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Isz Amerikos Vokiecziai Gaunasi Per Upe Dona, Rusijoj

TĖVAI NUVAŽIAVO 

ATLANKYTI SUNU

Rado Ji Užmuszta

Trenton, N. J. — Tamoszius 
Lambert su paczia iszvažiavo 
atlankyti savo sunu pulkaunin
ką, kuris užbaigė lėkio j ima 
mokykla ir ta diena ketino ap- 
laikyti diploma Selima, Alaba
ma, ir tuom paežiu laiku likos 
iszsiunstas telegramas tėvams 
kad ju sūnūs likos užmusztas 
laike paskutinio lekiojimo. Ži
noma tėvai jau radosi kelionėje 
ir telegramo neaplaike in laika. 
Kada pribuvo ant vietos, j u 
sūnūs gulėjo pas graboriu su- 
mankiotas ant viso kūno negy
vas.

Nuliudia tėvai pasiėmė savo 
sunu namo ant palaidojimo. 
Tokis tai giliukis kareivio, pa- 
aukaujentis savo gyvasti už sa
vo tevynia!

Naujas “Victory” 
Padotkas

Washington, D.C.—Didžiau
sias padotkas uždėtas ant Ame
rikos gyventoju yra naujas pa- 
detkas “Victory Tax,’’ nes 
žmonys turės mokėti penkta 
procentą nuo savo uždarbuu, 
kurie uždirba daugiau kaip 12 
doleriu per sanvaite, tokiu bu- 
du valdžia mano surinkti dau
giau kaip pusantro bilijonu do
leriu per meta.

Visi tie, kurie uždirba 12 do
leriu ir daugiau per sanvaite, 
turės mokėti penkta procentą. 
Toji suma bus atitraukta nuo 
mokeszeziu per darbdavius. — 
Vis buna sunkiau del žmogaus 
laike kares, bet ka daryt, reike 
suszelpt nuo neprieteliaus.

Suv. Valstijos Turi 90 
Bilijonu Doleriu Skolos

Washington, D. C.— Suv. 
Valstijos sziadien turi net 90 
bilijonu doleriu^kolos arba du 
syk tiek kiek turėjo pradžioje 
szios kares. Toji skola kyla kas 
menesi po keturis bilijonus do
leriu ir jeigu taip toliaus kils, 
tai gal neužilgio daeis iki trili
jono doleriu.

Dave Ukesiszkas
Popieras Kareiviams

Wilminton, Del. — Trys ka
reiviai aplaike ukesiszkas po
pieras be jokio pasirengimo per 
sudžia Paul Leahy, kalbėda
mas kad j u kariszkos mandie- 
ros yra užtektinu davadu kad 
jiems priguli popieros. Sudžia 
apleido savo krėslą ir kožna ka
reivi pasveikino už j u patrijo- 
tizma. Du isz j u buvo ginrn 
Vokietijoj, o treczias Nikalo- 
jus Hladki Lenkijoj. Visi tar- 
nauje artilerijoj prie pakrasz- 
tines sargybos.

Szitas paveikslas gavosi slaptu badu in Amerika, ku
ris parodo kaip Vokiecziai stengėsi gautis per upe Dona, ka
da užklupinejo ant Rusijos. Matyt ant veidu tu j u kareiviu 
nusiminiima ir pavoju ir gerai žino kokiam pavojuje jie ran
dasi ir neturės giliukio gautis ant kitos puses.

Beprote Motere Ir Jos 
Kate

San Francisco, Calif. —Mrs. 
Diana Ostmer, turi kate, kuri 
yra prižiuroma geriau ne 
kaip daugelis kūdikiu ir turi 
kanuodidžiausia smagumą vi
same. Toji neiszmanele del sa 
vo kates laiko tarnaite ir szeria 
lovoje o tarnaite turi tai katei 
atneszti kas ryta pusryczius su 
savim. Kur tik pone važiuoja 
automobilium tai pasiima ir 
kate su savim. Tarnaite kas 
diena turi kate iszpraust ir ap- 
laistyt perfumu ir kvepen- 
cziais milteleis. Kiek toji 
neiszmanele galėtu palengvint 
vargingiems vaikams su tais 
pinigais kuriuos iszduoda ne
reikalingai ant tuju smagumu 
savo kates.

■---------------•• .. ...... •

Amerikonai Supliekė 
Japonus Ant Solomonu 

Salų

Washington, D. C.—Valdžia 
aplaike žinia, buk Amerikonai 
supliekė Japonus ant Solomo
nu Salų, paskandydami penkis 
laivus ir nuszove asztuonis ero- 
planus.. Eroplanai atlėkė isz 
Australijos. Daug Japonu li
kos užmuszt,a kurie nesitikėjo, 
kada Amerikonai atlėkė taip 
toli ir užklups ant ju. Ne vie
nas Amerikoniszkas eroplanas 
nepražuvo ir visi atlėkė pasek
mingai ant savo stoeziu.

Washington, D. C. — Kon
gresas svarsto rimtai apie trau
kimą vyruku 18 ir 19 metu am
žiaus ant kariszkos tarnystes. 
Daugelis isz j u yra prieszingi 
tokiam užmanymui.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE”' PLATINKlT

Vokiecziai Pakorė 150 
Lenku; Iszskerde Lyg

Sziam Laikui 6,000
Lenku Varszavoj

London — Ana diena Vokie
cziai pakorė artimoje Krokavo 
150 Lenku už suardymą gelež- 
kelio kuriuo tame laike ėjo ka- 
riszkas trūkis. Apie szimtas 
Vokiszku kareiviu likos už
muszta toje nelaimėje. Badai 
visus 150 pakorė ant telegrafi
niu stulpu artimoje kur trūkis 
likos iszverstas isz begiu. Dau
gelis Lenku likos aresztavota.

Lyg sziol paežiam mieste 
Varszavoj Vokiecziai iszsker
de 6,000 gyventoju už visokius 
prasikaltimus priesz Vokiecziu 
valdžia.

Vokiecziai Suszaude 
Visus Vyrus Vienam

Kaimelyje

London.—Norvegai labai in- 
irszo isz žveriszko pasilgimo 
Vokiecziu ant ju tautiecziu, ka
da suszaude visus vyrus kaime
lyje Majavatne, nevos už pasi- 
prieszinima. Daug likos aresz
tavota dirbtuvesia Trondhei- 
me kur teipgi suszaude daugeli 
ūkininku, pas kuriuos surado 
dinamitą ir ginklus.

Norvegai jau negali nukensti 
prispaudęs Vokiecziu ir bile 
diena sukels kruvina pasikėli
mą prieszais savo kankytojus. 
Mieste Oslo Vokiesziai turi su
statė maszininius karabinus 
ant kožnos ulyczios, nes tikisi 
tonais maiszacziu.

600 Eroplanu Bombar
davo Lille Miestą; Tik 

Keturi Eroplanai 
Suszaudyti

London, Anglija.— Daugiau 
kaip szimtas Amerikoniszku 
eroplanu drauge su 500 Ang- 
liszku eroplanu, ana diena 
bombardavo dideli miestą Lil
le, Francijoj, kur radosi dideli 
Vokiszki kariszki fabrikai, ku
riuos eroplanai suteszkino ant 
griuvėsiu. Tik keturi Allijen- 
tu eroplanai likos suszaudyti, o 
likusieje sugryžo pasekmingai 
in savo stoeziu. Daugelis Vo- 
Vokiszku eroplanu taipgi su- 
szaudytais. Buvo tai didžiau
sias užklupimas szimet ant Vo
kiszku dirbtuvių užimtoje 
Francijoj. Amerikoniszki ero
planai tame užklupime atsižy
mėjo naršei, padarydami dau
giausia bledes.

Meksiko miestas — Pagal 
valdžios surasza tai kožna me
ta buna užmuszta apie 35 tuks- 
taneziai darbininku visokiuo
se nelaiminguose atsitikimuo-
se.

Vokiecziai JpleidoJtalingrada 
Perkele Muszi Ant Kaukazo, 
Prie Mozdoko, Daug Vokiecziu 
Pražuvo; Prie Stalingrado Vo

kiecziai Neteko Apie 
60,000 Kareiviu

Moskva — Matyt Vokiecziams nubodo 
tolimesnis užmanymas Stalingrado kur neteko 
apie 60 tukstancziu kareiviu in laika 48 dienu 
musziu ir perkele kariszka lauka ant Kaukazo 
kur taipgi neteko apie 800 kareiviu musziuose 
ir daug tanku ir amunicijos. Daugelis eroplanu 
suszaudyta o vienoje vietoje visas Vokiszkas 
garnizonas likos iszskerstas per Maskolius.

Musziai aplinkui Stalingrada visai apsimal- 
szino kas parodo kad Vokiecziams jau atsinore- 
jo Stalingradas nes dasiprato kad tai per kietas 
rieszutas. Vokiecziai per tais 48 dienas musziu 
neteko daugiau kaip milijono kareiviu už Hitle
rio godumą ir jau jis yra prie pabaigos savo kan
trybes ir gal neužilgio turės pasiduot. Prie ati
darymo antro kariszko frunto kuri parengineja 
Alli jentai su milžiniszkais eroplanais ir tukstan- 
cziais tanku, prasidės didelis užklupimas ant 
Vokiecziu ir galime tikėtis kad Hitleris bus su
pliektas. Kariszki žinunai tvirtina jog jeigu tas 
atsitiktu tai Hitleris su savo kraujagereis atims 
sau gyvastis greicziau ne kaip nukensti tojo pa
žeminimo.

Vėliausi reidio skelbimai pranesza buk Hit
leris iszskerde daugeli žmonių Norvegijoj kurie 
pasiprieszino Vokiecziams. Norvegai nutarė at
sikratyt savo nevidonu kad ir turėtu paaukaut 
tukstanczius gyventoju. Bėdino reidio stotis 
paliovė skelbti žines kas parodo kad gal likos 
suteszkintas per Anglikus ir Amerikonus kurie 
užklupo ant keliolikos žymiu Vokiszku miestu.

Londcn — Amerikoniszki ero
planai užklupo ant Franci jos ir 
suszaude apie 40 Vokiszki ero
planu laike orinio muszio.

Kairo, Egiptas — Allijentai 
užklupo ant kariszku stoeziu 
Egipte sunaikindami 34 ero- 
planus ir daug amunicijos. 
Bengase ir Libijoj padare dide
les bledes.

Washington, D. C. — Valdžia 
aplaike žinia buk Amerikonai 
Guaalcanal supliekė smarkei 
Japonus kur suszaude keturis 
Japoniszkus eroplanus ir pa
skandino du laivus. Du Ameri
koniszki eroplanai nesugryžo 
in savo stoti.
London — Tukstancziai Ame

rikoniszku kareiviu pasekmin
gai pribuvo in Anglija ant toli
mesnio lavinimosi. Amerikonai 
yra gerai apsiginklavę ir keti
na pasirengti ant pradėjimo an
tro frunto bet kur, tai tas laiko
ma slaptybėje.

London — Angliszki eropla
nai vela užklupo ant nekuriu 
daliu Vokietijos. Didelis mies
tas Hanover, kuriame randasi 
daugelis visokiu fabriku, likos 
smarkei bombarduotas su di
dėlėms bledems.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas kalbėjo per 
reidio Panedelio vakara, 10-ta 
vai., apie naminius reikalus ir 
kare.

Nekeikie Szitu Darbininkių

Nuo kada žinunai ir inspetojai oro Washington, D.C., apleido savo dinstus, kad pil
dyti savo kariszkus privalumus, ju vietas užėmė merginos. Josios su pagialba mažu ha
lon, kuriuos iszleidžia in padanges, inspeja kokis bus oras in laika vienos paros. Bet
jeigu gerai neinspeja, tai jeises nekeikite, nes da yra “grinorkos’’ tame darbe.

Baisus Pasielgimas Ja
ponu Su Amerikonisz

ku Kareiviu

Kur ten ant Pacifiiko ma- 
iriu. — Amerikoniszkas karei- 
Ivis Eugene Moore, apraszineje 
savo atsitikima su Japonais ir 
kaip su jom pasielginejo. Li
kos jisai paimtas per 75 Japo
nus ant Gavutu salos, kurie in- 
mete in jo tanka bomba ir už
degė. . Durnai ir liepsna priver
to ji apleisti deganti tanka, o 
jo draugai žuvo isz Japonu ran
ku.. Keli isztrauke ji laukan, 
pradėjo spardyt, durti su sza-

kems ir peileis, po tam numėtė 
ji in grabe, nes mane kad jisai 
ja.u negyvas. Po keliu valandų 
pribuvo mano draugai, pasiė
mė su savim ir daktarai mane 
sutaisė ir sziadien yra sveiku ir 

Tokis tai pasielgimas
u prieszininkais Japonu, kurie 

neturi mielaszirdystes ant j u, 
bet Amerikonai pasielgineje su 
jais mandagei ir duoda viisame 
priežiūra.

'gyvu.

Baltimore, Md. — Norma 
Brnadt ir jos keturi vaikai nuo 
8 lyg 16 metu, sudege degan- 
cziam name, du likos iszgial- 
beti per žmones.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Užklupimai ant miestu, žu

dymas nekaltu moterių ir vai
ku, naikinimas bažnycziu ir 
miestu — yra baisiu barbarisz- 
ku darbu Vokiecziu bet di- 
džiauses ju prasižengimas yra 
iszauklejimas jaunos gentkar- 
tes, naikinimas cnatos tarp vai
ku ir paniekinimas visko kas 
yra Dievisžko ir tikėjimo, kuris 
per žmones buvo Sklaidytas per 
tu'kstanczius metu.

Vo'kiecziai iszžude mokyto
jus, kunigus ir uždare bažny- 
ezias in kur tik ju koja inžen- 
ge bet ir apie savo vaikus ne- 
užmirszo. Penkiolika metu 
gal Vokiszka jaunuomene bu
vo panaszi in kitus kaip ir ki
tuose sklypuose. Sziadien tieji 
Vokisžki vaikai žiuri ant kitu 
žmonių su neapykanta nes iii 
juos yra inkveptą kad nėra 
mielaszirdystes, meiles artimo 
ne teisingystes tik žveriszku- 
mas ir neapykanta vienu del 
kitu.

Kokia bus ateitis tosios Vo- 
kiszlkos jaunuomenes iszauk- 
letos iper tuos barbarus? Tu
rės jie apvaldyti visa svietd ir 
paimti gyventojus in nelaisve 
arba patys dingti nes vietos del 
tokiu szetonu nesiras ant svie
to.

karszeziuoja ir užmirszime pa- RAUDONASIS KRY- 
pildo žudi-nsta, po tam gaunasi -
in kalojima ant ilgu motu, jei-ZIUS ' APTARNAUJA 
gu tesisaugoja oloktiUdue./ pĘJLKUS NAMIE IR 
kėdės. Todėl 'baimei yra prie-j 
žastim daug- žmogiszku nelai
miu. Geriau buna del abieju
i * i,.< asti kitokį būda n^Militarinese Ir Laivyno 
kaip bartis nes tan tankiausia'
pristuimia žmogų prie didesnes Stovyklose, Ligoninėse 
nelaimes.

aszymui kambarėliai yra in- 
rengti. Szokiai dažnai irgi pa
žengti.

Szie kliudai yra centrai Amo- , 
ikiecziams atostogų laike. 1 
3ziu vietų direktoriai yra tam 
laikui isžmokinti. Pasivažinė
jimo būreliai ir kitos pramo
gos suorganizuotos. Sanraszas 
izeimynu kurios kvieczia musu 
kareivius in j u namus laikytas. 
Vau jausi Amerikos žurnalai 
r laikraszicziai jiems parūpin
ta. Visoki žaidimai parūpinti 
ir szie kliubai yra labai lanko
mos vietos.

Isz Londono nesen-ei, kape
lionas James Blaekney, vyriau- 
ses Suv. Valstijos kariuomenes 
kapelionas sake per radio:

“Musu geriauses draugas 
ežia yra Raud. Kryžius. Musu 
Raud. Kryžius atlieka pavyz
dinga darba ir kiekviena san- 
vaite jis vis randa nauju pra
mogų. Jis insteige puikiu kliu- 
bu musu vyrams kurie gauna 
leidimus atostogų. Asz buvau 
atidaryme Washingtono kliu- 
bo, yra puiki vieta ir musu vy
rai pripildo kiekviena vakara.

Raud. Kryžiaus patarnavi
mas yra visokiu formų. Praeita 
vasara direktorius isz Port 
Darwin, Australijoj, invykde 
pirma transkontinentine kelio
ne, jis Kariuomenes lėktuvu 
keliavo 1,509 myliu in arti
miausia pirkimo centrą. Iszke- 
liaudamas, su savim turėjo $2,- 
000 kareiviu pinigu ir u'žsira- 
szes nupiikti koinvairiausius (" 
reikmenis. Ir direktoriai Port 
Moresby ir New Caledonia ir-gi 
turėjo nupirkti panasziu daig
iu kareiviams.

Kariuomenes ir Laivyno Ii-, 
goninese Raud. Kryžiaus me-| 
dikaliniai-socialiai centrai ir! 
kiti asmenys prisideda su me- 
dikaliniais virszininkais. Jie 
padeda ligonias iszriszti asme- į 
ninius reikalus kurie suka jul 
galvas. Užuojauta, interesu ir' 
linksmumu jie ramina ligonius. 
Jeigu reikia gauti medikaline 

'istorija žmogaus priesz jo' pri
ėmimą in ligonine, atstovai 
greitai gauna ja nuo naminio 
skyriaus. Raud. Kryžiaus Gray 
Ladies', savanores, skaito vy
rams, raszo laiszkus del ju ir 
daro viską nuraminti juos.

Kariuomenes ligoninėse vi
soje szalyje Karo Departa- 

1 mentas pastate pasilinksmini- 
'mo namus sveikstantiems. Pa- 
gal praszyma Kariuomenes me- 

Raud. Kryžiaus kitus reikalus.'dikaliniu virszininku Raud. 
Atstovai tuoj juos perduoda' Kryžius inrenge tuos namus ir 
adresantui. Sziuo bude svarbus i darbininku pristatė ir aprupi- 
szeimvnu sprendimai padarv- 110 visokias programas, žaidi

mus ir pasilinksminimus.
Amerikos 'kareiviai sziadien 

yra tarpe drąsiausiu pasaulyje. 
Morale augszta ir Raud. Kry
žius stengia palaikyti szia mo
rale. Raud. Kryžius dirba dau
giau negu bi kada ir szeimynos 
namie gali būti tikros kad jis 
nepamirsz savo pareigas.

American Red Cross Hqts., 
Washington, D. C.

UZSIENYJ

/Gyvenimas yra per trumpas 
idant ji pragaiszyt ir panieki- 
net tiktai ant vienu barniu.

Ir Visur; Jis Tarnauja 
Žmonijos Gerovei

Kiek laiko adgal Louisiana 
valstijoj, kur tukstaneziai De- 

San Francis'ke nesenei mireldes Samt) ,pulku lbuvo maneiv- 
sėnas profesorius universiteto,’ 
lllenrikis Peterman, senas jau-

ad-

nikis, kuri visi laike už dide
li vargsza. Prietelei ir pažins- 
tami profesoriaus rinko nuo 
žmonių aukas ant jo palaidoji
mo. Kokis tai draugas mirusio 
atsiminė idant peržiūrėt kėlės 
knygas likusias po velioniui. 
Nusistebėjo jis nemažai kada 
pradėjo vartyt 'knygos lapus 
surasdamas tarp lapu apie 50 
tukstancziuis doleriu. O kad ve
lionis nepaliko jokio testamen
to, todėl visas turtas gavosi 
dviems seserims senmergėms 
kurios gyveno dideliam varge.

Ant susirinkimo senu žmo
nių Chicagoj, ana diena, kurie 
jau pergyveno su savo gyveni
mo draugais 50 metu moterys
tėje, susirinlko 25 tokios poros 
ant tojo susirinkimo apsvarsty
ti tolimesni gyvenimą. Kada ju 
reporterei užklausė per ka jie 
turėjo pasekme savo vedusiam 
gyvenime tai jie atsake, sutiki
mas, vaikai ir geras virimas, 
kuris užlaikė ju sveikata ir pra
ilgino amžių.

Isz to duodasi matyt jog ge
ra motere, kuri moka gerai virt 
yra priežastim sutikimo vedu
sio gyvenimo ir užlaikymo prie 
gyvasties savo szeimynos 

•ypatingai vyro sveikata.
o

Laike szios kares daugelis 
lai'kraszcziu sustojo ėja isz 
priežasties pabrangimo visokio 
drukorisžko materijolo ir sto
kos darbininku. Ana diena su
stojo ėjas lai'krasztis “Shu
bert Citizen”, mieste Shubert, 
Nebraskoje, kurio iszduotojas 
pats turėjo eiti in kariuomene 
ir jo darbininkai per ka nebu
vo kam iszleidineti laikraszti 
kuris ėjo daugiau kaip per 50 
metu.

Dirbėjas automobiliu For
das, iszreiszke savo nuomone, 
'kada jo likos užklausta kas 'bus 
po karei su iszdirbyste automo
biliu. Fordas apreisžke kad po 
karei automobile! bus geresni 
ir pigesni nes materijolas bus 
pigesnis ir bus užtektinai dar
bininku prie tojo darbo. Jau 
dabar jo inžinieriai tyrinėja 
apie naujus automobilius kurie 
bus daug geresni ir greitesni 
(ateityje.
L

Kožna diena skaitome lai'k- 
raszcziuose apie visokius atsi
tikimus, nelaimes ir žudinstas 
szeimynose kuriu szaltinei yra 
daugiausia barnei ir nesuprati
mai. Taiikei skaitome: vyras 
nužudė paezia, tėvas susibarė 
su motina ir nužudė du vaikus, 
tėvas nužudė sunu arba motere 
pužude savo vyra ir t.t.

įdūkę bąrnio žmogus užsi-

SKRUZDELES

Szyksztuolis Du Kartu 
:: Trotija

Ar Žinote Kad Teisingos Teisybes

— Jcszko'kio draugystes 
tarpe dievobaimingu, o pats 
busi geresniu ir be abejones isz- 
ganysi savo diiszia.

— Jeigu karta meszka per
galėsi, tai ant virves vesti ja

' Daugelis isz LietuviszJku mer
ginu perkasi tokius brangius 
parėdus kad ne vienas isz jau- 
nikaicziu, apmanstes taji daly
ką gerai, nusiplauna rankas 
nuo ju ir užsiraszo in įkliuba se
nu jaunikiu. Tebyriuose lai
kuose žmogus turėtu iszduoti 
nemažiau kaip deszimts dole
riu ant dienos ant užlaikymo 
savo mylimos pagal naujausia 
mada ir kentėti bada.

Už tai musu Lietuviszki jau
nikiai sza'linasi nuo tokiu Ame- 
rikoniszku “leidžiu” ir jeszko 
sau mandagesnes ir paezedes- 
nes merginosr~\

ruošė, vienam Raudonojo Kry
žiaus direktoriui buvo pranesz- 
ta kad motina vieno vaiko toj 
vienetoj buvo rimtai susirgusi. 
Praneszimams reikalavo kad 
jis gryžtu namon kogreieziau
sia. Kariuomenėj isz daug 
milijonu, szitoki praszymai yra 
dažni. Kaikurie yra tikri bet 
kiti perdeda taji padėjimą.

Koma ndan tai arba virszinin- 
kai yra žmoniszki. Jie nori su
teikti leidimą kareiviui gryžti 
namon jeigu reikalinga. Bet 
faktai turi būti teisingi. Szis 
ypatingas praszymas buvo in- 
teiktas per Raudonojo Kry
žiaus skyrių szio kareivio mies
te. Direktorius galėjo patikrin
ti teisingumą ir leidimas bu
vo greitai suteiktas.

Kada kurjeris buvo pasiuns- 
tas duoti žine sziam kareiviui, 
direktorius padare aprūpini
mus del transportacijos. Ir to 
kareivio kelione buvo pagrei
tinta be jokiu trukdymu ir jis 
gryžo in namus, nepamatyti 
mirsztanczia motina bet jos gy
vybe iszgėl'beti su savo kraujo 
perdavimu.

Szis inrodp tik viena Raudo
nojo Kryžiaus patarnavima 
musu vyrams -uniformose. Tai

pgi inrodo kaip Raudonasis Kry- 
Įžius palaiko susineszimus per

Kožnas vyras privalo būti 
gaspadorium ir “bosu” savo 
name. Abejoju labai, ar motere 
turi sziokia tokia paguodone 
del tokio vyro kuris nuolatos 
duodasi moterei ant saves jo- 
dinet be pasiprieszinimo. Mo
tere pripranta žiūrėti ant tokio 
vyro kaip ant asilelio su ilgoms 
ausimis o da tokios moteres ne
siranda kuri mylėtu asila.

Sztai teisingi žodžiai su
džiaus isz St. Paul, kuris kalbė
jo del Raymond Clapper kuris- 
prisipažino buk apleido savo 
“mylima” pacziule nes vien- 
tik del to, kad ji kalbėjo be pa
liovos ir gyvenimas su ja buvo 
apverktinas.

Toliaus tasai iszmintingas 
sudžia kalbėjo:

“Visa priežastis tosios poros1 ma is. Reikalui kilus tėvai gali 
buvo nusileidimas ant vyro pu-'būti pakviesti prie serganeziu 
sės. Jo tai didžiausia kalte bu- sunu. Juos sutiks užuojautingi 
vo ta, kad jeigu jo pati nusiže- Raud. Kryžiaus atstovai, vie- 
mino per nuolatini iszradima tos surastos apsistoti ir jiems 
kalcziu ant savo vyro tai jo pri- bus suteikta jauslus patarnavi- 
valumu buvo uždaryti jai žio-^mas taip reikalingas tokiuose 
tis. Motere taip inprato jam laikuose.
davinėti pamokslus kad ant ga
lo be to neapsiėjo.

savo atstovus su musu pulkais 
ir jo skyriais visoje szalyje. Ne 
viena organizacija negali pa- 
nasziai padaryti taip susinesz- 
dami. Raud. Kryžiaus skyriai 
veikia visur ir ju atstovai tar
nauja su musu pulkais namie 
ir užsienyje. Visada veikia ir 
reikalui kitus susivięnyjimas 
tarpe szeimynu ir mylimųjų 
uniformose gali būti invykdin- 
ta labai greitai.

Per Raud. Kryžių praneszi-j 
mai greitai perduoti. Juos per-| 
duoda greieziau negu visus 8'

szeimynu sprendimai padary
ti. Ligos atsitikime rūpestis pa
lengvinta dažnais praneszi- 

Reikalui kilus tėvai gali

Viena isz pirmu problema, 
kuria reikėjo iszsprensti kada 
musu kareiviai buvo vežami už- 

Kas turi sena maldaknygėj Menyje buvo suteikimas jiems 
tegul prisiunezia iii redakcija1 sveiko pasilinksminimo. Pade- 
ant apdarymo o bus apdaryta ti Kariuomenei ir Laivynui ta 
kaip nauja. Lietuviszkas mal- invykdinti Raud. Kryžius in- 
daknyges ne greitai galima renge kliubus ir pasilinksmini- 
gauti nes jos jau iszsibaige ir nio vietas svarbiose vietose 

Londone, Edinburge, Belfast, 
Melbourne ir Brisbane ir ikelio- 

tai se kitose vietose.
Czia musu vyrai randa tru- 

puti ju tėvynės inskiepyta in 
užsienio žeme. Tai yra ju k'liu- 
bai, Amerikos valgiai ir gery- 
mai, geros lovos, maudynes, 
(sporto kambariai, knygynai ir

mažai spaudo nauju.

— Jeigu neperkensi 
sveiku nebusi.

SKAITYKIT 
’ “SAULE”-
PLATINKIT!

JTOKIS tai garsus žiaunas bu
vo labai užimtas skaitymu 

apie visokius gaivalus ir būti
nai jam buvo reikalinga ant ko
kio tai dasekimo gyvu skruzde
lių. Per tai užsikalbino jis, per 
viena kaimuote, idant toji jam 
pristatytu gyvu skruzeliu, už 
ka jai gerai užmokeses.

Taip ir-stojosi. Su dideliu j 
darbu ir stengimu pasisekė mo
terei sugaudyt juodu gyvu 
skruzdelių kurias nunesze del 
tyrinetojaus. Mokintas žmogus 
nusidžiaugė labai ir užklausė 
jos, ka ji nori už tai? Motere 
prasze dvieju markiu. Mokyta
sis, nusistebėjas taip augszta 
preke, paduoda moterei tik vie
na marke. Motere nepriima ma
žiau kaip dvi markes, mokyta
sis vela neduoda daugiau kaip 
pusantros markes.

Prasidėjo derėjimasis o isz 
to ir barnis o ant galo atėjo 
prie to, jog mokytasis iszsiža- 
dejo skruzdelių ir motere isz- 
gujo už duriu.

Supykus motere, matydama 
jog jos darbas nuėjo ant niek, 
meta puodą isz visu pajiegu in 
duris o pati kogreieziausia bė
ga žemyn.

I Isz sumuszto puodo iszsipy- 
' le tukstaneziai Skruzdelių ku
rios tuojaus pradėjo po visa 
narna izbegineti. Negalima ap- 
raszytkas dėjosi tarp gyvento- 

į ju tojo namo. Mane jie jog Die- 
| vas nusiuntė ant ju amara, taip 
kaip ant Faraonu. Tuojaus 
skruzdeles pradėjo rastis ant 
grindų, sienų, lovose, drapano
se, galvoje, ant kojų ir žodžiu 
tariant, kur tik galėjo inlyst. 
Ka czionais daryt? Musze, min
džiojo, szutino su karsztu van
deniu, 'bet nieko nepagialbejo 
ju stengimai.

Eina gaspadine namo pas 
mokinta, kerszina jam policija 
jeigu nesistengs visu skruzde
lių isznaikint.

Dabar musu mokytasis paži
no kokioje 'bedoje randasi kada 
jam atėjo diena ir naktį musz- 
ti skruzdeles o kuris buvo vi
sas nuo ju sukandžiotas, susi
prato po laik jog nežmoniszkai 
apsiėjo su motere kuriai teisin
gai prigulėjo dvi markes o ku
ri surinko tiek gyvųjų skruzde
lių ir ilgai po tam gailėjosi jog 
tuojaus neužmokėjo dvi mar
kes. Taip visados einasi — 
“skupuolis du kart trotija.”

— Tas, kuris prižadėjo at
leidimą už griekus, neprižade- 
jo jiems rytojaus. Del to nea- 
tidekime paku tos, idant kar
tais, nepasivelintum ir nepra
žudytam saves.

— Tegul tau netinka tas, 
Įkas tavije yra blogu, o rūpinsis 
j ingyti dorybes tas, kuriu jis 
neturi ir kas kart augsztesnis 
keliasi gerume.

— Kožnas sako, neverta la-„ 
bai rūpintis, bet pats nuo ru- 
pesczio negali suisilaikyt.

— Jeigu, malszia duszia tu
rėsi ir dora gyvenimą vesi, tai 
ant senatvės nebijosi.

— Laime, tai kaip garsas 
atsiliepia nes nuo davės pasi
slepia.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

— Jeigu per daug linksmas 
busi tai sau liga užsitrauksi.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

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

ISTORIJE aPie Ila lsz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, ’Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
SAULE PUBLISHING CO.,

— Liga musu isz duszios 
kaip isz szaltinio, viskas iszei- 
na.

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prrsiuskite 25<1 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnbrius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

KffiVICTORY— - .sr —- -
7

BUY
UNITED
STANCES

WAR
pONDS
1 And 
k STAMPS

Z

Musu kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku bcnu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts metu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.
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Baime Per Tris Naktis
Dox Fedrui ėjosi gerai. Buvo 

jis Meksikonisžku dralgunu 
pulkauninku; turėjo labai pa
togia ir gera paczia, taip-gi ir 
gražia dukteri kuri nors turėjo 
da tilk penkiolika metu bet 'bu
vo patogiausia visoje aplinki
nėje.

Viena diena pulkauninkas 
aplaike liūdna naujiena jog jo 
uoszvis, turtingas kupczius, isz 
Veracruz, mirtinai apsirgo ir 
trokszta nors priesz smerti sa
vo anukia matyt. Bet kelione 
in Veracruz reikalavo keturiu 
dienu ir keturiu naktų o juk 
pulkauninkas jokiu kudu 'nega
le jo važiuot per ka turėjo pati 
ir duktė, patogi Lole, draugys
tėje senos tetos, rengtis in ke
lione. O reikia žinot kad nere
tai tokiose kelionėse atsitikda
vo žudinstos ir apipleszimai.

Kada jau radosi jos kelionė
je, apie nieką nekalbėjo kaip 
tik apie rązbaininkus. Kiek 
kartu sena teta pamate jojanti 
žmogų, žegnojosi ir dievavosi 
kad tai razbaininkas. Pulkau
ninkiene buvo rami nes su sa
vim jokiu skar'bu neveže tai ne
turėjo už ka bijot. O patogi Lo
le? Ta mislijo'apie užpuolus ir 
sau juos perstatė kaipo galin
gus kareivius ir nelabai su jais 
bijojo pasitikt.

Razbaininka visaip sau svie
tas perstato. Sziauriu szalyje 
razbaininka laiko kaipo di
džiausia latra; nekuriose sza- 
lyse, ypatingai pietinėse, neda
ro jokio skirtumo tari) kareivio 
ir razbaininko. Turime viso
kius garsius apraszymus apie 
razibaininkus ir ju darbus ku
riuos nekurie žmones su pasi
gėrėjimu minavoja, kaipo tai 
Rinalda ir kitokius o ir ant te
atru perstato nekurtuos kaipo 
narsius vyrus. Ir dabar da Va
lakuose, Iszpanijoj, ypatingai 
Meksikoj, suvis kitaip sau per
stato razbaininka.

Lolei tikrai turėjo galvoje 
sėdėt razbaininkai nes nuola
tos apie juos mislijo. Motina 
miegojo. Teta sėdėjo szale jos 
apsisupus plosczium, kaip dei
ve. Naktis buvo tamsi.

Bijodamas važnyczia kad ne- 
apvirstu karieta, važiavo paly
da, rodos kad ligonius veže.

Kada pamaži priesz kaina 
arkliai vilkosi, kad sztai pate- 
mijo važnyczius tarpe arkliu 
žmogų kuris rodos kad isz že
mes isždygo. Nepažinstamas 
pagriebė arklius už pavadžiu ir 
sulaikęs suszuko:

— Abajo pranto, abajo! (isz- 
lipkit tuo jaus, iszlipkit).

Tame sztai iszszoko isz krū
mu ’apie szeszi žmones, ‘pana- 
szus tam pirmutiniam, isz ku
riu riksmo galima buvo supras
ti kad ežia negerove patiko.

— Perpraszome jus, ponios, 
— paszauke vienas isz tu už- 
puolu, kurie buvo in skurines 
je'kcs pasiredia ir veidai ju bu
vo apmurzinti. —; Praszome 
iszlipt ir atiduotie pinigus ir 
dagius, jeigu norite gyvos lik
ti!

Važnyczius trauke vienam 
su botkaieziu per galva jog net 
tasai pargriuvo bet griūdamas 
szove in važnyeziu ir sunkiai ji 
sužeidė jog tasai net nuo sėdy
nės nusiverte. Tuo laik du riiz- 

’baininkai nuszove arklius.
Dabar atidarė razibaininkai 

karietos duriu'kes, iszvilko pu

siau numiruses moteres; seną 
teta puolė aut žemes apalpus. 
Vienas isz govedos nutraukė 
Lolei auksini lenciūgą nuo kak
lo, kuri stovėjo su sudėtoms 
rankoms -drebėdama kaip dre
bules lapelis ir vos ant kojų lai
kėsi. Drąsiausia 'buvo pulkau- 
uirikiene.

Nuėmė razbaininkai nuo 
pirsztu žiedus, atome maszneles 
su pinigais ir ėmėsi prie skry
neles kad atpleszt bet tame 
sztai iszgirdo szvilpuko baisa 
nepertoli. Vienas isz razbainin 
ku atsake su szvilpuku — ir ne
ilgai laukus stojo tarpe ju ne
pažinstamas. •

Buvo tai jaunas vyras, su il
gais czebatu aulais ir pentinais, 
puikiai pasirėdęs ir su skrybė
lė užsmaugta ant akiu. Taip-gi 
turėjo prie szono karda, ant si
dabrines juostos pakabinta o 
kitokio ginklo neturėjo. Raz
baininkai sustojo in glitą su 
guodone, laukdami prisakymo.

Naujai pribuvęs apsidairė 
aplinkui; patogi Lole inpuole 
jam in aki. Tuojaus atsigryžo 
prie pulkauninkienes ir tetos— 
teta da gulėjo apalpus ant že
mes — ir pradėjo jis jas per- 
praszinet už nedora savo gove
dos apsiejima. O kad buvo važ
nyczius ir arkliai užmuszti, 
prasze poniu kad eitu su juom. 
Ka galėjo daryt vargingos mo
teres? Nuėjo paskui ji.

Tasai jaunas ateigis buvo 
razbaininku vadas; padavė Lo
lei ranka; ta su 'baime davėsi 
vest.

Po ilgam ėjimui, visokiais 
suktais takais, paregėjo priesz 
save koki tai sena mūryta na
rna. Aplink ta narna buvo ap
vesta gili graibė. Pamatia mo
teres pusiau su'griuvusius mū
rus, samanoms apaugusias sie- 
nąs, baisiai pradėjo drėbėt.

— Mano ponios! noringai 
skriauda del jus atnagradinsiii 
ir rytoj galesite keliauti toliaus 
bet sziadien bukite kantrios ir 
per nakti busite m'ano viesz- 
nios.

Tai pasakęs razbaininku va
das nuvede pulkauninkiene ir 
dukteri in dideli pakaju o du 
razbaininkai innesze pusgyve 
teta ir ja pasodino ant kėdės.

Prie szviesos trijų lempu, 
ne kam tikusiu, žiurėjo Lole 
akyvai su baime in ta gaspado-

riti. Buvo tai jaunas žmogus, 
apie trisdeszimts metu. Veidas 
jo gražiai iszrode ir rodos buvo 
meilus žmogus; juodoj jo akys 
nuolatos žiurėjo in Lole.

Pulkauninkiene pradėjo bū
ti drąsesne.

— Kas ponas esi per vienas? 
Ko nuo manes reikalauji? Ko
dėl mus ežia parsigabenai? Po
nas esi tu piktadariu vyres
niuoju o vienok svetingai apsi
eini; asz to nesuprantu — ir 
ant dukters dirstelėjo.

— Ponia, — atsake razbai
ninkas, — vadinuosiu Juan Po
lio. Iszrodau jums razbaininku 
o vienok isz mažens tuom ne
buvau ir niekas apie tai nesiti
kėjo kad tokiu pasiliksiu. Tė
vai mano senei numirė. Likau
si po apgloba dėdės; abudu da
lyvavom priesz valdžia karėjo; 
mus valdžia persekiojo ir na
rna dėdės pagriebė. Vos gavo
me pabėgti. Tarnai mus aplei
do. Republikoniszkas randas 
nuo visko mus atskyrė ir turi
me slapstytis. Ar dabar ponios 
suprantate ?

Lolei ta pasaka prie szirdies 
prilipo. Suprato viską ir pripa
žino jam teisybe. Loles motina 
ir teta suvis kitaip to razbai- 
ninko kalba suprato nes, nors 
isz szirdies teisinosi, vienok 
jos nieką jam nepritare.

Laike tos razbaininko pasa-

lyke negaliu duot atsakyma bet 
jeigu tikrai nori pamestie taji 
baisu amata o stotis doru žmo
gum ir būti del visuomenes 
naudingu tada Lole nebus prie- 
sziniga.

Razbaininkas paėmė Lolei 
už rankos ir žiurėjo in ja, ka ji 
ant to pasakys. Toji, kada in ji 
dirstelėjo, nudavė jam, kad ji 
ant to tinka. Be jokio paveliji
mo pabueziavo ja, atsisveikino 
ir iszejo.

Moterems 'buvo paklota pa- 
szaliniam pakajelyje trys lo
vos. Per visa nakti girdėjo mo
teres apgirtusiu razbaininku 
balsus, ypatingai gereneziu už 
sveikata savo vado paezios.

Abi moteres nemiegojo per 
visa nakti, tiktai Lole saldžiai 
miegojo. Ant rytojaus stovėjo 
priesz duris keletą arkliu pa
kinkyta karieta. Kokis tai se
nyvas žmogus sėdėjo vietoje 
važnycziaus ir lauke poniu. 
Skrynute inde jo in karieta. 
Juan Polius nuvede moteres in 
karieta ir nusiszylpsojas tarė:

— Atiduodu mano merginos 
lenciūgą — ir padavė dėžutė 
Lolei; da karta pasikloniojo ir 
karieta pradėjo isz vietos ju
dintis. Kada Lole dėžutė atida
rė,"rado joje labai brangius da
lykais.

Keloneje nieką in save mote
res nekalbėjo. Ant rytojaus pri

pilė senos užtvaros, apleistos 
nuo nepamenamu laiku, kurio
je kyszojo seni pusiau sugriu- 
via murai. Vyresnysis nusėdo 
nuo arklio ir parode su ranka' 
in viena užkabori, tardamas in' 
razbainirikus kurie ir nuo ark-J 
liu nulipo:

— Czia galite susikurt ugni.
Akimirksnyje pririnko sausu j 

szalku ir už poros miliutu blykš-1 
telejo ugnis, aplink kuria apse-' 
do razibaininkai. Atvede mula 
ant kurio buvo dvi pririsztos 
baczkos. Nuėmė abidvi — buvo 
jose vynas. Razbaininkai iszsi- 
eme czerkas, prisileido vyno, 
gere ir dainavo net aplinkinėje 
atsiliepe.

Juan Polius gere u'ž du ir tuo
jaus buvo gerai užsitraukęs. 
Dabar buvo linksnesniu; dai
navo ir klykė garsiaus už savo 
draugus.

— Vade! — paszauke vienas 
isz tarpo: — ar-gi ne puikus 
musu gyvenimas ? Ar Meksikos 
prezidentas gali būti linksmes
nis?

— TiĮktai bukite atsargus 
kad ta gyvastis bile kaip nepa
sibaigtu !

Ant syk visi nutilo, rodos 
kyd jiems kas burnas užėmė ir 
atlaužė nuo karabinu gaidžius.

Tame pasirodė žmogus ir vos 
Juan Polius ji paregėjo, nusi
juokė visa gerkle ir liepe drau-

- Ar girdėjote mano mieli, 
Apie szitokią boba anioleli, 
Kuri savo vyra muszdavo, 

Vardais visokiais paniekin
davo?

i Norėjo ji numaryt,
Ir isz svieto iszvaryt, 

Su kumszcziom ant jo 
szokinejo, 

Apie grinezia paskui ji 
bėginėjo.

Sul peiliais kerszino, 
Kitus su guzule vieszino, 

Žmogelis buvo in pirszlius už- 
praszytas, 

Boba papuolus in pasiutimą 
szauke: “busi sutaisytas!” 

Reke gvoltu ant jo, 
Kada tasai iszejo, 

Tuojaus kelis baksus alaus 
atgabeno, O 7

Nepaisydama ant senio, 
Pakvietė sportus visus,

czema susikuopina, 
Ir prie baro stovėdamos viena 

kitai fundina, 
Geria kol liežuvio neapverezia,

Ne viena nuo krėslo nusi- 
verezia.

Biznierius syki po miestą 
bėginėjo,

Mat pasamdyti troka norėjo, 
Kad bobelka namo parvežti,
Troka surado — užmokėjo, 

Bobele in troka indejo,
Kita nuo trepu nugarmėjo, 
Net viskas aplinkui pra

smirdę jo,
Tai vis motinos vaiku, 

Tokias tik pakart ant szakli,
O jus girtuokles bobos, 

Nelabos motinos, z
— ' ~ 'V

Puiki Farma Ant
Pardavimo

____  n
Turi 66 akerius žemes isz ku

riu 44 akerei yra iszdirbta, ran
dasi apie 10 szaltiniu ant far- 
mos, namai, tvartai, arklei. 
karves ir visztos. Randasi Fi- 
nersville, mylia kelio nuo 
Sliepptono, Pa. Parsiduos pi- 
gei nes asz negaliu pati apdirb
ti lauka isz priežasties mirties 
mano vyro kuris mirė nesenei. 
Atvažiuokite arba ruszykite 
pas: Mrs. A. Yanuszkevicz,

R.D. No. 2 Box 87, 
t.f.) P. O. Ringtown, Pa.

Pataiso Vėliavas

Mrs. Georgiana Higgins, 
taiso visas Amerikoniszkas 
vėliavas kokios plėtoja ant 
Ealtnamio Washington ir ta- 
ji darba ji labai myli. Ji tai
so vėliavas jau 25 metus.

kos, kokia tai sena boba užtie
sė kitam pakajuje stala, padėjo 
peilius ir sidabrines szakutes o 
taip-gi purcelinius bliudelius.

Juan Polius, perpraszes po
nias iszejo kad prižiūrėt idant 
viskas butu gerai sudaryta del 
priėmimo svecziu. Liepe ap- 
szviest valgpakaji, jog suvis 
puikiai iszrode.

Ju'an Polius persirede in pui
kius rubus ir persistatė del po
niu kaip kokis grafas. Vela pa
ėmė už rankos Lole; ji pradėjo 
būti linksmesne ir baime suvis 
szalin nuėjo o motina ir teta 
prieszingai jautėsi nes mažai 
ka kalbėjo ir nuolatos dūsavo. 
O ant galo nebuvo ka daryt ir 
prieszintis razbaininkui. Juan 
Polius pats padavinėjo valgius 
ir visame del poniu tarnavo ir 
nuolatos uždavinėjo bobai pri
sakymus. Pasakojo visokius 
juokus kad savo sveczius sura
minti. Lole sau nieko nemisly- 
dama, szirdingai juokėsi.

* * *
Buvo jau vėlu. Kukarka bo

ba jau senei isznyko. Juan Pol
ius sėdėjo ant kėdės ir kasžin 
ka gilei užsimanstejo; matomai 
jo mislys galvoje-painiojosi.

— Na, ne, — tarė puse lupu, 
— ilgai taip nebus — ir in pul
kauninkiene tarė:

— Meilinga ponia! Szi naktis 
yra mano gyvenime linksmiau
sia o tai del to, kad turiu pas 
save puikius sveczius. Mano 
būdas yra tokis kad kas ant 
mislies, tai ir ant liežuvio ir su 
apmis'lytu daigtu ilgai nevilki
nu. Turiu trisdeszimts metu, 
priek tam keturesdeszimts pes- 
tru pinigais, nero’kuojant kito
kiu brangiu daigtu, kuriu dau 
gybia turiu; keliausiu in justi 
miestą; pamesiu savo draugus 
ir vesiu dora gyvenimą; busiu 
knpczium arba pasiduosiu in 
kariuomene ir tarne dalyke pra- 
szycziau jus dukters už paczia.

Rodos.perkunas in pulkau
ninkiene trenkė, taip sudrėbė
jo iszigirdus tuos žodžius, taip
gi ir sena teta.

Butu pulkauninkiene davus 
gera atsakyma kad nebūtu ra
dusi razbaininku rankose.

— Pone, — tarė pulkaunin- 
kiene, —■ be savo vyro tame da-

buvo in Veracruz. Pullkaunin- 
kiene da užtiko savo tęva gy
va, kuris neilgai trukus numi
rė. Po szermenu sugryžo mo
teres be jokios perszkados na
rnėta.

O kaip baisiai supyko pul
kauninkas kada -dažinojo apie 
tai kas moterems kelionėje at
sitiko. Nieką paežiai ne dukte- 
rei nesakęs, iszsiunte dvi ratas 
in razbaininku dvara dragūnu 
bet tie pauksztelei jau buvo 
prasiszaline o lizdą rado tusz- 
czia. Tuojaus davė palicijai ži
nia; pallicija pulkauninkui toki 
davė atsakyma:

“Juan Polius, buvusis dra
gūnu aficierius, apvogė įpulka- 
va kasa ir su dvideszimts dra
gūnu pabėgo. Dabar yra razbai- 
ninku, apipleszineja pakelei
vingus ir pacztus ir sziadien 
randasi Veracruz aplinkinėje. 
Už jo galva yra paskirta didele 
dovana. Jo 'būdas niekai, dide
lis suvadžiotojas ir paleistu
vis.”

Kada pulkauninkas ta mote
rems perskaitė, tos ugnimi 
spjaudė o Lole apsiverke. Jos 
akyse suvis kitaip Juan Polius 
stovėjo. Mylėjo ji isz duszios; 
kasdien jo lauke bet Polius ne
pasirodė. Mergina suvis pradė
jo vyst ir pasibaigė kaip po di
džiausiai ligai. Tėvai apie tai 
nepatemijo kad ji ta latra pa
mylėjo.

* * *
Leidžiantes saulei, jojo pul

kas raiteliu pakalne Odjava. 
Bet vietoje joti keliu, jojo lau
kais, krūmais ir pakriauszemis, 
kaip Indijonai. Už valandos 
'prisiartino prie vienos me
džiais sodintos ulyczeles nes 
taip tankiai kad net tamsu bu
vo. Raiteliai ant nieko netemin
dami jojo tdliaus. Kožnas isz 
ju turėjo ant peties karabiną o 
prie balno pritaisyta isz virves 

i kilpa, vadinama “lasso” su 
kuria isztolo meta ant lžmogaus 
ii pagavės ant kilpos veda su 
savim. Vada tarp ju galima bu
vo pažinti ant puikaus kąrdo, 
kuri prie /szono ant puikios 
juostos turėjo. Jojo jis pir
miausia nes labai užsimislijas. 
Buvo tai Juan Polius.

1 Kada šutėme, prisiartino

gams būti ramiais ir gerti vy
ną.

— Na, kokia naujiena atne- 
szei, senas szunie? _

— Labai gera, vade! Pulkau
ninkas Don Pedro tikrai iszke- 
liavo in Pue'blu; motina, Lole ir 
sena teta gyvena nuo ežia dvi 
mylės atstui, savo dvarukyje 
Monte Colorado. Aukso ir si
dabro ten pilna, pilna kebiore 
baczku vyno per ka musu vyrai 
turės nemažai lobio o del tavęs, 
vade, mergina! Du tarnus pa
pirkau; viską kogeriausia isz- 
pildšiau; praszau dabar užmo- 
kesties o paskui su jumis atsi
sveikinsiu.

Vyresnysis igzsieme skurini 
krepsziuka isz kiszeniaus ir da
vė sznipukui 20 pestru, kuris 
paemes pinigus padekavojo ir 
nuėjo savo keliu.

— Vaikai! — paszauke Pol
ius : — szi naktis bus mums gi- 
liukninga. Klausykite, kaip 
įeikes apsisukt o apmislijau 
labai gera būda.

— Hurra! — reke visi o pas
kui nutilo kad iszklausyt ka ju 
vadas pasakys.

Pienas buvo Spmislytas tik
rai gerai. Jau nuo metu Polius 
užk'lupinejo gyventojus aplin
kinėje o jo žmones jokiu budu 
sugriebt negalėjo. Jo goveda 
laikais iszsiskirstydavo ir po 
keletą sanvaieziu tarp žmonių 
suknejosi, persiredia kupeziais, 
tai vela važnycziais o nekurie 
ir kunigiszikai arba kareivisz- 
kai persirede. Ne viena karta 
juokėsi jie isz kareiviu ir žmo
nių kurie ju jeszkojo; persire
dia pasitikdavo ir skundėsi jog 
toj ir toj vietoj likos per razbai- 
ninkus apiplesztais. Tuojaus 
kareiviai skubino in ta sza'li o 
razbaininkai juokdamiesi ėjo 
savo keliu.

TOLIAUS BUS

Kaipo ir pati tokius sapiens, 
Snszauke merginas senas, 

Su jais lėbavo per kėlės dienas.
Vyras sugryžo namo, staigai, 

Suprato kad ežia niekai, 
Pabaladojo in duris, 

Visi iszbego kaip szunes, 
Ant žmogelio užpuolė," 

Kaip žvėrys ant jo suptaole, 
Baisei žmogeli -sumusze, 

Badai ir- viena aki iszmusze, 
Kelis menesius gulėjo, 
Pakol in sveikata daejo.

Nuo to laiko proto neteko, 
Bobai pinigu neužteko, 
Nuolatos nebageli ede, 
Pakol ir kita aki iszede.

Viena diena nelaime atsitiko, 
Ant geležinkelio mirtis užtiko, 

Kuna namo parvežė, 
Boba plaukus sau pejsze, 

Pradėjo ji szauikt,
Isz gailesties staugt, 
Bet nieko ncgialbejo,
In dro'bia invyniojo, 
Nebageli palaidojo.

Boba isz gailesties kvailavo, 
Paskui po grinezias ubagavo, 
Niekas ant jos nesusimylejo, 
Kada per dienas be pasilsio 

ėjo.
Sanžine ja ede, 

Pakol visai nesuede, 
Inszo’ko in smirdanezia bala, 

Ir ten rado sau gala. 
Tokia tai pabaiga tos bobos, 

Kuri gyveno ant vięros, 
Kaip pasiklojo, 

Taip ir iszmiegojo, 
Kokis buvo jos gyvenimas, 

Tokia ir mirtis.
* * *

Žinau apie moterėles ka in kar-

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

PRISIUSKITE ria 
TIKTAI 50<? O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100 !

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šauta, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu.. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

L. TRASKAUSKAS

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
__________ •

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

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY; PA.
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Žinios Vietines
— Ponstva Jonai Karužai 

ir duktė Blanch, isz Deal'born, 
Midi., dalyvavo laidotuvesia 
a. a. Tamosziaus Utaro, Shen- 
andorije. Taipgi lankėsi pas 
molina pono Karužio, Taima'k-' 
veje. Būdami mieste atlankė 
rodysi e “Sanies,” nes ponas 
Karužis yra. szimt-procentiniu 
skarlylojn busterin “Saules” 
kuria skaito (faugeli metu. 
Sugryždami namo sustos Pitts- 
burge, allankyti broli Kunigą 
A. Ka.rnži.

—- Utariiinke pripuola Szv. 
. Kdvardo; Ketverge Szv. Tere
ses; Petnyezioje Szv. Jadvigos; 
Suimtoje Szv. Margarietos Ma
rijos.

— A teinantis traukimas 
(Draft) vyruku prie kariszkos 
tarnystes bus Utariiinke, 27 d. 
Spalio (Oct.). Ateinanti me
nesi Laipkriczio (Nov.) bus isz- 
s.iunista 'didelis būrys vyru in

mainaitis ir Kemežis. Kūnas 
palaidotas ant N. Arlington 
Kataliku kapiniu. Graiborius 
Akelis laidojo.

Jos Tėvas Bombar
davo Japonus

Fredrika Dollenberg, ranko
se savo motinos, žiuri ant pa
veikslo savo tėvo, pulk. Fre
do Dollenberg, kuris yra le
kioto jum Australijoj, kurio 
da ne yra maezius. * ■

Nužudė Tęva Laike
Pietų j

Middleton, Pa. — Laike bar
nio prie pietų, Santello Raveno, 

148 metu, mete peili in savo pa- 
czia sužeisdamas jai baisei ran-l 
ka. Sūnūs matydamas nelaba 
darka tėvo, atėmė peili nuo tė
vo ir dure tuo paežiu peiliu te- 

' vui in krutinę nuo ko tasai su
krito negyvas prie stalo. Tam! 
kruvinam darbui prisižiurinejo 
trys kiti vaikai kurie iszbego^ 
laukan, praneszdami kaimy-. 
naras kas ten atsitiko. Palicija 
uždare tęva kalėjime.

Kūdikis Adgijo 
Grabelyje

Huntley, Pa. — Kada meto 
amžiaus kūdikis, Jerome An
derson gulėjo grabelyje ir bu
vo parengtas ant palaidojimo, 
staigai adgijo, atsiduso giliai, 
atidarė akutes ir isztiese ran-

Trys Brolei Laivyne

Szitie trys broliai Nary, isz 
Wilmington, Mass., prisira- 
sze in laivyną ir aplaikys din- 
sta ant naujo kariszko laivo 
“Lexington,” kada bus pa
baigtas dirbti. Jie prisižiuri- 
neja senam laivui to paties 
vardo, kuris buvo torpeduo 
tas ir paskandytas ant Coral 
mariu.

— Nesakyk: “prapuoliau, 
kas man daugiau pasilieka, ar
ba, Nusidėjau, ka dabar pra
dėt.” Jtfk turi dalktara kuris 
nori tave iszgydyt, tik skubin
kis prie Jo, o tuoin yra: miela- 
szirdyste Dievo.

— Žmogų pergalėsi žemisz- 
ka meile o szetona pergalėsi 
meile; bet žmogus laimėje 'bu- 
lamąs, tankiausia pasikelia in 
juikybia, o szetonas nedrys 
prisiartinti prie tu, kurie atlei
do neprieteliams ir aniems ge
rai daro.

Trūkis Pere jo Per Ja Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo

Allentown, Pa., ant peržiūrėji
mo. Skaitlis bus taip didelis, 
kad lures padalyti iii dvi dalis 
ir siuneziami per dvi dienas. 
Pirmutine dalis bus siunezia- 
ma 23 dienia Lapkriczio (Nov.) 
antra dalis 24 d. Lapkriczio. 
Miesto daktarai negales visu 
peržiureti ant syk, todėl pasky
rė net dvi dienas del tojo darbo. 
Valdžia ima musu vyrukus isz 
szios aplinkines ir kaip rodos 
neužilgio nepasiliks ne vienas.

—- Ponia Framciszka Žalie
ne su įduktere Teofile sulgryžo 
isz Jersey City kur dalyvavo 
laidotuvėse jos szvogerio Mo
tiejaus Rainio, kuris likos ten 
palaidotas Sukatoje.

— Juozas Pranys, G02 W. 
South uly., sugryžo namo isz 
Pottsvilles ligonbutes kur gy
dėsi per keliolika sanvaieziu ir 
turės pagulėti kolos sanvaites 
lovoje namie. Jo suims Edvar
das, kuris randasi laivorysteje 
Bodes Šamo, sugryžo isz Indi
jos apiplaukdamas beveik po 
visa, svietą ir sziadien silsisi 
kolos sanvaites namie po nebu
vimui namie daugiau kaip me
ta laiko.

Rado Mergina Kabanti 
Ant Medžio

Cedar Grdve, Cal. — Stella 
Ambler, 18 metu mergina, likos 
surasta kabanti ant medžio. 
Matyt kokis tai iszgama pir
miausia iszžagejo mergina po 
tam ja pakere idant nukreipti 
nuo saves nužiurejima už pa
pildyta žudinsta. Palicija rado 
szmctelius skuros žudintojaus 
po nagais merginos pirsztu kas 
parode kad ji smarkiai gynėsi 
gindama savo czystata ir gy
vastį.

kūtes in graboriu kada tasai 
ketino uždėti antvožą ant gra
belio. Daktarai tvirtino buk 
kūdikis buvo tikrai mires bet 
dabar sako kad jis yra gyvag ir 
sveikas. Grabelis likos adgal 
nusiunstas graboriui o vietoje 
nuliudimo tėvai ir visi gimines 
sziadien džiaugiasi isz netikėto 
prisikėlimo mirusio kūdikio.

Sūnūs Pasamdė Nigeri 
Kad Nužudytu Jo Tęva

Apleistas Vyras Nužu
dė Savo Du Vaikus

Ir Pats Save
Lincoln, N. Y. — Con Horns

by, 66 metu, kuris turėjo var
ginga pasisekimą savo vedu
siam gyvenime su paezia, su 
kuria buvo apsipaeziaves po 

imircziai savo pirmos paezios, 
kuri buvo beveik 30 metu jau
nesne už ji, nutrucino abudu 
vaikus o du pasiliko prie gy-

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Dvieju metu Donna Lee 
Smart, kuria laiko motina, 
likos mažai sužeista kada pe
rėjo per ja trūkis artimoje 
Seattle, Wash. Mergaite bo- 
vijosi ant geležkelio su savo 
szunycziu ir užmigo tarpe 
sztangu, aplaikydama tik 
maža indreskima ant kaktos. 
Szunytis pabėgo in laika.

paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

—* Jeigu ant tuszczio kal
bėsi, geriau padarysi kaip nu
tylėsi. ‘

— Kad ir slavo tautos isžisi- 
žaidesi bet Lietuviu būti nenu
stosi.

— Teisybes turėtu būtie 
daugiau ant svieto; teisybia 
žmonys naudoje kaip gyduoles 
o melą kabina su kauszu nuo
latos. .

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

arba pradžia s 
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New York,- N. Y. f Adomas 
Szalaszeviczius, inire Rug. 23 
ir palaidotas 26 dienu su baž
nytinėms apeigomis. Velio
nis paliko paezia. Tessie, du su
ims ir tris įdukteres ir penkis 
anūkus. Daugelis žmonių da
lyvavo laidotuvesia, už ka lai 
jiems Dievas szimtaropai at-, 
lygina, už atminti velionio'. Ve
lionis gimė Lietuvoje ir pergy
veno Amerike daugiau kaip 40 
metu, priimdamas in Amerika 
,pi n nu vyruku ir pirma apsigy
veno .Shenandoah, Pa., po tam 
Girardvilleje, kur dirbo anglių

Nepaprasta Operacija
Dayton, Ohio — Viena isz 

nepapraseziausiu ir recziausiu 
operacijų buvo padaryta, czio- 
naitineje ligonbuteje ant mote- 
res, Mrs. Margaret Ostenmay- 
er. Motere turėjo pilvo krauja- 
teki. Daktarai iszczystino dvi 
kvortas jos kraujo ir vela in- 
pumpavo ta pati krauja in jos 
gyslas ir sziadien motere vi- 
siszkai pasveiko. Yra tai tik 52 
panaszi operacija visoj Ameri
koj, kuri retai pasiseka dakta
rams.

Portsmouth, Va. — Alfre
das Tulin, 32 metu, prisipažino 
buk jis pasamdė koki tai nige- 
ri kad nužudytu jo tęva, 66 me
tu, vyno iszdirbeja, kurio lavo
ną surado sudegusi automobi
linį e. Sūnūs prisipažino kad 
tai padare del to, kad tėvas 
žveriszkai pasielginejo su szei- 
myna ir su juom kad jis buvo 
raiszas. Nigeriui prižadėjo 200 
doleriu ir darba bet jam davė 
tik 31 doleriu, neturėdamas 
daugiau prie saves. Palicija 
jeszko nigerio.

Pirmutinis Nuszove
Japonus

Pabaigė Paskutini 
Szmoteli Duonos

Ir Gyvasti
Woodville, Mich. — Vargin

gas ūkininkas James Voughn, 
45 metu ir jo du vaikai, 4 ir 6 
metu amžiaus, mirė valgydami 
paskutini szmoteli duonos ko
kis radosi namie, o jo pati ir du 
kiti vaikai radosi tame laike li
gonbuteje ant mirtino patalo. 
Visi valgė paskutini szmoteli 
duonos, kurioje radosi truciz- 
na. Manoma, kad ūkininkas 
negalėdamas nukensti ilginus 
vargo ir bado, sumaisze truciz-

kasyklose gyvendamas New 
Yoikė apie 7 metus, sirgdamas 
angldkasiu 'dusulliu. Velionis 
buvo malszaus budo žmogus ir 
turėjo daug draugu ir pažysta- uos su duona tiksle užbaigimo 
ran.' gyvasties visiems.

Jersey City, Pa. t Senas gy
ventojas szio miesto, Motiejus 
Rainys, mirė 7-ta d. Spalio po 
ligai keliu sanvaieziu, namie, 
419 Grove uly. Velionis pusan
tro meto adga.1 su savo prisie- 
gele apvaiksztinejo savo Auk
sines vestuves. Paliko paezia 
Ona, -duktere Ona Balcziuniene, 
Brooklyn©, ir du sūnūs Karoliu 
ir Feliksą.. Likos palaidotas Su
batoje su bažnytinėms apeigo
mis laikytoms Szv. Onos baž- 
nvezioje kurias atlaike Kunigas y . j . °
(Įžemins kuriam asistavo Ku
nigai Stankus, Aleksunas, Si-

Juozas Pleczlkaitis, isz West 
View, Pa.', ra-szo:—Prisiuncziu 
szitairh laiszke užmokesti už 
laikraszti “Saule” ir szirdin- 
gai aeziu. už siuntinėjimą ir ap
lankau kožna numari be per
traukos. Linkiu redystei lai
mes ir gero pasivedimo kad ga
lėtumėt iszdavineti “Saule” il
gus metus ir skelbti skaityto
jams visokes naujienas. Likite 
sveiki su gerais velinimais.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Naujai paskirtas pulkinin
kas Boyd D. Wagner, isz 
Johnstown, Pa., buvo pirmu
tinis Amerikoniszkas lekio
to j as kuris nuszove pirmuti
nius Japonus, szioje karėj e, 
Pacifiko mariose.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

B3EU , “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už* 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

vasties kuriuos baisei suplakė 
po tam pasikorė.

Jauna paezule pabėgo su ki
tu vyru. Priesz papildyma tojo 
baisaus darbo nuskriaustas vy
ras paliko laįązkeli _ęįęį ko taip 
padare: “Papildžiau tai kad 
mano nelaba motere mane ap
leido su vaikais ir taja diena 
ketino sugryžti pasiimti savo 
drapanas ir vaikus. Nenorėjau 
kad vaikai gautųsi in rankas 
tosios nelabos motinos, žinojau 
kad jiems bus geriau su manim 
ant ano svieto todėl atlikom 
taja kelione visi draugia.”

Netikėtas Sveczias 
Lovoje

Moyersville, Md. — Mrs. 
Stella Nolan, kurios vyras turi 
artimoje maža ūkia, turėjo ne
miela atsitikima kuri neuž- 
mirsz kol gyva bus. Pabudus 
nakties laike pajuto ka toki 
slenkanti pro jos veidą. Sieke 
su ranka ir pajuto kad tai kir
mėlė. Su riksmu trenke kirmė
lė in grindis ir paszokus staigai 
isz lovos užmusze kirmėlė su 
czeveryku. Kirmėlė buvo trijų 
pėdu ilgio ir žinoma kaipo 
“juoda kirmėlė” kuri yra ne
nuodinga.

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKTT

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

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

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

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

No. 103 Vaidelota, apisaka' isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz 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. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir §kuputis. 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 prigaunju 58 puslapiu...........15c

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

No. "*33 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieęzna. 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.................. 15c

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'A keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15e

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

No. 152 Trys istorijos apie Kąji- 
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- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis: Viesznats 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; Budy ne; 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. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir 'serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..............................................15o

Adresas: i
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.




