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Non^W0M0000S0STAPYLE SOMALI
Del Kariuomenes LANDO PAIMTA

NORS SZIURAVO
GRINDIS

Bet Paliko $20,000

BAISI PABAIGA

EUROPISZKA KARE GALI TESTIS 
. PER DESZIMTS METU'

WASHINGTON, D. C -Prezidentas Roose-

Anglikai Paėmė Dideli Miestą 
Ir Bombardavo-Franciįa-—Pa-

Louisville, Ky. .Jokia nau
da neturėjo Baulina Eaddis, 60 
metu, isz suczedintb itnrto, ku
ri susiczedino >zi iiriiodaina 
m indis hotelinosem kenkdama

Jauna Moterele Užva
žiavo Su Italu Ant Geru 
Laiku-Liudna Pabaiga

Jersey Lity, N. .L Ilele 
na Sovhiski, 19 ui -tu motereb,. 

aut 1
Itaiijonu, Mafteo

Marmailoi. 35 n et u, ■ kuris .|U.. 
k u s.

daibin.iikko 
žiavo >ii

veltas pareikalavo kad kongresas paskirtu tris 
bilijonus doleriu del kariuomenes reikalu, isz sikelimas Amsterdame

mirė ana diena bf'L prie jos 
mirties niekas nejmvo kad ja 
suraminti — mirė apleida mm 
visu. Am galo kaimynai ūžti

kuriu dalis eis ant dirbimo nauju eroplanu. 
Prezidentas geidžia, kad kuogreicziausia skly
pas butu pasirengęs ant pavojaus, kuris kerszi- 
na Amerikai nuo Europiszku nevidonu.

Kariszki žinunai spėja, kad Europiszka kare 
gali testis per deszimts metu ir Amerika neisz- 
sisaugos nuo jos, todėl turi būti pasirengus

VOKIECZIAI
BOMBARDAVO

VALI JA

Anglikai Paėmė Brava' G raikai Paėmė In Ne- 
Nuo Italu J laisve 105,000 Italu

Kairo, Egiptas — Anglikaij Atėnai, Graikija — Pagal 
staigai paėmė miestą Brava,: Graikiszkus rapartus tai Alba- 
pamarini miestą kuris radosi įnijcj lyg sziolei Graikai paėmė 
nuo kokio tai laiko po Italu apie20 tukstancziu Italu in ne- 
valdžia. Taipgi paimta daug ■ laisve, likos užmuszta ir su- 

' kareiviu in nelaisve ir ginklu, žeista apie 80 tukstancziai. 
270 tukstancziu myliu žemes. Ant nekuriu Italiszku karei-1 Taipgi paimta 130 eroplanu,

Kairas, Egiptas — Anglikai 
paėmė dideli miestą Mogadis- 
co, sostapyle Somalilando, ir 
dabar turi po savo valdžia apie

tai valdžiai. Koroneris
i jos vargingoje grincze- 
snrasdanias kėlės banki- 
knygutes kurios parode 
velione turėjo susiianpi- 
bankose 20 tukstancziu 

Dabar valdžia jeszko

taip ii 
rodhai 
meile gryzo
mimo jier tilta Bnlaskey -Sky
way. Ar Italas buvo girtas ar
a ] i ja k i n t a s ja m i a m ot < ■ r ei e, it ai 
nežino liet vietoje varyti auto

Ii ir aniornobiJins nukrito že
myn ant g-eležiukelio.

Trenksmas buvo baisu,s. Ge- 
palikfo tūrio senos j i" -■argas, albegvs prie

nes
•kad
mis
doleriu.
jos giminiu kad lieji pasinau
dotu isz
■s.ku puolė

ant visko!

KITAS MASKOLIUS ISZEME LAISNUS 17 
NUŽUDYTAS METU ADGAL

Likos Slaptai Nužudy- 
tas Per Nežinomas

Ypatas

New York. — Rusiszkas isz- 
radejas, pulkininkas Mikolas 
Borislavski, 55 meilu, kuris ki
tados prigulėjo prie ęarišzkir
pulku bet nuo kokio tai laiko 
buvo apsigyvenęs Amerikoj ir 
badai iszrado orini torpeda ku
ri ketina, naudoti eroplanai, ti
kas slaptai nužudytas per ne
žinomas ypatas. Badai liaji 
torpeda nupirko nuo jo Ame
rikos valdžia. Jo motore ap- 
ręiszke įpalieijai buk jos vyras 
aplaike slapta kerszinanti lai- 
■szka nuo kokie tai žmogaus ku
riame kerszino jo gyvascziai.

Buvusis Amerikonisz- 
kas Gubernatorius Su
daužė Terla Vokiecziui

Sofia, Bulgarija. — Burinis 
gubernait orius George Earle, 
■isz Pennsylvanijos, kuris buvo j 

paskirtas mini steni um iii Bul
garija, turėjo ipesztine tūloje 
karczemoje, ‘kada Earle 'parei
kalavo Inu) orkiestros, kad 
•griežtu Angliszka szmoteli 
“Tiperary.” Vokietis kuris 
prigulėjo prie Vd’kisz’kos amba
sados pasipriežino ir mete bon- 
ka in Earle, sužeisdamas jam 
ranka. Tada Earle trenkė Vo
kiecziui per žanda. taip pavo- 
jiiigai, kad tasai dabar guli lo- 
vtbjo-

Manoma, kad Ėarįe jau kelis 
sykius turėjo ergeli su kitoms 
ypatoms karczemose. Kas buvo 
tasai. Vokietis tai da neda- 
žinota, bet tasai atsitikimas isz- 
vere dideli inspndi ant Ameri
konu ir Vo'kiecziu ir kas isz to 
gali kilti, tai nežine.

Tik Dabar Apsivedė
St. Louis, M<>. — Septynio- 

J ik 3.um.o J> i iga 1 s K.i -
roliiis T'rzegydi ir -pana Vera 
Sherhuk, abudu turinti po 22 
metus,'nuėjo in suda kur isz.si- 
eme laisnus ant apsipacziavi- 
mo. Nneja namo mane kad juos 
Ciidas suriszo mazgu moterys- 
leSf jiės nesuprato Angliszkai 
ir prasidėjo vestuves. Svetelei

Aii'giiszkli' : W 
ant Calais ir lai?

linksminosi nes ir jie buvo to
sios nuomones kad porele likos 
surišzti ir dabar pasiliko vy
ras 'su savo motore.

Tik ana diena iszsidave kad 
tai buvo klaida. Vaikai perkra
tinėdami senas popieras stal- 
cziuje, užtiko apsivedimo lais
nus ir parode tėvams iszaisz- 
k indam i. kad tai ne mot r i kai 
szliubo tiktai pavelinimas ant 
ėmimo szliubo. Tėvai tuojaus 
nuvažiavo pas magistrata. ku
ris juos suriszo mazgu mote
rystes.

Rado Dukrele Lavony- 
czioje Kurios Jeszkojo

New York — Eliuite, szesziu 
metu dukrele Petro Skarbek 
gulėjo sustingus lavonyczioje, 
kada jos tėvai, rūpinosi ir jesz
kojo po visa miestą, manydami 
kad mergaite paklydo ir nusi
davė ..pas palicija praszydami. 
kad jiems prigialbein ja suras
ti. Balicija pasakė tėvams kad 
kokia tai maža mergaite ran
dasi lavonyczioje. negyva, už- 
.muszta per automobiliu. Tėvai 
nusidavė iii lavcnyczia ir apsi- 
aszaroja: rado mergaite gulin- 
czia ant szalto mnrmuro.

Mergaite likos užmuszta per 
sunku troka kuris greitai nu
bėgo tolinus ir palicija negalė
jo sužinoti jo numeni ir nepa
žinojo mergaite pakol tėvai ja 
rado su pagialba palieijos la
vonyczioje.

Miestas susideda isz 55 tuks
tancziu gyventoju. Anglikai 
paėmė in nelaisve 3,000 Italu, 
daug visokio kariszko rnateri- 
jolo kaip ginklu, amunicijos ir 
maisto. Dabar Italai neteko sa
vo didžiausios aplinkines nes 
Anglikai turi tiesu kelia in Ad
dis Ababa.

DangeTTs 
nu užklupo
kur randasi daug kariszku 
dirbtuvių, padarydami milži- 
niszkas bledes.

Isz Amsterdamo danesza buk 
ten kilo kruvini maiszacziai 
tarp žmonių isz priežasties Vo- 
kiszko prispaudimo. Keli žmo
nes likos užmuszti ir daug su
žeisti.

Vckiecziai ana vakara bom
bardavo kelis miestus Valijoj, 
numesdami ugniniu bombų ku
rios uždege miestus. Badai 
daug žmonių užmuszta ir su
žeista.

viu surasta paliepima kad ne
pasiduotu nes kitaip bus nu
bausti mirczia .teigu kada su- 
gryžtu isz nelaisvės. Dabar An
glikai randasi tik 150 myliu 
nuo Mcgadisco.

Amerikonai Turi 1,000 
.-j U’orgu^ j

Washington, WC. — Ka ■ 
riszkas sekretorius Stimson 
apgarsino buk Amerikoniszka 
kariuomene turi sziadien 4,000

kariszko materijolo už 7 mili
jonus doleriu, 160 visokiu ar- 
mctu, 800 maszininiu karabi
nu, daug amunicijos, karabinu 
ir maisto.

Banditai Apvogė 
Brekeri 
—_—

Bottsviile, Ba. — Dtt baudi-

DARBO ŽINUTES
brokerio, ariimojo Malin-nio

noy City, prie Kaier’o vande
ninio prudo, ulaike loeniuin-i

tos vietos, ]taniai o ilk krrtva 
geležies ir girdėjo siljnius bal
sus po griuvėsiais. AtvažiaVb 
palicija kuri iszgavo užmiiszta 
llala ir mirsz.taimzia ILeh-na'.

Apie nelaime davė žinia ,‘mT- 
lįudiisiani” vyrui Helenos kai
po ir “nelaimingai ” paežiai 
Marmallo bet.ar isztikruju tie
ji “nelaimingi” gailėjosi uote 
kia vvro ir paežius lai sunku

kariszku eroplanu. Kožna die
na būna dirbami nauji eropla
nai su naujausiais pagerini
mais. Tautine gvardija turi 
300 eroplanu del savo naudos.

Db.troit, Mieli. —- Automobi- 
.. r t >i .ri i < iv <. i r'l oi’dv <11V ■
vesg kerszina straiku visose 
dirbtuvėse ir jeigu nubalsuos 
straikuoti tai apie 95 tulks'tan- 
eziai darbininku pames darbus.

kas .Mntieju hitkosk! ir R. Ju-■ įnspeli.
^UlL'-'s. <U'it. 234 do-; ,t.Įi' p:> huMįtt.u.
in automobiliu ir. my liiieziu poj-eltn amleriu

nuiiiszkejo nežine kur. Bolivija i rąidn ”, kurie trankosi bamiB 
ju jeszko po visa aplinkine., Jei. p,, tamsias vielas ir rc>i|- 

ha uzes.Buvo tai jauni

Buvusis Gubernatorius 
Mirė Staigai

Richmond, Va. — Harry 
Nice, buvusis gubernatorius! 
Maryland, valstijos mirė stai-Į 
gai. weirdies liga czionais, tu
rėdamas 63 meins amžiaus. Pri
liko jis paežiu ir vii na sunu. 
Buvo jis gubernatorium 1036 
mete.

Bomba Truko Pul - 
ruimyje

Sharon, Pa. — Kas tokis pa
dėjo bomba prie namo pulrui- 

i mio kuris prigulėjo prie .Jono 
! Budeszko ir smirde .visa pry- 
szaki namo. ' Locniniukas .su 
szeimyna likos iszmesti isz lo- 

i vu per drūti eksplozijos’.

§ Vokic-cziai. užgriebi lieja 
nuo paveržtos Francijos del 
savo naudos po dvi kiaules ir 
gyvulius kožna miliutą kairio 
preke taikos ir pasidavimo.

10 Darbininku Nu
skendo Su Troku

Montreal, Kanada. — 
Deszimts darbininku nu
skendo, kada didelis tro- 
kas inlužo per leda ant 
upes Lawrence, kada vė
žė leda. Penki kiti darbi
ninkai likos iszgialbeti.

Trekas prigulėjo prie 
Brinnelle Ledo kompani
jos.

2 Eroplano Nelaimes

Atlanta, Ga. — Didelis ero- 
pianas, tkuris susidaužė ežio-į 
miltinėje aplinkinėje likos su
rastas per jeszkotojns. Benki 
žmones likos mirtinai sužeisti.

Oak Lake, Manitoba. — .Jesz-|
I kotojai surado sudaužyta kii-1 

i iszka Kanadiszka ei.oplana 
k oriame radosi keituri užniusz- 
ti žmones. Nelaime atsiliko;

Į apie 200 myliu nuo Winnipeg! 
Kajiadoje.

Montreal, Kanada — Kana
da. pradėjo paskuliinet karisz- 
kus dariais ir sitatyti naujas 
dirbtuves kurios ketina kasz- 
tuoti apie 275 milijonus dole
riu.

Washington, D. C. — Lake- 
hurste statys eroplanu stoti 

! kuri .kaszitiios apie du inilijo- 
! nūs doleriu. Bus tai viena isz 
I didžiausiu eroplanu stocziu 
Amerikoj.

! Bethlehem, Ba. — Darbinin
kai ]>ri(; plieno dirbtuvių spi- 
resi padidinimo mokescziu ant 
ko kompanijos nesutinka nes 
darbininkai pareikalavo net 
25% daugiau. Dangeliose vie
tose '‘plieno dirbtuvėse darbi
ninkai. kerszina straikais ir 
valdžia pradeda tyrinėti prie
žastį tujii tankiu straiku.

PAPJOVĖ ŽENTELI
Vyskupas Uždraudžia 

Loszti Kazyrems Ir 
“Bingo”

Gavo 99 Metus In 
Kalėjimą

§ Septyni gali nai trinamo 
alkoholiaus yra. padirbta Ame
rikoj kas minuta. I’aji alkoho
liu arba sjiirita. naudoja žmo
nes ant visokiu skausmu.

Scranton, Ba. — Czioriai tines 
diecezijos vyskupas AVilliam 
J. Hafey iszdave ukaza visiems 
kunigams jo diecezijoj kad ne- 
losztu “■bingo” ne kazyrems 
ne tik per Gavėnia liet ir Ne- 
deklioniais. T 
loszti “h in go
t.inese svetainėse bet ir drait- 
guvese ir kliuliuose, ant 
dos bažuycziii.

i Fort. Wort Ii, Tor. —- Tėvas, 
kuris nudarė vyra savo 14 me
tu dukreles, ana.diena likos nu
baustas per sifda ant 99 metu 
in kalėjimą. Tėvas, Eai'l Thom
as Brewer, 40 metu, papjovė 
Horace Glenn, 19 rrietu vyra, 
savo dukreles. Tėvas surado

ne tik bažny- porele mieg.ka.inbaryje, Jovnje.

nau-
nežinodamas, kad jie yra a.psi- 
verlia ir manydamas 'kad Glenn, 
užklupo ant dukters, susirėmė, 
su jiiom ir mulure ji ant smert. 
Borele buvo slaptai, apsivedė 

pipie ka tėvas nieko nežinojo ir
§ Amerika

ant .pasilinksminimu ir tabako.
kiek ant mokslu, tai yra, 4,000 tas jirivode ji prie, žiidi.nstos 
doleriu kas minuta.

1 i ek

apgynime duktė r

NUŽUDĖ PACZIA

Ir Su Ja Susidegino g s  f

Randoiph, Vt. — Negana, 
kad (’baries Testlet nužudė sa
vo paezia 'bet po tam nuvilko ja' 
in netolima szieno stirta in 
kuri inkiszo po tam ji padeger 
l’o tam ]>ats apsilaiste gazoli
nu ir pats szoko in deganti 

'flirtą. Priežastis tojo baisaus 
pasielgimo buvo ta, kad labai 
nesutiko su savo motore ir ban
dė aplaikytl persiskyrimą o 
kad sūdąs jam ji liedavo, suma- 

i ne tokiu badu persiskirt su 
Įsziuo svietu. Borele paliko ke-j 

i turis mažus vaikus.

KIEK KASZTAVO PRAĖJUSIOS 
KARES

Napolecniszkos kares nuo 1798 lyg- 1815, 86.500,000,000. 
Krimisžka kare nuo 1853—1856, $1,700,000,000.
Ciciliszka Amerikoniszka, nuo 1861—1866, $8,000,000,000. 
Prancūzu—-Prusiszka, nuo 1870-—1871, $3,500,000,000. 
Angliku—Baurais, Afrike, 1900-—1902, $1,250,000,000. 
Japonu—Rusu, nuo 1904—1905, $2,500,000,000..
Svietine kare, nuo 1915—1918, $186,250,000.000.
Ižde Dedes Sarno (U.S.A.) sziadien sudėta 22 bilijonai 
doleriu aukse arba 77 procentas viso aukso ant svieto, 
kuris turi verte 28,660,000,000 doleriu. In laika pasku
tinio meto in Suvien. Valstijas likos prisiunsta du bilijo
nai, du szimtai-keturiolika milijonu doleriu ($2,214,000,- 
000) vertes aukso.

Priežastis atsiuntimo tiek aukso in Amerika buvo pri
siartinanti Europine kare.

? i
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Kas Girdėt
turi mokeiti jokiu mėnesiniu 
mok esc z i u.

Narys Naujos 
Kamisijos

* M- 4- 4- * x- 4 * ♦ * > m- * * * * >»• * * * *
SZVENTOJI RITA

Australijp yra rojum ant že-' 
mes. nors del sunkiai dirbau-’

nuo savo ineigu, tai yra nuo ai-' 
gos 75 tukstanezin doleriu ir 
kitu ineigu ir da su visokioms 
dadeczkoms. Jis moka.

vienu isz 
j bjauriausiu paproeziu žmogaus 
Ikuriiiom serga ne lik vyrai bet 
ir musu patogios drauges gv- 

i ’ . •' ivemmo moterėles, o ,tam t\ ir
teisingysta, kad prezidentas 
mokėtu padotka nuo savo už
darbio. Kodėl ne ? Jeigu biznie
rius moka, daktaras, advoka
tas ir darbininkas, jeigu jiems 
pasisekė uždirbti per metus dn 
tulkstanezius doleriu, tai kodėl 
negali moketli prezidentas ku
ris uždirbg 75 tilksta nezius do
leriu ir daugiau?

t Skaitome laikraszcziuose buk 
kokis tai imkanikas iszrado 
nauja kuy«a kuri skaito pati 
fsave. Tai ra maszina, panaszi 
jn t rN ’-anus kurie patys save 

.skambina, karta užsuki kokia 
lai rankena ar paspaudi elek- 
Irikini guzikeli. Tn. maszina in- 
dedama knyga, paspaudi guzi
keli ir knyga pati save skaito. 
Klausytojas tuo tarpu gali 
įdirbti ka nori, vaikszt ineti po 
kambari, knyga, it oi skaitys kol 
klausytojas nori. Szis- iszradi- 
mas bus labai naudingas užim- 
ii-ems žmoniems arba žmoniem-s 
turintiems nuvargusias akis o
dar naudingesni s, žinoma, ak-\.ziu ir būti už juos atsankanti, 
Items. Sakoma kad tokios kny
gos jiebus labai brangios.

musu pirmutinis levas Ado
mas, Rojuje, iszsikalbineda-i 
mas isz grieko pasakė pirmu
tine melagyste, suvalgydamas 
o’buoli kuri jam .Ieva davė. i

Sudėti kalte ant kito peeziu
i vra papratimu nuo nepamena-; 

mu laiku ai' tai tarp civdizavo- 
t n ar lauki niu taut u.

Kalte ;taw yra levu, kad le-; 
vai nuo jaunystes nemokino; 
mus mylėti teisybe ir kokia bu
tu pasekme kalbėdami neteisy
be. Kūdikis isz mažens privalo 
mokytis kalbėti teisybe.

Yra žmonių kurie prisipa- 
žysta. prie papildymo klaidos. 
Daro tai ne del to, kad sarma- 
tytusi savo pasielgimu bet sar- 
maitinasi melagystes ir prisi-

j visko pasitaiko szeimynos gy-„gelių.stebuklu. Del to jį pava- 
. veii'ime! Kiek daug skausmu dinta “Globoja sunkiose gyve- 
dažnai užgauna motinos nimo valandose.

GRAŽUS PAVYZDYS I'ld 
:: MOTEREMS

. -H-K-lc-K-K******-*******-)'******-*' |)|i [

Kakaliku im.iterems. Ji bu- 
iszteke jusi. Aszt uoniolika 1

■sus metus, — kaip skaudu! O 
gal kuris nors vaikas jau pa- 
szaukias in amžinybe? Gal vy
ras susirgo ir mirė... Czia tadj111'1’

.nose. yra. didųlis. .puo-.sziTii’t'ls) 
virszkinamu daliu. Szioj szalyj 
mums reikia daugiau kiekio 
valgyme, mes valgom perdaug

I nudailintu valgiu. Palaikymui
Į žmcgiszkos maszinerijos gerai 

" j reguliuojamos ir veikianezios, 
reikia tinkamo maisto.

Žmogaus Sveikata
Didelis skirtumas yra Itarpej

“plonos” ir “menkos”. T’ir-1 
mesne padėtis yrą pageidauja-|

i”'N!d7'..L'!:!Njh'j'bNera Kito Tokio Laik-
'raszczio Kaip “SauJe!”i po žim.na, ji lao.ii pakilo dory- ypa religinga. Motore, kuri vra 1 * tureli

bose ir verta sekti kiekvienai.: persiemusi szventuoju Kataii-: ’>zv
Kaialikt i moteriai. ku tikėjimo mokslu, net ir di-, ;1-kys yra tinkamai užlaikomoj (Juodotina “Saules” red

j Ji gimė Italijoj, 1381 metais, džransioj nelaimėj nv].)asiduo-j klin<> k'eras paveikslas. Neda- 
Savo jaunysite .praleido szven-j<|a juodam nusiminimui. Jijsverimas nėra tai]) pavijingu 

suangųsiems kai]) ; 
ežiams vaikams bei

įvaldyti ir pasižymėjo labda-i Bet dar vienas baisus kandy-ra i »ei 
menku.

Savo jaunysite .p
I tam nekaltume.
1 malda ir vienatve, mokėjo sud gyvenimo sunkenybe

Brisi u nezin tam istoms nžmo- 
sti už laikraszti “Saule” 

a aiigan-!;))p vjso me(0 p. atsipraszau 
geriausiai (e;,p įig.J užvilkimui su už- 

per riebiu nei per mokesezia. Vėlinu jums, kad
rybe. Visai nemanė teketi.

nijoįriti moterų vienuolyną. Sa
vo sumanymą atidengė savo tė
vams. Tacziau jie jokiu budu 
nenorėjo pritarti savo dukters 
tokiam sumanymui. Norėdami 
snszaknimis iszrauti tas min
tis isz jaunos Ritos galvos, pri-

mas sutiko szventaja. Jos abu 
sunūs, turėdami, kaip jau 
nota, karszta, neramu, tėvo 
da, žūt but norėjo krauju
kerszvt savo itevo nžmnszo-

mi- 
bu- 
at-

jams. Jie sakydavo, kad tol 
nenurimsia, kol neužmiisz ana 
galvažudį. Tuo laiku Italijoj

Tėvu ■privalumu yra mokyti 
savo vaikus kad melagyste yra 
tokiu pat blogumu kokiu yra 
blogas pasjelgimas.

Del i'tuju, kurie turi narsu
mą prisipažinti prie savo kal-

Edward C. Eicher, narys 
Securities and Exchange ka- 
misijes nuo 1939 meto, yra 
buvusiu kongresmonu isz 
Iowa.

džioj Rita prieszinosi tėvu va
liai. Bet, supratusi Dievo valia 
paklausė savo tėvu. Rita nusi
leido ir susituokė su vyru, kuri

ktszkumo, kąržygiszkumo žen
klas. Bet, žinoma, tai ne Dievo

Dievas duotu sveikata ir pajie- 
gas darbuotis tolinus, del labo 

kiek svaru, reikia dagauti irj Lietuviu. Asz skaitau ‘Saule’ 
apsvarstyk ar neturi kokiu up-Į j;1Į1 J5 motu, ir skaitysiu ja. to- 
sirciszkimu kurie reiksztn li.ga.l li;ll|S nes ki(f) tokio ]aikrasz. 
-Jeigu taip, tai pasitark su X.v-i ežio kaip '
dyitoju tuojau. i Amerike,

Pamainyk savo ypatiszJkus! smagiausias,
paproezius, jeigu tai]) reikaliu-į sllpra!itamiausias ' laikrasztis, 
ga daryti, 'kad galėtum miego-’ 
t i a’sztuojies ar devvnes valan-

sužinok

“Saule” 
žodžiu

nesiranda

geriausias ir

ISZ LIETUVOS Tuoj po vestuvių Rita pama
lė, kad moti rysis luomas bus 
jai nelaimingas. Jos vyras bu
vo karsztuolis: del menkniekiu

Skaitlis ubagu Rusijoj, ku
rie užklumpa! ant praeigi.u 
melsdami paszialpos, taip pra
siplatino kad valdžia nežino 
ka su jais.daryti, ir visi stengi* 
mat praszalinti laja “kolera” 
1 uju ubagu nuėjo ant niek. Ar- 
(Ihmsm -yra* tas, kad žmones 

ledrysta atsakyti paszial.pa 
denis ubagams kurie žmogų 
kaišei iszkeikia. visokiais žo-

da yra viltis pataisos ir prie to
kiu galima, prilygini žodžius 
Kristaus: “Eik, ir daugiau ne- 
grieszyk,” — bet paprasti me
lagiai niekados nepasiilaisys. 
Atsiminkime ant prasergejimo 
Szvento Raszto kuris .mokina 
kad levu melagystes yra. vėl
uos. Todėl verta turėti ant at
minties LietuviszAa priįežodi: 
‘• kas ni(‘lTti).ja‘r^^tf’‘n-Teigia-. ’’

Uždrausta Savo Pinigu 
Pasiimti

Vilniaus prokuratūra pati

pira i r • J. Kliota kurie isz savo 
stiklo falbrik 
27,000 litu.

toksai vyras buvo kibai nema
lonus jaunai moteriszkei. Bet 
Rita maustė: “Dievas uždėjo 
man szita kryžių ant mano pa
ežiu, del to Turiu kantriai nesz- 
ti”. Ji nepykdavo, nckolioda- 
vo savo vyro, — net ne žodelio 
nepraši t ardavo savo piktam 
vyrui. Pradžioj žmonos tylėji
mas vyra "(Jir labiau erzino.

—T~::-------- ITūlas salinninkas stojo prie 
dangiszku vartų. Ten pradėta 

g v veniniu

Žydelis Majoro,

džiais ir iszplusta ir nekarta tyrinėti jo praėjusi
spjauna ant jo. Norints valdžia ir kiek gero jis padare ant že- 
juos aprūpina maistu ir prie
glauda bet jiems niekad neuž
tenka.

Beveik trenkta dalis

mes. Isztyrineta kad jo viena
tiniu geru darbu buvo kad jis 
davė kokiam tai vargszui de- 
szimts centu. Buvo tai per ma
žai idant gautis in dangiszka

Prieini miesto burmistru Ko- Jautriai 
miinistai paskyrė Epszteina 
K-omunista Žydeli.

jj^det^r —iii savo kant įlybifl^K
i nsi padflH '̂

jo žmoiu^^Kokias skriaudas pas 
net ir kuinszkus užgavimus, rios

pradojo 
tvarkytis. Bet dar ilgai nein- 
stenge galutinai užslopinti sa-

loj.il Suv. Valstijose lanko vi - j karalysta bet aniuolai pasigai- 
sokias mokyklas — mažųjų Įėjo jo kad jis nors karta pasi- 
vaikneziu mokyklas (kinder-1 gailėjo vargszo. Bet taji daly- 
garten), vakarines mokyklas, I ka apsvarstė szventas Petras

Kaune Dabar Parduo
da Daug Deszros ir 

Sviesto Rusams

mo. Kai tik jis pajusdavo sa-

augusiems ir uiiiversiiietus.
Suv. Valstijų Apszvietos 

Bjuras apskaitė kad sziadien 
lankosi in taisos mokyklas apie 
28 milijonai studentu. Kolegi
jose ir nn i versi t etnose randasi 
apie pusantro milijono studen
tu. Apie puse milijono studen
tu lankosi in amai ninku mo
kyklas kuriose mokina visokio
amato ir naminio darbo del ' prapulties? 
merginu.

Ims komisa- 
virtina, kad 

kuris paszauke: “Atiduokite Kaune dabar ]>ardnodama du 
jam taji deszimtuka ir tegul ei
na sau žemyn in pekla.”

Banasziai su daugeliu žmo
nių kurie save persistatė už 
mielaszirdingus bet nuluptu 
kaili nuo žmogaus.

Moterėles, ar jus žinote kad 
jus galite iszgialbeti svietą nuo

Tikru darbininkiszku rojum 
ant žemes yra Australija kuri 
yra. vienatine szalis anit svieto 
kur visi, turi lygias dalis svie- 
iiszko turto. Darbininkiszkos 
drauguves tai]) ten surėdo kad 
kožnas Australiszkas darbinin
kas turi savo nameli su darže
liu ir auitomobilium, dirba 44 
valandas ant sanvaits, tai yra, 
nuo Panedelio lyg Net vergo po

ris daugiau deszros, negu buvo 
parduodamą I 
Lietuvoje.

jis ifuoj iszeidavo isz namu ir 
tik tada sngryž'davo, kai jau 
v i s i szka i n us i ram i ndavo.

Tokiu budu Rita savo szvel- 
numu pergalėjo savo muszeika 
ir karszta-kranji vyra. Be abe
jo sziadien ne vienas vyras pa
sitaisytu, jeigu jo žmoną ture-

kapitalistinėje tu >k‘k kilnios meiles ir pašiau-

klausytojams

kuri niekas negali papeikti. 
‘•'Saule” skaito vargingi, tur
tingi, kunigai ir bedieviai. O 
norints nekurie peikia. “Saule” 
bet paslapta skaito ir ja giria 
kad lai “fain” laikrasztis, 
kaip pats nekarta girdėjau.

instailymo joki tautu papro- 
cziai negali panaikinti.

Dienu dienas Rita drebėjo 
isz baimes. Kiekviena diena, 
kiekviena valanda, galėjo jai 
p ra nesat i, kad jos sunūs užmu- 
sze žmogžudžius. Ka-gi tad da
ro szventoji motore? — Ji mel
džia Dieva, kad vercziaii mir
tų jos sūnūs, negu kad suteptu 
savo rankas žmonių krauju ir 
savo siela pražudytu. Ir... isz- 
klause Dievas jos maldos! Abu 
sunirs apsirgo ir mirė.

Krikszczioniu motinos! Ar 
gali Imti didesne auka ?! Jauna 
naszle aukoja savo abu sunu!... 
Iszlikro, baisi auka! Ji labiau 
Lroszko amžinu dalyku, o vis-

Ižęmiszka laike tik kaipo 
ernone siekti amžinybėn. Ir 
mus yra daug moitinu, ku- 

; ramia sanžine žiuri in sa
vo suims ir dukteris, kurie isz- 
t'isus metus gyvena griekuose. 
Tula motina net leidžia, savo 
sunui ar dukteriai ineiti in ne- 
Katalikiszka moteryste ir 
džiaugiasi kad jiems sekasi. 
Bet amžinybe ?... Deja, apie tai 

i dažnai nepagalvoja musu moti-!** n(>s‘. . . . J SMirus vyrui ir vaikams, 
ta liko vienui viena pasaulyj. į * 
Nors buvo dar jauna bet jai nie-j* 
kuomet, neatėjo mintis apie J 
naujas vedybas. PrieszingaiJ* 
joje vėl pabudo senos milinys j* 
apie vienuolyną. Ir isztikro, ji 
pasiekė savo tikslą. Greit tusio
jo in ta pati Augustinijoniu 
vienuolyną, in kuri dar jauna 
Imdama, norėjo instoti.

Vienuolyne ji labai pavyz
dingai gyveno. Ji dažnai ap- 
manstydavo Kristaus kanczia.i 
Karta, iszgirdus labai grandie 
apie Kristaus kanezia pamoks-'

ir daugiau 'kasdien atvirame

valgyk užtektinai gero maisto.
Žmogaus kūnas reikalauja 

nekuriims svarbius mineralus 
kurie yra reikalingi musu, eg
zistavimui. Kalciam yra piene 
ir kvorta ant dienos užtikrins 
vaikams tvirtus kaulus ir dan-

kuris duoda, raudona krąuja — 
yra 'kiauszinio trynys. Kitas 
turtingas geleže maistas yra 
kviecziu selenus. Visos selenus 
yra tikrai sveikas maistas del 
dvieju priežasezin: pirmiausia 
dėlto, jog jose yra daug gele
žies ir fosforo ir tie mineralai, 
apart biidayojiini) kaulu ir 
kraujo,* s.'rtfiuiim'kr'W'iiJ^.iriu 
veikimą. Antra, kadangi sele-

ro pasisekimo. Pasilieku jusli 
.senas skaitytojas,

C. Stulga,
isz Elizabeth, N. J.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS |

...IR MALDA... J

Viesz. Jėzaus ir *
/ \ Motinos Szvencz.5

Sapnas • Motinos Szven- J 
cziausios, mieganezios * 
ant kalno Alyvų, žemei J 
Batanijos, bažnyczioj J 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. *

Preke, 15c
kojimo kaip Szv. Rita.

Rita turėjo du sunu. Deja, 
szitie ne in motina bu vo pana

gi karsztuo- 
is. Delia! to 

j liūdna buvo ju szventai moti- 
tnai. Ji laibai prasze Dievo kad 
Jis sergėtu jos vaikelius nuo 
blogu darbu.

Karta atsitiko visai netiko*

nepasaka, 
sviestas ir deszra parduodami!™’ l>et 'buvn ir-
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MAHANOY CITY, PA.
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SKAITYKITE “SAULE”

Tai]) tvirtina J. B. Priestley 
kuris apreiszke Angliszkoms 
moterems ant susirinkimo ana 
diena, Londone, kad po karei 
moteres turės daugiau rūpintis 
a.pie iszgialbejimo svieto nuo 
visiszkos prapulties. Sake jis: 
“Jeigu moteres atiduos svietą'

rininkams ir ju szeimynoms.
Liet u vos darbi n i pikai svii 

to ir deszros negali inpirkti.

Nauja Malda-Knyge
VISUOMET

sti musu svietu kurie nori ji vi- 
_ ___ __________ .. o . ,, , siszkai isznaikinti. Iszgialbeji- 
devynes valandas. Petnyczioje Imas svieto prigulės nuo mote-
dirba tik asztuones valandas o 
Sukatoje ir Nedalioje visai ne
dirba.

Geras darbininkas uždirba 
■paprastai po 240 iki 300 auksi
nu per sanvaite. Vali joj valdžia 
duoda kasztus ant vaiku moks
lo o katras darbininkas pabai
gia G5 metus, aplaiko 50 auksi
nu ant sanvaites ant pragyve-

“Jėzus Mano Pagelba Gy-i 
ivcn'mo, Vakare ir Mirties Va-j 
landoje” yra tai vardas naujos! 
Malda-Enyges Krikszczionims j

", . k., j.- ..... Katalikams, su maldomis ir pa- d.
visiszkai. Juk sziadien matome .... , . . z, ,, mokinimais ant visu metu ir ,

kiekvienam reikalui priderin
ta su giesmėmis. Labai dide
les litaros.- Graža's apdarais. 
Labai paranki knyga del tu, 
kurie turi silpnas akis, nes ne-į 
reikia akuloriu skaitant szia 
malda-knyge. 3% 
coliu didumas;

riu kurios savo .szirdy.se netu
ri tojo, žveriszkumo koki turi 
vyrai, kurie geidžia vieni ki- 
'tus isznaikinti. Todėl jus, mo-1 
teres, turite stengtis kad apim
ti valdžia ant svieto ir iszgial
beti ji nuo visiszkos prapūl-' 
ties.”

Gal ir teisybe nes moterių 
szirdys ne yra tai)) užsikietejn-’ 
sios kaip vyru.

nytoja, kad Jis duotu jai nors 
viena raszketi isz savo vaini
ko. Vos tik ji pabaigė savo mal
da, jos kakta siržeide asztrus 
dyglys. Be .to, Riita pajuto toJci 
kūno skausmą kad ji be .šamo-j 
nes puolė ant žemes. Rita, per! 
visa savo gyvenimą nesziojo! 
szita žaizda ir per tai daug isz- 

'! kad jos vyras visai neįtikėtai kentėjo. Turėdama 72 metus^ 
. .'i ■ _.. ...... i:.. I z:..... :: r-■..r,..-, t :

buvo žmogžudžio ranka nužu- 
Idytas. Kokia ji pasirodė kilni 
jmoteriszke ir sziame atvejyj! 
j Gavus žinia, isz didelio susi
jaudinimo krito be žado ant 
žemes. Kai atsigavo, jos szirdis 
buvo paskendusi liūdesio ir 
skausmo juroje.

Ji labai lindėjo ypacz del to,

Maida Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

Dalejdus

Preke, $2.50
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE

atsiskyrė -su sziuo pasauliu.'amžiaus, ji sunkiai susirgo. Li-, 
Labai buvo jai skaudu likti ga tęsęsi keturis meilus, kol .pa-, 

z, jauna naszle, su dviem nesu-Įgaliau mirtis ja iszliuosavo isz 
col. x b/2 v;1](p)inajs sminmis. Bet ji ra- tu kaneziu 1457 mete.

592 puslapiu. Į....... .  Die,,,,,;,,. To-
] je didelėje nelaimėjo ji pasiro- li „ , .
de esanti labai tvirta moteris, szventaja, szaukesi jos užtary- 
Ji kantriai nesze savo krežiu mo. Y.patingai-gi po jos mir-

I ...................... 1
paskui savo Dieviszkaji Iszga

i nytoja.
I Šiitai gražus pavyzdys! J ui’

Jai dar gyvai esant, dauge- 
žmoniu ja garbino, kaipo

ties tikintieji burinis plauko 
i prie jos grabo ir meldėsi. \ iesz-

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $100

“SAULE” Mahanoy City, Penna.
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BOLSZEVIKISZKAI
Atsitikimas Isz Tebyrio Padėjimo Sovietinėj Rusijoj.

Dideliame Szadinsko kaime, I 
kuris fillypto placzei iszsidrai- 
kos neužmatomoje Stepu lygu
moje, gyveno didžiausias viso 
kaimo ūkininkas Nikon Petro- 
vicz Snslikov. Buvo tai nemo
kytas žmogelis ir kupczins, 
stipriai pralobęs laike kares, 
kaip tai daugelis žmonių pra
lobo, pralobo ir tojo kaimo gy
ventojai.

Nikon Peitroviczius turėjo du 
sūnūs isz 'kuriu vienas, vyres
nis, Steponas, radosi kariuo
menėje jau trys metai tolimose 
Vakaru .strielcziu grobese. Jau
nesnis, Jonas, slankinėjo na
mie nieko neveikdamas.

— Dievo korone su tuo vai
ku M anka, — pasiskunsdę vo 
nekarta Nikonas savo kaimy
nams.

Buvo tai vienas isz tu Ru- 
siszku szalapuczriu kuris dū
domis czirpindamas per visas i 
dienas siausdavo po karczemas 
girtuokliaudamas o prisigėrės 
Imtinai kam nors- galva per- 
skeldavo. Nekente jo visas kie
mais, pramindami ji razbainin- 
ku o senasis tėvas turėjo nekar
ta užmokėt i pinlgiszka bausme 
už suskaldymą pakausziu. Kol 
buvo teveikiamas ir limbu ap
daužomas tai da buvo gerai 
bet kada paaugo ir brolis Ste
ponas iszejo isz namu, Marika 
pradėjo muszti savo senus te
veliąs.

Per vienas Užgavėnės, kada 
tai sujunda visi Siberijos kie
mai, Manka Suslikovas lyg 
paskutiniam daede viso kiemo 
gyventojams.

Nusilakęs kaip nesat veriraas 
sulsipesze su kitais jaunais 
žmonimis už savo mylima Bun
ka, ir kerszindamas peiliu su
badė savo prieszininka ir mer
gina. Negana to, pavojas namo 
sz.riko su kirviu ant t oy o ker
szindamas nužudymu už tai, 
kad jiitevas iszbare.

Susirinko valscziaus sudžia 
ir kiemo vyru susiejimas. Atsi
vedė Manka h- visi vienbalsei 
nutarė idant .iszvaryt Manka 
isz gimtines apygardos. Už sū
naus isztremima balsavo ir tė
vas, norinis gana jam szirdi 
skaudėjo ir pesze savo ilga 
barzdą nerimianjancziai.

Ant rytojaus iszvažiavo prie 
namo Nikon o Petro vieži aus 
namu valscziaus treige (trimi 
arkleis kinkytas vežimas). Se
noji Susirkoviene, verkdama, 
atnesze sūrini nedideli ryszuliu- 
'ka o tėvas padėjo ant .stalo ge
roka pluoszlta pinigu. Kailineis 
apsivilkės Manka, paėmė pini
gus ir ryszeli ir neprataręs ne 
žodžio in nieką atsisuko in du
ris.

■ — Atsisėsk ir persižegnok 
ant kelio, eik szen, palaiminsiu 
ant kelio, — pratarė tėvas.

. — Eikite po velniu su jusu 
palaiminimais! Gyvensiu ir be 
ju.. 0 tu, seni, atsimink, jog 
mane, paminėsi. Atsimokėsiu 
asz tau už viską! — kerszinda- 
raas su kumszczia iszejo, už
trenkdamas duris.

* * *
Už menesio nuo tojo laiko 

kilo kruvina revoliucija, po 
tam viskas Rusijoj persimainė 
o ant galo užėjo Bolszevizmas.

Nežinomi žmones pastojo 
liamisoriatis, visoki prasižen
gėliai isz katorgų buvo ju rė

mėjai ir pagialbininkai. Mies
tuose buvo da szioks tokis pa- 
redkas ir draudimas bet kai-1 
rn.un.se velke kas tik norėjo o- 
daugiausia, isz tamsiausiu re- 
voliucijonieriu — arkliavagei,' 
kontrabandai, pleszikai ir ki-1 
toki vieszpatavo ir turėjo už-į 
eme visokius urėdus-. Visokios, 
bausmes ir rekvizicijos smau
gė gyventojus, žudinstos ir su- 
szaudymai a-tsibuvinejo ant 
kasdieninio paraiko, papildy
tos per raudonuosius.

Szadrinske atsirado Manka 
Suslikovas ir apsiszau'kes vy
riausiu valscziaus kamisoriu

i ir Revoliucijos Tribunolo Pir ■ 
miniiikn pradėjo pagal savo 
norą vieszpatauti.

Po keliu dienu liepe uždary
ti in kalėjimu apie dvideszimts 
kaimo vyru, tarp kuriu radosi 
ir jo tėvas. Apszauke jog per 
"udžiaus nusprendimą, visas 
turtas Nikolo Pelrovicziaus 
yra atimltas o kiti gaspadorei 
turi užmokėti dideles bausmes.

Da to neužteko. Po keliu die
nu. vėla likos apszauktas nau
jas nusprendimas, pagal kuri 
deszimlts ‘ ‘ buntovezikn ’ ’ isz 
Szadrinsko yra nusūdyti ant 
smert- per nusprendimą. Tarp 
nubaustu ant smert radosi ir 
Suslikovfįs, tėvas Mankos.

Sudejavo ir verke visas kai
mas o senoji Su si ik oviene puo
lė ant keliu priesz savo sunu 
kamisoriu Manka. Per gvolta 
prasimusze pro “raudonąja” 
sargyba ir inpuole in vals
cziaus namus kur rado sunu už 
raudonai apdengto stalo, tarp 
raudonu vėliavų.

— Manka, tu kryžiaus netu
ri! Netikėli tu! Bedievi! — su
riko nesavu balsu nelaiminga 
motina, puldama ant keliu prie 
stalo.

Keli raudonieji priszoko pa
griebdami ja už ranku.

— Palei skit! — paliepė Man
ka atsistodamas. —- Ko reika
lauji — szaltai užklauso moti
nos.
Kaip tu drysti apsūdyti savo 

locna tęva ant smert ? Kur tavo 
suniszka szirdis? Kas tu, ar 
velnias ar žmogus? — klykė ne 
savu balsu nelaiminga motina.

—- Asz tarnauju revoliucijai, 
man vis tiek, ar tėvas ar moti
na — jeigu Buržujai (turtuo
lei), Proletariato (betureziu) 
siurbėlės ir revoliucijos prie- 
szai, turi žūti, kaip žus visi 
buniovyzikai!

Nedrysk suterszti savo ran
kas tėvo krauju! Dievas atker- 
szys -tau, tu Erode! Gialbek 
nors savo tęva, tu Judosziau!

— Iszveskit ja! — paliepė.
— Buk ]) rakei kit as, szunie! 

Lai nudžiugta tavo rankos! Lai 
szunes iszdrasko tavo kaulus, 
prakeiktas! — szauke motina 
vilkdama pro duris per raudo
nuosius sargus. 1

Ant ulyczios krito nelaimin
ga motina, vaitodama dar ir su 
k u m szcz i om i s gr u mod a m ;1
szauke:

— Buk praikeikitas ant am
žių! Erode! Judosziau! Anti
kriste!. .

* * *

Apie ketvirta valanda isz ry
to isz kiemo kalėjimo iszejo bū
relis nusodintu ir ginkluotu 
raudonųjų ir sustojo ties vals- 
eziaus namais. Isz (ten iszejo 
kaimo komendantas, bizūnu

iiC'Szinas ir kiti kareiviai su 
f

špatais, iiusudinti ant smert. (
Pakluonėmis visi nuėjo in 

nedideli, reta beržynėli, kurio 
viduryje buvo didokas vaInas 
piečius.

— Gana, -sustokite! — sirszu- 
ko komendantas ir užbrėžė sa
vo kardu rasotoje žemeje dido
ka keturkampi ir pa'liep-e kas
ti.

Nei žodžio .neisztardami, tik
tai vienas in kita pažvelgė, per
sižegnojo tris kartus, placziuo- 
ju sitacziatikiu kryžiumi ir del
nus suspaudė viens kitam, pra
dėjo kasti lengvute Stepu žeme.

Rytuose aiszkei pasirodė pir
moji ryto auszra. Kieme sulojo 
szunes, sugiedojo gaidžei.

Ant suszaudymo apgudintu 
kasė -sau viena didele draugisz- 
ka duobe, tyloi, be žodžio, lyg 
buku dirbę dideli darbu, prie 
kurio ne yra nei jokio laiko 
ant pasikalbėjimo. Vieni 'buvo 
žili, baltoms galvoms žmones, 
jau atgyveno savo amželi, kiti 
sveiki, vidutinio amžiaus vy
rai, palike paežiais ir po kelis 
vaikus.

Na. jie jaute dirbdami ta dar
bu ? Kokios mislys vargino ju 
duszias, nežinojo niekas o tie, 
kurie szaltai. srovėdami in ju 
dar'ba 'žiurėjo, nesirūpino apsū
dytųjų jausmais.

Vis gilyn ir gilyn smuko ka
likai in duobia, supildami ap
linkui augszta juodos žemes 
kapa o kada, jau nebuvo ju ma
tyt, komendantas vela suriko:

— Gana! Iszlipkit! — ir su
statęs- visus an|t< vieno kranto 
veidais in duobe, paliepė rau
doniesiems užimti vieta per 
dvideszimts žingsniu už ju. nu
garos.

Pro laibus baltus berželiu 
liemenius prasiskverbė pirmie
ji saules spinduliai, apszvies- 
dami juoda duobe ir isz'blysz- 
kusius, nors prakaitaujanezins 
žmonių veidus.

— Brolycziai! Atleiskite man 
jog asz esmių žmogžudžio (tė
vas! — staigai paszauke. vidu
ryje stovintis eileje Nikon Pet- 
roviezius, numėtė kepure, atsi
klaupė ir persižegnojo.

Suklupo ir 'kiti, kaip nulauž
ti beržai, ties savo kapu mels
dami es.

— Vieszpalt.ie, iszgial-bek ir 
palaimink musu duszias..! — ta
rė j u lupos.

— Kelkitės! — suriko ko
mendantas. bot. ne vienas nepa
kilo. Komendantas kurezei.pa
szauke “Pli!”

Sutai’szkejo szautuvu užda
rai, tyku ryta, perplesze trum
pas, sutartinis szuviu balsas ir 
volą viskas.aptilo.

* * *
Žiemos laike in Szadrinska- 

šugryžo kartu su kitais paleis
tas kareivis, vyresnysis sūnūs 
S u si ik ov a-s S t ep onas.
' Tėvo name p nikei gyveno 
kamis-orius, jo brolis Manka, 
augsiltas gražias gonka-s puo- 
sze didele raudona vėliava, ke-

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI?!

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiuneti 
15 coliu ploczio x 23(11 coliu ilgio, 

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota laiszka. 
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Peržiuro Prisiunstas
Drapanas

Atsilankius in Dartmouth 
karaliene Elzbieta peržiūri
nėja drapanas prisiunstas 
per Amerikoniszkus gyven
tojus del vargszu ir mažu 
vaiku Anglijoj kurie nuken
tėjo nuo Vokiszku bombų ir 
neteko pastogių.

lies tokios vėliavos plotojo ir 
ties valscziaus namais. Stepo
nas nudžiugo nes ir jis buvo 
persemtas Bclszevizmo rauga- 
lūs nes Bolszeviku žodžiai taip 
grąžei skambėjo ten ant fron
to, džiugindami nuvarginĮtuo- 
sius kareivius apkasuose gu- 
linczius.

Bet kada Steponas iszgirdo 
apie visas baisybes ir t-evo nu
žudymą per pa liepimą -savo 
brolio Manko, apsiverkė, su
griežė dantis ir tiktai vienas 
davėsi girdėt isz jo gerkles:

— Prakeiktas tėvo žadinto
jas!

Steponui tair> Bolszevizmas 
pabjuro jog negalėdamas isz- 
buti savo teviszkeje, rszkelia- 
vo in Anglija kur ir sziadien 
randasi, melsdamas Dievo 
idant nubaustu tėvažudį ir vi
sus Bolszevikus už padarytas 
skriaudas ir kad iszliuosuoltu 
jo Ievyne isz tojo prakeikto 
Bolszevikiszko ‘‘rojaus”.

:-: LAIMINGAS
GIRTUOKLĖLIS

Monologas.

Giiituoklis vakare eiua gat
ve, rankoj neszasi liktarna. 
Sustoja, apsidairo ir pradeda 
kalbėt:

— A, kad Stave dievai! Kur 
asz dabar užėjau’... Bet tai nie
ko — nepaklysiu. Sztai baczka 
stovi, sesių ant jos ir vėl mano 
laime...

Tai tik laimingas asz. Kur 
tik einu, kur tik pasisuku, tai 
vismano giliukis... Vakar nu
ėjau pas Repožinska- in saliu- 
na, ten užtikau geru žmonių ir 
nors pinigu neturėjau bet pri
sigėriau, kaip tas verszis isz 
balos!... Sziadienu einu sau na
mo; sultikau savo sena pažins- 
tama Kaži Kvailiauska. Jis ge
ras mano draugas. Nusivedė 
mane pas Džionsona ir vėl sa
ko: gerk, kiek tik tau telpa... 
Ha, ha, ha! Mano giliukis. 'bro
lycziai! Kad traukiau lai trau
kiau!. . Žinot, asz toks žmogus: 
jeigu man duoda, Itai ir traukiu 
nes kaip kada reik net ir ant 
keliu dienu prisitrauki. Tas 
tiesa ha asz pinigu neturiu... 
geriau... (žaksi).
i 0 dabar, traukiu sau su savo 
lilktarna namo. Einu kaip su 
dienos saule ir gana. O ka jus 
man padarysit? A, tik Dieve 
duok, kad jus itoki laimingi

butumet...
Ha, ha, ha!... Bet kaip jus 

sau norit: asz noriu miego — 
(snaudžia). — 0 kur asz dabar 
eisiu ? Jau naktis... Sėdėsiu ant 
baczkos ir dainuosiu sau, kaip 
linksmas... Man jus užgint to 
negalit. Jeigu norit .'tai patura- 
vokit. Tik kažin, ar ta baczka 
mane per nakti iszlaikys? Kaip 
imsiu dainuot, kad neplysztu... 
(dainuoja, linguodamas galva)

Saule leidžias, i
Diena, baigias...
Vakaras arti, arti...

(Užsnūsta. Liktumą rsz- 
sprnsta isz ranku ir susimusza.. 
Jis iszbunda, dairosi aplink 
■baczka):

— A, kad ja dievai! Kokia 
durna, reikėjo jai dabar susi- 
mnszt... C) ka asz paisau, diena 
gausiu kita. O asz vėl giedosiu.

Užtekekie saulele,
Szviesk in mano langeli,.
Ramink mane nuliudusi, 
Ant 'baczkeles sodinti...

Juokiatės, —- daili. Ale asz ir 
da moku. Klausykit:

Auszla rytas,-saule teka,
Vėl dienele prasidej’,
Ji ir įmano neužmirszo
Besėdi nt i. pakam pe j.

(Pasidaro szviesiau ir jis sto
jasi) :

— Aeziu Dievui, jau pra- 
szvito; Jau galėsiu, cit namo. 
Jau laikas. Tik nežinau in. kat
ra. puse eit... Ale neprapulsiu. 
Nors galva ir skauda ale asz 
linksmas kaip ir viki.
(Sukasi ant. vienos kojos, dai- 
rosį dainuoja):
Ejd pijokeli-s sau namo, — 
Jaih. vietos nebuvo karėžomoj. 
Bet jis nameliu neiturej — 
Buvo gerai jam patvoryj.
E$ia sau linksmas dainuodams 
Stiklo arielkeles jeszkodams... 
(Nueina.)

* * *
(.Paaiszkinimas).

Szita-s monologas žodžiais 
yra trumpas bet veikimu gali 
but kita H eik ilgesnis. Girtas 
daugiau ir indomiau kalba ju
dėjimu, lingavimu., žaksejimu 
ir it.t., negu žodžiais. Kas mo
kes gerai girta nuduot. tai bus 
puikus monologas. Daugtasz- 
kis (...) rodo, kur reikia, paty- 
let.

Liktarna. galima padaryt ir 
isz popieros, tik indet ka-nors 
kad skambteltu, susimuszda-
ma.

Pajeszkojimas
Pajeszikan mano pusbrolio, 

Vinco Sliesoraiezio, kuris pa
eina isz Suvalkų gubernijos, 
Mariampolcs apskriezio, Kaz
iu kaimo, parapijos Viszakio 
Rudos. Lyg sziol gyveno Ak
ron, Ohio. Busiu dėkinga už 
kokia nors žinute apie ji.

Mrs. A. Smailis,
715 Hill St-., 

tf25) Jessup, Pa.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permanyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

BALTRUVIENE

In Baltimore nusibeldžiau, 
Puikiu 'bobelių ten pamaczian, 

Kaip tik vyrai in fabrikus 
iszeina, 

Bobeles in viena, vieta sueina.
Pikniką ant gero pradeda, 

. Geria, klykia. ir gieda,
Odas gi ėdalas?

Kaip szunu staugimas,
Kožna saviszkai, 

Kapsiszkai ir Dzukiszkai, 
Pasigėrus r i a ugezi o ja, 

Už gaivu laikosi — dejuoja,
N am o pars įvelka, 

Da. paima 'buteliuką,
Pripilta, ant žolių, 
Ant visokiu szaknu.

O .tie vargszai vyrai kiek 
prikenezia,

Tai szirdeles ai beezia, 
Ramybes jokios neturi,

Pa smėli a. iszžiuri.
Valgis ne kam tikės, 

■Nuo visokiu valgiu atlikęs, 
Sunku tekios 'bobeles pataisyt, 

Ir szvarumo iszmokyt, 
Laukia gimė ir laukia stips, 
Kutvala lyg smert pasiliks.

* * *
Kokis tai bizūnas Gareje 

užsitraukė,
Ir bobelei už nosies patraukė, 

Arit galo susirupeziavo, 
Viena kita apikumszcziavo. 
Bobele vaikezą pas vada 

nugabeno,
Kur ji ant 30 doleruku nn- 

sztriopavo,
Ne gere ne valgė o užmokėjo, 
O badai ne pinigu neturėjo.

* * *
FilaJdelfijoj ant vienos avenos, 
Tenais tai rots szvarios bobos, 

Dzievaž net geda, 
Kaip in szitora guzutes bėga-, 

O tie 'biedni vaikai, 
Bbga paskui ir bliauja kaip 

erukai,
Murzini ir pusnuogi, 

Kaipo Indijonuikai laukiniai, 
Jau ika spasaba tupeczia, 
Tai tuosius vaikelius pa

rody ežia, 
Ba szirdis 'žiūrint net plyszta, 
Kaip tosios motinos taip dary

ki drysta.
Juk ir paezios iszrodo kaip 

raganos,
Susivelia plaukai ant galvos, 
Veidas iszpu-stas, nosis kaip 

slyva, 
Neszdama honkute net svyra.

Vyra savo už niek laiko, 
Valgi suvis nepataiko, 

Pilnos lovos valhalų, 
Ir užtektinai blakių.

Paezios suniuria,
Purvinos ir apskuria, 

Iszrodo kaip čigonu veisle, 
Net bėga isz burnos Seile, 

O jus vargingos misiukes, 
Neszvarios kiauliukes.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškg Skausmu

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsigindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

J IV. Neužmirsžkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

j laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
miršto ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! I

i Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu

I ateities. Su pagelba kazirom.
| Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 

Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

I--------------------------------------------------i

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

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

VISOS TRYS OfCp 
KNYGUTES

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

CAPNORHJ$
Su 283 Naujais Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu8 coliu ilgio - 5 įi coliu ploczie

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00 
“SAULE’.’ 

MAHANOY CITY, PA.

ir
RASZYMO

arba pradžia 
SKAITYMO

Tiktai, 10c
:64 pus., Did. 5x7col 
t ★ ★ 
★ ★

S

ISAULE’ ’ 
MAHANOY CITY, PA. 
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C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* ::

Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50^ 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

rn.un.se


Žinios Vietines;
Gavėnia.

—1 Subatoje 'turime (pirma 
diena Kovo-March. Tasai me- 
nesis yra paszvenstas per baž- 
nyczia ant garbes Szv. Juoza
po.

Kulpmont, Pa. t Kazimieras 
Malinauskas, buvusis palicijos 
vadas, mirė Nedelioje ir buvo 
palaidotas Ketverge. Velionis 
buvo žymiu veikėju tarp czio- 
naitiniu Lietuviu ir turėjo din- 
sta palicijos vado apie asztuo- 
nis metus. Neteko jis kojos lai
ke automobiliams nelaimes ke
lis metus adgal.

 "SAULE” MAHANOY CITY, PA’/

Bovelninis Svodbinis
Parcdas -$1.00 Vertes Knygų Už 50c— ANT GAVĖNIOS.

—• Ateinanti Utarninka 
pripuola diena Szv. Kazimiero.

f Senas gyventojas Antan
as Pužas, nuo 913 E. Pine uly., 
mirė Nedelioje, namie, sirgda- 
mas'kolki tai laika. Velionis 
gimė Lietuvoje. Apie 33 metai 
adgal pribuvo in Amerika ap
sigyvendamas Treritono kaime
lyje arti Mahanoy City, po tam 
atsikraustė in miestą. Paliko 
paežiu Ona ir viena sunu Ed
vardą namie. Laidotuves atsi
buvo Ketverge. Velionis kita
dos laike saliuna amt E. Pine 
ulyczios.

L. Traskauskas laidojo.
—■ Pasiskolinę vogtinu ba

du automobiliu niuo Harry Mo
yer, isz Tamaqua, Juozas Vai- 
konis, jaunas vyrukas isz Ma
hanoy City, trenkė in stulpą, 
arti Lakeside, kuri suteszkino 
ir likos (sužeistas. Randasi 
Coaldale ligonbuteje, o kada ji 
apleis, turės atsakyti už savo 
prasikaltima sude.

—• Alvinas, sūnūs ponstvos 
Vinco Anceravicziaus, nuo 710 
iW. Centre uly., turėjo operaci
ja amt apendesaitis, Ashlando 
ligonbuteje. Sziadien. daug 
sveikesnis. Alvino tėvas laiko 
harberszapi ant E. Pine uly.

—■ Valdžia apreiszke kad 
visos dažiuretojos ligoniu-nor- 
ses užsiregistravotu ant ka- 

a-isžkos tarnystes. Tosios ku
rios geistu instoiti in kariszka 
tarnysta gali susineszti su vie
tiniu skyrium Raudono Kry
žiaus ir aplaikys patarimus.

■f Reimundas Szumskis, 
531 E. Centre ulyczios, mirė 
■nuo sužeidimu Ashlando ligon
buteje Seredoje, kuriuos aplai- 
ke laike darbo Packer No. 5 
kasyklose. Velionis prigulėjo 
prie Lenkiszkos parapijos' Szv. 
Kazimiero. Paliko paezia. .Tęva 
ir kelis povai kin’s.

Isz Chicago, ill.
Bridgeport. -— Antanas Kr.l- 

bis, nuo 3222 Lituaniea Avė., 
guli sunkiai sumusztas Cook’s 
ligonbuteje kuris buvo' sargas 
del Emerald Dairy, 3251 Em
erald Ave.

Ana diena in pienine atėjo 
du nežinomi vyrai, ir paklausė: 
ar priklausai prie unijos?, pra
dėjo gaspadoranti ir Kulbi 
lengvai slumusze. Vela iii pie
nine atėjo keturi kiti vyrai ir 
szi karta nelaiminga. Kulbi tai]) 
sumusze,kad ji turėjo paynldy- 
t'i in ligonbute.

— Brighton Parko polici
jos nuovada praszo paskelbti, 
kad prie 34-tos ir Ashlando 
Avė., buvo atrastas apie 45 me
tu amžiaus vyras, lietuvis.

Jo pavarė nežinoma, taipgi 
nežinia kur jis gyveno. Velio
nis buvo automobilio 'Suvažinė
tas ir paliktas ant vietos. Jis 
dar buvo gyvas kaip ji atrado, 
bet mirė kelyje in ligonbute.

Kiszeniuj velionis turėjo lie- 
tuviszka laikrasžti, o rankoje 
buvo Morgan ulyczios transfer- 
as arba tikintas.

Buvo apie 5 pėdu ii’ 8 coliu 
aukszczio, svėrė 220 svaras. 
Stipraus, sveiko kūno sudėji
mo, szviesiai mėlynu akiu, 
szviesiai rudu plauku. Dėvėjo 
juoda palta, szviesiai pilkas 
kelnes, (tamsiai žalia sveteri ir 
juodus batus.

Velionio gimines ar asmenys, 
kurie ji pažins isz aukszcziau 
paduotu žinių, praszomi susi
žinoti su Brighton Park nuova
da. Velionio kūnas ‘apskriezio 
lavoninėje, kur invyko inkves- 
tas.

Kada Alice Hall, isz Mem
phis, Tenn., stojo prie alto
riaus su savo sužiedotiniu, 
tai vietoj būti pasirėdžius in 
szilkus tai turėjo szlebe pa
siūta isz bovelninio ceikio o 
vietoj žiedu tai turejĮ bukie
tą bovelniniu pumpurėliu. 
Amerikoniszkos moterėles 
dabar neszioja daug |bovel- 
niniu paredu.

NUŽUDĖ SAVO
DRAUGA i

Iszalkia Kiaules Isz 
gialbejo Ūkininką

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa,
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 401 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50?

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

No. 103 Vaidelota, Spisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieki). Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 101 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

Užtiko Ji Miegkardba- 
ryje Savo Paczios - Bu
vo Pas Ji Ant Burdo

105 12 Istorijų: Nedarykia

'Doras gyvenimas; Priversta links- 
jmybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
i užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

61 puslapiu ...................................15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuezia; 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, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 20c
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliu-

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Rag-aniszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie.pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg-

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuojas. 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 Vaidulisj'Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
454 puslapiai ......................................  20c

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

.......................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu............................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c
, No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................^T5c

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

SHENANDOAH, PA.
— Isabele, dukrele ponst

vos Jono Sitaniszkio, 220 Flo
rida Avė., ant Heights, aplai- 
ke dinsta mokytojos naminio 
darbo Cannonsburg, Pa., High 
School. Pana Staniszlkiute už
baigė augsztesni mokslą State 
College, praeita meta.

— Netikėta parte surengė 
24 d. Vasario ant garbes po
nios Daratos Diszkeviczienes, 
jos vaikai, anūkai ir pro-anu- 
kai, ant atminties jos gimimo 
dienos sukaktuviu. Daug sve
teliu dalyvavo tame apvaiksz- 
cziojime kaip: ponia Emilija 
Popikiene ir sunns Bobby, isz 
Coaldale, A. Rusinai, isz Mi
ll ersvi lies; A. Diszkevicziai isz 
Filadelfijos; A. Diszkevicziai 
isz Ephrata; V. Diszkevicziai 
ir vaikai isz Shenandorio, Leo
nas Di'szkeviczius isz Alary-

Racine, \Vis. — Jokūbas 
Šturmanu, gyvenantis kėlės 
mylės nuo czionais, turi apie 
50 kiaulių kurias kožna diena 
turi paszert. Ana diena ūkinin
kas nuvažiavo in miestą kur 
panaudojo už daug ramybes 
pas pažystamus. Gryždamas 
namo likos aresztavotas ir už
darytas kalėjime drauge su jo 
broku. Ant rytojaus ūkininkas 
stojo priesz sudžia ir melde 
kad ji paleistu namo nes kitaip 
kiaules pastips isz bado. Su
das nenorėdamas būti priežas
tim ūkininko nelaimes, palei
do ji namo su paliepimu stoti 
ant (teismo kada bus paszauk- 
tas in sūda.

land; Al verda Abraczinskiute; raszykite pas 
isz.New Yorko; Steponai Yei-' 
lai ii- duktė isz Coaldale; F J
Abraezinskai ir sūnūs Florijo
nas isz Lansfordo ir Juozai Po- 
pikai ir sūnūs isz Coaldale. Vi
si linkėjo poniai Diszkeviczie- 
nei sveikatos ir ilgo amžiaus ir 
taipgi sudėjo puikias dovane
les del savo mylimos motinėlės 
ir mocaiutes.

GERA ŽINE DEL SERGAN- 
CZTF RA (’ DONA JA G YSLA

Tieji kurie serga laja liga ir' 
turi per tai daug nesmagumo,!

mane o asz duo-
iu jums patarimu kaip galima 

greitai isz jos iszsigydyt taip, 
kaip asz iszsigydžiau ir szia
dien esmių sveikas. Jau daug 
žmonių aplaike nuo manos taji 
paitarima už ka yra dėkingi. 
Raszykite sziadien prisiunsda- 
mi pacztine marke del atsaky
mo.: J. S., Box 162, Mahanoy 
City, Pa.

Glendale, Cal. — R. L. Hav
kins, 27 metu, tarnas prie auto
mobiliu stoties, suradęs savo 
patogia, jauna ir baltplauke 
paeziule glėbyje savo draugo, 
Clinton Thompson, 24 metu, 
kuris dirbo eroplanu dirbtuvė
je, buvo jo geru draugu ir ra
dosi pas ji ant burdo, paleido 
in ji keturis szuvius, užmusz- 
damas ji.ant vietos po tam in- 
sisodines apgavinga paezia in 
automobiliu, nuvažiavo iri pa
licijos stoti ir pasidavė.

Vyras 'palicijos stotyje kal
bėjo: Buvome gerais draugais 
bet koki menesi adgal asz su 
savo paezia. pradėjom nesutik
ti ir nuolatos barėmės. Ant ga
lo sutikome persiskirt ant 30 
dienu ant iszbandymo. Pasi
ėmiau mus sūneli ir nuvažia
vau pas motina bet negalėjau 
gyventi be savo paežius ir su- 
gryžau in dvi šarvai! es vė
liaus, namo, apie ketvirta va
landa isz ryto, užtemindamas 
Thompsona ineinant in stuba 
su paezia. Man tai iszrode na- 
vaitna, dirstelėjau per Įauga ir 
pamaeziau kaip jis bueziavo 
mano motore. Inbegau in mieg- 
kamhari ir ten juos užtikau, 
meilingam glėbyje. Thompsd- 
nas pamatęs mane, meto in ma
ne laikrodi Jiot asz iszsitrau- 
kiau revolveri ii- paleidau iii ji 
keturis szuvius. Dabar daryki
te su manim kanorite beit taji 
žalti, kuris novos buvo mano 
draugu, nužudžiau ir to nesi
gailiu.”

Vyras su motore dabar ran
dasi uždaryti kalėjimo.

§ Didesne dalis koteliu 
Amerikoj, kurie iszdalina at
virutes del savo keleiviu kurie 
pribuna in kotelius, iszdalina 
dykai 1,500 (tokiu atvirueziu 
(pestkareziu) kas minuta.

szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ..........'.......................................15c

No. 11G Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Vala
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58
puslapiu ...............................................15c

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

No. 121 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 ......................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....... i.....................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslapti. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie. Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didi) reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Mu
lkinus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..................................... 15c

j No. 168 Devynios istorijos, su 
Ipaveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
j Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
I kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdiei; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 

.Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
|dykio; Herodas Eolui'; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvięsa; Pasitaisius 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 Di?vo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 

i ikio. Suvirsz 1 00 puslapiu............ 25c
j No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
(Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
I puslapiu ................................ 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 

! davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c 
j No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
I Kuczios Žemaites, vaizdelis; G ūdras 
įPiemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
I (su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
•vyniai; Eiles; Kokeis budais apgavi
lkai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- 
|rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Preke ..................................................15e

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
tuso. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios. Pagal senoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristiiso, 
10c. Maldele Areibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristau-, 10c. Gromata arba 
Muka musu iszga.nytojaus Je
zuso Kristuso, Jc. Tretininkių 
Sera])hiszkas Officiiim, 10c. 
Novena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szveu- 
cziausiosios Panos iMarijos,10c.

Adresas:
Šaule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25(1 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

I SZI BANKA YRA NARYS g 
J Federal Reserve System s
5 TF.IPGI IR S
> Federal Deposit Insurance g 

Corporation 5
3 ---- 5---- i
g Union National Bank |

Kampas Main ir Centre St.
į CITY, PA. g

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Vedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. .Stebuklinga kuezia. 
Krėslas Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Italiszkas kariszka-s laivas, San Gecrgio, pristovoje Tohruke, kuris likos pataikin
tas per Angliszka bomba, sudege. Laivas stengėsi užbėgti Anglikams prisiartinti prie 
Tetruko bet patys pakliuvo in nelaime.

Skaitykit ‘SAULE’ Platinki”Skaitykit ’SAULE’ Flatinki'i! Skaitykit ‘SAULE’ PĮatiilkil!

I Liudininkai Pabėgo

S zita panele, Georgetta Cu
sson, yra treczia liudininke 
kuri pasislėpė idant neliudy
ti priesz George S. Groves, 
kuris apgavo szerininkus ant 
750 tukstaneziu doleriu su 
apgavingoms szeroms. Szi- 
tos liudininkes palicija da ne
surado kuri daug žino apie 
visokias apgavystes Groves.

§ Kas minuta diena ir nak
tį, būna nuplauta iu mares sze- 
szi tukstanezei tonu žemes.
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