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Isz Amerikos ATSISKYRUS
NUO SVIETO

ŽUDINSTA
KLOSZTORYJE

VISKĄ PANESZE 
KANTREI

BET KAS PER DAUG TAI 
SZELAUK.

Camden, N. J. — Onute Sza- 
iauskiene, patogi moterele, ana 
diena pasakė .budžiui F. Gross- 
■fea buk kantrei kente kada 

^^ras^įai pamėlynuodavo 
užduodavo ypiij 

Ašz Iglus, kartais purkirsda- 
^^^^aaudonas bipeles ir tan- 

.■(lydavo ja per penkis 
lauo kada pasiliko paii 

y -,■ bet kada ja pabudin-
- d Hnniego i>eiikta valanda 

kad jai pasakyti juoką 
koki buvo girdėjas nuo savo 
draugu ir da iszmete ja isz lo
vos su revolveriu tai Onuka to 
negalėjo nukensti ir turėjo 
jeszkoti pagiaUbos sude.

Sudžia Grossman davė Onu
tei persiskyrimą nuo taip mei
lingo vyro, priversdamas ji 
kad mketu jai po 20 doleriu 
ant sanvaites ant jos užlaiky
mo.

MIRĖ PALIKDAMA ’ 
$100,000.

Pittsburgh, Pa. — Pana 
Franciszka Helmold, 93 metu 1 
■senmerge, kuri per 50 metu gy- J 
veno prasiszalinus nuo žmonių J 
ir visu draugu, mirė czionais " 
15 Decemberio, palikdama 
szirnta tukstaneziu del Pitts- 1 
burglio Universiteto, Salvation 
Armijos ir Young Mens Chris
tian Drauguves kad butu isz- ; 
dalinti lygiai tarp luju drau- 
guviu.

Savo tarnaitei, Karolinai 
Plosčh kuri jai tarnavo per 55 ' 
metus, paliko 5,000 doleriu ir 
kitoms giminėms iszdalino po i 
kelis tukstanczius doleriu. Po ■ 
mircziai savo tėvo kuris kita
dos buvo žymin biznierium, už- ' 
sidare savo dideliam 14 kam- i 
bariu name ir lenais gyveno tik 
įsu savo tarnaite.

■fcvOGEJUJNIGO KALE 
F DINE DOVANA.

I Bernsville, N. Y. — Kokis 
'tai nežinomas vagis imigavo 
in klebonija kunigo James O’- 
Hern, prabaszcziaus St. James 
parapijos, pasiėmė apie du 
iszimtu's doleriu kuriuos paau
kavo parapijonai kunigui per 
Kalėdas ir dingo nežine kur. 
Kunigas taja diena apvaiksz- 
tinejo savo sidabrines sukak
tuves inszventinimo. — O gal 
vagiui buvo daugiau reikalin
gi pinigai ne kaip kunigėliui.

UBAGAVO KAD ISZMOKET 
SESERS NAMA.

Philadelphia, Pa. — Kuczios 
dienoje palicija aresztavojo ko
ki tai Petra Adamski, neregi 
ubaga tik su viena koja — ki
tos neteko geležkelio nelaimėje 
keli metai adgal. Palicija isz- 
kvote nuo ubago priežasti uba
gavimo. Turi jis paczia ir kelis 
vaikus ir todėl ubagavo kad su- 
szelpti savo seseri kuri yra 
naszle su keUeis mažais vaikais 
ir geide iszmoketi savo nameli 
po mircziai jos vyro.

Sudžia nubaudė ubaga ant 
deszimts dienu iii pataisos na
rna. Neregi vedžiojo po ulyczias 
seserunas, deszimts metu vai
kutis.

VIENAS ZOKONINKAS NU
ŽUDĖ SAVO DRAUGA.

St. Cloud, Minn. — Katali- 
kiszkam universitete Szv. Jo
no, kuris randasi Collegeville, 
netoli nuo czionais, atsitiko žu- 
dinsta — vienas zokoninkas li
kos nužudintas po tam žadin
tojas norėjo atimti sau gyvasti.

Zokoninkas Stanislovas Za- 
vorski, 50 metu likos nuszautas 
ant smert per jo dranga zoko- 
ninka Walteri Stelinei’, 40 me
tu, po tam Stelinei’ pats sau pa
leido kulka in krutinę ir ran
dasi ligonbuteje po priežiūra 
palicijos ir badai pasveiks. 
Stellneris prisipažino prie žu- 
dinstos bet nežino kas ji pri
stūmė prie papildymo tojo 
darbo. Kada zokoninkai rado
si kambaryje, staigai Stellne
ris paszauke: “Asz tave nu
sausiu,” ir taip padare. Za- 
vorskis mirtinai paszautas pri- 
szfliauže prie savo kambarėlio 
ir ten mire in kėlės miliutas.

Pagal pripažinimą Stellne- 
rio tai Zavorskis buvo jo geru 
draugu ir del ko atėmė jam gy
vasti tai pats to negali supras
ti. Szerifas pakvietė kelis dak
tarus ant isztyrinejimo ar 
Stellneris buvo sveiko proto 
kada nuszove savo dranga.

PIGIAU BUTU KAD BUTU 
NUEJAS PAS DAKTARA.
Gloucester, Pa. — Edwardas 

Dugan, 60 metu, 'sumanė eiti 
pasivaikszcziot. Pasiėmė su sa
vim szuniuka, insidejo in ki- 

Sszeniu masznele su 1,300 dole
riu, 'kuriuos ketino nuneszti in 
banka ir' szvilpaudamas gėrė
josi isz puikaus oro. Tame pa- 
isit’ko ji dvi cigonkos ir vienas 
fcigc nas, priėjo arcziau, pagy
re szuniuka ir pasakė kad eina

LIŪDNOS KALĖDOS SZITU 
SENUKU.

Paterson, N. J. — Gustovas 
Dyereing, 86 metu ir jo 82 me
tu motere parasze ant korteles 
‘ ‘ Linksmu Kalėdų Visiems ’ ’ 
po tam atome sau gyvasti per 
gaza. Abudu senukai sėdėjo 
ant krėslu kada palicija atėjo 
in ju varginga narna.

NASZLE PASMAUGĖ SAVO 
SENA MOTINA.

Chicago, TU. — Mrs. Mare 
Seidel, pra-bobute, 90 metu 
amžiaus ir nerege, likos pa
smaugta ant smert per savo 66 
metu amžiaus duktere, Mrs. 
Ona Barton kuri po tam pati 
sau norėjo atimti gyvasti bet 
tame užmanyme užbėgo jos 
duktė 40 metu amžiaus.

Senuke su savo duktere nasz
le atėjo gyventi pas Bartonie- 
nes duktere. Palicijai apsakė 
kad ji mane kad buvo už dide
le sunkenybe ir sumanė abidvi 
mirti kad palengvinti gyveni
mą del likusiu giminiu kurie 
jas užlaikinejo.

INPUOLE IN
ANGLINI SZAFTA

KUR KABOJO PER TRIS 
VALANDAS.

Scranton, Pa. — Albertas 
Owens, 17 metu, studentas isz 
augsztesnes mokyklos inpuole 
in sziafta (isz kur traukia ang
lis in virszune) 180 pėdu gilu
mo, prie Leggets kasyklų, 
kur kabojo ant balkiu per tris 
valandas pakol ji fenais sura
do anglekasei nes kitaip butu 
nukritęs apie 700 pėdu žemyn 
in kasyklas. Kada ji isztrauke, 
vaikinas turėjo nulaužta koja 
ir kitus žaidusius. Albertas su 
savo broliuku slankiojo aplink 
szafta kad sztai tamsumoje ne- 
patemino tamsios skyles in ku
ria Albertas inkrito. Jo brolis 
Franukas, 15 metu, sukliko isz 
baimes kada pamate kad jo 
brolis dingo tamsumoje. Nubė
go in artimiausia narna jeszko
ti pagialbos. Ant galo su pa- 
gia'l'ba palicijos ir ugnagesiu 
vaikas likos iszgialbetas nuo 
baisios mirties pusgyvis ir nu
vežtas in iigonbute.j

PADUOTA UŽMANYMAS 
KAD DOVANOTI SKOLA 

FINLANDIJAI.
MiimeapoHž, Mo. — Buvusis 

prezidentas Hooveris turėjo 
czionais kalba priesz 7,000 žmo
nių ir tarp kito ko kalbėjo kad 
Suv. Valstijos privalo dovano
ti skola Finlandijai, kuri buvo 
vienatine vieszpatyste kuri 
stengėsi atmokėti kariszka 
skola Amerikai o kad dabar 
tam .sklypeliui yra labai reika
linga pinigai, todėl butu dide
le mielaszirdyste kad taja sko
la visiszkai panaikint nes Fin- 
landija yra dideleje bedoje ir 
reikalauja pinigu ant vedimo 
kares priesz Rusija.

VIENUOLES ISZSIGIALBE-j 
JO IN LAIKA ISZ DEGAN-

CZIO NAMO.
Pittsburgh, Pa. — Devynio

lika vienuoliu isz deganczio 
Szv. Petro klosztoriaus iszsi- 
gialbejo bet dvi tarnaites likos 
apimtos durnais ir reikėjo nu
vežti in Iigonbute. Liepsna už- 
temino sesuo Angelina ir tuo- 
jaus davė žinia kitoms vienuo
lėms kad grasina joms didelis 
pavojus. Matyt jog liepsna 
prasidėjo skalbinyczioje tuo- 
jaus po apvaikszcziojimui 50- 
metiniu sukaktuviu kunigys
tes kunigo O’Shea, prabasz
cziaus tosios parapijos. Vie
nuoles tuom-'laikine prieglau
da surado ligonbuteje kol joms 
suras kita vieta. Ugnis padare 
bledes ant 3,000 doleriu.

DAUG BUVO NELAIMIU 
PER SZVENTES.

New York. — Per szventes 
po visa Amerika 'buvo daug vi
sokiu nelaimiu nes mirtis tu
rėjo puikia rugepjute su savo 
dalgiu pasiimdama net 733 
ypatas. Nuo automobiliu nete
ko gyvascziu 428 o likusios ne
laimes buvo nuo visokiu prie- 
žascziu. lil'linojuj buvo dau
giausia nes ten buvo 64 nelai
mes o Pennsy'lvanijoj 47 nelai
mingi atsitikimai.

Isz Visu Szaliu
MILŽINISZKAS 

STRAIKAS
ANGLEKASIU BELGIJOJ.

Brussels, Belgija.,—Kone vi- 
sios anglių kasyklos sustojo 
dirbti isz priežasties sustojimo 
35 tukstaneziu anglekasiu. 
Straikieriai pasiprieszino prie- 
szais įasztuoniu valandų darbo 
ir nužeminta mokesti.

SAPNAS APIE GYVA VYRA 
ISZSIPILDE.

London, Anglija.,— Mrs. R. 
Kent, kurios vyras radosi ant 
Angliszko laivo “Rawalpindi” 
ir likos paskandytas praeita 
menesi su 259 laivoriais muszi- 
je su Vokiszku laivu “Deut
schland,” sapnavosi jai, kad 
josios vyras yra gyvas. Ir sap
nas ant. tikrųjų iszsilpilde, nes 
ana diena aplaike žinia, buk 
josios vyras yra gyvas ir svei
kas ir nelaisvėje pas Vokie- 
czius.

VIENAS ISZ DAUGELIO 
BOBISZKU NEVALNINKU.

Norristown, Pa. — Pati su-

5 VAIKAI SUDRASKYTI 
ANT SZMOTELIU.

Waterford, N. Y. — Penki 
vaikai, szaudydami in bleszine

VAGIS APVOGĖ 
BAŽNYCZIA.

Norristown, Pa. — Vagis in- 
sigavo in czionaitine Metodis
tu bažnyczia isz kurios pasiėmė 
apie 500 doleriu paaukautu per 
parapijonus laike Kalėdų. Va
gis isztrauke maža geležine 
szepa. isz zokristijos laukan 
kur ja suteszkino ir iszeme pi
nigus.

5 MERGAITES GIMĖ 
ANT SYK.

Havana, Kuba. — Daktaras 
Jose Ramirez, isz czionaitines 
moteriszkos iligonbutes apgar
sino buk ana diena motere Os- 
ci'lla Valdes, 22 metu, pagimdė 
kvintukes arba penkes mergai
tes ant syk. Dvi isz ju mirė tuo- 
jaus po gimimui o trys gyveno 
tik kėlės valandas. Priežastis 
mirties kūdikiu buvo ta, kad 
motina neturėjo geros priežiū
ros būdama neszczia nes buvo 
pati vargingo darbininko ku
ris negalėjo prižiūrėti savo mo
tere atsakancziai.

20 ŽMONIŲ UŽMUSZTA NE
LAIMĖJE ANT GELE-_

ŽINKELIO.
Rymas, Italija. — Du pasažie- 
rinei trukei susidūrė artimoje 
Neapoliaus su baisia pasekme 
nes dvideszimts pasažieriu li
kos užmuszti ir daugiau kaip 
szimtas sužeista. Daugiausia 
isz sužeistu ir užmusztu buvo 
kareiviai kurie sugryžinejo in 
savo pulkus po pasisvecziavi- 
mui namie su savo szeimynoms 
laike szveneziu.

LIETUVIS UŽMUSZTAS
ANT GELEŽINKELIO)

Chicago, II., — Prie Summit 
trūkis niižmusze Augusta Pauk- 
szti, 65 metu amžiaus, nuo 5616 
So. Nottingham Ave. Mano
ma senukas ėjo geležinkeliu 
kada ji trūkis pagavo, ar 
norėjo eiti skersai. To niekas 
nemato.

EuropineKare
MASKOLEI SZAUDO SAVO 

DRAUGUS MANYDAMI 
KAD TAI FINAI.

Helsingfors, Finlandija. — 
Prie Kareliano susmaugos 
Maskolei pradėjo užpuldinet 
ant savo draugu manydami 
kad tai Finai. Dviejuose mu- 
sziuose Maskolei neteko 60Ū 
kareiviu. Finai paėmė daug 
amunicijos in ginklu.

VOKIECZIAI IR MASKOLEI 
PAMETINEJA SAVO 

PULKUS.
Paryžius. —■ Szeszi -szimtai 

Vokiecziu, szauikdami: “Sza- 
lin su Hitleriu”, iszvažiavo iu 
Algeria pristoti prie Francu- 
ziszku pulku isz kur bus nu- 
siunsti ant kariszku. lauku prie 
Francijos. ■<

Panaszei daro m dauj^id 
Maskolių kuriems ‘
>z,-iud} l ~a\ o kaiiuyj^J;
Hadai keli 1 uk'lanc/B 
savo plllSII- iii iaiku’JK^®. 
vaieziu, paddiiodami ;
su ginklais.

KARE SUBANKRUTklr ;;

V0KI^fef
I e. S/\a i.-e; '■ . Žg ■

kariszkūs žiu unus tai <?ku^B 
ja iszduoda kas diena ant vėl 
dimo szios kares, po 45 milijo
nus doleriu arba beveik pusan-l 
tro bilijono doleriu ant mene
sio. Svetimi sklypai atsisakė 
daugiau skolint Vokietijai pi
nigu, maisto taipgi mažai, turi 
nes allijentai neprileidžia lai
vu su maistu in Vokietija ir 
juos skandina.

in .netolima mokykla pers'tatyt 
vaikams kaip turi naudotis isz 

amtos ir .szviežio oro. Viena 
gon'ku paprasze Dugano 

L 'N'Otu savo ranka kad ji
^tyrinėti jo pulsą. Ki- 

■j. '.atsistojo isz užpaka
'pirmutine skaitė jo 

■ it galo pasaite kad jo
udaSi puikiam pade- 

.7visiszkai sveikas ir 
■yo.v n bus lengviau.
■•^^ropa laika žmogelis

I kad jam tikrai
■ ^.au nes iudeja> ranka

- ; ■ kaliui ki-zeniii kur Ini-
iįL'b’jas maszna su piui-

- ^^^iii'rado - - pininai din-
■BĄ.:k"in-. Prane-zc apie

- '■■ Įskį liet ci^onku llie-
' ''adai I n- paežio-

- ■' ■ :. ■ienų-v i H" " ir k i

daužė jam galva su puodu ir 
po tam ji apskundė taip kalbė
jo Benas Consetti sudžiui apie 
jo kankinima jier jo prisiegele 
ir privertima gulėti ant nuogu 
spri'iigsu. Ant užtvirtinimo sa
vo užmetinejimu žmogelis pa
rode fotografija nutraukta 
springsu ant kuriu daugiau nie
ko nebuvo uždėta. Sudžia gar- 
sei nusijuokė matydamas lova 
be szieniko ir paduszku. Pali
cija nuėjus in jo narna, rado du 
mažu vaikus skaudžiai apdau
žytus per motina o vyriausia 
duktė pripažino sude buk ka 
tėvas prisiege tai buvo tikra 
teisybe nes motina tankei dau
žydavo visokeis innageis ir 
liepdavo tėvui gulėti tik ant 
springsu be szieniko ir padusz
ku. Sudžia. davė bobiszkam 
kankytojui perskyrimą.

kurioje radosi 300 svaru dina
mito ir kitu sprogstancziu ma- 
terijolu, kuriuos naudojo kon- 
traktoris, likos sudraskyti ant 
szmoteliu kada vienas isz vai
ku pataikė in ja. Vaikai mane 
kad bleszine buvo tuszczia. 
Eksplozija, buvo girdėta net 30 
myliu tolumo. Vaikai buvo nuo 
15 lyg 18 metu amžiaus.

TRYS VAIKAISUDEGE 
NAME.

Harrisonburg, Va. — Per 
Kalėdas sudege trys vaikai 
farmerio William Smith. Vai
kai turėjo nuo 5 lyg 13 metu. 
Tėvai tame laike buvo iszva- 
žiave in bažnyczia ant pamal
dų. Matyt vaikai siautė prie eg
leles ir nuo žvakucziu užside
gė namas ir vaidai.

SUGRIAUTAM NAME RADO 
12,000 DOLERIU.

Kansas City, Mo. — Joseph 
Johnson, nigeris, 70 metu am
žiaus, rinkdamas senas plytas 
isz seno namo, rado tarp griu
vėsiu bleszine skrynute kurio
je radosi 12 tukstanezei dole
riu. Pinigai radosi 1,000, 500 
ir 100-dolerinese bumaszkose. 
Kada apie tai dagirdo palicija 
ir atėjo pas sena nigeri atimti 
tuos pinigus, pasakė jis kad 
atidavė juos ant paslėpimo sa
vo kaiminkai, Mrs. Kathryn 
M illiams. Palicija 'pinigus pa
ėmė su savim .pakol bus tikrai 
dažinota priįTko tieji pinigai 
priguli o jeigu locnininkas ne- 
atsiszauks, ts į p0 kokiam lai
kui pinigai.b IS atiduoti senam 
nigeriui. M

KARISZKOS ŽINUTES.

JAPONAI SUNAIKINO 
MISIJA.

Chungking, Kinai. — Japo- 
niszki eroplanai bombardavo 
krikszczioniszka misija Chino- 
je. Keli Norvegiszki misijonie- 
rei likos užmuszti. Beveik visa 
misija likos sunaikinta. Keli 
misijonierei ir ju pagialbinin- 
kai likos sužeisti.
10,000 VOKIECZIU APLEIS 

LIETUVA. -
Kaunas, Lietuva. — Vokie

tija apreiszke Lietuvai kad pa- 
szauks deszimts tukstaneziu 
Vokiecziu, gyvenaneziu Lietu
voje, kurie apsigyvens kitur o 
ypatingai in Rzeszus. Iszvažia- 
vimas prasidės in kelis mmie- 
sius po Nauju Metu^j^^Bt.

60,000 ŽMONIŲ ŽUVO DRE- 
BEJIME ŽEMES TURKIJOJ

Istanbul, Turkija. — Pagal 
paskutinius daneszimus isz 
Turkijos tai aplinkinėje Erzi- 
can žuvo daugiau kaip 60 tuiks- 
taneziai žmonių drebejime že
mes kuris atsitiko praeita Se
reda. Negana to, baisi sniegine 
viesulą prisidėjo prie tos nelai
mes nes žmones neturėdami jo
kios prieglaudos, suszalo bėg
dami isz namu. Prie to prisidė
jo ir ugnis kuri sunaikino dau
geli kaimeliu. Vargas tarp gy
ventoju baisus. Visi kaimelei 
likos isztremti, žmones guli ant 
ulycziu nes nėra kam juos pa
laidot. Didesniuose miestuose 
dideli namai sugriuvo, prūdai 
sutruko, geležkelei sustojo ėja 
ir telegrafai sutrukdyti' todėl 
isz nekuriu vietų da negalima 
aplaikyt užtikrinaneziu žinių 
kiek drebėjimas padare bledes 
ir kiek žmonių tikrai žuvo.

Miestelyje Žara žuvo 1,500 
gyventoju ir tūkstantis namu 
suardyta. Žmones žuvo gulė
dami lovose nes neprijautė pri- 
siartinanezios nelaimes. Kiek 
randasi sužeistu tai da nežine 
bet. skaitlis daeis ant keliu tuk
staneziu.

Raudono Kryžiaus drauguve 
isz viso svieto pasiute pinigisz- 
ka pagialba ir maista.

FINAI PLAKA MASKOLIUS 
TOLIAUS.

Viborg. — Finai atmusze vii 
sus užklupimus Maskolių anj 
Mannerheim fronto. Maskolei 
bėgdami nuo Finu, per upe, 
daugelis prigėrė nematydami 
milžinisžku skylių padarytu 
per Finu szuvius. Rusija dabar 
siunezia apie 300 kareiviu mk 
Finai in laika trijų 'dienu už 
musze 4,000 Maskolių. Finai 
nukirto Rusu geležinkeli kuris 
pristatinėjo ju kareiviams 
amunicija ir maista.

Badai 3,000 Italiszku laisviL 
noriu atvažiavo į Tornio J 
pagialba Finiec:

Norvegai taipe yyiia !■'/, 
landija visokeis I..
siunl ineja drapana 
maisto ir gydiioliu k

VOKIECZIAI ’ Rsfc
ANGLISZK

London, Anglija.,— Anglisz- 
kas laivas “Staidiolme” likos 
torpeduotas per Vokiszka sub-' 
marina per Kalėdas, artimoj/ 
Angliszko pakrasezio ir tip 
jaus nuskendo su 14 laivoriais. 
Laivas likos’ torpeduotas be jo
kio ipersegejimo, kada iszplau- 
ke isz pristovos in dvi valan
das vėlaus. Tik keli laivorei 
likos iszgialbetais per Norve- 
giszka lai va, kuris iszgirdo tor- 
pedavima ir eksplozija, 
plaukdamas in laika iszgiaibe 
laivorius.___



Kas Girdėt
Nė visur buvo linksmos Ka

lėdos, daugelis atėmė sau gy
vastis, buvo netikėtu mireziu, 
žudinseziu ir savžudinscziu, 
automobilei paėmė apie tris 
szim'tus gyvaseziu ir kitokios 
nelaimes atsitiko per tais 
szventes po visa Amerika.

Europoje 'žmones linksmino
si kad turėjo szmoteli duonos 
ir kuom apsivilkt ir užlaikyti 
savo (kunus sziltai — žodžiu, 
ne visu szirdys buvo linksmos 
■nes daugiau buvo praliejimo 
aszaru ne kaip džiaugsmo.
k ---------- ::

Pradedam Nauja Meta su 
Dievo pagialba ir palaiminimu 
nės be Dievo palaiminimo mu
su darbai neturėtu pasekmes.

Visiems skaitytojams, prie- 
teliams ir gerai velijentiems 
del musu, kurie prisiuntė szir- 
dingus velinimus ir pasveikini
mus, sudedam karszta padeka- 
vone, — aeziu!

Iszdavysta “Saules”, leidė
jai, redaktorius ir darbininkai 
yra dėkingi jums, mieli skaity
tojai, už pritarima musu darbo 
ir pasiszventimo del labo vi
suomenes tam sunkiam darbe 

^^ziadieniniu^se laikuose.
'■fcrimp ir tai prinp i kad szi- 

suraszt m - g) \ ■ ojii 
lodei neu/.m .ime

Įfii kaipo Lietuvei ar- 
■etuviszko gimimo. Juk 

■'t'V'.-Mk', nors ginies tvarte, vis- 
?■;. J■kaito kiaule, 
pj^ywnkime ii' atmini i musu

Hjtinio uždetojaus “Sau- 
. ! ’ .‘Mjiiris paszvente savo ,-vei-

^^^gyvasti dirbdamas del 
■Kibo jusu ir paliko taip puikia 
■'atminti po savim mitrusis už- 
Ldetojas “Saules” Daminikas 
"Tamoszius Boczkauskas. Lai 

jo mintis gyvuoja tarpe musu. 
’ Turėkime vilti kad szitas 
naujas metas bus del musu lai
mingesnis, kad Lietuvei ženk- 
lyvai pasikeltu ir darbuotasi 
vieni del kitu ypatingai politi
koje kuri duoda mums lygybe 

Brfr pasikelti tarp Amerikonu.
■ Sveikiname jus, mieli skaisty tojai nes tik per jusu pasi- 
■darbavima ir užlaikymu “Sau- 
■le” sziadien yra prasiplatinus 

po visa svietą ir gyvuoja del 
jusu naudos ir pasilinksmini
mo. Lai jus visus Dievas užlai- 

F ko sveikus ir gyvus su jusu 
szeimynelems, kad sulauktu
mėte kitu laimingu metu, ka 
duok Dieve, szirdingai vėlina 
visiems, Redakcija.

Tulas musu j 
priesz Kalėdas prisiunsdamas | 
užmokesti už “Saule” sudeda 
gerus velinimus ir užbaigė ra- 
szydamas szitaip:

“Mano prisiegele taipgi isz- 
tarė jums gerus velinimus ir 
už puiku laikraszti “Saule” 
už tai kad nemokėdama gerai 
Lietuvisžkai kalbėt o skaity
dama “Saule” per szeszis me
tus dabar gali ’gerai skaityt ir 
‘kalbėt ir skaito kituslaikrasz- 
czius.”

Ar-gi isz to nepasirodo ke-

skaitytojas j kyste.
Panasziu moterėliu turime 

užtektinai po visas Lietuvisz- 
kas apygardas.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Trys Advokatai Ant Prezidento Su v. ValstijųNotaro Pareigos

Gyvenimas žmogui gali pa-

Kada žmogus reikalauja le- 
galiszko patarimo, arba pagel- 
bos iszpildijimui dokumentu, 

I morgicziu, sutareziu, paskuti- 
daryti nekarta dideli szposa^po testamento, ar kitu legalisz-
kaip tai datyre nesenei Charles ]jU dokumentu, tai kreipiasi 
M il'liamson, tūlas g'rosernin-|prįe ,atsa*komo advokato. To
kus isz Ilinojaus valstijos ku- kįuo,So atsitikimuose notaras, 
ris per visa savo gyvenimą dir-j]jUrįs ner advokatui, negali duo
be sunkei, czedino pinigus ant.tį pagelbės, kad nors jis ir sa- 
senatves ir per 40 metu laike ko kad gali duoti legaliszku pa- 
bizne'Ii. Neturėjo jisai laiko ant tarimu tokiuose 'atsitikimuose, 
pasilinksminimo bet lauke su N.e-advokatas notaras teikda-

les vedantis anlt skaitymo kitu! vilczia dienos pasilsėjimo ir mas tokiu patarimu peržengia 
la’ikraszcziu'? Ar-gi “Saule’’ pametimo biznio o tada sau tu
ne yra pradinis mokslas del 
žmonių kurie geidžia susipa
žint su svietu!

Ir da musu Lietuviszki pro- 
gresistai ir nekurie dvasiszkie- 
ji rugoja ant “Saules”. O dau
giausia tasai rugojimas yra 
gaunamas per užvydejima buk 
“Saule” turi daugiausia skai
tytoju ir yra prasiplatinus po 
visas Suv. Valstijas, kuria 
kožnas skaito su didžiausia 
atyda ir būna juom daugiausia 
užganadintas ne kaip su kitais 
laikraszcziais.

i V 1

.Priesz Kalėdas girrioje, ar- 
dmoje Skernevicu, Lenkijoj, 
asikore žmogus vardu Juozas 

rovski. Lavonas pasilkorelio 
qs palaidotas ant vietiniu k kapiniu. Po keliu dienu vėliaus A kas tokis iszka'se jo lavona ir 

užkasė ant kapiniu artimoje 
kaimelio bet ir lenais pasikore- 

■ lis neturėjo ramybes nes in ke
tos dienas isz lenais likos isz- 
kastas ir palaidotas ant kitu 
kapiniu.

Ant galo lavonas Zurovskio 
likos surastas užkastas girrio
je. Tamsus gyventojai tikėjo 

' * kad lavonas pasikorelio užkas
tas ant szventos vietos atnesz 
tam kaimui nelaime todėl nak- 

iszkaseties laike gyventojai ji 
ir palaidojo kitur.

Laike savo keliones 
kojų ne ranku nes ji
perneszinejo maiszuose. — Vi
sur ailt svieto yra lengvatikiu 
ir tamsuneliu.

neteko 
žmones

Kaip tai sunku yra moterei 
užlaikyti slaptybe parodo se
kantis atsitikimas mažam 
miestelyj netoli Wilkes-Barre, 
Pennsy l va n i j oi.

Tūlas Lietuvy, girdėjo per 
pamokslą kaip 'kunigas kalbė
jo buk motore negali užlaikyti 
jokios slaptybes, per tai nutarė 
pats iszbandyt teisingumą ku
nigą užmetinejimo ir iszbandy- 
ti savo pacziule. Per kėlės die
na nudavinjo labai susirūpinu
si ir nusiminusi ir jokiu budu 
neiszdave priežati savo nusi
minimo. Ant galo davėsi prisi- 
kalbint kaip ir pats Adomas 
tai padare savo paežiai ir pa
sakė priežasti savo nuliudimo: 
“‘Mano mylima ipacziule, asz 
tau pasakysiu priežastį mano 
nuliudimo jeigu žinotau kad tu 
mano slaptybe užlaikysi. Bet 
jeigu tas iszsiduotu tai Dievas 
žino ka žmones apie mane, kal
bėtu — darytu isz manės viso
kius juokus ir mane labai szan- 
dytu.”

“Žmogau, ar tu 'nežinai, kad 
mes esame vieni ? Asz ant saves 
imsiu nusižeminimą nes sar
mata, kuri ant tavęs nupuls, 
ir ant manos, ’ ’ — atsake mote- 
role ir pradėjo prisiegaut ant 
visu szventuju kad niekam ne- 
isztars ne žoddli.

Ant galo vyras davėsi prisi- 
kalbint ir pasakė savo moterė
lei kad kėlės dienas priesz tai 
eidamas pro bažnyczia, pradė
jo jam kas tokis gerkleje gur- 
guliuot ir iszlle'ke isz burnos 
sziksznosparnis. Pacziule ji ra
mino kad privalo džiaugtis 
kad tokios bjaurybes neteko.

Per kėlės dienas motete isz- 
laike slaptybe bet jos liežuvis 
taip jai niežėjo kad negalėjo 
sau duoti rodos ir apsakė savo 
sunkenybe kūmutei bet di
džiausioje slaptybėje ir po pri- 
siega kad toji niekam to nesa
kys. Kumute nelaukdama ke
liu dienu ‘pasakė antrai bet ne 
apie viena ■sziksznosparni bet 
pasakė kad buvo du. Toji isz 
dvieju padare tris ir keturis ir 
ant galo visas miestas kalbėjo' 
kad tam nelaimingam žmogui 
net trisdeszimts sziksznospar- 
niu isžleke isz burnos.

■Dabar persitikrino musu 
žmogelis apie teisingumą savo 
moterėles, apgarsino visiems 
kad tas atsitikimas buvo tik-■ 
tai “baika” ir tyczia tai paša-: 
ke savo moterei kad ja iszban-, 
dyt ir iszrodyt jos liežuvnin-!

retu “geru laikus” ir pasinau
dotu isz gyvenimo po sunkiam 
darbui ‘per tiek metu.

Ant galo pardavė bizni, turė
jo banke užtektinai pinigu, už
tikrinta gyvenimą lyg smert, 
puiku nameli ir kas tik jam bu
vo reikalinga ant gero gyveni
mo. “Dabar tai pasilsėsiu ir 
pasinaudosiu isz praleistu sun
kiu metu,” — sake jis savo pa- 
žinstamiems ir giminėms.

Sztai in viena para po par
davimui savo biznio Williams 
staiga sukrito negyvas kada 
apleidinejo savo sztora.

Kiek tai žmonių panaszei gy
vena, rūpinasi per visa savo 
gyvenimą, czedindami pinigus 
ant “juodos valandos” su vil- 
czia kad ateis diena pasilsiu 
bet amžino pasilsio kaip tasai 
Williams — grabe. Daugelis 
sau mausto kad jau per vėlu 
pasinaudoti isz linksmybių szio 
svieto bet užmirszo apie tai ir 
nežinotu kaip praleisti links
mas dienas savo paskutiniu 
metu tikėdamiesi ant “Ryto
jaus” kurio gal jau nesulauks.

Yra tai geras pamokinimas. 
Juk užganadinantis gyvenimas 
žmogaus yra daryti gerai kas 
diena ir gyvent atsakaneziai 
pagal savo iszgale, draugauti 
■su žmonimis, su jais linksmin
tis ir verkti ju nuliudimuose. 
Juk negali atidėti ant rytojaus 
ka; gali padaryti sziadien nes 
nežinai paskutines valandos sa
vo gyvenime, rytojaus gal ne
sulauksi ir bus jau per vėlai...

Kada protas ir noras yra 
ma'lszus tai szirdis žmogaus yra 
laimingiausia. Turtingiauses ir 
laimingiauses tasai žmogus ku
rio szirdije vieszpatauja ramu
mas. Tiktai tas turi ramybe 
kuris turi tikėjimą apkvepta 
meile dell savo artimo.

— Latvei teip myli silkes, 
kad pargabena ju po 50 svaru 
'kas minuta.

SIENINIAI 
KALENDORIAI!

Del saves arba in 
Lietuva pasiunsti. 15 
coliu ploczio per 24 
coliu ilgio. Po 25c 
arba 5 už $1.00. Lie- 
tuviszkais ar Anglisz- 
kais menesiais. Prie 
kožno kalendoriaus 
yra prisiūta kalendo- 
ris su szventemis ir 
pasnykais. :: ::

SSF Prisiunskite Money- 
Orderi arba pinigus per Re 
gistravota laiszka. Adresas:

BOCZKAUSKAS-Co. 
CITY, PA.

K

žuvo per netinkamai iszpildytu 
dokiumentu kuriuos notarai ne- 
uredami jokio legalio prasila- 

vinimo žmonėms pagamino.
Michael F. Walsh, N. Y. Val

stijos Sekretoriaus, iszleido 
persergejima notarams, kad be 
advokato leidimo jie negali 
sekti teisiu praktikos. Tas pri
mina notarams, kad jie drau
džiami veikti aficialiszkai le
galiuose dalykuose, ju pareigos 
yra tik prisiegdinti žmones, im
ti afidavitus ir patvirtinti pri
pažinimus.

Daug svetimtaucziu tiki, kad 
notarai išžioję szalyje tiuri to
kias pareigas kokias turi ne
kurtuose Europos szalyse, kur 
kartais jis yra vienintelis ured- 
ninkas pagaminime sutarcziu, 
morgicziu ir kitu rasztu ‘ir per
vedimu. Ir todėl nekiurie nota
rai apisiveikia su žmonėms ku
rie nežino apie notaro pareigas.

New Yorko valstijos instaty- 
mai aiszkiai aprūpina, kad no
tarai negali kisztis in legalius 
dalykus ir negaili duoti patari
mu apie įnstatypjįjĮs. Jie negali 
raszyti jokiu legaliu popieru, 
kaip paskutinius testamentus, 
dokumentas, pardavimo bylas, 
morgiczius, sutartis, inkorpo
ravimo popieras, ir kitu doku
mentus, tik jeigu jie turi leidi
mą sekti advokatyste New 
Yorko valstijoj. Jie negali pa
sidalinti užmokescziu su advo
katu, ir negali imti nors dalele 
advokato lužmokesczio gavusio 
už legaliszka bizni. Jie negali, 
garsintis laikrascziuose ir pan., 
kad jie duoda patarimu apie 
instatymus ir kad gamina lega
lius dokumentus ar popieras.

Jung .Valstijose, notaras yra 
asmuo apskrities pripažytas 
imti prisiegas, imti afideivitus, 
ir liudyti pripažinimus, arba 
dokumentu ir kitu rasztu daro- 
dymus. Instatymas nustato jo 
mokesti (New Yorko užmokes
tis už patvirtinimą paraszo yra 
25 centai) ir jeigu jis reikalau
ja ar ima nelegaliu mokescziu 
ji galima nubausti už prasižen
gimą. ,

Keliose valstijose, kaip Con
necticut, Rhode Island ir New 
Hampshire notarai gali imti 
liudijimus kokius ima taikos 
sudžia (Justice of the Peace) 
Notaru pareigos szioje szalyje 
yra varžomos. Juos apskri- 
cziai, kur jie dirba, duoda 
jiems pavelinima iszpildyti 
prisiegas, kad davus teisingu
mą paraszytams dokumentams.

Paprastai Valstijos Sekreto
rius ant. rekomendacijos teisda- 
rio ar rekordu teismo paskiria 
notarus, dviems metams. Pri
valo būti Jung. Valstijų pilie- 
cziai, bet legalis iszsilavinimas 
her rei'ka!aujama kvalifikacija. 
Kuomet notar?8, kuris ne ad
vokatas, apsiimk gaminti lega
tes popieras, jis itali pamesti jo 
leidimą ir ji ga!i.ima nubausti.

i —F.L.I.S.

Skaitykit aule”

Szitie trys Republikoniszki kandidatai ana diena suvažiavo in Washingtona ap
svarstyti savo kandidatūra ant prezidento Suv. Valstijų. Yra tai isz kaireses: Senatorius 
Arthur Vandenberg, isz Miczigano, prokuratorius Thomas Dewey, isz New Yorko ir senato
rius Robertas Taft isz Ohio. Dewey ir Taftas jau apsigarsino kaipo kandidatai^ ant GgB 
garbingo urėdo. : i

$2.00 Vertes Knygų už $1
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena d| 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszj, mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

Prakeikta, meilingas kri-
apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka is? 

puses szimtmeczio, isz- 
Su pa- 

35c

404
50o

No. 102 
minaliszkai

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b >s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk’ztumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

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

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki, 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
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; J 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20e

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jissi atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...........................................15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas šu
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 R azbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V’ena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu...................................15c

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu . .,

No. 121 
Valkijozai; 
ikialbtojas.

No. 123 
Stebuklingas
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. .’’.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ....................................... 15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos ap’e An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dei- 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu......................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ......................... 15e

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
at»arguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk® 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api» 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mėt
ėsi, žvaigždes ir kitus dawgiszkus ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25«

No. 161 Keturios istorijos api® J 
Ant prapulties kranto; Mistras ir^ 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz 
a.dili ponai. 105 PMsĮ^piu^—

No. 162 Trys istorijos apie Bai-jl 
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaityinuj 
22 pue’aplu .................................10<į

No. 163 Penkios istorijos api® 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus ’ 
vyras. 137 puslapiu...................25o

No. 164 Septynos istorijos api® 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai- <

No. 140 Keturios istorijos apie muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25® 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie | 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai j Pranuko Nelaimes.
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. Baltraus neleido in Dangų. Bausme

No. 165 Asztuonios istorijos apia
Audra. Kodėl

64 puslapiai 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu .................15c

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu......15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu .............................................. 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ..-15c

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

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .............20c

No. 148
ir Alena; Pavojinga klaida.
lapių

No.
Duktė 
stasis; 
slapti.

No.
Vaitas
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 | 
puslapiu .......................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................. 15c

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

No. 157 Juokingus apraszyma® 
apie Savizrola; Didis klasteris. 48

15c

74 puslapiu . .
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
.... 15c

150 Keturios istorijos apie 
akmenoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

61 puslapiu.....................15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

il5c puslapiu

už szyksztuma. Mažo sziaucziaus ..
didli reikalai. Senelis. Dienos ken- 
tejimo Nantoj. Netobulas žmoguj. / 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunu« 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.............................. 15® j

No. 168 Devynios istorijos, sa I
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; I
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto I
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz> I
kei pavogė naktini sarga; Atidengti B
žudinsta; Žmogus be szirdies; U2. 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka^ 
Kaip Ponas Ravksztlis atsivertė; Ste* ’ -
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pu!- B
ku skaitymu. Apie 100 pus.. .. .21l« 1

No. 170 Asztuonios istorijos »■ 
pie Barbele; Mokytoja; Vclniszka- 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas n®- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvo; 
Per tamsybe in szviesa; Paeitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- M
ežio. 121 puslapiu.....................25® ■

Nr. 171 Vieniolika puiku istort- flr
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų va\a- ’
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig1® 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno ji įi- 
nikio. Sayirsz 100 puslapiu

No. 172 Dvi 
Mariu ;t Sruolis 
puslapiu ........

No. 173 Tris 
mudo paslaptys; Du Miknių; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 15į

No. 174 Trys istorijo^^H^fl 
nigo Paslaptis; In Meril:a;^B.. . 
klis. 220 puslapi............

No. 175 Pasiskaitimo ■A.Ai 
Kuczios Žemaites, vaizdelį®" 
Piemenelis; Isz ko susj® ‘ 
(su paveikslais): Kair^jg 
navymai; Eiles; Koko^B 
vikai apgauna 
Burtai; Keletą Ju'^B’ , \
Preke .......... jB|;

W. D. BocJ
M a h a n o

25® 
istorijos apie Duktė 
isz Lietuvos. 61 
.......................... 15® 
istorijos, apie Tal-



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

KSO ŽIEDAS
aizdelis isz Amerikos Lietu- 

via Jaunimo.

rPamenu gerai. Buvo tai priesz 
mrasidesiant 'didžiajam karui, 
Bida rodos ir gyvenimo vargai 
iro taip sunkus atrodė ir pats 
gyvenimas saldesniais meiles- 
aiiais bruožais jaunimo szirdy- 
se atspindėjo.

'Tuomet teko pažinti du jau
nuoliu ka tik suėjusius tarp sa
ves in pažinti. Buvo tai Rožyte 
ir Jonukas. Isz karto juodu ri- 
szo vien draugingas ryszis. Te- 
cziau laikui bėgant jis persi
keitė in meile. Ir pamylėjo Jo
nukas Rožyte o Rožyte Jonuką 
kad rodos’ ir pats Augszcziau- 
sias^juodvieju meile laimino. 
■jMhkaltu, lyg

Bnias kita '

Kw <
F

J(jj

[sario zie- 
'i žadėjo, 
tomet in-

B svajones, 
Bj atrodytu 
" at gilumos

B^ržtu.
BAįepsnojus, reike- 
B °^<?j’ į au^u- Neuž- 
F^ijo k’os- Aukotoju 
^rZ/ek^rika tapo in- 

g^jji pabrėžė net 
trt1 tas gyvybes 

p stos paszvensti. 
rbalsiu nudžiugo 

iidas. Nepriklau- 
iniman žengti jai 
tejo.e Lietuvos su
pys, petis in peti 

.1.
•■'Utinėje plake gy- 

- karsztesnis krau
jinis tekejo. Ne vien 

Bįylejo. ‘Lietuva jam
BeLįs meile dege jo 

■ B už II ožy 11's 
vžįylBžosi I )i rmiaii 

' -zNylBad lik kitu- 
|®idaiiu> -uit

m^ri ,<;i i
.Bn- J < n i u k.i - i'Z

■ Birinas. Alcjll< 
Bk. I < ’ 1111 .< 11 i pri

.. II a vi -zkia i - ir
■ IB Nulindo u,-i - 

apsiverke IN, 
k BRTamino ja Jonukas, (lave 
BPjy'k'td ja visad mylėsiąs ir 

ad netrukus gryžsias savo 
rižada iszpildyt. Savo žo- 
Žiams patvirtint davė jai sa- 

Ivo žiedą. Rožyte isz savo pu- 
[ses^karszcziausia meiles priža- 
į|B sudėjo. Atsisveikindamas 
žBukas pabueziavo jos veidą, 

. įgUcs szviesias kasas ir inse- 
JLmukinin draugįa su ki- 

||Leiviais, dingo isz akiu. 

jSTii teko liuli szio- -zalie.-
• vėploj. Už dvieju menesiu 

B^BTkas jau buvo už Atlanliko 
■grūmėsi su prieszais. Czidn 
•pateko nelaisvėn, apie ka isz 

idžios buvo praneszta na- 
'zkiams o vėliaus isz jos pa- 
b tik sunkiai sužeistas. Bu- 
'a tokioj padėtyje nepajie- 
'ei Rožytei paraszyti laisz- 
iors isz pradžių ir labai 
■ji juos laiszkais aplanky- 

Karikino ji žaizdos ir 
'nes mintys apie Rožyte. 

'■> ‘.tokioj padėtyj būdamas 
Jcziaius jis jos neužmirsži), sa
lo prižada iszpildyt ilgėjos.
, Kitaij^Bvo su Rožyte. Bu- 

. ĮtauJViuo gyvenimo vargu, 
kik" vMiaUnikitila. ji vinilai 

■,';.-~A.' AWmiir-zo. Ib-ilink- 
ĮgLio invairiii' p;i-i

< - \ Ik' umii 'K, -u.-i|ia
B. kiir'm iuut y !><■.
Bąi’ii'-i iimliju 
B i .a

ii-
■'■■o<i-'i ui\ ii.

-’■B i-m vi kita u 

re jo.
Rudeni, 1919 mete, kada 

Amerikos Lenkai organizavo 
savo legijonus ir Rožytes “my
limasis”—Lenkas, prie ju įlį
stojo. Ir vėl prisieina liūdėti, 
atsiskprimo valandas pergy
venti. Negana kad ji jam my- 
linczio Jonuko žodžius in ji at
sisveikindama kalbėjo, bet ir 
jai dovanota Jonuko aukso žie
dą ji Lenkui atidavė.

Karui pasibaigus, Jonukas 
gryžo, kuomet antrasis Rožy
tes “mylimas” nuvyko Lenki
jon. Nežinojo, vargszas, kad 
toji Rožyte, kuri ji szi karta 
stotyje patiko, savo, meile sve
timam ir tai jo prieszui buvo 
pažadėjus. Džiaugėsi jis ja isz- 
vydes, tik ikaž kodėl jos veidas 
Jonuko akyse taip nespindėjo 
nors jis tokia pat isztikimybe 
savo lupomis ta veidą palytėjo. 
Staiga jos szirdi skausmas su
spaudė. Ji pravirko ir dideles 
aszaros jos skruostais pariedė
jusios nukrito ant Jonuko pe- 
cziu kur Rožyte atgailos pa
slapties nesuprato. Užklausta 
kame jo žiedas, ji nenorėjo už
gauti jo szirdies tad žodžius 
“netyczia pamecziau” pavar
tojo. Tai ir vėl tiem dviem jau
nuoliams szviete nauja gyve
nimo viltis.

Nekalbant apie sziaip žmo
nių nedalaiikytus prižadus, ne 
visad ir valdovai savo prižadu 
laikosi, nors isz to kita tauta 
didžiausia skriauda, turėtu. Szi 
karta Wilsono obalsis nedave 
Lietuvai ta ka žadėjo. Rožyte 
buvo nutolus nuo savo prižado 
nuo kurio vieno asmens laime 
priklausė. Vienok ji ta laime 
jam negražino. Jai kur kas 
lengviau atleisti. Bet ar lengva 
atleisti valdonui, kuris, neisz- 
pildydamas prižado, leido Lie
tuvos sunu krauja lieti? Ar to
kia laime gali tauta džiaugtis?

Jonukas, karta aukojas save- 
tėvynei, dabar dar labiau trosz- 
ko save pasiszvesti. Apie tai jis 
pasakė ir Rožytei. Isz karto ji 
su tuom sutikti nenorėjo bet 
vėliaus, supratus kilnu jo pa- 
szaukima, sutiko. Negana to, 
pati ryžos mokintis kareiviu 
slauge palikti ir vyk Lietuvon. 
Prakilnaus laisves obalsio ve
damas Jonukas iszvažiavo Lie
tuvon ginti savo tėvynė nuo už
puoliku o Rožyte instojo mo
kyklon — rengėsi tapti savo 
sužeistiems broliams sesute-j- 
slauge.

Jonukas Lietuva pasiekė lai
mingai. Gi būdamas jau iszla- 
vintu kareiviu, greit turėjo 
vykti in parubeži, kame draug 
su kitais broliais Lietuviais sa
vo krutinę state priesz savo 
prieszus, pasikėsinusius Lietu
vos nepriklausomybe praryti. 
Szi kova isztiko ties Giedrai- 
cziais ir Szirvintais, 1920 me
te, Lenkams puolant Lietuvius. 
Lietuviai savo narsumu užda
vė mirtina Lenkams smūgi. 
Szioje kovoje draug su kitais 
tukstaneziais Lenku nuo Jonu
ko kulip'kos krito ir tasai Len
kas, kurs pirm metu jo myli
mos Rožytes meile ryžosi pa
vogti. Mat ir jis draug su ki
tais Lenkais buvo atidanginęs 
isz Lenkijos Lietuviu kraujo 
atsigerti.

Lietuviai, pergaleja Lenkus, 
žengepirmyn koja kojon. Ju 
tarpe ir Jonukas. Tik vienas 
isz sužeistųjų (prieszo puses) 
lyg ranka in Jonuką isztiese. 
Jis sustojo, manydamas kad 
mirsztantis kokios pagelbos 
reikalauja. Tecziaus jo krutino 
buvo nutilus. Jis paėmė jo ran
ka bet akimirlęsnyj ja paleido. 
Savo aukso žiedą, duota Rožy

Tyrus Raymond Cobb, ku
ris yra vienas isz geriausiu 
beisbolininku, pradėjo loszt 
golfą. Ate^M^zijfose loszi- 
Hiiiu-i' į< i. .
'alif.,

tei ant nuszautojo pirszto paži
no. Jo gyslose kraujas sustin
go, šzirdis tarsi nustojo pla
kus. Valandėlė stovėjo lyg bu
tu. stabo isztiktas. Paslaptis, 
kaip tas žiedas pateko Leftkui,' 
jam buvo'nežinoma. ‘Staiga at-i 
simines savo pareigas, pilnas 
mineziu apie savo Rožyte, žing
sniavo skubiai pavyti savuo
sius, užpakalyj palikdamas 
Lenko lavona ir duotąjį Rožy
tei žiedą.

Po keliu dienu, Jonukas bu
vo beraszes savo mylimajai 
laiszka apie žiedo likimą bet 
tuo tarpu pertrauke jam darba 
laiszkaneszys, paduodamas 
jam laiszka isz Amerikos. Di
džiai nudžiugo ji gavės nes ti
kėjosi kad jo mylima Rožyte 
jau atvažiuoja eiti slauges pa
reigu ir tokiu budu pranesza 
savo atvykimo diena. Bet vos 
žvilgterėjo ant laiszko, jo 
džiaugsmas virto didele baime. 
Laiszkas nepaprastas — juo
dais krasztais. Tai mirti keno 
nors pranesza. Skubiai atple- 
szes ji skaito:

“Mylimas drauge: —
Nenusimink. Buk pasirengęs 

szia nors skaudžia ir didžiai 
liūdna žinia priimti. Tavo my
lima Rožyte mirties auka liko, 
priglaudę ja svetima žemele... 
Mirties valandoje visa szirdimi 
troszko tave matyti, ant 'tavo 
ranku būti... Buvo besiren
gianti Lietuvon sužeistu broliu 
guosti, tik visi kilnus troszki- 
mai ir siekiai liekasi amžinai 
neinkunyti... Ji mirė. ..

Asz ir tavo sesute dalyvavom 
laidotuvėse.

Tavo draugas, Pranas. ’ ’ 
‘Skaudi tai žinia. Skaudesnes, 

liūdnesnes valandos Jonuko 
szirdis iki sziol dar nebuvo per
gyvenusi. Jis gailiai pravirko. 
Jo tyros aszareles, tarsi, szi 
karta jam buvo vienintele pa
guoda. Jis trosžko gyventi del 
jos. Pildė savo priesaikos žo
džius, ja amžinai mylėti. Tik 
likimas nedave jiemdviem ei
les gyvenimo laimes dalintis.

Akyveizdoje tu didžiu szir
dies skausmu ir liūdesio Jonu
kas savyj prisiekė likti Lietu
vos gynėju eilese kol jo kruti
nėję plaks szirdis, kol paga- 
liaus nukeliaus ten kur nuke
liavo ir jo mylima Rožyte.

Jonukas verke gailiai. Jo ty
ros aszareles tarsi buvo kriksz- 
tu in nauja, pilna vilties ir 
džiaugsmo gyvenimą. Jis trosz
ko gyventi vien del jos...

/Linksmu Nauju Metu!
Ne tokiu kaip praeitu metu, 

Sveiki visi sulaukėme, 
Kurio taip kantrei laukėme. 
Norints trumpai pagiedosiu, 
Naujienų nors biski padai

nuosiu,
Be koezelo, tik žodeleis biski 

suduosiu,
Ir sekaneziai padainuosiu: 
Už ka mane, sene, taip 

niekinat, 
Savo bjaureis paproeziais vis 

priesz svietą ginat. 
Praszau moteriukes ir puikias 

mergeles, 
Nepykite kad dainuoju apie 

jus daineles, 
Bet jeigu daugiau da iszgirsiu 

tai nedovanosiu, 
Su koezėlu skaudžiai kalcziau- 

■sei užduosiu.
Tai daugiau ir nedainuosiu, 

Tuojau® nustosiu, 
Naujas Metas užstojo, 

Meisteris viską sunaudojo, 
Juk ant tiek susiprasit, 
Kad truputi apsimalszyt, 
Ir duosite man pasilsėt, 
Ir po szveneziu atvesi.

Žinote kad dirbu be per- 
stojimo,

Nepaliaunu da-ebszavimo, 
Juk negaliu vis zu ir cu!

'Taigi po szventei žmonelei 
pasilsėjo,

Badai linksmas Kalėdas visi 
turėjo, 

Geriems žmoneliams gerai 
buvo, 

Sėdėjo namie ir niekur ne
kliuvo,

Ba jau kiloki laikai virto, 
Žmones prie Dievo atvirto, 

Daugiau doresni 
Ir protingesni. 
Likite sveiki, 
Ir laimingi.

Beis Bolininkas Dabar
Loszia Golfą

DOVANA!
Jeigu nežinai ka nupirkti Do
vana savo Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk Jiems Laikraszti 
“SAULE.” Jeigu nupirksi 
koki nienieki, tai greitai apie 
tave užmirsz, bet Laikrasztis 
‘SAULE’ pralinksmins Jiems 
gyvenimą, ant viso meto ir 
džiaugsis isz tavo Dovanos!

Ka galite pirkti naudin
gesnio kaip užraszyti 
Laikraszti “Saule” ant 
viso meto, kuris ple
kuoja tiktai:

Amerike $3.00 metams 

Kituose Vieszpatystese 
$4.50. Argi surasite 
Pigesne Dovana?

Užraszant reikia drauge ir 
prenumerata siusti per Money - 
Orderi arba pinigais Regis- 
truoi^Bfciszke. ,) 
W^^^^^AUSKAS - CO., 

»A. U.S.A,

GINKLAS VARGSZO
Graudinga ir liūdna istorija 

kuri tikrai ne perseniai atsiti
ko Leningrade, Rusijoj, apie 
du metai atgal, prie užliejęs 
Finlandijoj.

Jauna mergaite, 16 metu am
žiaus, duktė turtingo sodau- 
ninko Petrovo, kada maudėsi 
pradėjo skenst ir bu'tu ant vi
sados isz akiu isznykus, idant 
stovintis ant kranto žmogus 
nebūtu inszokes in vandeni ir 
nelaiminga mergaite iszgelbe- 
jas nuo szalto grabo.

Tėvas merginos norėdamas 
užmokėt už iszgialbejima mer
ginos norėjo duot jos iszgelbe- 
tojui septynes-deszimts penkis 
rublius už taip narsu darba bet 
vargszas pinigu neprieme.

Tada tėvas >prasze kad duo
tu savo adresa bet tas nenorėjo 
ant to sutikt sakydamas jog 
yra jeszkomas per policija už 
koki ten maža prasižengimą ir 
jokiu budu savo pravardes ne
gali iszreikszt.

Mergina, kurios vardas buvo 
Olga, labai in savo iszgelbetoja 
insimylejo. Bet kada savo mei
le iszreiszke tėvui tas ant to 
netiko ir nepavelino idant jo 
duktė butu pati kokio ten val
katos.

Iszgelbetojais nuėjo toliaus 
in svietą bet Olga pradėjo nykt 
ir suvis nupuolė ant sveikatos.

Viena diena Olga dingo ne
žino kur. Tėvai stengėsi visom 
pajiegom atrast savo vienturte 
duktere bet viskas ant niek. 
Niekas apie Olga nežinojo kad 
sztai viena diena dagirdo jog 
Olga po ilgai ir vargingai ke
lionei atrado savo mylima isz- 
gelbetoju vieno isz vargingiau
siu vietų, kur susirenka viso
kio sztamo piktadariai ir val
katos, kada davėsi save jam 
pažint, apsakydama apie savo 
ilga kelione, jeszkodama jo pa
sakė jam jog ji ims sau už vy
ra.

Jau nebuvo niekam prieszin- 
tis meilingai porai nes tėvai 
Olgos numirė isz gailesties. Nu
pirkus naujus drabužius del sa
vo mylimo, vėliaus nuėjo inpa- 
licija kad pasirūpint paszpar- 
ta kuris jau nuo senei tonais ra
dosi. i

Laike, kada policija peržiū
rinėjo paszparta ir kitokius 
rasztus, kokis jam buvo 
džiaugsmas kada iszrado jog 
artima gimine vargingo va'lka- 
to, Lenkiszkas grafas, mirda
mas paliko jam visa dideli tur
tą o Olgos jaunikis yra visu 
sukcesorium tojo turto ir pasi
liko grafu.

Jaunos poros .svodba atsibu
vo katedroje Varszavoj o pana 
Olga suvis nesigaili jog taip 
varginga jauniki sau iszsirin- 
ko o da grafa.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N.

setai

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78
520 W. Centre St.

:: GERAS :: 
ATLYGINIMAS

Jau pradėjo tamsuma,, gana 
didelis szaltis laukia, žmonių 
radosi ant ulycziiu, kožname 
name, ar tai turtingoja ar var
gingoje, lauke valandos kilno
ja pradėtu dalintis su plotkom.

Vieniam namelyj a mieste 
Franci joj, drėgnoje .stubelejej 
sėdėjo vaikai, tėvas turėjo nu
leista galva pasirėmęs ant ran
ku, o jo pati prispaudinejo ma
ža kūdikėli prie kliūtines, ku
ris graudingai verke. Drebė
jo abudu, drabužis ju vos už- 
denginejo n no szallczio.

Motore gana stengėsi numal- 
szint kūdikėli. Tėvas pa
kilo, nus'žfluostes su rankove 
aszaras nuo akiu, užmovė ant 
galvos kepure.

— Kur eini Juozai?. . .tarė 
jo pati, žiūrėdama ant savo vy
ro su gailesczia. Juozas atsa
ke:

— Reike nors karta ta už
baigt, Onute, atsake Juozas. 
—Eisiu,. . .nuneszu kūdiki,. .. 
gana man, jog žiuraiu ant tavo 
kentejimu! Szaltis kas kartas 
didesnis, o ir Adomėlis gal nu
mirs nakti!

Isz krutinės motinos davėsi 
girdėt riksmas galesties ir da 
drueziau prispaudė kūdikėli 
prie krutinės; bueziuodama be 
perstojimo silpna jo kūneli.

— Onluk, ne verk, ba man 
szirdis trūksta. Ar asz ma
žiau keneziu už tave? Ar ma
žiau myliu savo kūdikėli ? Die
vas yra mano liudintoju, jog 
norėcziau jums gyvenimą pa
gerint, nes ligos, vargai ir be
darbe. Jisai da nežino savo 
tėvu ir ne bodes prie ju.

Kalbėdamas tai, Juozas pae-J 
me kūdiki isz ranku, kone ap- 
a'lpusios moteres ir iszejo isz 
namo.

Ant ulycziu dabar buvo kone 
tuszczia. Didesne dalis gyven
toju sėdėjo prie stalo dalinda
miesi plotkom. Langai namu 
žibėjo nuo szviesos, o kaip kur 
davėsi matyt paredintas mede
lis.

Juozas nesidaire in szalis, 
greitai pereitinejo ulyczes ant 
galo priėjo prie didelio namo 
ant kurio buvo paraszas: 
“Prieglauda Pamestinuku ir 
Sieratu. ” Juozas sustojo ant 
trumpos valandėlės perlipo per 
tvora ir stojo prie medines vy- 
ges, kuria nuleidinejo ant len
ciūgo žemyn. Buvo tamsu, vos 
szviesa atsimiuiszinejo nuo sto- 
vinezios žibintos. Juozas su
spaudė da karta savo kūdiki.

Isz vyges davėsi girdėt silp
nas balsas verkenezio kūdikio. 
Aszaros pradėjo byrėt ant vei
do Juozo.

— Na tai tareisi dranga, 
mažas mano sūneli. Bet ka da
ryt, pasilik su Dievu, matyt 
jog tokia valia Jo-

Pastume trupinti in szali sve
tima kūdiki, paguldė savo, per- 
žegnojas patraukė už szniure- 
lio nuo dovanelio. Lauke va
landėlė, bet vyge ne pasikėlė. 
Užskambino antra ir treczia 
karta, ir ketvirta. Baime ji ap
ėmė. Lauke vejas pute kas 
kart didesnis, o szaltis kas kart 
didinosi. Iszeme savo kūdiki 
ir ketino jau trauktis, kad sztai 
atsiminė apie antra kūdiki gu
linti vygeje.- Gailestis apenie jo 
szirdi kad nepalikt antra kūdi
ki afnt tokio sza lczio. Iszeme i r 
antra, o prispaudęs prie savos 
apsuko kaip galėjo in sermėga, 

Wigo greitai tuom paežiu keliu 
Ui m o. Duris nuo stabčios rado 
^Bsiaii atidarytas.

— Onuk!,.. .paszauke nuo 
slenksczio, eikie czion kungrei- 
cziauisia! Norėjome atsikratyt 
nuo vieno, o sztai Dievas davė 
ir antra!

Ir apsakė laimingai moterei 
kuri atgavo savo kūdiki visa 
atsitikima. Kada j u varginga 
motina, prisidžiaugė su savo a- 
niuoleliiu ir atidavė tėvui atsi
minė sau, jog ne pažiurėjo ant 
vargingo pamestinuko.

Kūdikis buvo suvyniotas in 
plonas palutes ir szilkine kal- 
druke, ant kakluko turėjo auk
sini lenciug’e'li ant kurio kabo
jo puikaus darbo kryželis. Ka
da motere iszrede kūdiki, kas 
tokio sunkaus iszpuole isz pa- 
lucziu ir nupuolė ant grindų. 
Buvo tai masznele pripildinta. 
su auksu ir popierom! Prie jos 
buvo pridėtas rasz'telis, ant ku
rio buvo paraižyta: “Mergaite 
gimė diena... Gruodžio 19.. . 
apkriksztyta vardu Marija. 
Del apiekunu duodu maža 
ekaitli, nes tik tiek galiu pa
skirt,... 2,000 pinigais aukse!

Per ilga laika stovėjo varg- 
szai, žiūrėdami ant pinigu.

Onuk, esame dabar labai tur
tingi. Musu Adomukas jau ne 
bus atiduotas in narna prie
glaudos. Nekentes jau bado ir 
szalczio. — Jurguti — su- 
sznabždejo tikum balsiu motere 
tai Vieszpats Dievas susimylė
jo ant musu'ir Adomuko ir pl^ 
siuntė jam dovana ant KaledrB

Bhi

Juozas ir jo pati puolė B ', 
keliu, padekavojo Dievui 
taip didele pageliba.

Greit praėjo deszimts metu, 
Juozas uždėjo 'staloriszka vars
totą. Adomukas ir Maruka au
go sveiki, o Kuczia buvo . kn^ 
metas del ju linksmiaiusia die^ 
na isz visu metu. Sztai, viena 
diena priesz staloriu sustojo 
automobilius ,isz jo iszsedo da 
jauna moteriszke, apsiredžius 
juodai. Veidas jos buvo mei
lus, bet galima matyt jog ken
tėjo, o ant veido pasirodė asz
aros. Paklausė ji apie pravar
de staloriauis, inejo in nameli ir 
prasze juos ant pasikalbėjimo.

Kada radosi visi trys atski- 
riam kambari, nepažinstama 
atsidusus giliai pradėjo kal
bėt: — Esmu motina Marukos, 
kuria deszimts metu su atvira 
szirdžia priglaudėt prie saves. 
Ta vakara, laike Kuczios, bu
vau prispirta nuųeszt savo kū
diki in vyge namu prieglaudos, 
iszgirdau jog kas tokis prisiar
tina prie namo, o nenorėjau 
kad mane kas patemintu, pasi
slėpiau už muro ir buvau liu- 
dintoja tavo szirdingo pasiei- 
gimb, geras žmogau, sziadien 
kada jau galiu priglaust savo 
duktere prie motiniszkos szir- 
dies, pribuvau jums szirdingai 
padekavot. Isztraukus savo 
raukas prie etaloriaus ir jo pa- 
czios, spaude szirdingai. Po tai 
kalbai likos paszaukta Maruka 
o nepažinstama paėmė ja in sa
vo glebi, szirdingai Įspaude prie 
szirdies. In antra, diena, atsi
sveikinus su gerais žmonimis, 
paėmė Maruka su savim. Po 
keliu menesiu, sugiyžo vėla 
pas istaloriu ir paėmė su savim 
Adomuka, kaipo davada atsi- 
mokejimo už iszauginima Ma
rukos o kuri prižadėjo savo 
kasztu isziavint ji moksle.

In keliolika metu po tam, už
važiavo vėla priesz grinezia 
staloriaus vela automobilius, 
isz kurio iszlipo jaunas vyras 
su motere, o galite patys dasi- 

■ prast kas tai buvo do pora; 
ne^buvo tai Adomukas su savo

BMaruka!...
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BERNAS PRAGĖRĖ ARMI 
JAI SKIRTA ARKLĮ; DA 
BAR ISZKELTA BYLA, BER 
NAS TEKS SKAUDŽIAI 

NUKENTETL

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

Shenandoah, ■ 
gelis nenorėjo ■ 
su savo prisieg® 
sau vai t e iszg® 
kvortas gužuti® 
keturis tpakelitfl| 
sanvaites. Divorsi

Tukstancziai darbininku sziadien Amerikoj di 
ei jos fabrikuose netemindami ant pavojaus kur^ 
szina sudraskymu ant szmotu. Szi'tas darbiniai®/ 
prie szito szuvio patroną kuris gali trukti bil|®, 
nesisaugos kaip prie jo dirbti. Darbininkai '.fl 
tuoni darbu kad ne nemislina kad mirtis juos g!® 
le valandėlė. ®

— Per szventes lankėsi su 
nūs Jurgis isz Allentown ir Al
bertas isz Waterbury, Conn., 
pas savo tėvelius, ponstva Jur
gius Kalėdas, ant E. Pine uly 
Tev-elei ir sūnūs praleido links 
mas szventes po teviszka ir m o 
-tiniszka pastogia.

gyvena. (Yra 
galime pristatyt

— Airisziu bažnyczioje li
kos suriszti mazgu moterystes 
pana Margarieta Kavenas su 
Albertu Matuella, isz Hazleto- 
no.

— Sveikiname visus Lie
tuvius su geriauseis velinimais 
ir kad szis metas butu laimin
gesnis ne kaip praeitas.

— Valdžia kas minuta su
renka po 50 doleriu padotku 
nuo telefonu, telegramų ir rei- 
dio kas minuta nuo Ameriko-

| Union National Bank \ 
? Kampas Main ir Centre St. fi
5 MAHANOY CITY, PA. J

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR

Fede-al Deposit Insurance
Corporation

Chicage tūla moterėle apl® 
ke persiskyrimą nuo savo ]Jh- 
siege-lio už tai kad tasai ne
skaitė “Saules” bet ,po dvieju 
menesiu susitaikė kada jos Be
nas užsirasze “Saule” ir dabar 
laimingai 
faktas ir 
laiszka.)

Szitie Vokiszki kareivei jeszko senu granatu ir bombų ant lauko kuri užėmė nuo Frau 
euzu. Yra tai labai pavojingas darbas tuju kareiviu nes mažiausias apsižioplinimas gal 
juos iszneszti in padanges. Tieji netinkami szuvei būna vėliaus sunaikinami.

—■ Gerai pažinstamas vi
siems musu senas gyventojas 
ponas Petras Tra-skauskas, ku
ris kitados laike saliuna, likot 
nuvežtas ana diena iii Ashlan 
do ligonWe ant gydym 
ikime^tm greito p

onas mlopo, ai 
'■ szeimvna namie, eina pro sztora kuriame randa 
! . ’ vlai bet tas neužeme visai nes szitas kareivi 
rra bri'^J^^Bkialetu nusisku

MEILE, VAGYSTE, MUSE 
TYNES IR PAKAJUS.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausis Ambulance

U. patarnavimas s z i o j yj 
Az apylinkėje. Bile ko- (X 
Yl kiam laike; diena ar 

nakti. Visada turi pil- jr 
</L na pasirinkimą meta- i 
T1 liszku ir kieto medžio W
is Grabu. Laidoja nu- ||
ii mirelius pagal naujau- ||
IĮ šia mada ir mokslą.

— Daugelis tau pripažys 
teisybe, jaigu toji teisybe stos 
po jo szalei bet būdamas ne
laimėje, tik geras prietelis 
stos po tavo pusei.

— Jisai tave myli tokiu ko
kiu esi. Niekados nesistengs 
tave permainyt pagal kalbos 
kitu žmonių.

— Laimingu busi jaigu da 
gyvensi 50 metu, ir surasi szir- 
dinga ir teisinga, prieteli.

— Musu Skulkino paviete 
praeita meta likos i-szduota 
123 pavelinimai ant persisky
rimo vedusiu porelių kurios 
negalėjo sutikti mo-teriszkam 
ryszyje.

B Turiu pagialbininke p 
*1 moterems. Prieinamos JL 

ftS prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 532-.I

amžiaus, mirė, vienas isz senu 
gyventoju. Atkeliavo czionats 
in Amerika jaunu vyruku.. Ve
lionis paėjo isz Lietuvos: Tu- 
piku kaimo, netoli Kudirkos 
Naumies'czio. 'Paliko paezia ir 
viena duktere, taipgi daugeli 
giminiu. Gyveno Dorchesteri-

Merilande pati aplaike peij| 
siskyrima nuo savo vyro už ta” 
kad jis atsisakė bovinti savo 
vaikus kada loji iszeidavo auflĮ 
“Gud taims.” Slidžia buv’ 
amt tiek kvailas kad bobelei 
davė persiskyrimą.

New Jersey valstijoj kokis 
tai Jack Frazer atsikratė nuo 
savo paezios už tai kad toji rū
kydavo napersus ir iszgerdavo 
daugiau arielkos ne kaip jisai.

Piftsburghe aplaike persi
skyrimą tūlas žmogelis nuo sa
vo “geresnes puses” buk toji 
per visa meta pasveikindavo ji 
prosais, torielkoms, puodukais 
ir 1.1., kada, tasai pareidavojsz 
darbo paįhu| 
kariones.

West \® 
skyrė vyra® 
kad toji tiM 
davusi ant n^ 
sei neužkente.

Ohajuj aplaike
ma vyras nuo savo bobeles'uz1 
t ai kad toji gulėdavo lovoje su t 
britva po paduszka. Abudu yra 
nigerei.

Pennsylvanijoj motere aplai
ke persiskyrimą nuo savo vyro 

' už tai kad tasai niekad nernusi- 
j karpydavo -sau nagu nuo kojų 

su kuriais apdraskydavo jos 
| kojeles lovoje. Nagus buvo už

siauginės beveik pusantro co
lio ilgio.

Illinojuje vyras persiskyrė 
su savo motere už tai kad t-

. kas ryta isztraukdąvo jUg^ - 
vos už barzdos.

ii1 ; i; > 1; i i k < • pel -
bus jn> \ \ |-;i 
da\-i> ja u/, ii.^S 

i -a ra n- i- v >® t 
ir l ūkia iia-ili®'//"•

Isz priežasties kares Italijos gyventojai naudoja daių 
dviraeziu nes dviraeziai nenaudoja, gazolino o gazolinas szia 
dien Italijoj yra brangus ir naudojamas tik del kariszko pa 
reikalavimo.

Boston, Mass., — South Bos
tone Lietuviai neteko savo -sve
taines, kuria sunaikino ugnis, 

rkuri prasidėjo ant antros auk- 
szito, kur buvo sudėtos svecziu 
drapanos. Ant. virszaus ta- 

tane. laike buvo szokiai: 
Radosi apie 200 žmonių. Zmo- 
nys suvuode durnus prade.; > 
bėgti laukan, o tie kurie links
minosi skiepe, visai nežinojo, 
kad ugnis ant virszaus. Ugnis 
padare bledos -ant 30 tirkstan ■ 
ožiu doleriu, bet radosi ant jos 
ir 20,000 doleriu morgicziu. 
Kaip girdėt tai Lietuviai mano 
pastatyti nauja ir molernisz- 
kesnia. svetane.

Klausucziai.,— Biržų valscz. 
pas viena ūkininką K.. . . ilga1 

'tarnavo pavyzdingas bernas G. 
Jis savo kuklumu ir vienatve 

ppla-czios apylinkes bernams b;i- 
I vo pavyzdžiu. Samdos metu u- 
1 Liniukai ii gaude, kaip n i .a- 
Į mainoma darbininką. Bet ne
laime, bernas insimylejo. Mei
le k Skalavo pinigu, o berno pi
niginiai resursai beregint pasi
baigė. Jis prisikrovė vežimą 
ūkininko grudu ir iszvažiavo in 
miestą pas mylimąją. Nepavy
ko. Ūkininką 
ko musztyuc 
Paliaubos, 
kuo j u.

Taurage. — Lietuvoj buvo 
pareikalauta, kad ūkininkai 
pristatytu kariuomeniai savo 
arklius. Gcdraicziu apylinkes 
naszie turėjo savo ark'li atiduo
ti. Ji paprasze savo kaimy
no berną, kad tas nevestu jos 
arkli in Tauragės ingula. Ber
nas pasiėmė jos arkli ir iszjojo. 
Sugryžes jis pranesze tai ūki
ninkei, kad jos arkili kariuo
menei atidavė. Kada visu gy
ventoju arkliai isz kariuome
nes buvo sugražinti, ūkininke 
pradėjo del savojo arklio' negrį
žimo nerimauti. Isz kariuome
nes pareigiimu sužinojo, kad jos 
arklio niekas neatvedė. Tada 
ūkininke apie invyki pranesze 
policijai. Vedant kvota, paaisz- 
keljo, kad samdinys jos arklį 
nuvedes in Skaudvilės miesteli 
pardavė, o pinigus pragėrė. Da
bar sziam samdiniui iszkeita 
byla, ir teks skaudžiai nuken
tėti.

nenori.
N u s i vyl u s m e rg i 11 a i szm e I i- 

neja mylimajam, kur susitik
dama kalba apie duotus paža
dus apie žalojama gyvenimą, 
liūdna alteiti ir t. t.

Mylimas isz pradžios svyruo- 
a, refkareziais su ja susitinka, 

neaiszkiai kartoja seniai duo
tas pažadus, bet kita ika mano.

Mergina nusprendė, kad 
griūvant jos meiles 
sva.jon em s, griūva 
ve n ima e.

Praėjusi ;p a v a s a r i 
savo teismą; neisztikima myli
ma ir save pasmerkė mirti.

Tai buvo Birželio 2(J diena. 
Mergina nuvejo pas Januszke- 
vieziu in narnos, trumpai, bet 
nervingai kalbėjo, Januszke- 
viezius in nusivylusios mergi
nos skausmą nereagavo, elgėsi 
szaitai. Iszeidama mergina pa
prasze Januszkevieziu, kad ja 
palydėtu. Janu-szkeviczius ne
noromis bet palydėjo.

Eidami keliu juodu barėsi 
vienas antram iszmetinejo, o 
paskui Trakimaite isztrauke 
revolveri isz kiszenes ir palei
do in Januszkevieziu keturis 
szuvius. Vienas szuvis 
mirtinas.

Janu-szkeviczius buvo

— Visokiam laike su juo 
daliniesi, priesz ji spaviedojie- 
si o kada numirsi, nori kad jis 
prie tavęs butu.

— Kada visokį paniekini
mai ir apjuodinimai yra mėto
mi ant tavęs, jisai neklauso ju, 
jisai spyrėsi, kad a,pjuodinto
jai iszsiaiszkintu isz tuju ap- 
juodinimu.

— Džiaugėsi isz tavo lai
mes ir pasisekimo ir niekados 
tau neužvydi niekame, o tavo 
nelaime ji -surūpina ir dalinaisi 
tavim tavo rupecziu.

—■ Gali jame visame užsiti- 
keti ir atidaryti savo szirdi 
priesz ji; tavo geruma ir blogu
ma, gali jame visame užsitike-

— Prieteliium yra tas, ku
ris visuose atsitikimuose stovi 
szale tavęs. Prietelis niekados 
paskui tave neseka.

— Tu esi jam geras, ar esi 
parodytas įpuikei ar in prasz- 
cziau-sius drapanas darbininko. 
Tu i o ak v si a esi visados pui-

į LENKAI TURI MOKYTIS 
LIETUVISZKAI.

Kaunas, Lietuva.,— Ant pa 
1 liepimo Ijictuviszkois Moksii-sa 
kos valdžios, Lietuvlszka kai 

Iba turi Ii. tie naudojama, viso- 
šia mokyklosia ir univeisite 
tuosia Vilniuje ir visoje rody 

Szimtai Lictuviszku da 
raktoriu ir profesorių 1-szkelia. 

in Vilnių apimli dins.us

MERGINA ISZTRAUKE RE-1 
VOLVERI ISZ KISZENES, i 
PALEIDO IN MYLIMA KE

TURIS SZUVIUS.
Kaunas.,-— Czionais apygar

dos teismas sprendė Veronikos 
Trakimaites baudžiama. b\-<. 
Kaltinamoji yra kaimiete mer- 
“•ina, metu. Kilus rsz luvikli 
kaimo, Ge'lon-iiu vai s.

i raKimaite keletą metu 
draugavo siu savo kaimynu F. 
Janusukeviczium isz Mykoilsz- 
kiu kaimo. Žaslių vals. Ja- 
nuszkeviczius už Trakimaite 
buvo penkeriais metais vyres
nis, bet ji tiko jam in pora ir 
br .vo inkritus in aki.

Dažnai susitikdavo, kartu 
vaiksztinedavo. Januszkevicz- 
ius jai pirkdaves dovanu, nes- 
mylejes ir tikrai vesti žadejes. 
Bet 'laikui bėgant Jan-uszke- 
viezius nuo Trakimaites pra
dėjo atszal'ti, recziau teikdavo 
pasimatyti, o blogiausia, pradė
jo žvalgytis in kitas merginas.

Kadangi Trakimaite meiles 
ir atsidavimo keliu toli buvo 
pažengusi, tai nuo mylimojo at
sitraukti jai buvo sunku.

Januszkeviczius nuo jos to
linas, o ji be jo neturi ramybes, 
nuolat susigraiiižus, apsiverkus 
darbas krinta isz ranku, valgyt

Ponstva Juozai Žemelei, 
|Fz Pittsburgho, kurie lankėsi 
jczionais pas gimines per szven- 
tes, sugryžo namo.

— Vincai Jogei, isz Eliza
beth, N. J., lankėsi pas savo 
■^in-cle per szveatv^ aiii N. 
^liite ulyczios.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme sė-kanezios poreles: 
Stasys Krozas su -Cecilija Sla- 
vinskiute ir Jonas'Stapofski su 
Darata Zykievicziute.

— Szioje ligonbuteje likos 
padaryta operacijos Alvinui 
Kerevicziui, Helenai Buzys ir 
Leonardui Selvinskui.

— Mildrcda Draugeliute, 
kuri lankosi in State College, 
lankėsi per szventes pas -savo 
tėvelius ant 196 Schuylkill uly. 
ant Heights. Prie tos progos 
turėjo linksma vakarėli su -sa
vo draugėms ir prieteleis.

BERNO LAIMINGA 
NELAIME.

Vi'lkaviszkis., — Žaliosios 
val.scziv.lje buvo toks atsitiki
mas. Zanavyku kaimo iiiikinin- 
ko bernas veže in Vilkaviszkio 
geležinkelio stoti cukrinius 
runkelius. Sukant in plentą 
rdikia pravažiuoti geležinkelio 
begiąs. Vos užvažiavęs ant per 
vazos, pamate isz Virbalio pu
ses ateinanti traukini. Pa
sigirdo traukinio signalas. Su- 
szere arkliams rimbu, szie sto
jo įpiestijj ir tuo kart traukinys 
davė in vežimą. Bernas pasi
juto tarp -geležinkelio begiu, 
maie riedanczius vagonus.

lojus, iszlindo 
isz po vagono, bet gal del per
gyventos barnios per koki tai 
laika, buvo netekes sąmones. 
Susirk kisi'u klausinėjo, kas 
ji nutikę ? Pamatęs toliau b-e- 
sigananezius arklius, kurie isz- 
liko nesužaloti ir in szipuliiJ.s 
sudaužyta, vežimą, pradėjo su
sivokti, kas invyko. Bernas 
keistu budu iszliko -sveikas, tik 
truputi pradrekstas žandas ir 
sutrenkta gaiva. Nelaime in
vyko, per neuždarvta pervaža.

negyvas.
Policija, tyrinėdama 

dymo ap'linkybe-s, neto! 
vietos, kur Januszkeviczius 
buvo nužudytas, rado laiszka, 
kaltinamosios raszyta. Ji ra- 
sze tėvui kad Januszkevieziu 
nužudžius del to, kad jis ja su
vedžiojęs, sugriovęs gyvenimą. 
Ji ir pati nusižudysianti.

Buvo manyta kad Trakimai
te nusižudo kur misžke, ar nu
siskandino, nes namo ji nebe
grįžo. Misžke ir nakti praleido.

liyto laika girininkas misz- 
ke pastebėjo besisilapstanczia 
moteri, sulaikė ja ir pristatė 
policijai, kur jos asmenybe ir 
buvo isz-tirta. Vadinasi, mer
ginai pritruko valios sau gala 
pasidaryti, nors ir buvo nusi- 
staeziusi.

Teisiama ji prisipažino kal
ta, bet teisinos nužudžius todėl 
kad Januszkeviczius ja keletą 
metu apgaudinėjęs, žadejes 
vesti, o paskui pamotes, atstū
mės, sugriovęs jos gyvenimą.

Apygardos teismas Traki
maite pripažino kalta ir nu- 

ibuiide ketveriais metais sunk.
ėjimo.

— Szventes perejo malszei boj 
Mahanojuj, žmonelei sėdėjo na
mie ir lapmanstinejo ka jiems j vo 
tasai naujas metelis atnesz.




