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Amerikos Laivas Nuskendo
Isz Amerikos

—■ ♦
Anglekasiu Unija Stovi 

Ant Geru Pamatu
CINCINNATI, OHIO. — 

Seimas anglekasiu kuris atsi- 
buvinejo czionais per koki lai
ka užsibaigė pasekmingai ir už- 
ganadinancziai. Prezidentas1 
John Lewis apreiszke delega
tams kad balsuotu pagal savo 
savžines ant prezidento bet ne 
pritarė kad izsrinkti Roosevel- 
ta ketvirta syk.

Taip iszskaityta kaip stovi 
iždas unijos kaip ir kiti rapor
tai kaip:

In laika penkių menesiu 1944 
mete tiktai 473 anglekasiai li
kos užmuszti ir 26,000 sužeisti 
laike darbo. Tame laike iszkas- 
ta 354,422,000 tonu anglių. Pi
nigu ižde randasi 8,727, 264 do
leriu, iszduota 1,839,519, o szia- 
dien randasi viso 10,355,801 do
leriu ant rankos. Puikia suma 
pinigu turi anglekasiai kovote 
ateiteje už savo būvi.

Surado 50 Užgriuvusiu 
Negyvu Anglekasiu
POWHATTEN, OHIO. — 

Ana diena likos surasti 50 už
griuvusius anglekasiu Liepos 
(July) 5 d. Vienas isz tuju ne
laimingu parasze paskutini at
sisveikinimą savo draugu, nes 
žinojo, kad j u lavonai bus su
rasti vėliaus. Ant szmotelio po- 
pieros parasze kaip jie kenczia 
ir lauke paskutinios dienos sa
vo gyvenimo ir turi tik Dievui 
vilti ju iszgialbejime. Visi už
duso laukdami iszgialbejimo ir 
tik sziomis dienomis surado j u 
lavonus. Kokia buvo minti tuju 
nelaimingu kurie lauke iszgial 
bejimo, tai patys galite dasi- 
prasti.'į,
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LAIKYKIS SAVO
DARBO!

WASHINGTON, D. C. — 
Ingalejimas prisiartina, bet, 
kare da neužbaigta. Ginklai, 
amunicija ir kitoki dalykai del 
vedimo kares prieszais Vokie- 
czius yra reikalingi ant užduo- 
dimo paskutinio smūgio nevi
donams. Amerikoniszki dar
bininkai, ar tai Amerikonisz- 
kos ar svetimtautiszkos kilmes, 
kuriem priguli dėka ir garbe 
laimėjimo szios kares, privalo 
laikytis savo darbo ir dirbti be 
paliovos. Dirbkite! O laimėsi
me szia kare!
— F. L. Div. Office of War Inf. 
Washington, D. C.

’’Wgp, Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus

ir Markes.

Iszgujo Japonus Isz Guamo

Admirolas Nimitz su kitais kariszkai vadais peržiurine- 
je užimtas vietas po paėmimui Guamo po Pearl Harbor mu- 
sziui. Su juom stovi Admirolai Geiger, Sherman ir Spru-
ance.

Mate Deganczia Paczia;' 
Negalėjo Jai

Prigialbete
TANNERS FALLS, IND. — 

Fredrick O,Conners, gulėda
mas lovoje kone du metus su 
sulaužtoms kojoms, negalėjo 
bėgti in pagialba savo paežiai, 
kurios szlebes užsidegė nuo ga- 
žinio pecziuko kada gamino 
jam valgi.

Vyras žiūrėdamas ant SAVO 
deganezios nelaimingos pa- 
czios, kente tikras pekliszkas 
kankes isz priežasties negalėji
mo jai pagialbet. Subege kai- 
minai užgesino liepsna, bet 
motere baisiai likos apdeginta 
ant viso kūno ir mire in kėlės 
valandas ligonbute. Vyras 
tuom regėjimu taip persimaino 
kad pavojingai apsirgo ir kaip 
rodos mirs. Motere paliko asz- 
tuonis vaikus isz kuriu trys yra 
kareiviai.

Perkūnas Trenke Baž- 
nyczia; Devyni Žmones 

Žuvo

BUKARESZTAS, RUMA- 
NIJA. — Isz Szoarszo, Tran- 
sylvanijoj, pranseza, kad ten 
žuvo devyni žmones, perkūnui 
trenkus in bažnyczios bokszta.

Pagal praneszimo, užėjus 
smarkiai lietaus ir perkūniju 
audrai, žmones subėgo in baž- 
nyczia melstis. Trys vyrai da 
inlipo in bažnyczios bokszta 
varpu skambinti. Ir kai jie 
skambino, o žmones suklaupė 
bažnyczioje meldėsi, perkūnas 
trenke in boszta ir visus tris 
skambintojus užmusze.

Nuo žaibo bažnyczia užside
gė. Szeszi žmonis sudege, o 
daugelis kitu skaudžiai apde
gė.

KARE
11,800,000 Tarnatfe

Amerikoniszkoje
Kariuomeneje

WASHINGTON, D. C. — 
Pulkauninkas Francis Kees- 
ling, apreiszke Kongresui ir 
Kariszkai tarybai, buk sziadien
tarnauje Ahierikoniszkoje ka
riuomeneje 11,800,000 vyru ir 
moterių. Kariuomeneje yra 8,- 
100,000 laivorystes ir pa- 
krasztineje sargyboje yra 3,- 
717,000 vyru ir moterių.

Vokiecziai Tmcina
Lenkiszkus Patrijotus
LONDON. — Vokiecziai

bėgdami isz Varszvo užtrucino 
daugybe visokio maisto su ar- 
sniku priesz apleidima mies
to. Lenkiszki Patrijotai sudau
žia keliolika Vokiszku tanku ir 
kelis tiltus prie Czerniakovo.

Amerikoniszku Karei
viu Jau Žuvo 389,125

WASHINGTON, D. C. —
Lyg sziai dienai Amerikonisz
ku kareiviu jau žuvo 389,125
nuo Rugpj. (Aug.) 29 d., sekan- 
cziai: užmusztuju 62,357; su
žeistu 172,042; paimta in ne
laisve 45,219; nesurandamujui 
45,218 o laivininku užmuszta.1 
24,450 ir 23,064 sužeista.

Ukrajinai Pamėtė
Vokiecziu Glytas

Musziai da vis eina viduryje’ 
miesto ir kaip neužilgio Lenkai 
visai atsikratys nuo Vokiecziu?
Rusai paėmė užmiesti Praga' 
isz kur iszgujo Vokieczius su
didėlėms bledems.

Vokiecziai Iszskerde
250 Italu Ir Kunigą,

Baisi Skerdvne
V

RYMAS — Vokiecziai nekal
tai iszskerde 250 Italiszku gy
ventoju ir kunigą mažam mies
telyje Civitella della Chiana. 
50 myliu nuo Florencijos, už 
tai, kad nuszove tris Vokiszkus 
kareivius, kurie apipleszinejo 
gyventojus.

Vokiecziai suvarė žmonis in
Sherwood, Wis. — Keturi 

vaikai nuo 1 iki 5 metu amžiaus 
užtroszko nuo gazo name Mrs. 
Bernard Tenneson, kada moti
na buvo iszejus in miestą.

AMERIKONAI•v

HOLLANDIJOJ
Amerikonai Su 2,000 Eropla- 
nais Užklupo Ant Hollandijos,

LONDON — Keli tukstan- 
cziai Ukrajinu kareiviu, kurie 
buvo prispirti tarnauti Vokie- 
cziams, pamėtė glytas ir prisi
dėjo prie Rusu, nužudindami 
keliolika Ukrajiniszku aficie- 
riu. Nekurie buvo nelaisvėje' 
pas Vokiecziu, bet gavo proga 
ir pabėgo.

TRUMPOS ŽINUTES
____  i

Mercer, Pa. — William Mo
rell, pripažino sude buk jo my
lima nužudė dvi moterės ir vy
ra ant ukes laike barnio, szau- 
dama in juos isz karabino.

Hastings, Nebr. — Keturi 
darbininkai likos užmuszti ir 
23 sužeisti smarkioje eksplozi
joj amunicijos. Daugeli sztoru 
aplaike dideles bledes per su- 
kratima.

-----------o-----------

Vėtra Padare Bledes 
Ant Milijonu Doleriu;

23 Žmonis Žuvo

PHILADELPHIA, PA. — 
Smarki vėtra kuri prapute pro 
kelis valstyjas praeita sanvai- 
te, padare bledes ant milijonu 
doleriu ir 23 žmonis žuvo. Vėt
ra iszverte daugeli namu, prie 
pamariu sunaikino tiltus, va
sarinius namus, iszrove med
žius ir užliejo daugeli mieste
liu.

bažnyczia po tam pradėjo juos 
žaudyt su maszininems anuo
toms. Tarp tuju nelaimingu au- 
ku radosi 40 mažu vaiku ir dau
geli moterių.

Pasirenge Užklupti Ant Berly
no; Rusai Paėmė Praga; Ant

Baltiko Kare Atsinaujino
___ *

LONDON, ANGLIJA. — Daugiau kaipISZ FRANCUOS.—Daugiau 
kaip 200,000 Vokiecziu pradėjo 
apleidinet visas vietas Franci- 2,000 AniCnkoniszku CrOplaiW UŽklupO Silt 
^p"mZ: Hollandijos, isz kur pradėjo bėgti Vokie- 
kad jie bus paimti in nelaisve ežiai iii VISBS pilSCS, O Ali jeiltai pfadcda 
nes neturi maisto nei amuni- 
jos.

Aiijentai bombardavo Kei paėmė daug kariszko materijolo. 
liu, Berlyną ir Lubeka su dide-' 
lems bledems. Miestas Kiel de-

daryti sau kele in Berlyną. Amerikonai 
Ant Ba- 

logne miesto Amerikonai paleido net 3,50d 
ga isz keliu pusiu. Berlynas Į()nu |)0|K|)U jr SUIiaik 1I1O VISUS geleŽmkelillS. i
taipgi dega keliosia vietosią.
Anglikai neteko 11 eroplanu.

ISZ RUSUOS. — Lenkai ir 
Rusai rengėsi pereit per Vistu
la upe ir užklupti ant Vokie
cziu. Lenkai kovoje smarkiai 
iszneszdamo Vokiszka gariso- 
na in padanges su kelais szim- 
tais Vokiecziu. Lenkai aplaike
didele paszialpa nuo Rusu kaip 
maisto ir eroplanu ir kaip ro
dos neužilgio iszguis Vokie
czius isz tenais.

WASHINGTON, D. C. — Amerikonisz- 
kas laivas “WARRINGTON” nuskendo pra
eita sanvaite ant Atlantiko, laike viesulos 
su 200 laivoriais. Tolimesniu žinių neaplaikyta.

ISZ PACIFIKO. — Nuo ka
da Japonai užklupo ant Pearl 
Harbor, Amerikonai paskandi
no 2,004 ju laivu. Japonai bijo 
iszsiunsti savo visa flota ant 
musziu su Amerikonais, todėl 
da turi kelis szimtus laivu ant 
zoposties. Ant Angour Salos 
Amerikonai supliekė Japonus 
su didėlėms bledems.

Sudegino Japoniszkas Eroplanu Stotes

Sztai Japoniszka eroplanu stotis Hengyang, Kinuosia, 
kuria Amerikonai sudegino su eroplanais. Kada Japonai su- 
gryžo in taja vieta, rado tik griuvėsius ir turėjo taja stoti 
apleisti.

MOSKVA, RUSIJA. — Ant Baltiko ka
re atsinaujino su dideliu smarkumu. Rusai 
jau perejo Czekoslovakijos rubežiu kur kovo
je smarkiai prieszai savo kankytojus.

Rusai paėmė Praga artimoje Varszava, ku
riems prigialbejo Lenkiszki kareiviai. Musziai 
buvo smarkus kuriuosia žuvo daugelis Vokie
cziu. Daugiau kaip 8,000 Vokiszku kareiviu 
ir aficieriu likos užmuszti laike musziu in lai-
ka ketures dienas. Prie Bug upe eina smar
kus musziai isz kur Vokiecziai likos iszgutais.

»

Dabar Rusai rengėsi užklupti ant Rigos, 
sostapylis Latvijos, kur tikisi smarkiu musziu 
su Vokiecziais.

ISZ PACIFIKO. — Amerikonai be pa
liovos užklupineje ant Filippinu, kur vela 
paskandino 84 Japoniszku laivu ir 233 Japon- 
iszku eroplanu nuszove, kas dabar padidino 
Japonu bledes ant 135 laivu ir 501 eroplanu 
nuszauta in kėlės dienas. Japonai panesze 
dideles bledes Tangchunge. Kone visi Ja
ponai isz skaitliaus 4,000 likos iszskerdyti. i
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Kas Girdėt
| Tėvai skundžesi kad ju vai-Į pa(s Paeffle Ttlkstafiti 
kai nepa'kliusnus, neguodoja ir , .

'juos nemyli, bet “kokia sėkla! VOklčCZlU h NelSISVC 
tėvai pasėjo, tokia tegul ir ren-

I ka.”
Nevienoki tėvai ir nevienoki 

vaikai!

JUOKAI

“Viską ka turiu ant svie
to, tai mano namelis, keli s'zim- 
tai doleriu ir mano szeimynele 
isz kurios esmių užganadytas 
ir e'smiu isz laizybu kad esmių i į0 Alaska nuo Rusijos 1867 me

le už 7,200,000 doleriu, bet szia
dien Alaska vra tiek verta kad

laimingesnis ne kaip kokis mi
lijonierius. ’ ’

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!
Karalius Ir

PustelninkasKaip Jonas Pasikorė

Liežuviai, kurie apjuodino 
motere taip, kad vyras ilgiaus

Suvienytos Valstyjos nupir-

Taip kalba daugelis žmonių, neparduotu josios už tukstan- 
Jeigu tai viskas ka žmogus tu-'ti kartu tiek. ■ 
ri, užteks jam lyg pabaigos jo Į 
gyvenimo — kodėl negali jaus-,1 
lis laimingu?

Juk turtas patraukė paskui negalėdamas dalaikyti tuju ap
davė daug vargo ir ruipesczio kalbu, nužudė savo nekalta mo- 
ir sunku ji užlaikyk Jeigu turi tere. 
užganadinanezia ineiga del sa
vo pareikalavimu, tai, kodėl 
pavydi milijoneriams ?

Jeigu laika gyvenimą tokiu, 
kokiu jisai yra, semdamas isz 
jo viską kas yra geriausiu ir ne
sirūpindamas apie nieko dau
giau ne kaip žmones kurie turi 
ir valdo didžiausiais turtais.

“Namas pastatytas ant gero 
pamato stovi ilgiau ne kaip ant 
blogo.” Prie to galima prdy
gint naujai vedusia porele. Ant 
to neužsibaige ju laime nes prie 
meiles reike jaunai porelei da 
ko kito. Reikia jiems pamato 
ant kurio galėtu pasiremt isz 
pradžių, kad pasirengtu kovo
ti su ateiezia, tai yra, sziokia 
tokia pagialba, be kurios ne tik 
ju meile atszaltu, ’bet kaip tai 
tankiai atsitinka, patraukė 
paskui visokias pasekmes.

Tankiai atsitinka, kad jauni
kis apsivedęs, stengėsi sau pa
sikloti lizdeli, bet norints sten
gėsi visom pajiegoms ta pada
lyti, nes neturi ant to užtekti
nai pinigu. Pakol dasieke to 
tykslo, prabėga daugelis metu, 
pasensta ir ant galo yra netin
kamas prie darbo ir visi jo sap
nai, užmanimai ir sengimai 
dingsta, o kalte tame daugiaaše 
yra tėvu.

Nekaltiname czionais tėvus, 
kurie patys nieko neturi, bet 
atkreipame atyda ant tu, kurie 
galėtu suszelpti savo vaikus.

Tankiai atsitinka kad tėvai 
tik lauke kad atsikratytu nuo 
savo vaiku, ypatingai dukrelių. 
Iszkele Veselka, duoda kėlės 
dovaneles ir mano kad savo 
priederysta jau atliko, būda
mi tosios nuomones, kad duktė 
ar sūnūs jau ne yra ju vaikais, 
o turėdami kiek pinigu, deda 
juos in banka arba atiduoda in 
rankas kokiam biznieriui kuris 
isz tuju pinigu daro bizni. O 
vaikai? Ak, ežia rūpintis apie 
vaikus, juk mes patys turėjom 
sunkiai dirbti, tegul ir jie pana- 
S'ziai dasidirba! Tai vra lenktv- 
nes už doleri! Nesirūpina kiek 
tai prigialbet vaikams, pakol 
jie patys galėtu dasidirbt, o ir 
patys turėtu isz to džiaugsma. 
Ne skaito kokia jiems padary
tu linksmyibia, meile ir prisi- 
riszima del saves nuo savo vai
ku ant senatvės, o tie vaikai ne
lauktu su nekantrylbia ju mir
ties ir turto, bet butu prieszin- 
gi — meile ir paguodone del tė
vu.

Tankiai atsitinka kur tėvai, 
ar tai naszlys ar naszle taip yra 
apjake pinigiszku dievaieziu, 
kas diena skaito dolerius deda
mi in paneziaka, bet vaikams 
neskubina su pagialba ir neuž- 
klausia ar jiems reike pinigu ir 
kaip jiems pasiveda. Atsitinka 
kad vaikai gyvena tėvu stubo- 
sia, o kada negali užmokėti 
randa, tai iszmeta juos ant uly-

, i .

Kaiminka Grace Mussler isz 
Kansas City, paleido liežuvius 
apie ja, kurie pasklydo žaiibiniu 
greitumu po visa aplinkine. 
Norints szeimyna*kraustėsi du 
sykius isz vietos in vieta, geis
dami atsikratyti nuo tuju lie
žuviu, bet kur tik atsikrausda- 
vo, tai ir apjuodinanti liežuviai 
greitai pasiekė juos.

Tarp szeimynos kylo barniai, 
nesupratimai ir užmetinejimai 
vyro ant moteres ir ant galo da - 
ėjo prie to, kad vyras nužudė 
savo nekalta motere kaip vė
liaus iis'zsiaiszkino, nes,puti kal
tininke prisipažino kad liežu
vius paleido apie savo kaimin
ka nekaltai isz didelio pavydu
mo.

Ka galima daugiau sakyti 
apie tokius liežuvius ir apjuo- 
dinima savo artymo? Kožnas 
paniekina liežuvius, kožnas ta 
pati daro, bet negalima ju su
laikyti. Iszmintingi žmonis ne
klausi liežuviu ir stengėsi juos 
sulaikyti kodaugiausia.

Neužmirszlcite Guodotini Skai 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 *

Del Musu Skaitytoju 1

Siuncziant pinigus per b«u 
kini czeki arba ekspresini mt 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
les,” pridekite deszimts cent? 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimt? 
centu už iszmokejima czekiu b 
ekspresiniu kvitu. Busime jum. 
dėkingi už tai ir neužmirszkitė 
ateityje, kada siunsite czekiu* 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiui 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pu b. Co., Mahanoy City

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

i -----
164 pus., Did. 5x7col
i Tiktai, 10c.

I

* *
*
* 
4

Pulkauninkas Clarence E. 
Poteu, isz Oklahomos, pats 
vienas paėmė tūkstanti Vo- 
kieeziu in nelaisve. Būda
mas pats nelaisvei, pertikri
no Vokieczius kad jie yra 
apsiaubti ir geriau jiems bus 
kad pasiduos gervaliai, ne 
kaip toliaus kovoti ir jo 
klausė ir pasidavė.

Buvo sau žmogelis Jonas.
l abai vargingai ant svieto 
gyveno ir tare in save:

— Eisiu ir pasikarsiu.
Kaip pasakė, taip ir pada

re.
Tame eina boba keliu ir 

pamate kabanti žmogų ir tai 
da patinstama ir tarė:

— Na ka tu geresnio pa
darei!

Kada taip mitiguoje ir da- 
dave.

— Nes kaip navatnai pasi
korė už pažastų!

O Jonas kabodamas atsi
liepė:

— Asz ir žinau, jog navat
nai ir norėjau užsidėti kilpa 
ant kaklo, nes pamislinau, 
jog tada ne galėsiu kvėpuot?

Visi Ten Buvo

TEPLIORIAUS
KERSZTAS

Mažiuke mergaite su savo 
tėvais keliavo traukini ir la
bai nenorėjo būti paguldyta 
virszutineje lovuke j e mieg- 
vagone. Szaip taip vienok 
paguldė. Mama užtikrino, 
kad Dievulėlis ja serges. Ne
užilgo, kada keleviai jau pra
dėjo migti, pasigirdo balse
lis:

Garsus tepliorius, artistas 
Hogarth’as — kaip raszo Aug
ti sz!ki laikraszcziai — atmo- 
uijo vienkart Robertui Shear- 
d’ui už ka — nežinia, bet atmo- 
nijo gana skaudžiai, o tai szio- 
kiu badu. Nutepliojo Shear- 
clo paveiksią, perstatidamas ji 
kaipo sziksztuoli, sulijanti szu- 
ai už pavogimą kaulelio. Pa
veikslas buvo labai akyvas ir 
daugelis žingeidžių žmonių 
stengdavos ji pamatyt, kas 
Sheardui dare dideli nesma
gumą. Kitusik tas pats Hogar
th’as nutepliojęs paveiksią tū
lo lordo nusiuntė savininkui 
portretą Lordas atsiuntė artis
tui atgal su raszteliu: “Nepri
imu renoku už dar'ba, karika
tūra! Alat sziais žodžblh 
reiszke savo neuszsiganediji- 
ma isz darbo teplioriaus. Ho
garth’as nurasze jam szaip: 
“Jeigu tamista portreto po 
trejų dienu neatimsi ir nemo- 
esi už ji, tai po tam laikui pa
veikslą turėsiu už savo savas
tį, su kuria galėsiu padaryt 
tai])'kaip norėsiu; galėsiu pri- 
ciaryt paveikslui tamistos vuo- 
dega ii- kitus prideczkus, 
tam parduosiu 
(pagal savo 
žvėreliu ir retu į 
kimsztom skarom, 
veikslą pastatytu lange, 
nonia, jau to lordas i 
sau.

Artistas Horacy Vernet’as 
turėjo parduot paveiksią ant. 
kurio buvo perstatyta puiki, 
aplinkine, kur ant žalios pie-j 
vos, tarp gražiu medžiu ganė
si kelios karves. Koksai tai 
ponpalaikis gal menkai nusi
manantis ant tepliorystes artis- 
tizmo, o gal norėjo pasijuokt 
isz teplioriaus, gana vienok ta
re: perka dauginu kaip 1,000

— Ka, tamista taip bran'gai svaru muilo kas minuta. 
reikalauji už paveikslus keliu! 
medžiu ir jaueziu?

— Niekad, tamista niekad!
— atsake Vernet’as. — 
mistos paveiksią uždyka 
piesziu.

Ponelis kuo veikiausiai 
trauke susigedijes, nes 
sako supratęs atsakyma 
to prilygino prie jaueziu.

Karalius jodamas pro pus- 
'telninko bakuželia pasakė jam:

— Eikie su manim, 
tau duosiu galybia.

— Turiu visa galybia kokia 
'man vra reikalinga, — 
i pustelninkas.

— Eikie su manim, o asz 
tau duosiu turtus.

— Turiu tiek pinigu kiek 
man yra reikalinga.

j — Tai eikie su manim o asz
1 tau duosiu garbe.
| — Garbes negalėsiu nupirk- 
j ti, garbe turi būti užsitarnau
ta.

— Tai eikie su manim, o asz 
tau duosui linksmyibia.

— Ne, 'kas isz to linksmu
mo jeigu žmogus ne turi lais-l 
ves o tas kuris to gedižia ne yra 
laisvas.

— Bet asz tau duosiu ir 
iaisvia, — suszuko ant galo ka
ralius.

— Tai jau veluk pasiliksiu 
ant vietos, — atsake senas pus- 
telnin'kas.

Karaliaus tarnai ir kareiviai 
yra' mane kad pustelninkas 

kvailys.

Ar Žinote Kad..
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į MAHANOY CITY, PA. Czedinimo Bondas gerimu Jr
ir Markes.

PIRMOS KL1ASOS SALUNAS 
206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. 
naujo yra?
ka užeiga del visu Lietuviu.

Pirkite Apgynimo .laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip- į 
į cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. j 
Centre St., MAHANOY CITY, PA. i

U, S, Trtanuy Departmtnh

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!! ?

o po' 
ji ar atiduosiu 1 

norą) prekejui^ 
galviju isz 

idant pa- 
ži’i 

nelinkejo ■

Ta- i 
nu- i

atsi- 
pats 

artis-

— Mama!
— Ko vaikeli?
— Ar tu ežia esi?
— Esu. Miegok vaikeli.
— Tete! ar tu ežia esi?
— Esu dukrele. Miegok 

ir buk gera mergaite.
Trumpam laikui praėjus 

vėl ir vėl atkartojo mergaite 
tuos paežius klausymus. Vie
nas keleivis neteko 
bes ir suszuko:

— Yes, dem it, 
mes visi ežia esam! 
vas ir motina,
serys, dėdės ir teta, ir pus
broliai. Visi ežia! Dabar mie
gok ir duok kitiems miegot!

Pasidarė tyla po sziai aud
rai, ir, biski palaukus, mer
gaites balselis vėl pyptelėjo:

— Mama!
— Na, ko nori?
— Ar tai Dievulis dabar 

barasi?

—■ Amerikonis'zki gyvento
jai sukramto tiek gurno, 'kad 
sunaudoję jo už 100 doleriu

kas minuta arba po 2,000 pake- pildytos tris žudinstos kožna 
liu.

— Kožna minuta, kožna
valanda, Amerikoje buna pa-

valanda po visas dalis Ameri- 
ko.

1 Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

kantry-

szerup, 
Tavo te- 

broliai ir se-

Du Draugai
Musztaitis:— Labas rytas 

mister.
Vilokiaviczius:— Labas 

rytas, ka tu iszrodai kaip ka
tes sudraskytas?

Musztaitis:— Mane vakar 
pati mano su kvietkomi me
te.

Viloke vi ežius: — Nuo
kvietku ne turetumai taip 
veidą su draskyta ir mėlyna?

Musztaitis:— Tai mat, turi 
žinot, jog kvietkos buvo puo- 
duosia pasodytos.

A meri'kon i sž/ko s ligonbu -

— In viena minuta Ameri- 
kas sunaudoję 90 tonu augliu 
ant /padirbimo elektriko.

Andrius J. Recklitis

Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už-

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

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

No. 102 minaliszka
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 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, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi 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. 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 girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..............................................15c

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

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

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

No. 127 Trys istorijos anie Dūk
to pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 nūs...15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

SKAITYKIT
“SAULE” '

PLATINKIT!

404 
50c 
kri- 
3oc 
isz 

isz-
Su pa- 

35c

44 pus. 15c 
apie

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
kėsimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
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 
maloninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

No. 147 Trys istorijas 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^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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 istorijos apie Ka
pitonas Stormfieid daneruje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu .....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
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. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie An* 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25a

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

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

No. 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; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25a

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

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

No. 175 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;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.............................................. 15#

Adresas

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.
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JONUKAS MUZIKANTAS
Svetimtaucziai Juos

Iszbaugino

, arba nueis su savo 
auti, tai ir sugryž- 

ta namo be uogu ir sako szvep- 
liuodamas: — Motute! Kažkas 
miszke taip grieže? Ai! ai! 
0 motina in tai: — Užgriesziu! 
Asz tau, užgriesziu! nebijok!1 

Ir kartais užtaisydavo jam 
sameziu muzika. Vaikas roke, 
žadėjo daugiau nei nemanyti, 
kad kas ten miszke griežia. Ka ?

ĄTEJO jis in pasauli menkas, miszkan
silpnas. Susirinlkuosios prie bendrais uog 

serganezios motinos, kūmos 
žiurėjo in ja ir valka linkczio- 
damos galvomis. Kalvio žmo
na, skaitoma iszniintingiausia, 
eme ligone raminti.

— Dovanokite, — sako, — 
asz uždegsiu grabnyczia, nes 
nieko jau isz jusu mano kurna 
nebus; jums jau tik in ana pa
sauli rengtis ir geradeja par- Begu jis žinojo? 
vežti, kad atleistu jums visas žai 
nuodėmės.

— Ba, sako kita, o vaikasgi 
reike tuojau apkriksztyti: jis 
ir geradejo nesulauks, o sako 
palaima bus, ir nors saugoja
mas, neiszliks.

Tai kalbėdama, uždegė grab
nyczia, o paskui, paėmus vaika 
apszlapste ji vandeniu, kad net ! 
vaikas eme akimis mirkezioti,'kratyti, tai 
ir tarė:

— Asz tave kriksztyju var
dan Tėvo, Sumaus ir Szveii to
sios Dvasios, ir duodu tau var
du Jonas, o darbargi duszia 
krikszczioniszka, eik isz kur a- 
tejai. Amen.

Bet duszia krikszczioniszka 
visai neturėjo noro eiti ten, isz 
kur atėjo ir apleisti sublogusį 
huną, prieszingai, pradėjo 
spardytis ti kūno kojomis, kiek 
galėjo ir verkti, nors taip silp
nai, ir liūdnai, kad kaip kūmos 
sake: “manytu kad, kacziuikas 
ne kacziukas, kažkas.”

Pasiusta parvežti kunigas,' 
atvažiavo atliko savo ir iszva- 
žiavo: ligonai pasidarė geriau. - 
Už sanvaites moteriszke pradė
jo darba dirbti. Vaikas vos au
go, bet augo; net ketvirtais me
tais pavasari gegute liga atku- 
kavo, taigi pasitaisė ir sziokia 
tokia sveikata daejo iki de
šimts metu.

Visuomet buuo ilesas ir saule 
nudegęs iszpustu pilvu, indu- 
busiais skruostais: eziupryna 
(plaukus) turėjo kanapinius 
baltus, kurie krito jam ant aisz- 
kiu išzverstu akiu, žiurineziu 
in pasauli kaip in kokia neisz- 
dedavo už peczio ir tyliai pa
matuojama tolybe. Žiema sė
dėdavo už peczio ir tyliai pa
veikdavo tai isz szalczio, tai 
kartai isz bado, kuomet motu
te neturėjo ko ne inpecziu nei 
jn puodą indeti; vasara vaiksz
cziojo vienuose marszkiniuose, 
persijuosęs virvagaliu, ant gal
vos užsimovęs sziaudine skry
bėlė isz po kurios apdriszkusiu 
krasztu žiurėjo pasipūtės, lyg 
pauksztis, in virszu. Motina, 
neturtinga kampininke, gyven
dama diena isz dienos, kaip 
krekžde po svetimu stogu, gal 
ji savaip mylėjo, bet tankiai ji 
musze ir paprastai “persimete- 
liu” vadino. Asztuntu metu 
jau, kaipo pamestinukas, ganė 
galvijus, arba, kuomet namie 
nebuvo ko valgyti ėjo in misz- 
ka grybauti. Jai jo ten vilkas 
nesuede, tai buvo vien Dievo 
valia.

Buvo tai vaikas visiszkai ne
gudrus ir kaipo kaimo vaikas, 
kalbėdamas su žmonėmis pirsz- 
ta burnon kiszdavo. Žmones 
nei narnane, kad jis kuomet už
augs, o da mažiau, kad motina 
gales susillaukti isz jo paguo
dos, nes ir darbui buvo visai 
netikės. Nežinia, isz kur tai 
buvo toks pasidavimas, bet 
prie vieno dalyko jis buvo la
bai godus, tai yra prie grieži
mo. Nugys būdavo galvijus

įPuszys i)er- 
grieže visas

Įėjo in jas žiūrėti. Tokioje gandintomis akimis, mažas lie-'tas tamsus ir sustingęs. Saules 
szviesoje viskas buvo aiszkiai sas, iszsitepes, 
matyti: iszlenkti szonai, 
gos ir riestos rankenos. Szriu- nori ?
beliai ju žibėjo kaip Szv. Jono vargszas 
vabalelei, o 
ju smiczolai 
labrine rykszte.

Ak viskas buvo puiku, tie- ir 
siog žavėtina.

Lauke jam
Kada Amerikonai užėmė 

Gaum Sala, tenaitinai gyven
tojai labai buvo iszbauginti 
ir ne dry so pasirodyt kaip 
szita senuke pasislėpė už pe- 
cziu savo anūkėlės, bet grei
tai priprato prie kareiviu ir 

buvo jiems prietelingais.

, egles, viskas 
miszkas ir gana.

Aidas taip pat.
grieže kietis, sode po pilkute
czirszkejo žvirbliai, kad net vy- 
sznios drebėjo. Vakarais klau
so visu balsu, kokia tik yra so
džiuje ir turbūt, mane kad vi
sas sodžius griežia. Kuomet 
ji pasiuntė prie darbo meszla 

jam dar-gi vejas
net szakese grieže.

Pamate ji syki užvaizdą sto
vinti ir isztarszytais plaukais 
vėjo muzikos medinese szakese 
klausant, pamate ir atsijuoses 
diržą, davė jam gera atminti. 
Bet ka tas pagelbėjo! Žmones 
ji vadino “Jonukas Muzikan
tas!” Pavasari bego isz namu 
dudeliu sukti. Vakarais, kuo
met varles pelkese pradėdavo 
kvarkti, griežėles pievose 
griežti, sparvos po rasa urszti; 
kuomet vidurnakty gaidžiai 
visztininkuose imdavo giedoti 
tai jis miegot negalėjo, tik 
klausė ir vienas Dievas žino ko
kia jis visame tame muzika gir
dėjo. Bažnyezion motina jo ne
galėjo su savim vestis nes kaip 
būdavo sugaus vargonai arba 
saldžiais balsais užgiedos tai 
vaikui net akys persimainyda
vo tartum jau ne isz to pasaulio 
žiurėjo.

Panaktinis, kuris naktimis 
vaikszcziojo po sodžių ir kad 
neužmigti, žvaigždes skaitė ant 
dangaus arba patylomis su 
szunimi kalbėjosi, ne syki ma
te baltuose marszkinuose Jonu
ką, bėganti tamsoje smukles 
vaikszcziojo, tiktai pasmuklen. 
Ten, prisiglaudės prie muro, 
Klause. Žmones ten szoko, kar
tais kokis bernas net suszukda- 
mas “Ubą!” Girdėtis buvo ba
tu trepsėjimas, tai vėl merginu 
balsai “Ko-gi?” Smuikos plo
nai giedojo: “Visi gersim ule- 
vosim, visi kartu linksminsi
mos,” o basetie (dideji smuiką) 
storu balsu rimtai pritarė: 
“Kaip Dievas duos!-kaip Die
vas duos!” Smukles langai 
žierejo szviesa, o kiekvienas 
smukles 'balkis, rodėsi, turėjo 
drebėti, griežti ir dainuoti, o lėtinė. O vienok norėjo j u. 
o Jonukas klausė.

Ka jis duotu kad galėtu tu- koje, bent isz a rėžiau joms pri
loti tokia smuiką, taip plonai žiūrėti.

i griežanezia: “Visi gersim, ule- net szirdis isz laimes drebėjo, 
vosim, visi kartu linksminsi- 
mes. ’ ’ Tokias . dainuojanezias 
lenteles. Ba, bet kur jas gauti ?
Kur tokias dirba? Kad syki 
nors leistu jam in rankas paim
ti! Bet kur tau! Leista jam 
tiktai klausyti, taigi paprastai 
ir klausė tol, kol patamsėję pa
naktinis nesuszukdavo: — Ne- 
eisi tu namo, valkiuze ?

Tuomet smuko jis basomis 
kojomis namo, o paskui ji pat-u in atmuszdama in prieszinga! 
amseje bego smuikos balsas: siena. P 
“Visi gersim, ulevosim, 
kartu linksminsimos’ ’ 
tas basteles balsas:
Dievas duos! — Kaip Dievas ju ėjo sidabrine szviesa, ypa- 
duos!” 'tingai iszlinkimai taip buvo

Kada tik jis galėjo iszgirsti apsviesti, kad Jonukas vos ga-

smuiką, ar tai pabaigtuvėse, ar 
tai vestuvėse, tai jam jau buvo 
didžiausia szvente. Užlindo 
paskui už peczio ir isztisomis 
dienomis nieko nekalbėjo, tik
tai dairėsi, kaip kate žibanezio- 
mis akimis patamsėję. Paskui 
pasidirbo sau smuiką isz lente
les ir arklio aszutu, vienok ta 
nenorėjo taip gražiai griežti, 
kaip anoje smukioje: tyliai, la
bai tyliuteliai cypė kaip pele ar 
uodas. Grieže vienok ja nuo ry
to iki vakaro, nors už tai gavo 
smagiu, kad iszrode kaip su
daužytas neprinokes obuolys. 
Bet toks jau buvo jo būdas. Kas 
kart vaikas labiau nyko, tiktai 
pilvą visuomet turėjo dideli, 
plaukus didesnius, akis labiau 
atdaras, nors tankiausia asza- 
rotas bet skristai ir krutinę 
jam kaskart labiau ir labiau 
dubo.

Visai nebuvo toks, kaip kiti 
vaikai, greieziau buvo pana- 
szus in jo smuiką isz lenteles, 
kuri led ne led cypė. Be to, 
priesz rugiapiute dar pusba
džiu gyveno, nes tankiausia 
maitinosi žaliomis morkvomis 
ir noru ingyti smuiką.

Vienok tas noras neiszejo 
jam ant gero.

Dvare liokajus turėjo smui
ką ir tankiai prieblindomis 
grieždavo, kad intikus ponios 
tarnaitei. Jonukas kartais pa- 
slapcziomis krūmais priszliau- 
ždavo net prie pat kambario 
duriu kad joms prisižiūrėti. 
Smarkos kabojo ant sienos 
prieszais duris. Dėlto visa sa
vo duszia akimis vaikas nu
siuntė josna, nes jam rodėsi, 
kad tai kaž kokia neprieinama 
jam szventybe, kurios jis ne
vertas nei pirsztu paliesti, kad 
.tai kokia brangiausia jo numy-

sumusztas ne
žinodamas kur esąs ir ko isz jo 

Kaip-gi teisti toksai 
kuris turi tiktai de-

iszilgai kaba prie szimts metu ir vos ant kojų pa- 
iszrode, kaip si- stovi. Tu kalėjimą pasiusti jis, 

Į ar ?ka Reikia-gi truputi turėti 
susimylėjimo ant vaiku.

Jonukas kas Tegul paima ji panaktinis ir 
kart in jas godžiau žiurėjo. Tai gerai inkerta rykszte, kad ki- 
baime laike ji ant vietos, tai ta syki nevogtu ir dalykas 
kokis nesulaikomas noras ji baigtas.
stūmė pirmyn. Ar burtai kokie, I — Žinoma! 
ar kas? Bet menesio szviesoje! — Paszauke Stasi, kuris 
rodėsi, kad smuikos paezios ar-Į buvo panaktiniu.
tinasi priėjo. Kartais geso,'. — Paimk ji ir duok jam ge- 
kartais da aiszkiau szviete.' rai atmineziai.
Burtai, aiszkus burtai! Tuo j 
tarpu papūtė vejas, sujudėjo 
medžio lapai, suszlamejo krū
mai, o Jonukas kaip ir aisz- 
kiai iszgirdo: o

— Eik, Jonuk, kambaryje 
nieko nėra, eik Jonuk!

Naktis buvo szviesi aiszki. 
Dvaro sode, prie kūdros pra
dėjo giedoti laksztingala ir tai 
tyliau, tai garsiau cziulbejo: 
“Eik! nueik! paimk!” Kitas, 
doras pauksztukas pasisuko 
ant Jonuko galvos ir suszuko: 
“Jonuk! ne! ne!” Bet doras 
pauksztukas nuskrido, gi lak
sztingala pasiliko ir krūmai 
kas kart aiszkiau sznaibždejo: 
“Ten nieko nėra!” Smuikos 
vėl sužibėjo.

Vargszas, mažas susikūpri
nęs pavidalas pamažu ir at
sargiai pasislinko kiek pirmyn 
o tuo tarpu laksztingala tyliai 
vėl sueziulbejo: “Eik! nueik! 
paimk! ’ ’

Balti raarsz’kinelei kas kart 
areziau balavo kambario du
riu. Jau neslepia ju tamsus 
krumokszliai. Jau kambario 
tarp duryje girdisi greitas ser- 
ganezios vaiko krutinės atdu- 
sys. Da. valandėlė, balti marsz- 
kineliai dingo, tik viena basa 
koja paliko szapus duriu. Vel
tui doras pauksztelis da syki 
lėk e pro szali ir szauke: “Ne, 
ne!” Jonukas jau kambaryje.

Kūdroje staiga pradėjo var
les kurkti, tarsi iszigazdintos, 
bet tuoj nutilo. Laksztingala 
paliovė cziulbeti, lapai szlame- 
ti. Tuo tarpu Jonukas tylomis 
szliauže areziau smuiku, bet 
tuojau ji apėmė baime. Krū
muose jautese kaip namie, kaip 
žverukas brūzgynuose, o da
bar kaip vilkas slastuose. Ju
dėjimą jo staiga sustojo dūsa
vimas pasidarė trumpas,

spindulys taip pat buvo dingos.
Ramybe tau, Joneli!

# * #
Ant rytojaus sugryžo in dva

ru ponai isz Italijos drauge su 
duktere — panele ir kavalie
rium, kuris rūpinosi ja vesti. 
Kavalierius kalbėjo:

— Quel beau pays

re jo nors syki turėti jas ran-

Turėjo du savo žiūronus, 
Buvo matyt ir Uronus,

Ka ten mate, jis neraszo, 
Tik tikėti visu praszo. 
O ant galo ir Neptūną, 

Žino gerai kur jis buna, 1 
Kaip žiūroną tik nustato, 
Rodos šluboj ji pamato. 
Ar-g’i vyrai tai ne melas,

Vieni juokai kad ji galas. • 
Asz ir daug galiu kalbėti,
Bet negaliu tiek meluoti, 
Asz in leistrus inraszysiu, 
Baltruvienės papraszysiu,

Kad ji szita padabotu,
Be manes niekam neduotu, ■ 
Dabar važiuosiu in szpitole,

Kur mano kurna guli, 
Ar pasveiko ar da guli, 

Dažinosiu tai man bus buli.

que 
ITtalie (kaip puikus krasztas 
Italija.)

Ir kas tai per žmones artis
tu? On heureux dė cher-cber 
la-bas des talents et de les pro
tegee. (Laime yra rasti ten ta
lentai ir szelpti jie) — dadejo 
panele.

Ant Jonuko kapo szlamejo 
berželiai.

— GALAS —

Stasys linkterėjo savo pus- 
paikszia galva, paėmė Jonuką 
})o pažaszczia, kaip kacziuka 
ir nusinesze in daržine. Vaikas 
ar tai nesuprato, kas ežia dėsis 
ar iszsigando gana to kad tylė
jo ir dairėsi kaip pauksztelis. 
Bene jis žino ka su juo darys? 
Tik kuomet Stasys daržinėje 
paėmė rykszte, pasitiesė ant 
žemes ir, pakeles marszkinelius 
eme muszti tuomet Jonukas su
riko :

— Mamyte! — ir kaip tik 
panaktinis rykszte, jis: — Ma
myte ! Mamyat! —bet kas kart 
tyliau, silpniau o po keleto kar
tu ir visai nutilo, nebeszau'ke 
motinos.

Vargszo sudaužytos smui
kos!

— Ei kvaily, piktasai Sta
sy j! kas taip vaikus musza? 
Juk tai mažas ir silpnas ir vi
suomet vos gyvas.

Atėjo motina, paėmė vaika, 
bet neszte turėjo namo par- 
neszti. Ant rytojaus Jonukas 
nesikele, o treczios dienos va- 

i kare ramiai merdėjo ant kana
pos po paszukine kaldrele.

Kregždes cziurszkejo vysz- 
niose, kurios augo palei grinte- 
le: saules spindulys ėjo vidui 
pro langa ir apszviete auksine 
szviesa sutarszyta vaiko galva 
ir veidą, kuriame nepaliko nei 
laszas kraujo. Tas saules spin
dulys buvo tarsi kėlės kuriuo 
maža vaiko duszia turėjo isz- 
eiti. Gerai, kad nors mirsztant 
galėjo eiti platu saulėtu keliu 
nes gyvenant tikrai jis ėjo 
erszkecziu taku. Tuo tarpu 
iszdžiuvusi krutinę dar syki 
pasijudino nuo duhavimo, o

■ veidas jo buvo tarsi insiklau- 
ses in tuos sodžiaus balu kurie

■ ėjo vidun per adara langa. Bu- 
prie vo vakaras tai-gi mergaites,

to apsupę ji tamsuma. Tylus. gryždamos sziena grebe daina- 
vasaros žaibas, szmektelejes vo: “ Oi ant žalios, ant pieve- 
tarp rytu ir vakaru dar syki les!” O isz kitos puses girde- 
nuszviete kambario vidų ir Jo-J josi birbynes griežimas. Jonm 
nuka ant visu keturiu prie kas paskutini syki klausė, kaip 
smuiku su pakelta auksztyn sodžius griežia. Szale jo gulėjo 
galva. Žaibas neatsikartojo,' smuiką isz lenteles.
menuli pridengė debesėlis ir! Staiga, nuszvito mirsztan- 
nieko nebuvo girdėt nei matyt.'ežio vaiko veidas o pabalusios

Už valandėlės tamsoje pasi- lupos susznabždejo: 
girdo tylus ir verkiantis skani-r Mamyte?

! — Ko sūneli? — atsiliepe 
(motina, kuria aszaros smaugė.

— Mamyte! Vieszpats Die-

Mastant tai, vargszui besys, lyg kad kas neatsargiai j
paliete stygas ir staiga.

Kokis storas užmiegotas bai
sas isz kambario kampo rusz-|Vas duos man danguje tikrąją 

dvaras buvo tuszczias,1 czįaį paklausė:
— Kas ten ?
Degtukas pradėjo szvituoti sake motina, bet daugiau 

ant sienos, pasidarė szviesu, o galėjo kalbėti, nes staiga isz 
paskui. Ai! Dieve! Girdėti kietos jos krutinės iszsiverže 
keiksmas, muszimas, vaiko gailestis tat tik suszukus: “Je- 
verksmas, szauksmas: O del zau! Jėzau!” krito kniupsz- 
Dievo, szunu lojimas visame ežia ant skrynios ir pradėjo 
dvare.

Ant rytojaus vargszas Jonu- ’ arba kaip žmogus kuris mato

Viena nakti rūmuose nieko 
nebuvo. Ponai senai sėdėjo už
sieny 
todėl liokajus tankiausia sėdė
jo kitame kambary pas tarnai
te. Jonukas, pasislepes krū
muose jau senai žiurėjo pro 
placziai atdaras duris in visu 
savo noru siekui. Menuo ant 
dangaus buvo vpilnaitis ir jo 
szviesa ėjo per Įauga kamba-

smuika ?
— Duos sūneli, duos! — at- 

ne-

raudoti, tarsi proto netekusi,

TARADAIKA g

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—u---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 

Idaug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

I --------- ” o ----- |
amažu ta szviesa slinko kas stojo teisman pas virszai- kad nebeisztrauks jau isz mir- 

visi areziau smuiku ir pagaliaus ti. ties savo mylimojo.
ir rim- jas visas apszviete. Tuomet: Turetum-gi teisti kaip vagi?. Ir nebeiszplesze jo, nes kuo- 
“ Kaip tamsoje rodėsi, kad tartum nuo Tikrai. Pažiurėjo in ji virszai- met pasikėlus pažvelgė in Jo

tis ir teisėjai kaip stovėjo nuka, akys mažo muzikanto, 
priesz juos Jonukas pirszta in- tiesa buvo Atdaros bet nebeju- 
sikandes, iszverstomis ir isz- dėjo veidas-gi buvo labai rim-

Ir nebeiszplesze jo, nes kuo-

Toji mano kurna da vis serga, 
Todėl turiu dideli varga, 

Ka daryt?
Reikia pyszkyt: 

Sziadien trumpai pakalbėsiu, 
Savo varga jum apsakysiu, 

Ant szirdies man skaudu 
daros, 

O isz akiu byra aszaros, 
Dieglys duria, rodos su yla, 
Net krutinę augsztyn kyla, 
Laikau rankom apkabinęs, 

Liūdna man be tevvnes, 
Prieteliai mane spaudžia, 
Ir manydami apie mane 

skriaudžia, 
Nori duona man atimti, 

Del saves prisisavinti, 
Del juju butu bai'ka, 

Kad numirtu Taradaika, 
Geriau jiejie tada bujotu, 
Kada Rekvijum užsftdotu.

Nors iszrodau asz menkutis, 
Bet ne esmių vaikutis, 

Ba sveikata greit atgausiu, 
Kaip tarnavau taip tarnausiu, 
Vakar užtikau ant stalelio toki 

raszta, 
Juoku dideli naszta,

Kaip vienas smart astrologas, 
ISzviesus žmogus ir neblogas, 
Kaip jisai “Saule” tyrinėjo, 

Net in ja žiūrėti negalėjo, 
Akys szviesos nedalaike, 
Ar ne juokas buvo vaike. 
Erne žiūrėti in planietas, 

Mate ka ten dirba svietas, 
Pažiurėjo ant Merkurio, 
Mate tenais daug kurio, 

Medžiu storu pargriuvusiu, 
Ir kelmeliu supuvusiu, 

Kirviais malkas vis kapojo, 
Ir už saules šukavo jo, 

Kaip žiurėjo vėl in Vernu,
I Isz ten gavo daug naujienų, 

Pats jis szitaip jais apraszo,
- Ka nevertos anei graszio: 

Kaip žiūroną tik nustatau, 
Mergų daugeli asz matau, 

Grebliais sziena jos grobo jo, 
Kuri bernai sukapojo.

Erne žiūrėti ir in Marša, 
Mate žmones vilnas karsza, 

Sake, bosai ir stovėjo, 
Ba girdėjo kaip kalbėjo.
Jam iszrode Jupiteris, 

Toksai dailus kaip doleris,
Jis ji ilgai tyrinėjo, 

Bet naudotis negalėjo. 
Atidarė placziai burna, 

Greit pamate ir Saturną, 
Jam patiko ten žiūrėti, 

Lengvai galėjo susikalbėti.

Pirkite Apgynimo
Czedini o Bondus 

ir darkęs.

TEMYLI f E
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne
kurto 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.,

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

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

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

VISOS TRYS Otn
KNYGUTES
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Žinios Vietines
— 'Ketverge pripuola Szv. 

Motiejaus Evangelisto.
— Mrs. Emilija Elibertis, 

44 metu isz Vulkano kaimelio, 
liko sužeista per anglini troka, 
kuri vare Leonardas Mekevi- 
czius isz Shenandorio. Motere 
likos nuvesžta in Locust Moun
tain ligoribute ant gydymo.

— Visos Mokyklos prasidė
jo Panedelyje.

— Keli jauni vyrukai likos 
sužesti laike susidūrimo auto
mobiliu artymoje Park Crest 
praeita Panedeli.

— Ponstva Stanislovai Pe- 
cziulei, isz West Hazelton, Pa., 
lankėsi “Saules” redakcijoj 
atnaujinti savo prenumerata 
už “Saules” kuria skaito ilgus 
metus. Taipgi dalyvavo laido- 
tuvesia a. a. Kazimierio Noryo 
(Norris) Girardville Subatos 
ryte. Acziu už atsilankyma.

Pennsylvanijos Elek-1 
trikines Kompanijos j

Saugos Kontesto 
Dovanos

Apsaugojimo konestas Penn
sylvanijos Kompanijos Kontes- 
tas aipdovanojo garbes dovan
os ant laikyto susirinkimo 
Rugsėjo [Sept.] 14-ta diena 
Pittsburgh, Pa.

Pressly H. McCance isz Du
quesne Light Co., Pittsburgh, 
prezidentas tosios draugoves, 
apdovanojo dvi grupas su pir
ma dovana, o kitas dovanas 
trecziam laipsnyje del kitu 
kompanijų. Tame konteste da
lyvavo 22 kompanijos, 10 pir
mam grupe, kuriuos turi po 
500 darbininku ir daugiau; 12 
grupėms, antram gr., kuriuos 
turi mažiau kaip 500 darbinin
ku.

Pennsylvania Power & Light 
Kompanija isz Allentown, Pa.,

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ir Stonius Prigialbsti Kareiviams

Amerikoniszki Signalistai su pagialba sloniu, pataiso

Nužudė Sunu Kuris Ap
sivedė Prieszais Jo

Nora

PROVO, UTAH. — Keli me- 
nesai atgal, Enoch Ross, pabė
go su 18 metu mergaite ir su ja 
apsivedė, norints tėvas buvo 
gana tam prieszingas, pasitep
damas sunui daugiau neper
žengti kojos po pastogia. Moti
na buvo kitokios nuomones ir 
melde tėvo idant dovanotu su
nui ir pakvietė sunu su paezia 
ant piet. Motina tame laike ra
dosi bažnyczioje kada sūnūs 
atėjo namo. Kada radosi arti
moje namo, sugryždama isz 
bažnyczios, motina paregėjo 
didele mynie žmonių prie na
mo, surasdama gulinti sunu ant 
slenksczio su kulka krutinėję. 
Tėvas paleido in sunu szuvi ka
da tasai ženge per slenksti.

Motina ant tokio netikėto 
regėjimo apalpo ir mirtinai ap-

Balsuoje Už Prezidentą' ISTORIJEapie na 182 “*•
A i ----------------- too tolins, Al-Ant Kariszko Lauko yva in virszu iszkils, Kaip už-

laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

— Nodelioje po piet užside
gė didelis garinis sziupelis 
Jacksono peczeje, bet likos 
greitai užgesintas.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė. 
Atsiszau’kite pas: Mrs. N. Mc- 
Gonigle, 113 N. Jardin Street, 
Shenandoah, Pa.

Girardville, Pa. — Ana die
na buvo laikoma Gimimo Die
na Parte del panos Eleonoros, 
Ddkteres ponstvos Albinu Ba
zių, kuri taipgi yra anulkele po
nios Urbonienės. Eleonora ap
laike daug dovaneliu ir geru 
velinimu nuo savo draugiu. Po
nas Petras Stacziokas isz Ma
hanoy City sako: buk tėvai pa
nos Eleonoros parengė savo 
dukrelei puiku vakarėli ir sve
telei turėjo “gud taims.”

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Franas Derr, 113 N. 
West ulyczios, kuris raudosi 
vietinoje ligonbuteje su per- 
szauta galva in kuria paleido 
kulka isz revolverio praeita 
Petnyczia, mirė.

aplaike pirma dovana, I. grupo- 
je, 'kurios darbininkai iszdirbo 
9,757,827 valandas. Pennsyl
vania Water & Power., isz Bal
timore, Md., aplaike antra do
vana iszdirbo 4,721 ir Duques
ne Light Co., isz Pittsburgh’o 
treczia su 5,463.

Antra dovana aplaike Natro
na Light & Power Co., isz Na
trona, Abington Electric Co., 
Clarks Summit ir Home Elec
tric Light & Steam Heating 
Co., isz Tyronne, aplaike rte- 
ezia dovana kuriuos neturėjo 
per metus jokio nelaimingo at
sitikimo.

P. E. A. Saugos Kontestas 
yra laikomas kas meta ir kad 
užbėgti visokiom nelaimėms 
paragina darbininkus kad 
stengtųsi apsisaugti visokiu 
nelaimiu laike darbo. P. L. G. 
Hacakarl isz Pennsylvania 
Power & Light Co., Allentown, 
Pa., yra pirmininkum szio kon
testo komiteto.

Sapnas Nuvede Ji In 
Kalėjimą

suardytus dratus laike musziu Assame, Indijoj. Tenaitiniai 
tautiecziai taipgi jiems prigialbsti tame darbe.

APGAUDINĖJO
SAVO VYRA

Už Trupuczio Butu Bu
vus Palaidota Gyva

sirgo, tęva uždare kalėjime.

Musu kareiviai ant karisz- l 
ko lauko taipgi galsuoje už 
Prezidentą laike rinkimai, 
Ted Robbins isz Bloomsburg,

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai

Duktere Sapnavo Kad 
Motina Miie; Iszsipilde

Pa., iszdalina balotus ant 
balsavimo atsilankydamas in 
visur iszdalindamas balotus 
del savo draugu ant Saipan 

Salos, Havajoj.

Iszvažiavo Su Italijonu
Ant “Good Taims” Ir

Abudu Užmuszti

SYMPSON, KY. — Czionais 
ka tik neatsitiko baisi tragedi
ja užkasimas jaunos gyvos 
mergaites. Buvo tai dukrele 
ūkininko George Anderson.

Mergaite buvo insilipus in 
medi ir nukrito nuo szakos, pul-

Dingo 2,600 Doleriu 
Isz Czeverykinio 

Banko

PASSAIC, N. J. — Mikola 
Leszko, turėjo labai tikra sap
na, kad pabudias isz ryto, buvo 
pertikrintas kad isztikruju bu
vo vedes savo kaiminka Lija 
Braskiene, kuri gyveno už sie
nos ir kad josios trijų metu 
dukrele buvo j u kūdikiu. Mi- 
kolui sapnavosi, kad mergaite 
pavojingai sirgo.

Mikas pabudo apie treczia 
valanda naktije, apsirenge ir 
nuėjo in artimiausia bažnyczia 
parsineszt szventyto vandens. 
Nubėgo pas kaiminka, kurios 
durys buvo neužrakintos, nuėjo 
in kūdikio kambario, pakepin
damas ja szventytu vandeniu. 
Braskiene tame pabudo, pradė
jo rėkti gvoltu paliepdama Mi-

NEW YORK, N. Y. — Pra
nas ir Mare Maciejevskai, neti
kėjo in bankas, todėl paslėpė 
savo sunkiai sutaupytus pini
gus, 2,600 doleriu in sena pora 
czeveryku.

Ana diena motere sumanė 
nuneszti pas sziaucziu pataisy
ti senus czeverykus, bet nunes- 
ze ne ta pora, kuria mane nu
neszti, bet pora, kurioje radosi 
pinigai. Kada vyras parėjo isz 
darbo, motere pasakė, kad nu- _ 
nesze jo czeverykus pas sziau-jkui nesztis laukan. Mikas isz- 
cziu. Prijausdamas koki tai ne
ramumą, nuėjo pažiūrėt ar pi
nigai savo vietoje, net surikoir liepe uždaryti Miką kalėjime 
isz baimes ir pagriebęs motere 
už rankos, abudu nubėgo pas 
sziacuziu, kuris užsigynė kad 
jokiu pinigu czeverykuosia ne
rado.

Maciejvskai apskundė sziau
cziu, kuris likos pastatytas po 
kaucija lyg teismui. Geriausia 
ir saugiausia vieta padėti savo 
sunkiai sutaupytus pinigus in 
banka.

aiszkino sude savo sapna, bet 
sudžia buvo kitokios nuomones

kaipo beproti.

ISTORIJE apie Gre£orius> 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes. . ....... .. ...... . .

NIAGARA FALLS, N. Y. — 
Leoną Muskell, 22 metu, vedu
si moterele, tankiai apgaudine- dama ant galvos. Atnesze ja na- 
jo savo vyra kada tąsi rasdavo- mo be žado, tėvai manydami 
si darbe ant naktinio szipto ir 
ana diena iszvažiavo su auto- 
mobilium in Star Lake rodhau- 
ze su Italijonu Benu Accie, 32 
metu, kuris turi paezia ir ketu
ris vaikus. Prisisotinia meile ir 
guzute, gryžo namo per tilta 
kuris vede per Central Rail
road.

Matyt kad tasai makaronas 
buvo apkvaitintas meile jaunos 
moteres, vare automobiliu su 
viena ranka, o kita ranka lai
ke apkabinęs moterėles kakla. 
Auotmobiliu staigai nusvyro j 
isz kelio ir nukrito ant geležin
kelio. Trenksmas buvo baisus.^ 
Kiti automobiliai pamate nelai-' 
me adbego in pagialba bet užti
ko tik krūva geležies ir medžio, 
o isz po griuvėsiu davėsi girdėt 
vaitojimai. Praneszta palicijai 
kuri isztrauke isz griuvėsiu už- 
muszta Italijona ir mirsztan- 
ezia Leona.

Apie nelaime praneszta vy
rui Leonos ir paezai Beno, bet 
ar abudu isz tos nelaimes nulin
do ar nudžiugo tai ne vienas ne 
kitas neiszreiszke savo nuomo- 
nia.

Ko galima tikėtis nuo tokiu, 
vyru ir moterių kurie apgaudi- j 
neje viens kita trankydami po į 
rodhauzes ir kitas vietas jesz- 
kodami geru laiku.

kad ji užsimusze, paszauke 
graboriu kuris parengė mergai
te ant palaidojimo. Dienoje lai
dotuvių, prie atdaryto grabo, 
buvo laikomos pamaldos. Bro
lis žiūrėdamas ant iszbalusio 
vedelio savo sesutes, staiga! 
pamate kad josios vienos akies 
blakstienas kruta. Maldos tuo
jau s sustojo ir visi mėtėsi prie 
atgaivinimo “mirusios.” Tuo
jau s nuveže ja namo, paszaukta 
daktara, kuris mergaite adgai- 
vino ir neužilgio pradėjo ji kal- 

■ beti. Mergaite papasakojo kad 
’gulėdama grabe, per visa ta lai- 
Įka, girdėjo kas aplinki ja dare- 
Isi, bet neturėjo pajiegu pasi- 
krutyt, ne duoti koki nors žen
klą del tėvu kad yra gyva.

Už Mandagu Pasielgimą 
Aplaike Turtą

COLUMBUS, KANS. —
Mrs. Charles Niech nakties lai
ke baisiai sukliko, per ka pabu
do josios vyras ir pradėjo klau
sinėt priežastį. Motere atsake 
vyrui, kad mate savo motina 
numirusia. Vyras piktai nu
spjovė ant bobiszku sapnu ir 
apsivertęs ant kito szono no
rėjo vela užmigt, bet motere 
nedaleido ir privertė nueiti in 
motinos kambarį pažiūrėt mo
tinos, nes pati nedryso. Kada 
nuėjo, ant tikrųjų rado motina 
mirusia.

Argi sapnas butu priminimu 
ir datirtu dienu inspudžiu? — 
Ne! vien patikrina kad tikėji
mas in dvasiszka svietą ne yra 
slaptybe ir suviliojimas.

Motina Gzedino Pini
gus; Sūnelis Pragėrė

ant linksmu laiku ir 
Motina su aszaromis

Burmistras 63 Metu
Apsipaeziavo Su 19

Metu Mergaite

KNOXVILLE, TENN. — 
Marijona Thompson, melde po
licijos idant aresztavotu josios 
19 metu sūneli, kuris paėmė jai 
300 doleriu ir praleido in kėlės 
dienas 
kaziru.
apsakė, sudžiui, buk per asz- 
tuonis metus suezedino tuos pi 
duodama sunui kad nunesztu 
in banka ir padėtu ant savo 
vardo, o kada daeis in metus 
galėtu užsidėti sau koki bizneli, 
bet sūnelis pirko sau sena auto
mobiliu, trankydavosi visur ir 
nenorėjo dirbti. Kada sudžia 
uždaryti sūneli kalėjime? Mo
tina susiminksztejo ir melde 
sudžiaus kad ji paleistu namo.

apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

DICKSON, ME. — Netemin
damas ant persergejimo mies- 
tiszkos valdžios ir savo gimi
niu burmistras szio miestelio 
Simon Norton, 63 metu senu
kas, apsipaeziavo su pana Ed
na Merten, studente isz czio- 
naitines augsztesnes mokyklos, 
kada užsibaigė mokslas. Jauna 
mergina yra szviesi studente ir 
turi 19 meteliu, josios tėvai gy
vena czionais ir nepasiprieszi- 
no josios vinezevoniai.

Ne Tik Iszvare Isz Jo 
Velnius, Bet Ir Pati

Jurgi Isz Namu

Pavogė Mergaite;
Perpjovė Jai Gerkle

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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese 55.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

NEWARK, N. J. —Veroni
ka Brukiene, manydama buk 
jos Jurgutis yra apipainuo 
tas pikta davsia, kada tasai už
migo, aplaistė ji szventytu van
deniu.

Jurgis staigai paszoko isz 
miego, pajutęs szalta vandeni 
ant veido ir taip supyko, kad 
iszleke per duris kaip szunis ir 
lyg sziam laikui da bėga. Mote- j 
rei ne tik pasisekė iszvaryti 
velnius isz Jurgio, bet ir pati 
iszvare isz namo.

Po keliu dienu Jurgis sugry- 
žo namo ir dabar užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo pacziules,i 
o ji apskundė ant užlaikymo.

GARBERVILLE, MASS. — 
Asztuoniu metu mergaite Ger- 

; truda Miller, kuri likos pavog- 
1 ta per žmogų, kuris buvo susi- 
; kares su josios motina, likos su- 

tos. Susimylejas ant senukes rasta gyva bet su perpjauta

WHITEHALL, MASS. — 
R.B. Lunden, aplaike žinia to
mis dienomis, buk pasiliko pa
veldėtojas 150,000 doleriu po 
mirusiai kokiai tai Mrs. Orms- 
tadt. Isz pradžių negalėjo sau 
moteres atsimint, nes kada per
skaitė laiszka prisiunsta nuo 
mirusios advokatu atsiminė vi
sa atsitikima o buvo taip: Va
žiuodamas viena karta karuku

'San Franciske, keliolika metu 
s dgalios, parege j o sto vinezia' 
gana senyva motere, kuriai nie- j

Draugiszkas Raszys kas nenorei°atiduot savo vie-;

ir atsimindamas apie savo mo- gerkle, supleszytoms drapa- 
tina, pakylo ir paprasze stoviu- n°ms ir apdraskyta ant veido, 
ežios idant sestu. Senuke gra- Galicija aresztavojo Miką

Nepaprastas

GREENFIELD, MASS. — 
Name Ludviko A. LaShier, 
randasi nepaprastas draugisz- 
kas ryszys susidedantis isz ka
tes, anties ir dagilio pauksz 
ežio. Dagiliukas važinėja ma

Užkoliojima Nužudė
4 Ypatas

' UVUVU. MVimikC gld’

- žai padekavojus už mandagu- ^oyle kuri mergaite pažino' 
-, ma, paprasze jo adresa ir pra- buk tai jisai pasielgė su ja taip 
-j varde kalbėdama, jog to niekad šiauriai.

pTTT>T TqrrTwp j žam vežimėlyje kuri traukia neužmirsz ir dalaike savo žodi. Tasai rakalis suviliojo mer- 
__ , _ tt o a kate, o antis skambina varpeli Neturėdama jokiu giminiu pa- £aite in girraite praszydamas

_ szaukdama savo draugus ant liko jam visa savo turtą, nes josios kad ateitu pas ji pnziu-

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

piet arba isztrauke vėliava ant suprato gerai, jog jeigu ja pa j reti serganti kūdiki jo sesers, 
stulpelio kada jai paliepta. Vi-įguodojo tai guodos ir josios Ižgama likos uždarytas kaleji- 
si gyvena sutikime o dagiliukas turtą, 
visai nebijo žmonių, 
locnininkas grajina 
kos tai nutupia ant 
gieda. *

o kada jo 
ant skrip- 

smuikos ir
—■ Kožna minuta, ko'žna 

valanda, Amerike buna stato
mas naujas, namas.

me.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

EDMONTON, ALBERTA.
— Vernon Bochre, 22 metu, 
prisipažino kad jisai nužudė sa
vo motina, broli ir du bernus, 

i už tai kad jo motina su broliu ji 
tankiai koliojo ir iszjuokino, 
už tai kad merginosi su kokia 
tai mergina kurios motina ne
apkentė. Bernus nužudė, kada' 
atbėgo in stuba iszgirsdami 
szuvius.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
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