei
gu ja ūkininkas kada pamaty
tu.

Bobute Turi 148 
Impedinius

Pillow, Pa. — Mrs. Mare 
Szmats, 83 metu, gal turi dau
giau genezių ne kaip kita ko
kia motere, visoj Amerikoj. 
Turi ji 64 anukus, 83 pro-anu- 
kus ir viena pro-pro-anuka. 
Motere yra sveika ir užsiima 
pati naminiu darbu.

Geriau Myli Savo Szuni 
Ne Kaip Paczia

Baltimore, Md. — Mrs. Elvi
ra Aliva, 52 metu, užvede teis 
ma priesz savo vyro Juozą už 
tai kad jis apsileido vedusiam 
gyvenime, atszalo nuo savo pa- 
cziules ir daugiau myli savo 
buldogą szuni su kuriuom taip
gi guli vienoje lovoje jau metas 
laiko o savo paežiai paliepė gu
lėti ant pastoges.

Sudžia iszgirdes toki skunda 
priesz vyra, perskyrė motere 
nuo tokio szun-mylio vyro, pa
liepdamas jam mokėti 18 dole
riu ant anvaites ant užlaikymo 
paezios ir dvieju dukteriu.

Aliva sutiko mokėti paszial- 
pa, kad tik jo motere duotu 
jam ramybe ir jo szuniui.

Idant pralinksmint savo draugus, Kapralius H. Galla
cher grajina ant mažu vargonėlių, del savo draugu Italijoj 
bet už 800 mastu Angliszki kareiviai duoda kitokį koncertą 
Italijonams, bombarduodami ju pozicijas.

Puiki Auka Milijonie
riaus Del Vargszu

New York — W. B. Ward, 
Najorkinis milijonierius, pado
vanojo milijoną doleriu ir tūk
stanti margu žemes prie Hud
son upes, paviete Dutchess, ant 
pastatymo prieglaudos del se
nu žmonių ir del serganeziu. 
Taja dovana priėmė labdarin
ga draugu ve “New York As
sociation for Improving1 the* 
Conditions of the Poor,” kuri 
iszpildys milijonieriaus norą.

Vaikiukas Iszgialbejo
Motina Ir Broliuką

Nuo Smert

Užmėtė Paczia Ant 
Pecziaus

Wilmington, Del. — Mrs. L. 
Kazlauckiene, 40 metu, mirė 
czionaitineje ligonbuteje nuo 
baisiu apdeginimu kokius ap
laike nesenei kada jos girtas 
vyras Edvardas užmėtė ja ant 
karszto pecziaus. Kazlauckas 
pats baisiai apsidegino rankas 
ir turėjo būti nuvežtas in ligon- 
bute kur ji sergsti palicijantas. 
Dvylikos metu j u sūnelis mate 
visa atsistikima ir pranesze 

i apie tai palicijai.

Gyveno Vargingai,
Mirė Turtingai

Frederick, Md. — Irvin Sha
ner, kuris ant pažiūros iszrode 
labai vargingu žmogeliu, gy
vendamas pats vienas per pas
kutinius devynis metus, paliko 
turto vertes 50 tukstaneziu 
doleriu. Gyveno jis kliube YM 
CA bet paliko paczia ir szeszis 
sūnūs. Porele buvo persiskyrus

6,000 Japonu Likos 
Užmuszta Indijoj

Kandy Ceylonas — Japonai, 
būdami godus ant Indijos, pa
aukavo daugiau kai 6,000 ka
reiviu in laika szesziu praėju
siu sanvaieziu. Aplinkinėje 
Assam, Japonai neteko 300 ka
reiviu ir daugelis sužeista ir1 
paimta in nelaisve. Japonai 
pradėjo apleidinet nekurias! 
svarbes vietas nes žino kad jas 
neiszlaikys.

Amerikonai Tures
Užtektinai Alaus

Hollandija Ir
T anehinauaha

te«

4,000 Alijentu Eroplanu Už
klupo Ant Vokietijos, Numes
dami 29,000 Tonu Bombų; 
Francija, Belgija Ir Austrija 

Taipgi Daug Nukentejo
Neapolius, Italija — Ana 

diena Amerikoniszki kareiviai'savo vyrukais paėmė Aitape, 
tarp kitokio maisto, aplaike 
taipgi 20,000 galonu gero Ame- 
rikoniszko alaus kuri padirbo 
Neapoliu j e pagal receptą bu
vusio Amerikoniszko bravor- 
ninko. Kaip tik pristatys taji 
alų del vietiniu Amerikoniszku 
kareiviu, pradės dirbti dau
giau ir iszdalines kitiems ka
reiviams kurie neragavo Ame
rikoniszko alaus jau per kelis

Generolas MacArthuras su LONDON — Alijentu eroplanai, skait
Hollandija ir Tanehinauaha, liuje daugiau kai 4,000 užklupo ant daug žymiu
Naujoj Gvinoje kur užklupo j 
ant 60,000 Japonu isz kuriu 
daug užmuszta ir paimta in ne
laisve.

Atlantic City, N. J. - Kada metus- Gal.tas jiems Priduos
daugiau pajiegu.szesziu metu Bernardas Schnei

der parėjo namo isz mokyklos, 
rado motina ir savo dvieju me
tu broliuką gulinezius ant grin
dų namie, 125 Melrose uly. Nu
sigando labai nežinodamas ka 
daryti tokiam atsitikime bet 
supratęs kad isz gazinio pecziu- 
ko eina gazas, atidarė langa ir 
paszauke kaimynus in pagial- 
ba. Palicija nuveže motina ir 
broliuką pusgyvius in ligonbu- žeide daugiau kai 2,000 ir apie j 
te kur likos adgaivinti ir už 
keliu dienu sugrysz namo.

Trumpos Kariszkos 
N/ 

Zinutės

Bergen, Norvegija — Isz ne
žinomos priežasties kilo baisi 
eksplozija ant Norvegiszko lai
vo kuris plauke su amunicija, 
užmuszdama 200 žmonių, su-

Motere Taip Jam Da- 
kako Kad Dabar Nori

Persiskyrimo
Toledo, Ohio — Tvirtinda

mas buk jo pati norėjo ji par
duoti kitai moterei už 2,000 
doleriu nes jo neapkentė ant 
akiu, Juozas S. Karpanti, rasz- 
tininkas czionaitiniam sude 
užvede teismą priesz savo pa
czia, melsdamas sūdo idant 
jam duotu persiskyrimą nuo 
savo moteres.

Sudžia prisilenkė ant jo pra- 
szymo kaipo ir uždraudė jo pa
ežiai kiszti nosi in jo reikalus. 
Motere ne tik kad neapkentė 
savo vyro bet ji visaip apjuo
dino priesz žmones ir ant viso
kiu susirinkimu.

Karpantai turi penkis suau
gusius vaikus.

koki tai laika todėl gyveno Pirkite Apgynimo Czedinimo 
kliube. Bondus ir Markes.

Amerikonai paleido apie 30 
tonu bombų ant Wake Island 
kaipo ir ant kitu Japoniszku 
salų ant kuriu randasi Japonai. 
Sumatroje Alijentai suszaude 
22 eroplanus ir paėmė sala Wa- 
razup kaipo ir paskandino ke
lis laivus. Amerikonai taipgi 
užklupo ant Truk ir kitas vie
tas kur užmuszta daug Japonu 
n paimta daugeli in nelaisve.

4,000 gyventoju pasiliko be pa
stogių.

Seattle, Wash. — Laivas 
“Liberty” kuris buvo prikrau
tas su amunicija, likos isznesz- 
tas in padanges. Badai apie 80 
žmonių likos užmuszta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

TRUMPOS ŽINUTES

Boston, Mass. — Praeita Su- 
bata mirė pagarsejas po visa 
Amerika Katalikiszkas kardi
nolas William O’Connell, 84 
metu amžiaus. Mirė nuo užde
gimo plaucziu.

Shamokin, Pa. — Palicija 
panaudojo aszarini gaza ant 
300 anglekasiu kurie sulaikė 
darba Bear Valley stripinsuo- 
se. Visi pamėtė savo vietas ir 
nuėjo namo iszsiverkia.

Cordell Hull Kalba In Reporterius

Sekretorius Cordell Hull viduryje, kalba su reporte
riais laikraszcziu apie sziadienini Tautiszka padėjimą.

vietų, sunaikindami daug fabriku ir geležinke
liu. Francija, Belgija ir Austrija taipgi smarkei 
nukentejo nuo bombų. Badai visiszkas užklupi- 
mas arba užėmimas (invazija) ant Vokietijos 
prasidės apie 1 d. Gegužio. Tada tai tikra pekla 
prasidės Vokietijoj. Budapesztas taipgi likos 
bombarduotas.

Stokholmas, Szvedija — Telegramai pra- 
nesza buk daugiau kai 10,000 žmonių likos už
muszta per eroplanus kurie bombardavo Colog- 
na. Szimtai žmonių szoko in mares kurie radosi 
liepsnoje nuo ugniniu bombų.

London — Rusu eroplanai paskandino 
asztuonis didelius transportinius laivus ir dau
geli mažesniu laivu kurie gabeno kareivius isz 
deganezio Sevastopolians taipgi sudegino de- 
szimts laivu Krimejos pristovoje Lenkijoj kada 
Vokiecziai apleidinejo deganti Sevastopoliu, 
Rusai bombardavo miestą su eroplanais, pada
rydami dideles bledes ir užmusze szimtus žmo
nių ir kelis tukstanezius beganeziu Vokiecziu 
isz miesto. Rusai atmusze Vokiecziu užklupi 
mus ant Lvovo ir Varszavos su didelėm bledem

Kvang Chung, Kinai. — Apie 
i 50,000 Japonu apsiaubė Cheng- 
hsien geležkelio centra ir badai 
užklupo ant miesto kuris pra
dėjo degti. Daugelis gyventoju 
užmuszta.

London — Apie 2,000 Ame- 
likoniszku ir Angliszku eropla- 
nu bombardavo žiemine dali 
Franci jos kaipo ir didelius 
miestus Cherburga, Calais kai-
po ir Plovdiv, Bulgariszka ge
ležkelio stoti. Badai Rusija pa-

siūle Bulgarijai taikos iszlygas 
nes jai jau nubodo kare.

Rymas, Italija — Allijentu

eroplanai užklupo ant 2,000 
vietų kur radosi Vokiecziai, 
suardydami geležinkelius, na
mus ir dirbtuves. Eroplanai 
taipgi bombardavo pristovas 
kuriose radosi daugelis Vokisz- 
ku laivu Venecijoj ir Trieste.

Skaitykite “Saulę” j
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Kas Girdėt
Žmones vra tosios nuomo- 

nes kad ilgos valandos darbo 
gadina, sveikata daugiau ne 
kaiip naktines zobovos. Tas ne
tiesa. Jauna, varginga siuvecz- 
ka, dirbanti per dienas ir nak
tis — tas kenkia daugiausia 
sveikatai. O kada laimingai 
iszteka už vyro ir jeigu turi 
sziokias tokias vigadas, tai 
greitai adgauna savo pajiegas, 
patogumą ir skaistuma o nors 
ir turi keturesdeszimts metu, 
tai da buna drūta, linksma ir 
sveika.

Paimkime dukreles turtin 
gesniu tėvu, kurios beveik nie
ko nedirba, tik tankiai linksmi
nasi, trankosi visur bambi- 
liais, traukia munszaine ir szo- 
ka per visas naktis. Joms neru
pi darbas kaip tai vargingai 
siuveczlkai. O bet sveikatos ge
ros neturi ir Ikad ne visokios 
kvarbos ir tepalai ant veido, 
tai 'jau nuo dvideszimto meto 
pradeda susisukt. Norints tur
tingai iszteka už vyro, tai kada 
daeina lyg 40 metu o 'kada to
sios siuveczkos buna sveikos ir 
laimingos motinos ir paezios o 
tosios naktines bam'bilistes isz- 
rodo kaip bobutes: suvytia vei
dai, prigeria akys, visokios su- 
spaudos — o tai vis nuo pasiu- 
tisziko gyvenimo ir be laiko 
pasensta. — Viena sanvaite 
praleista ant padukusiu mun- 
szaininiu zo'bovu, labiaus su
trumpina gyvenimą ir sunaiki
na sveikata, ne kaip szeszios 
naktys praleistos ant naudingo 
užsiėmimo.

ugnies. Lai ji nuolatos dega po 
katilu kuriame verda gardžiau- 
ses ir smagiauses valgis žino
mas kaiĮpo “Laime apsivedu
siu.” Motina nuotakos sve- 
cziams sake, kad taji receptą 
surado senoje knygoje spaus- 
dintoj iS'zveicarijoj kelis szim- 
tus metu ad'gal. — Palbandyki- 
te ir jus Amerilkoniszki jauna
vedžiai iszvirti toki valgi.

baisi nelaime visiems Philadel- 
pliijos lietuviams, o jums pa
tiems pragaiszlis. Nelaime ir 
pragaisztis primena man vieno 
žydelio valka. Žydelio vaikas 
paklausė savo tėvo, koks yra 
skirtumas tarp nelaimes ir pra- 
gaiszties. Žydelis pasikasęs 
barzdele, atsake: “Nu, vaike, 
matai, jeigu tavo mama imtu ir 

I numirtu tai butu mudviem ne- 
žmoniu susiiinko , ]ajme ;])eĮ jeįgU asz insziurenc 

ant jos neturecziau, tai man 
butu pragaisz'iik —J.J.B.

GENYS MARGAS
Per J.J.B. Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

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

No. 160 Keturiolika istorijų api® 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma 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 

1 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 .........................  lOe

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

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

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 muštu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 

I kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

nieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau 
'.o j ei in Szventa žeme; Beda; Tamsu 
nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
oacziuo’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
Paszku; Atsitikimas senam

Smakas ir 
...........15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei-

44 pus. 15c 
istorijos apie404 

50- 
kri- 
35i

isz 
isz- 
pa- 
35e 
Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

Ana nedelia Antanas Džikais 
i ip vaiks'Z c z i o j o PI i i 1 adė Ipli i j os 
Lietuviu, Radijo Programos 
septynių metu sukakti. Profe
sorius Dulke atvažiavo su savo 

‘choristais ii’ szpci.-Jlniii'kais is'z 
j Brooklyno;

Nuo nepamenamu laiku yra pusėtinai: apie kokie penki 
žinoma 'kad motore iszsižada szimtai. Tealrelis buvo gero-j 
savo pravardes tekedama už kas ir žmones palinksmino, 
vyro o gal ne visi tikes kad ran-| Pliiladeliphijos lietuviams di- 
dasi vieta ’kur atsitinka prie- dele garbe, kad per septynis i 
szingai. Toji vieta randasi Os- metus užlaikė ir reme ir szian- 
nabruecke, Vokietijoj, kur už-'dien teberemia savo lietuvisz- 
siliko lyg sziai dienai senovisz-įka radijo programa.

Jus galite suszaukti didžiau-1 
sius mitingus, ar tai parapijose 

Vyras ten priima pravarde sa-Įar tai savo kliubuose, galite'su
rinkti didžiausias žmonių mi
nias. Jus galite jiasikviesti gar- 
singiausius kalbėtojus ar pa
mokslininkus o po viso to dar
bo ir triūso jus nepasieksite nei 
czverties įtiek žmonių, kiek Po
nas Dži'kas pasieks sėdėdamas, 
kaip pas Dieva už pecziaus sa
vo radijo stotyje ir sveikinda
mas jus su jums jau gerai žino
mu Riczmond Groceries.”

Nes, ar jus ta savo Džika ant 
ranku nesziojat ir visai po akiu 
nekenezia te, o kiaurą’(is jo pro
gramos vis-gi klausotės. Taip, 
kaip vienas neprausta-burnis 
bolszevikelis syki apie mane 
iszsireiszke: “Na, reikes rytoj 
ei'tii in bažnyiczia, pasiklausyti 
ka 'tas durnius kunigėlis pasa
kys. ’ ’

Daugumas musu visai negali 
net pažiūrėti in žmogų, kuris 
kitaip mano negu mes. Jei ma
nai taip, kaip asz, tai klausau; 
O jei ne, tai esi prakeiktas pil
vūzas ar mažo proto mužikas, 
kvailys, žmonių skriaudėjas, 
storžievis, drutpilvis ir pana- 
szaus plauko Molio Motiejus, 
mulkis. Na, 'tekiu būdu ir at
siranda, pas mus begales gin- 
czu. Kiekvienais mat nori “be
santi. ’ ’ Todėl ir pasidaro pas 
mus kiek gaivu, tiek popiežiu
ku: kiekvienas nori savolisz- 
kai szeimininkauti, kiekvienas 
nori būti valias1; o visiems ki
tiems tie popiežiukai nesigaili 
prakeikimu.

O asz, pažines Antana Džika 
per penkerius motus galiu drą
siai sakyti, kad jis iszvenge lu 
nelemtu partijų, kad jis dirbo 
ir sziandien tebedirba tikrai 
lietuviszka darba. Man dvvali, 
kad Antano Dži'ko plaukai jau 
seniai nepražilo. Kiek sykiu 
j/is turėjo galva kasytis, kaip 
ežia viena partija pagirti, pa
garsinti o kito popiežiuko nein-

kas paprotys, kuri pripažystaj 
ne tik gy ventojai'bet ir valdžia? si

vo paezios jeigu mergina yra 
locnininke 'žemiszlko turto, dva
ro ar ipalivabko, prie kuriu yra 
pririszta senoviszlka ir garbin
ga pravarde.

Ant ipavyzdies: szeimyna Vė
beriu turi daug žemiszfko turto, 

■ pagarsėjusi po visa aplinkine 
žinoma kaipo “Vėbersche 
Gut. ” O kad nepasiliko vyrisz- 
kos veisles patamko ir ju vie
natine duktė iszteka už Sclimi- 
dto, nuotaika dovanoja jauni- 

Įkiui savo pavarde. Nuo apsive-
dimo vyras vadinasi Veber o 
ne Schmidt ir tas aplinkinius 
gyventojus visai nenustebina.

TĖVAS IR SENUS

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

No. 102 
minaiiszka

No. 103 
1 pirmutines
imta isz Lietuviszku užliek u. 

.veikslais, 177 dideliu ouslapiu. 
■ No. 104 Trys istorijos, apie 
, valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
J)es> Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e 
1 No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

į Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
i No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
i pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 

__ ; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis

Kodel Rusijos caru aras bu
vo su dviem galvom?

Rusijos dvigalvis arelis bu
vo paskolintas isz senovės By
zantijos (taip buvo vadinama 
Romos imperijos rytu dalis). 
Gi Byzantijoj dvigalvis arelis 
buvo priimtas tuomet, kai 395 
metais Romos valdonas Teodo 
sius padalijo savo imperija

Musu priežodis sako: “Kal
ba yra sidabru o tylėjimas auk
su, ’ ’ bet mažai randasi žmonių 
ant svieto kurie per tylėjimą 
dasidirbtu tojo “aukso” ir re
tai kada atsitaiko kad tylinti 
žmones pastojo garsingi. Sztai 
kaip raszo tūlas Angliszkas 
laikrasztis Anglijoj kad tūlas 
motormanas ir konduktorius 
ant to paties strytkario nepra
kalbėjo ne 'žodelio vienas in ki
ta per 12 metu. Kodėl jiedu 
tarp saves nekalbėjo? Tas pasi
liko ju slaptybe.

Atsitinka daugeli kartu kad 
vyras su paezia neprakalba ne 
žodelio viens in kita per dauge
li metu, kaip tai atsitiko su tu-

j^TONlEINE lyg pat vakaro įszo tszlins;
darbavosi su Vincu, savo sū

numi, laukuose. Gljžtant n a- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
mo, jiem prieszais atbėgo Kaze, sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
SZauMama isz tolo: ‘ trumpi pU»kaitymai ir t. t.

j puslapiu, ...................................
— Laisz'kas nuo tėvelio! Pa- No.

Ii ui is parvežė isz Luokės!
Kaip galėdamas

Vincukas nukinkyti berūką 
bėgti skaityti laiszko.

Laiszlke buvo paraszyta:
“Asz Antanas Stonis, 

szau gromata pas savo 
liausią prisiega ir 
pradedamas sziais žodžiais __
“Tegul bus pagarbintas Jėzus !mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 

Įszo paskutinis skatikas; Juokai.
Preke ............................................  15c

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

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- 
tP pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuuutis. fiO du8...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

52 
15c 

112 Trys apisakos apie pini-
į gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Kalvi
Ibsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; dvare; Geležinis vyras; 

skubo jo , Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 61 puslapiu,................... .
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

i No. 113 Penkios istorijos apie' kalas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
įBurike. 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-

ra- 
mie- 

vai’kelius,

taip diieju sunu in rytu ir va- ja Jtaliszlka motere kuri užve- 
karu dalis. Vienas pauksztis, je teismą ant persiskyrimo nuo 
su dviem galvom tuomet reisz-savo Vyro su kuriuom nepra- 
ke viena valstybe su dviem vai- ]<al!bejo ne žodellio in laika dvi- 
donais.

Kuomet Rusijos caras Ivanas j 
III vede paskutinio Byzantijos 
imperatoriaus brolio dukteri' 
Zofija (Zoe), tai jis priėmė ir j 
Byzantijos dvi-galvi areli už 
savo ženklą kuris vėliaus likos 
Rusu valstybes emblema.

Keista teeziaus, kad su tuo žiaus naszle, isz Commune, Cas- 
dvi-galviu paukszcziu riszasi tella, Iszpanijoj, (prijausdama 
nelaimingas valdonu likimas/kad neužilgio mirs, paliko tes- 
Paskutinis Byzantijos impera- tainente idant laike josios kli
torius, Konstantinas Paleolo- dotuviu niekas neliudetu pas- 
gas, kuris nesziojo szita ženk
lą, buvo nužudytas ant bažny-, paliepė pasamdyti szokikes, or- 
czios trelpu 1453 metais kuomet i kestra ir juokdarius idant jos 
Turkai paėmė Konstantinopo- lavoną lydėtu antkapiniu szok- 
li. Nikalojus 11 buvo paskuti- darni, dainuodami ir 'kapelije 
uis caras Rusijoj, kuris neszio
jo dvi-galvi areli. Jis taip pat 
žuvo isz prieszu ranku ir jo 
vieszipatijai padaryta galas.

deszimts metu, iszaugino in ta- 
ji laika savo vaikus o 'bet ne
kalbėjo in ji daugiau kaip tik 
ta, kas buvo reikalingiausia o 
tari]) saves susineszes tiktai su 
palgialba vaiku.

Asztuonesdeszimts metu am-

kui ja. Savo, administratoriui

grajytu luiksmus szokius.
Po laidotuvių “gailininikai” 

sugryžo in naszles narna kur 
iszkrauta visos baczkos geriau
sio vyno isz skiepo kuriuom

Nesenei Alzacijoj, Francijoj,' svecziai vieszinosi ir’beveik vi- 
atsibuvo vinezevone turtingos si isz “didelio gailesezio” pa- 
poreles. Ant užpraszymu buvo sigere.
taipgi iszdrukuota sekantis re
ceptas kaip būti laimingu ve
dusiam gyvenime:

“Ifidek in katila daug kan
trybes kaipo ir gero budo ir ta 
viską Snaiszyk ir tankiai nu
graibyk putas tinginystes, ap
sileidimo ir užvydejimo; virk 
ant lengvos ugnies, daduok 
prie to meilingumo, linksmu
mo ir iszminties o neužmirszk

Tik gaila, ka]d ne visi su
plauta ka tai reiszkia visiems 
lietuviams, bet kuriame mieste 
tureli savo lietuviszka radijo 
programa. Kai kurie prikisza 
Antanui, kam jis garsina žyde
liu biznius ant lietuviiszkos 
programos. Radijos ąirograma 
užlaikyti reikia daugiau ko ne
gu liteliu; reikia trijų dalyku: 
PINIGU, PINIGU ir dar PINI-I, 
GU! O kur, jeigu ne pai< žvdc- 
Ii tu žmogau ir rasi tu pinigė
liu. Jeigu lietuviai biznieriai I »aGra... 
i r d a rb i n i nk a i remi u t a progra -

Kristus,” su jusu atsakymu 
“ant amžių amžinųjų, Amen.” 
Dabar kilomojuos visiems ge
ros sveikatos ir apznaiminu, 
kad esu sveikas isz Dievo los- 
kos, ko ir jums žicziju. Bucziau 
ir linksmas, 'kad nebūtu ilgu be 
justi. Dėlto sumislijau: atva
žiuokite visi in Amerika. Už- 
darlbe turiu gera. Lietuvoje 
niekados tiek negalėsiu užsi
dirbti nei taip gyventi. Pama
tysite, 'kaip ežia gerai, nepasi
gailėsite atvažiavę. Yra ir Lie
tuviu, yra 'kunigu ir bažnycziu, 
priprasite ir ne nejausite kad 
esate tai]) toli nuo savo kraszto. 
Galėsime ežia visi kupetoj kur 
kas puikiau gyventi, kaip pas 
mus; gal ir vaikelius galėsime 
leisti in mokslus. Atvažiuokite 
būtinai. Nuvalius laukus, par
duosi javus ir visa gaspadorys- 
te, žeme, iszduosi ant arendos 
ir rudeni galėsite keliauti. 
Szipkartes asz atsiimsiu. Ra- 
szau dabar apie tai, ’kad galė
tumei gerai aprūpinti viską ir 
prisitaisyti. Kloniojuos dar vi
siems gentinis ir pažinsta- 
miems, bueziuoju balta ranke
les mano mielos prisiegeles ir 
visus vaikelius!”

Stoniene net rankas suplojo, 
suszukusi:

— A Jėzau tu, Marijelaite! 
Ka-gi da'bar jis iszgalvojo! To
kia kelione!

Vincukas tylėjo, lyg nebylys. 
Jo veidas pabalo ir rankos, de
dant laiszika atgal in 
drebėjo...

Vincukas 'buvo daug skaitės

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 Veini-j 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuezios 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; A'zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; 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. 158 Keturios istori jos apie Ka
pitonas Stormfield dansuje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 nuelauiu ...................................

Keletą Juoku ir Paveikslo.
....................................

Adresas
1

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

“Brangusis Tėvulėli! Labai Mokytis labai mėgstu bet vei- 
nuliudome gave Tamstos laisz-' cziau ežia tiek mokėti,’kieu pa
ką. Juk taip dar nesenei savo nele, mano mokytoja, iszmoikys 
laiszlkuose ir iszvažiuodamas ne kaip Amerikoj visus moks- 
in Amerika sakeisi sugryszes,; lūs iszeiti: ežia asz prasimokęs 
kaip tik sziek tielk pinigu užsi-1 galėsiu kitus mokyti, kurie nic- 
dinbsias. O dabar jau nebenori ko nemoka o ten ir be manos

Amerikoj visus moks-

Žmones mokyti, yra ten kas 
moka. Asz noriu ežia darbuo
tis. Kas mokys tuos visus vai
kus isz musu sodžiaus, man isz- 
važiavus?! Teveleli brangusis, 
nevadink mus in
Gryszk pats! Esame sveiki vi
si. Daugiau nieko nebegaliu

gryžti ir liepi mums pamesti 
Lietuva ir važiuoti taip pat in 
ta nelaimingaja Amerika! Lie
pi parduoti berūką, musu szc- 
marge ir avele... Taiip man ju 
gaila, teveleli. Gaila pamesti 
tuos musu laukelius, juk tiek 
ežia, darbo padėjome!... Teve
leli, ar tamsta nesupranti, kad raszyti nes szirdi labai s'kau- 
nuodeme yra didele apleisti 'sa
vo tėvynė ir eiti in svetima sza- 

voka, Ii del to, kad ten geriau valgyti 
duoda. Tėvynė yra musu an
troji motina nes ji, kaip moti- 

munis duoda. Kad 
•puikias 

man 
vienu mano mokytoja, pamatytumei 

‘Žmogus, ku/pats, jog tat yra teisybe ir su-Į 
savo kraszto, prastume! kad tėvynės savo;

iszsižadeti negalima. Tat yra!

kad važiuosim in Amerika! Asz 
būtinai pasiliksiu, teveli! 
Lauksime dabar atsakymo nuo 
Tamstos, gal iszklausysi mano 
maldavimo, brangiauses teve
li! Bucziuojame Tamstai ran
kas, mamaite linki geros svei
katos. Tamstos sūnūs,

Vincas Stonis.”
Ar del to laiszko, ar del 

kitu priežaseziu Stonis nebe- 
szauke pas save szeimynos. Ki-

da... Asz ne (pamanyti negaliu

Pirkite Apgynimo Czedimmo
Bondus ir Markes

Isz Jeruzalemo danesza apie 
susitverima, Syrijoj, moterisz- 
ku liuosnoriu pulku. Jau du 
moteriszki batalijonai dalyva
vo kruvinam muszyje prie Da
masko. — Jeigu tos boib-'karei- 
ves pamatytu peliulkia tai 'bėg
tu nuo pleciaus pamėtė ginklus 
o gal jau su joms apsiprato.

daug galvojas, daug 'ka in galimi, visiką 
va insidejas. Buvo iszejas visa perskaitytumei 
namu mokyklos kursą. Jam la- j knygeles, kurias įduoda 
blausiai buvo insmege 
knygų žodžiai: 
ris iszsižadejas 
eina ten, kur balcziausia duo-;
na, yra nelbe ■žmogus...” Szitie, vis tiek kaip kad asz dabar pa
žodžiui ir dabar jam atėjo in meseziau mamyte viena var- 

| guose ir eieziau sau pas 'kokia 
Sulaukės rytojaus, vaikelis, Poulb 'Pas kuria man S’eriaul 

« -| 1a L*-* >rv*v t rr nuli, darbavosi lau- 
kuose... Anksti pabaigęs darba, į 

Ir kas ten atsitiko su Muzi-1 sugryžo namo ir atsisėdo raszy- 
kalines Sales Klriibu ? Ar ežia 
Riezmondo Kliubo intekme ar lengvo, bet aiszkiai, pasilenkęs 
szirdies atmaina? Na, vyrai, ■ ant stalo; isz didelio susijudi- 
ar jus leisite 'keliems kaiide- ’ 
siems jus už nosies vadžiuoti ? Į

Jeigu jus už'leiisite savo vie
tas musu bols'zevikcliami-, bus

ma, tu žydeliu Antanas greitai lyg pusgyvis, darbavosi lau-J,u^u w.XX(1'^- 
■" • - i /'u ■■ 'nusrkratvtu.

t i tėvui laiszika. Rasze iszpa

nimo akys kartais jam aszaro- 
mis paip’lusdavo ir nebeinate 
raidžiu; szluoste tada jas ran
kove ir rasze toliau:

“Vienose knygelėse yra pa-l 
raszyta, kad žmogus, kuris isz-j 
sižada savo tėvynes, nėra ver-' 
tas vadintis žmogum. SugryžkJ 
teveleli, asz Tamstai persikai-! 
tysiu tas knygeles, tai pats su
prasi ir pasakysi kad tai yra 
teisybe. Amerika mums sveti-j 
ma, — ka mes ten veiksime?.

Tikriauses Kabalas
Arba atiuengimaa pasl&pcziu 
ateities. Su pagelba kazirom 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengva* 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigu* 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salarnono Nose.

Amerika! j fa rudeni, pasibaigus dviems 
metams nuo iszvažiavimo, su
gryžo in Lietuva.

Linksmai ir laimingai gyve
no jie sau Žalakiuose. Vincu
kas baigė mokslus pas panele, 
kita žiema jau pats tapo moky
toju. Jau nebe vienas vaiksz- 
cziojo mokytis 'bet su Kaze, ku
ri tai]) pat mėgo labai apie tė
vu žeme klausyti ir skaityti. 
Vasaros meta darbavosi Vin
cukas su tėvu laukuose kas
kart vis geriau ir spėriau. Ir 
laukai pasididino, tėvui žemes 
galbala pripiikus... Vincukas 
skaitė vakarais tėvui gražias 
knygeles ir tėvas jau suprato 
kad jo sūnūs gerai padare, pra- 
szydamas ji su'gryžti namon.

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

visos TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimd

Bondus ir Markes.
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iszJkeikia. Žmones paša- isz vargdienes akiu. Aszaras, 
kuriu karty'be supranta tik ta
sai, kas buvo panasziam padė
jimo... Tik motina, kuri mato] 

1 mieliausia savo daigia — vai
ką, szalanti dejuojanti, mirsz-

j žabarus ir bebėgant da vienos 
J szliures peretkas pertrūko ir

Vaizdelis Isz Gyvenimo
gįZALTA Gruodžio diena. Ve

jas puczia isz sziauriu. Ant 
upeliu prudu ir balu užsitęsė 
upeliu, prudu ir balu užsitęsė 
plonas kaiip stiklas ledelis. 
Dumblas suszalo ir pasidarė 
asztrus. In grinteles atsilankė ,... v. . i bar viena varfgk ir varigk be ga ■szaltis; maži vaikucziai prade-',1 10... jo drėbėt, 
no peczius.

Buvo asztunta valanda isz 
ryto. Ona Skaisgiriene atsikė
lė, apsirėdė, užklostė su skar
malais savo du vaikelius, su
kalbėjo “Teve musu ir nuėjo 
rugiu malt. Prisipylė prapies
te, pasuko girnas ir giedodama 
*'1 Sveika Auszros ’ ’ skubino 
malt. Atidreke, dirsėti rugiai 
nesimale bet plojosi. Girnos uže 
pritardamos vėjui, kuris baigė 
dradkinti ir taip jau kiaura 
grintele kraigu. Grinteleje 
yra pusėtinai szalta. Per Ikiau-J 
ras palanges ir pamatus ritosi 
szalti oro kamuoliai. Ona sku
bino malt, kad apszilti.

O ir duona visai baigė. Jau 
tik pusantro 'kepelaiczio liko. 
O mažiuteliai taipgi atima sa
vo dali. Mažesnysis Antanukas 
per diena keturis “cacokus” 
iszžinda o Jonukas apart 
gruczku da ir “mutinio” nuo
latos praszo.

Atgiedojo puse ražaneziaus, 
apszilo ir sustojo pasilsėti. 
Vaikai miegojo. Vakar buvo 
linai minyj. Parsinesze duonos, 
privalgydino vaikus, rasi dėlto 
ir malt galėjo nes kitokiu ibudu 
rėksniai nebūtu davė ramybes.

Susijeszkojo suplyszusias au
tas (paneziakas) senus raudo
nai dažyto andaroko skarma
lus — autus. Apsivyniojo kojas 
pirma skarmalais, paskui au
tas užsitraukė, persiriszo 
blauzdas; insistojo in nebasz- 
ninko Tamosziaus kurpes ir 
nuėjo in tvartuką karpalaikes 
paszerti. Iszalkes gyvulys blio
vė ir traukėsi ant sieto tartum 
norėdamas pasiliuosuot ir pa
bėgt isz tos vargo lindynes. 
Ona atnesze karvei pundeli avi
žiniu sziaudu. Karve nustojo 
bliovus ir pilnu snukiu ede 
sziaudus su tokiu pat apetitu 
kaip ir jos szeimininke sausa 
duonos pluta.

Karve 'buvo ‘ ‘ bergždine. ’ ’ 
Pieno nedave. Bet nuo tokio 
paszaro ir negalėjo duot. Ona 
lauke, kad kas ja nupirktu bet 
niekam nereikejo: ūkininkai 
bergždiniu neperka o Žydams 
ant mėsos per “kada.”

Tai buvo visi Onos gyvuliai. 
Vasara turėjo parszeli Ibet ne
turint paszaro reikėjo papjau
ti. Ir liesas buvo be galo: mė
sos taip mažai o ir visztele tik 
viena liko, tik viena kuri viesz- 
patauja tvartelyj ir grintelej. 
Kaip kada net nuo vaiku duo
na atima. Už tat kiausziniu ne
sigaili. In sanvaite 3 — 4 ir da 
nemažus. Tai vienintelis, apart 
vaiku Onos džiaugsmas: nei le
sint, ne girdint nereikia — pa
ti viską randa.

Szaltis didinosi. Ona apsuko 
apie triobeles jesžkodama mal
ku. Niekur nėra: visi tvorga
liai, vėjo nunesztos nuo stogo 
szatros, iszversti kuolai — vis
kas sukuryta. Netoliese už ke
liu varsnų juodavo p. K—. gir
ria. Ona pažiurėjo in ta puse, 
atsiminė savo prietiki su “vai
tu” ir sudrėbėjo isz baimes. 
Mat prisiėjo vargszei palikt

ta girnoje liko.
— O Dieve mano brangiau- 

ses, — sudejavo Ona — kol Ta- 
moszius gyvas buvo, buvo daug 
geriau: jis ir malku parneszda- 
vo ir viską apžiūrėdavo... O da-

Vietomis jau 'kure- Bet niekas jai negelbėjo. 
! Susi jeszkojo ilga panti, pasi
ėmė isz kamaros Tamosziaus
sermėga ir atėjo in grintele pas 

i vaikus. Vaikai jau nemiegojo.
Galvas isz po Skarmalu isziki- 
sze dairėsi bet da neverke.

Vyresnysis praszneko:
— Mamyte, asz noriu kelt, 

jau szonus skauda. Asz pecziu 
■ pakursiu... Tu, Antanuk, gali 
da gulėt, tavo szHebe kiaura, 
neturikurpiu o man Keliniu Ju
ras gražias padare...

j Motina pažiurėjo in savo vai- 
.' kus, užklostė ir tarė:

— Asz tau padėsiu mamyte, 
malku parneszti. Lei4k ir ma
ne, — prabilo Jonukas — asz 
turiu geras kurpes... asz nebi
jau nieko... Ona labai mylėjo 
savo vaikus. Jaute koki tai' 
prie ju prisiriszima — prisiri
szima, koki kiekviena motina, 
būdama didžiausiam varge, 
jauezia prie savo kūdikio. Pri
siriszima, kuri nejdkia plunks
na neapraszys: taip jis giliai 
paslėptas motinos szirdyje...

Ir ‘žabaru parneszti ne del ko 
kito, kaip tik del vaikucziu. 
Pati da butu szalti pa'kentus 
bet tie mažutėliai... Jie pusnuo
giai, basi.

Linksmai pažiurėjo in Jonu
ko veidą ir su motiniszka mei
le ir užsiganedinimu palbuczia- 
vo jo veiduką.

— Tu Jonuk, veluk Antanu
ku padabok. Asz tuoj ‘pareisiu.

Jonukas da 'bandė praszytis 
bet Ona mokėjo ji pertikrint. 
Sutiko. Nuėjo in kamara, atne- 
sze kriuežka, nulupo ir padavė 
vaikams. Da karta pabueziavo 
savo mažiulelius ir iszeidama 
tarė:

— Gulėkite ir niekur isz lo
vos neikite. Tu, Jonuk, viską 
dabok. Duris asz užkisziu. Ne
bijokite.

— Pažiurėjo in vaiku'czius, 
palenkė galva ir iszejo.

Girria buvo už kokio versto 
nuo jos pakuželes. Ėjo tiesiai 
per laukus, pievas, arimus... 
Žingsniavo kaip galėjo. Jos 
szirdis jaute 'kokia tai vilti ir 
užsiganedinima — kuri su
pranta ir atjauezia tiktai moti
nu szirdys.

Jos mintys skrajojo tai baku-

atima, 
ko jo, buk M inelgiene net muszt 
gavus.

Sztai ir girria. Ona greitai 
inlindo in vidų, pasilenkė, ap- 
si daire ar niekas neateina. Gi
rrioj tik ji viena buvo. Sustojo tanti... 
valandėlė, kasžin koks tai jaus
mas perbėgo per jos kuna. Už- 
simauste ir galvojo: girria pri
klauso ponui, asz atėjau žaba
ru rinkti. Reiszkia noriu vogti 
o vagyste — nuodėmė. Už szi- 
linga pekloj degsi.” Ir nusimi
nė.

Staiga atėjo jai galvon kita 
mintis. Priesz akis atsistojo 
drebanti nuo szalczio vaikai.
O ji juk tik del ju ežia ir atėjo,1 matyas su p. K. labai jai už- 
ji juos taip myli... Szita mintis kenkė. Vaikucziai verke. Kar- 
peigalejo pirmąją. — Kad ir, ve bliovė o Ona gulėjo, tartum 
nusidesiu, — mane, — tai Ims negyva.
maža nuodėmė. Asz medžiu ne
kirsiu o žabarai vis tiek supus apie Onos staigu t 
ir ponas isz ju neturės jokios! Žmones keike p. K.

i Paliko žabarus ir drebėdama 
ėjo namon.

Sunku pasakyt ka šankinę 
kalbėjo p. K. Jis buvo pana-' 
szus vilkui kuris suedes dvieju! 
ėriuku motina — avi, ramiai 
sau laižosi. Užsėdo ant arklio 
ir nujojo savo keliais.

Ona parsvyravo namon, at- 
kiszo duris ir tylėdama atsigu
lė in lova... Matomai tas pasi-

naudos... Griebėsi už darbo.
Prisirinko sausu žabaru, su

si riszo su paneziu, užsidėjo ant 
pecziu viena szaku g—„ „ 1-11- 
žeme vilkdama ėjo namon. Isz- 
ejo in palauke, sustojo pasitai
syti naszta. Szirdis džiaugs
mingai sutvaksėjo ir akys su
žibėjo.

Bet, o nelaime! Staiga iszgir- 
do stora vyro baisa:

— Boba, ei boba, ar tai tu 
mano girria vagi. Psziakrrev, 
asz tave pamokinsiu. Sustok.

Pažiurėjo in ta puse, isz kur 
balsas ėjo, pamate jauna vyra, 
sėdinti ant aiklio. Tai buvo po
nas K...

Onos galva apsisuko, visos 
gyslos nutirpo. Stovėjo kaip 
stulpas. Tylėjo. Ponas K. nu- 
szo'ko nuo aiklio, pribėgo prie 
moteriszkes, nutraukė nuo pe-‘ 
ežiu žabaru pundeli ir numėtė 
in grabe.

— Ty, zlodzieju, asz tau 
rodysiu. O kokia pavarde, 
ba?

— Asz nevogiau, ponuti, 
žinau kad nuodėmė...

Apielinkej pasiklydo žinia 
ipsirgima.

Onos liga didinosi. Keliniu 
Mikas kunigą parvežė. Ona at
liko iszpažinti, pasiszauke vai- 

pa-ęala o kita jius įr suemus paskutines 
jiegas isztare:

— Mano mieli vaikediai. 
nas grafas mane isz svieto

Po- 
isz- 

varo. Jis atsakys priesz Dieva 
už jųdviejų varga ir mano mir
ti... Girdėkit tai visi ežia esan
tieji.

Pabueziavo vaikuczius, da 
kasžin ka norėjo pasakyti bet 
liežuvis netarnavo.

Ir vienintelis vargdieniu 
globėjas ir paliuosuotojas — 
Mirtis — apdengė ja savo spar
nais.

pa- 
bo-

asz 
Mano 

vaikai veikia, grintelej szalta, 
dovanok, ponas grafe... Tu 
tiek daug turi... Pradėjo verkti 
ir sieke pabueziuot p. K. ranka. 
K. pastūmėjo ja tolyn ir piktai 
suszuko:

— Kad asz turiu,— tai man 
Dievas davė. O jus, utėliai, ne
privalote mano turtą aikvot... 
Eik kuogreieziau namon... Da 
karta užtiksiu tave taiperszau- 
siu!...

Ir graudžios aszaros tekėjo

BALTRUVIENE

Vienoje vietoje, bobele su 
vyru susipyko,

Iszbego, savo vyreli paliko, 
Pinigus paėmė visus, 

Nepaliko ne kelis centus.
Kada visus pinigus praleido, 

Vela adgal pasileido,

Tai taip kaip motina jos 
padare,

Taji savo vyra ir iszvarc; 
Ir duktė in mama insižiurejo, 

Taip pat daryti pradėjo.
* * *

Ka jus, dukreles, darytumėte, 
Jeigu dideliuose miestuose 

gy’ventumete, 
Kur vyrai uždirba daug 

mažiau, 
, 0 bet gyvena szvariau, 
Gražiau ir linksmiau ?

() del ko ? Del to, kad moka 
gyventi,

! Moka czedyt, pinigą nemetyt. 
Asz nieko nesakau, 

Ba gerai žinau, 
Jog kai]) prispaudžia beda, 
Tai ir taip j u atsiranda 

paezeda, 
O kaip pinigėliu neturite, 
Tai ir be munszaines 

apsieinate, 
Kai]) yra, tai kerti, 

Kaip neyra, tai kenti.
* * *

S])i'ingfielde yra daug tokiu, 
N c t ik u s i u b u r d i ngbo s iu, 

Ka vyrus bjauriai skurija, 
Visaip krividija, 

Nuolat turi fundyti, 
Namine in gerkle pildyti, 
Už burda lupa brangiai, 

O abudu tinginiai. ■ 
Pats tingi dirbti, 

Turi stuboje sėdėti, 
Nuo burdingieriu maitinasi, 

Ir da gerti provijasi.
* * *

Szirdeles, jeigu motere 
davadna,

Tai ne juodins kitu niekada, 
Ne vienos nenužiures, 

Ba prigimta puikumą turės.
Katra czesnako nevalgo, 

nesmirdes, 
Apie kožna žmogų gerai 

kalbės, 
Tiktai kutvala, 

Su liežuviu mala.
Davadna nežiūri ant parodu, 

Neperka puikiu szlebiu, 
Ba katra turi protą, 

Niekados nebūna szilkuota.
Katra už daug rėdosi, 

Tai ne del savo vyro puoszesi, 
Tiktai del kitu, 

Del savo iszrinktu.
Tegul apredalas buna pigus, 

Bile yra szvarus, 
Ne m a k lak uotą s, 

Ne plemuotas.
Ir isz tikro szvari motere 

taip daro, 
Nors ji stovi ir už baro, 

Jeigu saliune bizni varo. 
Szvarumas motere dalbina,

0 ne cackes su kuriom 
apsikabina, 

Ne viena szilkuota,
O apaezioje maklakuota, 

Praszvinkus kokiu raugalu, 
Ne apsakyti negaliu.

Tegul tik.tokia szilkuota 
žiotis atidaro,

Tai dideli laruma padaro, 
Rodos maiszas payra, 

Taip- bjaurus ‘žodžiai isz burnos 
byra.

Prasta motere visada szvari, 
Nuo visu guodone apturi.

Tikekite man ba asz ne
meluoju,

Žinote jog po svietą makaloju, 
Tai daug žinau, 

Ir del jus pasakau, 
Viską padavai, 

Ar gerai ar szlektai.

Raud. Kryžiui Reika
linga Namu Slaugos

Studencziu

Paveikslai Isz Vokiszku Kares Lauku

! kuri iszleista Santiage, Chile. 
' Pristatymas Ispanu kalboje 
i knygos -gali užimti kiek laiko 
del pergabenihlo Sunkumu ir 
kitu kliuezin, bet kaip tik Czio- 

j nai bus atsiunsta tai tuoj bus 
iszplatinta tarp Iszpaniszkai 
kalbancziu pietvakaru valsti
jose ir kitur kur gyvena Ispanu 
kilmes 'žmones.

American Red Cross Hąts., 
Washington 13, D, C.

Per Mažai Ju Ten Buvo
Mikas ir Nikas nuėjo po smert 

in atskirias vietas. Kada Mi
kas gavosi in dangų, užtelefo- 
navo pas Niką:

— Halo, Nikai, kaip tau ei
nasi naujoj vietoj?

Tasai atsake:
— Sa'kau tau, mano prietel, 

kad czionais turime gerus lai
kus. Pasirodome in raudonas 
drapanas, užsidedam ragus, 
atneszam laikas nuo laiko ang
lių ir maiszome smala katiluo
se. Nedirbame ilginus kaip po 
dvi adynas ant paros. Bet, pa
sakyk įprieteli, kas pas tave 
girdėt?

— Mano Dieve! Turime kel
tis ketvirta valanda ryte, su
rinkti visas žvaigždes, nukaby- 
ti menuli, nuszveist saule ir už
kabyk ja o po tam visa diena 
turime risti debesius po dangų.

— Bet pasakyk man Mikai, 
kodėl jus ten turite taip sun
kiai dirbti ?

— Turiu tau teisybe pasa
kyt, už tai kad musiszkiu czio
nais yra per mažai.

Passaic, New Jersey, nesenei t 
susirinko 28 moterys, Lenku ir ( 
Rusu kilmes, tikroje “melting 
pot” nuotaikoje, iszklausyti . 
paskaitos Įp-les Mary G. Dro- , 
zel, registruotos slauges, kuri . 
veda Raudonojo Kryžiaus Na- • 
mu Slaugos Kursus. Viena va- . 
kara per savaite, p-le Drozel 
veda demonstracijas ir paskai- 
tas apie ligoniu priežiūra Rusu 
ir Lenku kalbose.

Bridgeport, Conn., namu 
slaugos kliases vedaos Lenku 
ir Gresku kalbose. Fort Kent 
skyriuje, Maine valstybėj, Rau
donojo Kryžiaus direktoriai 1 
gavo praszvma del slauges mo- 1 
eytojos Francuzu kalboje. Ka- i 
ifornijoj, Manager War Relo

cation projekte, Catherine Ya
maguchi, Raud. Kryžiaus slau
ge, mokina perkeltus Japonie- 
czius kaip save prižiūrėti ne
laimei užpuolus.

Wilmington Delaware, klia
ses vedamos Italu kalboje. Tex
as ir kitose valstijose kliases 
vedamos Ispanu kalboje. Kit- 
kur kliases buvo vedamos Lie
tuviu, Vokiecziu ir kitose kal
bose.

Tai yra tiktai kelios Raud. 
Kryžiaus Namu Slaugos Kursu 
kliases, kurios suorganizuotos 
svetimose kalbose per visa Am
erika. Priežiūra ligoniu isznai- 
kina visokias kliūtis rases, ti
kybos ir spalvos ir ainiai buvu
siu politiniu prieszu dabar ga
li drauge dirbti sveikatos kon
struktyviu idėjų daiba. Klia
ses laikomos bažnytinėse sve
tainėse.

Amerikos Raud. Kryžius ka 
tik pradėjo dideli vaju pri
traukti 3,000,000 asmenų in na
mu slaugos kursus. Szis vajus 
gali užsitensti per kelis metus 
laiko nes manoma 'kad ne dau
giau kai 800,000 insiraszys 
sziais metais. Praeitais metais, 
533,483 asmenų gavo baigimo 
certifikatus. Mažiausia 26,399 I Jį slaugiu mokytoju bus reikalm- t 
ga mokyti kliases. Registruo- ? 
tos slauges, kurios moka viena 
arba daugiau svetimu kalbu ir 
kurios gali paszvensti laiko, | 
kviecziamos paskambinti in sa- |

Ktjvm; xmuu. tv! g

4®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! 1

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

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!

Saule Publishing Co.,

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

: 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.

rūpėjo ir girria, rūpėjo žabaru 
surinkimas o svarbiausia na
mon parncszimas. Ponas toks 
beszirdis, kaip užtinka malkas

j žolėj, tai girrioj. Rūpėjo vaikai, Į

$
:: Naujos

Mikaidos Karalienes

Virszuje matome paveikda kur viduryje stovi Vokiszkas generolas pagelbėdamas 
dviems savo sužeistiems kareiviams ant Rusiszko frunto. Generolas szypsojasi in sužeista 
savo kareivi kad parodyt jam savo prietelinguma, Taji paveiksią Vokiecziai nusiuns namo 
parodyt prietelinguma ju gen?rolu savo kareiviams. Žemiau matome kaip Vokiszki karei
viai prigialbsti savo tankui iszsigaut isz sniego. Trecziam paveiksle matome kaip Rusiszki 
žmones perkerta telegrafiniu? dratus tik ka pataisytus per Vokieczius kuriuos Rusai tuo
jau vela nukerta.

I
i

arba pradžia
SKAITYMO

I
vo rajono Raud. Kryžiaus sky- *y 
riu. 2

Ka tik iszleista knygele apie j t 
Raud. Kryžiaus namu slaugos JI 
praktika Ispanu kalboje. Ruo- £ 
sziama ir Portugalu kalboje? j 64 pus., Did. 5x7col 
Ta knyga iszleidžia Brazilijos { 
Raud. Kryžiaus draugija. Is- * 
panų kalboje knyga leidžiama | 
Pan American Bureau of the Į 
League of Red Cross Societies

...ir...
RASZYMO

Tiktai, 10c

5
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"BIULE” MAHANOY CITY, Pl.

ŽINIOS VIETINES
New Yorkas Laimėjo Boliui Loszima

,4W

Su Antra Paczia Susi
laukė Kūdiki; Turėjo 

Ir Kita Szeimyna
Bernardinas Ir Jėzuitai

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

— Utarninke (pripuola Szv. 
M o r'ka u s, E vangelis t o.

— Pone Ona Banioniene isz 
Cressona, Pa., ana diena lankė
si pas savo pažinstamus ir prie 
toiS progos atlankė redakcija 
“Saules” nes pone Bonioniene 
yra musu sena skaitytoja nuo 
daugelio metu ir taipgi myli 
skaityti ir visokias knygas. 
Acziu už atsilankyma,

— Praeita Ketverga, Sta
nislovas Lazaireviczius nuo 917 
E. Centre uly., likos baisiai ap- 
deg’iritas per eksplozija gazoli
no, |pirie mas'zinos anglinėje 
skylėjo prie Springdale kasyk
lų. Nelaimingas 'žmogus likos 
tuo jaus nuvežtas in Locust Mt. 
liigonbute.

—• Sukatos ryta, 7:30 vai., 
Balandižio-April, 22-tra diena, 
iszvažiavo 12 vyruku in New 
Cumberland, Pa., kurie likos 
priimti prie ’kariuomenes tar
nystes :
Isz Mahanoy City,— Joseph E. 
Brown, Robert M. Young, Nor
man L. Fritz, Robert R. Ruff us, 
Clarence J. Lynn.

* M- * M- *

MAHANOY CITY, PA.

ir ipraszo Ikad
Lietuva ir
iprieszu, ir

Isz Barnesvilles, — Thomas A. 
Price, Anson Light.

Isz Mididlelport,— Francis F. 
Bartusli.

Isz Port Carbon,—John S.
Ciesla.

Isz Cumbola,— Thomas A. Pt- 
lachic'k.

— Visos Amerikos Lietu
viai raszo laiszka, in Preziden
tą Roosevelta, 
Amerika užtartu
iszgel'betu ja nuo 
kad Lietuva butu 
klausoma. Szitam laiszkui 
paraszu, pasiraszymu dabar 
eina vajus per visa Amerika.

Ir Mahanojaus Lietuviai ne
gali atsilikti, negali atsisakyti. 
Už tai pradedant su Seredos 
vakaru musu “High School 
Released Time” mergaites ir 
musu Parapijos Sodalietes eis 
per namus rinkdamos paraszu. 
Paraszai renkami ne tik Lietu- 

Įviu, bet VISU žmonių, nežiū
rint nei tautos nei tikybos. 
Tad praszome pasiraszyti ir 
papraszyti savo draugu ir Su
siedu pasiraszyti. O jeigu per 
neapsižiurejima ar 'klaida jusu 
namus tos mergaites aplenktu, 
tai praszome užeiti ar in 
“Saules” redakcija ar Klebo
nija, kur galesite užsiraszyti.

Visu musu Lietuviu ar nelie
tuviu laiszkas in Prez. Roose- 
velta turės intokmes, padės 
Lietuvai ir musu giminėms ir 
pažystamiems Lietuvoje. Tad, 
visi kaip vienas pasiraszykite, 
kai tos mergaites ateis pas jus 
in namus.

—Kun. J. J. Bagdonas.

Madison Square Darže ana diena atsibuvo bolinis loszi- 
mas (basketboles) tarp Brooklyno kliubo ir Chicagos, lai
ke kurio Najerkinis kliubas supliekė Chicagini kliuba.

Szere Vogtais Kernais
Vogtas Kiaules Vog

tuose Tvartuose

Rushville, Ind. — Aresztuo- 
tas už visztu vogimą, Fred 
Clevenger, 26 metu ūkininkas, 
prisipažino palicijai kad visas 
inventorius ant jo mažiukes 
keturiu akru ukes, gyvas ir ne
gyvas, yra vogtas: pavogtas 
kiaules ir kitus susivogtus gy-

Pacziule Pasiėmė Pini
gus Ir Burdingieriu Ir 
Iszpleszkejo Nežine

In Kur

Isz Middletown, — Kenneth C. 
Frost.

Isz Philadelphia,— Michael J. 
Baranusky, Jr.

— Apie 12 valanda Sukatos 
naktį kilo ugnis antram vorde 
bet ugnaigesiai greitai liepsna 
užgesino ir padaryta mažai 
bledes.

— Utarninke 25 Apriliaus 
bus nominacija ant politikisz- 
ku kandidatu ant urėdu. Balo
tu vietos bus atidarytos nuo 7 
vai. ryte lyg 8 vai. vakare.

TRUMPOS ŽINUTES

Pittston, Pa. — Vela ingriu- 
vo žeme in kasyklas artimoje 
Cleveland, publikines mokyk
los in kuria lankosi daugiau 
kai 300 vaiku.

Philadelphia, Pa. — Mieste 
ir aplinkinėje praeita sanvaite, 
czionais mirė 574 žmones ir 
tukstaneziai serga.

Maizeville, Pa. t Vincas Visz- 
nevs'kis mirė praeita Ketverga 
Asihlando ligonbuteje nuo szir
dies ligos. Staiga! apsirgo fa
brike Cress'onoje, kur 'dirbo ko
ki tai laika ir likos nuvežtas in 
ligoribute. Velionis gimęs Lie
tuvoje, prigulėjo prie vietines 
Szv. Ludviko parapijos. Pa
liko ipaczia Mare, sunu ir duk- 
tere, kaipo 'kelis brolius ir įse
seres ir du anūkėlius. Gralbo- 
rius W. Mehkeviczius laidos.

Pajeszkojimas

Asz Petronėle Miszeikiene, 
pajeszkau savo broliu Jurgi ir 
Antana Pažas isz Kauno gu
bernijos, Raseinu apskr., Tau
ragės pavieto, Gardanu parap., 
Žiogiu kaimo. Taipgi pajesz
kau Mikolo Akelaiczio, kuris 
kitados gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu pas visus labai 
svarbu reikalą ir tegul atsi- 
szaukia tuojaus ant adreso:
Mrs. Petronella Miszeikiene,

186 New York Avė., 
-Newark 5, N. J.
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Akyvi Trupinėki

— Ameri'koniszka vėliava 
likos priimta per valdžia Bir
želio-Jane 14-ta diena 1777 m.

— iSziadienine svietine kare 
kasztuoje daugiau kaip de- 
szimts milijonu doleriu kas va
landa arba 2-10 milijonu doleriu 
ant įdienos.

— Puse milijonu margu že
mes apsody’ta su daržovėmis 
iszduos milijoną tonu daržovių.

— Amerika, neteko viso
kiu laivu nuo kada Pearl Kar
dos likos užkluptas per Japo
nus, vertes 1,600,000,000 dole
riu.

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.

Vienas Bcrnardiszkas brolis - 
New York — Stanlaw Yale uže^° 111 karezema ailt nakvy-1

i Beach, gerai žinomas ir paguo 1,c> ‘<UI nick() negavo ant \aka- 
1 , , .. rienes nes nieko nesirado. Betdotas žmogus, gyvenantis
c, .0 , n . . , brolelis turėjo su savim viskoStratford, Conn., tėvas trijų . .
suaugusiu vaiku ir vyras Mar- ’’ ka^ 'ai kuvo na (pasninko, 
garietos Beach, buvo reda-kto-'iszeme isz krel>szio Ptt«auta 
rium ‘•Scientific American” vi artimam 1,lude ,ir
, . j j i 14. 'gus prie jos prietaisus. Praszelaikraszczio, vede dubeltava " . . . . i
gyvenimą per dvideszimts me- bedidinęs idant jam pagaminu 
tu apie kuri niekas ne nedasi- 111 0 l)a^s 'pnilses i’lgaja kelione, 
prato. Ant galo jo pati isztyri-i »*»’«">• ."žl,ec*^c idant t,u- 

kita'ljU^ atsilset. Tuo kart užva 
žiuoja priesz karezema 'du Jė
zuitai.

— Gaspadine, ar neturi ka 
mums valgyt ? — užklausė abu-1 
du ineja in karezema.

— Kur turėsi, praszau jega- 
maseziu; vargas, nieko neturiu.

— O kas ten kepasi ant s'kau-1 
rados? — užklausė antras dirs
telėdamas akyvai in skauradaJ

— Praszau jegamaseziu, tai 
žuvis, bet ne mano, tik tojo zo- 
koninko kuris guli už pecziaus. I 

Jėzuitai (prisiartino prie no
vos mieganezio brolelio kuris 
viską girdėjo.

— Landatur Jėzus Kristus, 
— paszauke vienas in gulinti.’

— In saecula saeculorum, —!
1 

atsake vos girdėtu balsu gulin
tis Bernardinas, — o kas jus 
per vieni?

— Draugai Kristaus.
— Ar prie Užgimimo ar prie 

Smerties? — užklausė vela gu
lintis brolelis.

I nėjo buk jis gyveno su 
j motere New Yorke per 20 me
tu, susilaukė dukrele kuri szia
dien turi 17 metu. Beach’iene 
susipažino su antra paczia, bu
vo jos gera drauge ir mylėjo tą
ją dukrele antros paezios. Bu
tu viskas gerai buvę bet kada 
jo tėvas mirė ir paliko jam 
$500,000, norėjo pinigus paau- 
kaut del dukreles ant mokslo 
bet szeimyna užprotestavo j o ir 
nedaleido prie pinigu. Isz to 
kilo teismas in suda ir tokiu 

• budu viskas iszsidave, nors ir 
■ pirma pati gana užslepinejo 

gyvenimą savo vyro su antra 
motere ir butu toliaus tylėjus 
kad ne pinigai.

Chicago, Ill. — Netikėta bai- 
ka padare savo vyrui Ona Ka- 
valauckiene, kuri ne tik kad 
apleido savo vyra Stasiuką bet 
ir pasiėmė su savim vyro su- 
czedintus 4,700 dolerius ir da

IllCLLUUO Ii niUUtJ .j uui v UQ u * ...

valius jis szeres vogtu paszaru: magarycziu savo burdingieriu,
savo gyvenamus namelius ir 
tvartus su daržine pasistatęs 
vogtu materijolu ir vogtais in- 
rankiais; savo ukele apsitvėrė 
vogta medžiaga; susivogęs vi
sus ūkio padargus ir namams 
rakandus ir t.t.

Netrukus po szitos Cleven- 
gerio iszpažinties jo ukelen su
kirbėjo apielinkes ūkininkai iįma SZalele. Nejeszkokie mu- 
atsiimti prapuolusiu savo kiau
lių, karvių, visztu, plugu ir ki
tokiu padargu; atvyko ir trijų 
medžio kompanijų atstovai pa
žiūrėti kaip atgavus vogta isz 
j u sandeliu medžiaga trioboms.

Joną Labacziauska, kaipo ir 
kelis auksinius žiedus ir auksi
ni laikrodėli vyro, vertes viso 
apie 300 doleriu. Kada Stasys 
parėjo isz darbo, rado gyveni
me viską suversta 
ant stalo kuriame 
szyta:

“Iszvažiuoju su

ir laiszkeli 
buvo para-

Jonu in to-

Užeis Pabaiga Svieto.
Bet Nesirūpinkite

Apie Tai

dvieju nes nesurasi ir tik isz- 
duosi pinigus be reikalo. Gale- 
cziau tau iszaiszkint geriau 
mano pasielgimą bet tu ne esi 
tokiu kvailiu idant nesuprastai 
del ko tave pamecziau. Jonas 
mane myli todėl busiu su juom 
laiminga. Ka su savim darysi 
tai man neapeina — pasikark, 
isz gailesties, jeigu nori. Likie 
sveikas ant visados,

tavo Ona.”
Stasys pranesze apie pabėgi

ma pacziules palicijai idant 
sujeszkotu jo pinigus o ne pa
czia nes jos daugiau negeidžia 
ir nenori idant pas ji sugryžtu. 
O gal Jonas laikysis prie Onos 
pakol pinigai laikys, po tam ja 
paspirs in kampa.

Chicago, Ill. — Profesorius o 1

R. F. Moulton, isz czionaitinio 
universiteto, apskaitė kada 
ateis pabaiga vieto bet pataria 
jis visiems idant apie tai da 
nesirūpintu. Kožnas gali su- 
skaityt kada tai atsibus, yra 
taip: Musu svietas turi szia
dien 2,000,000,000 metu. Pap
rastas gyvenimas tokios pla- 
nietos kaip musu žeme yra 
1,000 kartu. 1,000,000 kartu 1,- 
000,000 metu arba 1,000,000,- 
000,000,000 (vienas kvadrili- 
jonas metu).

Kada laikas ateis, saule pri-j 
siartins per arti prie musu že-Į 
mes ir
kam. Kaip užgesiname žvake, i kos už tai kad ji per daug drau- 
tokis bus galas musu žemes. ' gavo su svetimais vyrais ir ap-

Ant menulio nesiranda nieko laikydavo meilingus laiszkus 
daugiau tik pustynes ir jokio nuo ju. Negana to, moterele 
gyvo daigto; ne žemes, ne bal- pareidavo namo labai vėlai, j

Krapszte Iszkrapszte 
Neteisingumą Savo 

Pacziules

Detroit, Mich. — Leonas
Krapszte pareikalavo persisky-

— piff! — bus po vis-irimo nuo savo pacziules Ludvi-

so, ne szviesos — nieko. Diena nenorėdama jam pasakyti kur 
ant menulio turi 29% musu 5 praleisdavo savo laika ir su 
dienu ir nakeziu. In laika tosios' kuom. Arsziausi kad ponia 

Krapsztiene priiminėjo pas sa
ve meilužius, kada vyras rado
si prie darbo.

dienos — apie 15 valandų per 
para, saule kaitina nemiela- 
szirdingai savo spinduliais.

Kada saule nusileidžia, tuo- 
jaus prasideda tamsi naktis ir 
in laika dvieju valandų viskas 
suszala.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Pavėlino Motinai Nu
bausti Dukrele Te- 

viszku Budu

New York — Sudžia Gresser 
paliepė Margarietai Ramsden 
idant nubaustu savo 16 metu 
dukrele. Beatricija. pasigul- 
džius ant keliu su delnu už tai 
kad mergaite per vėlai parei
davo namo o szi paskutini kar
ta neparėjo namo per szeszes 
dienas. Palicija rado mergaite 
vaikszcziojant po ulyczia antra 
valanda nakezia. Motina verk
dama pasakė sudžiui kad gal 
palicija in tai gali insimaiszyt 
už suplakima dukreles per sė
dynė bet 
* ‘ Turime 
rie kisza 
veikalus.
pasilieka po tavo pastogia, turi 
pilna tiesa ja nubausti pagal 
savo motiniszka būda. Paimkie 
ja ant keliu ir su geru diržu 
iszmokyk ja proto pirm negu 
visai nepaklius in pragara. 
Jeigu tėvai parodytu vaikams 
daugiau savo valdžios ir baus
tu saviszkai tai sziadien nebū
tu tiek pasileidusiu vaiku.” 
Motina paklausė rodos su
džiaus, parsivedė mergaite na
mo ir ja nubaudė kaip sudžia 
jai palieps.

sudžia jai pasakė; 
už daug svetiniu ku- 
snapus in svetimus 
Pakol tavo dukrele

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

— Prie Užgimimo, — atsilie- j 
pe vienas isz Jėzuitu.

— Tai jautis ir asilas, — .'kal
ba Bernardinas.

— Prie Smerties, — paszau- 
ke antras.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, misziu maldos su 
i paveikslais, celuloidos kietais virszais 
su gražiu kvietku ir kryžiaus atspau
dais, puikiais piesziniai, paauksuotos 

— Et, gana tu juoku frater, baltos ar marmulines spalvos, Tilžės 
-- - -- spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldųY -■ knygele, paveiksluotos misziu maldos 

bus mums linksmiau. Į kietais drūtais juodais virszais, 50c., 
(taipgi minksztais juodais virszais 
($1-25; Kanticzkos, visokiu giesmių, 

— ISZSilkal bedamas $2.00; Gydyklos nuo baimes mirimo, 
su daugeliu paveikslu, gražios stabios 
raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo

(teve), kelkis o pasikalbėsime 
truputi,

— Kur man lygintis su jega- 
maseziais, 
tarė Bernardinas 'keldamasis.

Jėzuitai pradėjo (kalba apie Testamento, su daugeliu paveikslu, 
pamo'kinanczius klausymus:

— Ar tu -žinai ka tai reiszkia

ant kryžiaus: J.N.K.Ž.? (Jėzus

j 25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu
lius Szventos Motinos, gražus skaity
mai, 35c.; Katekizmai, Poteriai ir 

litaros kurios yra primusztos Ministrantura del patarnavimo kuni
gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3 
UŽ 25c.; Tikras Szaltinis Ražancziniu

Nazarinietis, Karalius žydu), Atlaidų arba kryžiokines karunkeles 
— užklausė vienas isz Jėzuitu, 15c; Karves, ju nauda ir geresniu bei 
Bernardino.

--- Tai Ženklina, --- atsake graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy- 
Bcrnardinas SU nuobodumu, — vena Pustyneje 25c.; Virėja, Kepėja

(skanesniu suriu padarymas, su devy- 
Įniais paveikslais 25c; .Duktė Mariu.

ir Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso
kiu receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir 
Viena, dalis I, 50c; Mikaldos Pasako
jimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie
menukas, graži apysaka 25c.; Eusta- 

gC kalba, kuri davė Jėzuitams kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 
suprasti jog nevalgys vakario-'Amžiu Krikszczionybes arba Iszgan- 

. . . ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.;
nes SU Bei nardinu O ii negal i Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
snsily'ginti su jo iszmintingais szoma visokios vaistiszkos žoles 25e; 
atsakymais.

jog “Jėzuitai Nevalgys Keptos 
Žuvies.”

Ant tokio atsakymo pasibai-

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Aukos Dideles Ugnies

Sztai 22 lavonai baisei apdeginti, guli ant ulyežios San 
Franciske, kurie sudege lovose arba kiti užsimusze szokda- 
mi per langus isz hotelio, kada tasai užsidegė. Toje nelai
mėje taipgi likos sužeisti daugiau kai 50 žmonių. Manoma 
kad hotelis likos padegtas.

Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos 
Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 
Nosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
slais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c.; 
Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų 15c; 
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukaviniai, stiprios vielos su stacija- 
vu kryželiu, pailgi juodi poteriai po 
50c; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal
to Prasidėjimo, Szirdies Jėzaus, Szv. 
Traices, Sopulingos Brangiausio 
Kraujo, Szv. Pranciszkaus, Kruvinos 
Kanczios ir Szv. Juozapo, po 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo nervu, inkstu, akmenėliu, du

sulio, vyriszkumo pataisymui, vande
nines ligos, cukrines ligos, reumatisz- 
ku sausgėla, viduriu liuosavimo ir Pa
lankos trejankos po 85c., pakeliai su 
nurodymais kaip vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
336 Dean St. - Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvin, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S2O W. Centre St., Mahanoy City


