
X

F

T

*1- OO Z BRTKRCB AT TBK MAHAMOT CITT, PA.. \
NO: 03 pŠį IPORT.OFFICK A8 8ICOHD CL*»8 MAIL MATTIbJ

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

{THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United Stales, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application,

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 16 SPALIO 1942, (FRIDAY, OCTOBER 16, 1942)

■minoncĮfr*

DU-KART SANVAITIN1S LA1KRASZT1S “SAULEI” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Latakus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA.

V. L. Boe.kewnkl, Pnbllaher and Jlgr 
F. W.Bacikowakl, Mitai.

U. S. A.

54 METAS
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Savo Sužeistuosius

MOTERE DEGE 
PECZIUJE

Vyras Stovėjo Szale
Pittsburgh, Pa. — Kada jo 

pati dege dideliam pecziuje| 
■(furnese) kurios tik kojos ky- 
szojo per dureles, jos vyras Ste
ponas Lugaki stovėjo ir prisi- 
jžiurinejo kaip liepsna apėmė 
jos kuna, nesistengdamas jai 
prigialbeti ir motere beveik vi
sa sudege. Vyras pasakė palici- 
jai buk motere pati inlindo in 
pecziu. Motere nesenei sugry- 

. žo namo isz pamiszeliu ligon
butes. Kaimynai, girdėdami 
koki ten maiszati Lugakio na 
me, pranesze apie tai palicijai 
kuri atėjo ir užtiko moteres su
degusi lavena pecziuje.

Stebėtina, kaip motere galė
jo insigauti in deganti pecziu 
ir tas nustebino palicija kuri 
yeliaus aresztavojo vyra kaipo 
nužiūrėta buk tai jis turėjo ja 
inkimszt in pecziu.

BUY WAR BONDS
Gyveno Su Trimi 

Moterems
New YOrk — Pilypas Han

del, 29 metu, locnininkas res
tauracijos, likos aresztavotas 
UŽ daug-patysta, gyvendamas 
su trimi moterems, isz kuriu 
dvi buvo jo paezios o su treczia 
gyveno ant vieros. Trys mote- 
res gyveno atskirtuose kamba
riuose. Su pirma jis buvo susi
laukęs trijų vaiku o su antra 
taipgi turėjo kūdiki.

Handel likos aresztavotas ir 
Jjus teisiamas už daug patysta.

Prigulėjo Prie Per
Daug Draugyscziu

New York — Danielius Diehl 
nori nuo savo paezios persisky
rimą už tai kad ji apledineja ir 
neprižiūri savo naminio darbo 
ir vakus nes priguli prie daug 
moteriszku drauguviu. Sudžia 
tuomi labai nusistebėjo už
klausdamas: “O-gi prie kokiu 
drauguviu ji priguli?” Vyras 
apreiszke kad priguli prie Py
thian Sisters, Ladies Macca
bees, Rebecca, Pocahontas, 
Owls, Ladies of the Legion 
Raudono Kryžiaus.

ir

Myne Pakorė Du 
Nigerius

Meridan, Miss. — Myne žmo
gių, ateja in kalėjimą isztrau- 
ke du nigerius, kožnas turintys 
po 14 metu ir pakorė juos ant 
stulpu užmiestyje kur tieji isz- 
gamos sužagejo balta, 13 metu 
mergaite. Vaikai prisipažino 
prie tojo bjauraus darbo ir li
kos uždaryti kalėjime bet žmo
nes taip ant ju inirszo kad pa
tys paėmė teisingysta in savo 
rankas.

Szita.s apskelbimas likos praplatintas po visa Amerika, 
parodantis kaip musu kareiviai muszasi ant kares lauku 
kuriems prigialbsti bombinei eroplanai, o Dede Samas su 
Amerikcniszka vėliava ragindamas savo vyrukus prie mu- 
sziu. Tokiu apskelbimu iszdalinta net 640,000 po teatrus, 
mokyklas ir kitas publikiszkas vietas, kad primyt žmo- 
niems kad pirkinėtu Amerikos Kariszkus Bonus ir Markes. 
Apgarsinimą nupiesze gerai žinomas artistas N. C. Wyeth.

KŪDIKIS GULĖJO
NEGYVAS

Motina Apsivedė

South Bend, Ind. — Idant 
neperszkadyt susirinkusiems 
svecziams, kurie pribuvo ant 
jos szliubo, Edna Gulik, nasz- 
le, nuvažiavo in szliuba su An
drium Toszka, norints kūdikis 
dvieju menesiu gulėjo grabely
je- -

Po vinezevonei jaunavedžiai 
(?) sugryžo namo, palaidojo 
kūdiki ir prasidėjo vestuves 
kuriose visi linksminosi. Mo- 
tere pasiliko naszle tris mene
sius adgal o in deszimts dienu 
užgimė jai kūdikis po mirežiai 
vyro.

Medis Turintys 247
Pėdas Augszczio

Quincy, Cal. — Vienas isz 
didžiausiu medžiu ant svieto 
ana diena likos iszmieruotas 
per medžiu žinuna H. E. Nor
ton. Iszmieravo jis taji medi 
kuris turi net 247 pėdas augsz
czio, 9 pėdas aplinkui, prie že
mes, isz jo bus padirbta 40,140 
lentų.

Taip Mylėjo Szuni Kad 
Del Jo Nusižudė

Springdale, Pa. — Nusižudė 
czionais Charles Dunn isz ma- 

Įžos priežasties. Praneszta jam 
kad automobilius užmusze jo 
mylima szuni. Žmogelis taip 
tuom nusimyne, kad isz gailes-

gKAITYKĮT “SAULĘ” PLATJNKIT ties pasikorė. _

London — Žinios, paleistos 
per Vokiszka reidio stoti, skel
bia in Vokiszkas moteres buk 
Vokiszka kariuomene paslepi
neja savo sužeistus kareivius 
deszimts užimtuose sklypuose 
nes bijo juos nusiunsti namo 
kad nesukelti maiszacziu.

Tasai reidio skelbia buk Vo- 
i kiecziai turi 22 ligonbutes Len 
kijo j ir 13 Norvegijoj, kaipo ir 
ligonbutues Estonijoj, Holan- 
dijoj, Belgijoj, Francijoj, Ru
munijoj, Bulgarijoj ir Grekijoj 
in kur siunezia savo sužeistus 
kareivius ant Rusiszko frunto. 
Badai tokiu kareiviu randasi 
apie du milijonai.

Anglikai Vela Bombar
davo Vokietija

London.— Anglikai su dau
geliu eroplanu, vela bombarda
vo dideli miestą Kiel, kur du 
dideli laivai likos paskandy- 
tais ir padaryta daug bledes ki
tuose miestuose. Vokiecziai 
dabar pradeda nerimauti isz 
priežasties tuju tankiu bom
bardavimu ir naikinimo miestu 
ir kariszku dirbtuvių.

Vokiecziai Ima Belgus 
Kaipo Darbininkisz- 

kus Nelaisvius

Japonai Ant 
Solomonu

Smarkus Musziai Tęsęsi Ant 
Solomonu Salų Terp Ameriko
nu Ir Japonu; Stalingradas Isz
rodo Kaip Dideles Kapines; 
Vokiecziai Supliekti Smarkei

Ant Egipto frunto Vokie
cziai ir Italai panesze dideles 
bledes kur suszaudyta 23 ero
planai Maltoje ir daug žmonių 
žuvo.

Anglikai bombardavo 
kraszczius Holandijos kur 
skandino tris Vokiszkus 
vus, suardė svarbius geležke- 
lius ir bombardavo didelius 
miestus.

pa- 
pa- 
lai-

Kroetai pasikelineja priesz 
Vokieczius ir skaitlyje 4,000 
vyru pradėjo užpuldinet ant 
savo prieszu. Pasikėlimas ple- 
cziasi ir kitur.

3 Amerikos Laivai
Paskandyti Muszyje

Washington, D. C. — Tik da
bar valdžia apskelbė apie pa
skandinimą trijų Amerikon- 
iszku kariszku laivu muszyje, 
su Japonais prie Solomono Sa
lų. Ant tuju laivu radosi 139 
aficieriai ir 2,664 vyrai. Kiek 
isz ju iszgialbeta, tai lyg szio- 
lei nesuskaityta, bet manoma, 
kad daugelis isz ju žuvo.

Badai Japonai užėmė dvi 
mažas salas, Buna ir Mana ant 
kuriu atplaukė keli szimtai j u 
kareiviu, tiksle užėmimo salų.

Kerszino Nužudyti
Prezidentą Roosevelta

Vichy, Francija.— Vokiecz
iai Belgijoj pradėjo priversti
nai imti gyventojus ir siunti
nėti in Vokietija prie visokiu 
darbu, kur turės dirbti kaipo 
nelaisviai. Visi vyrai turinti 
nuo 18 iki 50 metu ir moteres 
kurios yra nevede nuo 21 iki 35 
metu likos iszsiunstos in Vokie
tija prie visokiu darbu.

Washington — Pagal pasku
tinius reidio daneszimus tai jau 
tukstaneziai vyruku, 18 ir 19 
metu, pradėjo instoti in kariuo
mene pakol naujos tiesos bus 
invykdytos. Visi vyrai kurie 
yra vedia ir turi vaikus, bus 
szaukiami ant tarnystes in kė
lės sanvaites nuo sziadien.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Vokiszkas Virszininkas 
Nužudytas Lenkijoj

Sydney, Australija — Reidio 
pranesza buk didele Japonisz- 
ka flota randasi ant Pacifiko 
mariu, pasirengia užklupti ant 
Allijentu f lotos ir pradėti ma
rini muszi.

London — Vokiszkas virszi
ninkas, vardu Schwartz, likos 
nužudytas per Lenkus artimo
je Szarzyno ir du palicij antai 
likos paszauti. Žudintojai pa
bėgo ant dviraeziu. Palicija 
aresztavojo apie szimta žmo
nių kaipo nužiūrėti tame suo-

Pittsburgh, Pa.— Richarda s 'kalbyje.
Santelli, 30 metu, anglekasis1 
isz Monongahela, likos aresz
tavotas už kerszinima nužu
dyti Prezidentą Franklin D. 
Roosevelta. William Unitis 
(gal Jonaitis) girdėjo kaip 
Santelli plepėjo tūlam saliune 
‘‘kad jisai nužudytu preziden
tą, jeigu turėtu gera proga tai dvi vienuoles, likos nužudyti 
padaryti. ”

Mokys Rusiszka

Washington — Valdžia pra- 
nesza buk Amerikoniszkas lai
vas likos paskandytas per Vo
kiszka submarina prie Pietinio 
Ameriko pakraszczio. Manoma 
kad 30 laivoriu isz skaitliaus 
71 žuvo drauge su laivu.

Katalikiszki Misijonie- 
riai Nužudyti Per 

Japonus
London.— Keturi Misijonie- 

riai, du Katalikiszki kunigai ir

Washington — Eroplanu val
dyba apreiszke buk Ameriko - 
niszki fabrikai iszdirbineja 
sziadien beveik po 5,000 Viso

ckiu eroplanu ne tik del saves 
I bet ir del. kitu kariaujaneziu 
! sklypu.

per Japonus ant Guadalcanal 
Salos. Japonai subadė misijo- 
nierius durdami juos su bag- 

Kalba Mokyklosia'Nužudytals ”“7 kuT“ .Ar 
* nia+ma in rrovlrlpc ir kTllt.inA?J nietais in gerkles ir krutinės.

Atlantic City, N. J. — Rus thuras Duhamel isz Bostono, 
iszka kalba bus mokinama pub- kun. Henry Engerink isz Neder 
likinesia mokyklosia pirm?, sy- landų, vienuoles Sylvia ir Oda- 
ki Amerikoj. Taja kalba gei-Į tya, o viena isz vienuoliu pabe- 
džia iszmokti Amerikoniszki go. Misija buvo po vado vysta 
aficerai ir kareiviai, kuri jiems vyskupo Wade isz Boston, 
prisiduos jeigu reiketu kėliau- Mass., ir* turėjo septynis kuni- 
ti in Rusijja. 'gus ir septynes vienuoles.

Washington — Kariszkas 
Amerikoniszkas sztabas skel
bia buk ateinanti Amerikonisz- 
ka kariuomene padidės ant 7,- 
500,000 vyru ateinanti 1943 
meta, per traukimą vyruku 18 
ir 19 metu amžiaus. Tokiu budu 
musu kariuomene padidės ant 
10 milijonu vyru.

MacArthuro Abazas — Kiš
ka salos, kurios yra užimtos 
per Japonus, likos bombarduo-

WASHINGTON — Reidio pranesza buk 
Japonai gavosi ant Solomonu Salų ir tai visai ne
tikėtai bet likos smarkei atspirtį per Ameriko
nus su didėlėms bledems. Tebyriam laike eina 
smarkus musziai tarp Amerikoniszkos ir Japo- 
niszkos flotos. Amerikonai jau nuo senei lauke 
tojo užklupimo ir buvo ant jo pasirengia. Kokia 
buvo pasekme tojo muszio tai telegramai da ne- 
paskelbe bet Amerikonai atspyrineja tuos už- 
klupimus. Kitoje vietoje Amerikonai paskandi
no septynis Japoniszkus laivus. In laika deszimt 
menesiu Amerikonai paskandino 123 Japonisz
kus laivus.

Ant Rusiszko frunto visi Vokiszki užpuo
limai ant Stalingrado likos pasekmingai atmusz- 
ti per Maskolius. Miestas iszrodo kaip milžinisz- 
kos kapines nes visur guli Vokiecziu lavonai, 
supleszkinti tankai ir sudeginti eroplanai. Prie 
Mozdoko ant Kaukazo tęsęsi smarkus musziai. 
Aplinkinėje miesto likos užmuszta apie 2,000 
Vokiecziu. Ant Kaukazo taipgi Vokiecziai pa- 
nesze dideles bledes. Hitleris isz piktumo liepe 
aresztavoti generolą Holden ir kitus už apsilei
dimą savo darbuose ir užėmimą Stalingrado 
kaip sau Hitleris norėjo. Daug aficieriu likos su
szaudyta. Hitleris didžiai nerimauja nes oras 
pradėjo būti szaltesnis ir nekuriose vietose jau 
nupuolė apie keturios pėdos sniego kas apsun
kina darba ant Kaukazo.
tos per Amerikonus nuo mariu, 
oro ir ant žemes. Daug Japo- 
niszku eroplanu suszaudyta ir 
keli laivai. Prie Solomono salų 
18 laivu likos paskandyti per 
Amerikonus.

Washington — Žinios skelbia 
buk Chile, viena isz republiku 
Pietinėje Amerikoje prisidėjo 
prie Allijentu ir kovos priesz 
Vokieczius.

Rymas — Mussolini likos pa- 
szauktas in Grekija per karisz- 
ka sztaba kad apmalszyti tenai - 
tinius kareivius kurie baisei 
nerimauja ir gyventojai pasi- 
kelineja priesz Vokiszka val
džia žudydami virszininkus.

DARBO ZINUTĖS

Wilkes-Barre, Pa. — Dvi ka
syklos Henry ir Prospect su
stojo isz priežasties straiko 1,- 
700 anglekasiu kurie straikuo- 
ja del geresnes mokesties ir ge
resnio darbininkiszko padeji-'s 
mo. 1

Cleveland, Ohio — Ant ežio- 
naitinio anglekasiu seimo, li
kos nutarta dirbti szeszes die
nas ant sanvaites bet už szesz- 
ta diena kompanijos turės mo
kėti darbininkams po diena ir 
puse ekstra mokesties isz prie
žasties pabrangimo pragyveni
mo.’ ' • ' . ■ Fi- . ' ■ ■
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
(priežasties nedažinosime o gal mirszti apie praeiti o gyveni-. Kolumbus Buvo Žmo-'ALGU IR VALANDŲ 
Į vėliaus dažinosime, ir tik kada mas vela bus saldus ir uzgana- _ . _ ..... i_ „
ikare pasibaigs ir Taylor apra- dintas. 
szys apie tai svietui.

r. Angliszkuose laikraszcziuose 
skaitome tokias žines: ___ (
jus jau dingo, Hitleris jau ap- 
jnalszytąs, Japonai sulaikyti, 
Pavojus jau dingo. ’ ’

Dabąir galime malszei atsi- 
Įdusti ir miegoti ramiai, kad ant

, Gal nesiranda tokio laikrasz- 
Pavo- cz*° sziadien kuriame nesital- 

pintu panaszi žinute: Mikas S., 
arba Ona m.
rimą nuo savo vyro ar moteres 
ir t.t.-, arba pabėgo su } 
diniu.” Daugiau persiskyrimu(

NEPASISEKE JAI

gus Tvirto Insitikinimo INSTATYMAS AP-
- ~ SAUGOJA MILIJO

NUS DARBININKU
Ir Pasiryžimo

Washington — Priesz 450

gulares algos del visu valandų 
virsz 40 valandų per sanvaite. Į 
40 industrijose algų mažumas i 
yra augszeziau 30 centu ir iki 1 
40 centu per valanda buvo in- 
steigtas insakymu Wage-Hour 
Administratoriaus, sekant re
komendacijas tinkamu indus
trijos komitetu.

Apie 450,000 instaigu ir 'be
veik 17,000,000 darbininku in- 
statymu apsaugo jarni.

Bet ka ta. apsauga tikrai 
reiszkia? Ar reiszkia geresniu 
algų ir auksztesniu uždarbiu 
Jei daugiau darbininku? Szia
dien su tiek daug kalini apie! 
auksztesnes algas, atrodo kad 
darbininkai ežia Amerikoj to
liau nereikalauja pagelbos 
Fair Labor Standards Instaty- 
mo, kuris nuo 30 centu per va
landa nustato $12. kaipo mini
mumo alga del darbininku ku
rie dirba pilna 40 valandų san
vaite. Bet milijonai darbininku 
vis neturi kitokios apsaugos. 
Per 1941m., pavyzdin, kada 
biznis buvo geras, buvo vokuo
jamą, kad apie 3,000,000 darbi
ninku gavo $100,000,000 dau
giau negu jie butu uždirbįa 19- 
40 m., tas pasekme Wage and 
Hour Law.

Tos skaitlynes perstata tik 
maža dalele istorijos. Jos nieko 
nepranesza apie kaip tie pini
gai 'buvo praleidžiami — kaip 
jie. pirko geresnio maisto ir 
drabužiu sziems 'darbininkams 
ir ju szeimynoms. Jie pristatė 
daugiau pieno ir mėsos ir 
szviežiu daržovių darbininku 
stalams. Jie užmokėjo senas 
skolas, daktaro bilas, apsaugos 
mokesezius. Buvo ju paežiu pi
nigai ir jie darė ka norėjo su 
jais. Szeimynos buvo links
mesnes ir saugesnes. Darbinin
kai buvo geresni “kareiviai” 
prie iszdirbystes linijos.

Algų ir Valandų Instatymas 
inejo galen Spalio men. 1938 m. 
Nuo tada, liecziami darbinin
kai ir darbdaviai aipsipažino su 
jo veikimu ir tikslais. Darbda-** 
viai savanoriai užlaiko mažu
mo algų ir virszilaikio parupiiii- 
mus nes biznieriai dabar su
prato kad szis Instatymas ap
saugoja juos nuo neteisingu 
kainu kompeticijos pagrista 
žemoms algoms ir ilgoms va
landoms.

(Kitas straipsnis apie Algų 
ir Valandų Instatyma* bus isz- 
leistas artimoj ateityje.)

Office Of War Information 
' Washington, D. C.

fc®- Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! IJ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

PUIKI ISTORIJA j

Kapitonas
* Velnias

~ \ Norėjo Nutrucint Vy- metu, kada vasara jau baigėsi, 

ra; Nebaszninkas Aclgi-^ “
prįelai- JO If Getai Iszpere Jai išplaukęs isz Iszpanu uosto aįs<i. Net ežia S

Ir Mniliu/ini kuilį lPalos jau menesi ir kelione dar kur Laisve ir Liuosybe yra tra-ir Meilužiui Kaili I turėjo tęstis apie 6 sanvaites I dicijo,naliai žodžiai ir gyveni- '
Roanoke, W- Artimam į° vis° .»» H. _

angliniam, kaimelyje. Bentree.5“'“?™'. . . . . . . laimiausios ris™ pas,auiy3,
+ .... oV_rQa N°rS 30 'Pr°Jektas 'bulV0 bend-,reikszme . “demokratijos” ne- *atsitiko akyvas atsitikimas ..... d

kur 38 metu motere, pati Sla- ™ “P"“ pilnai įprantame. Sziadien
anglekasio, Andriaus b<it K°lunlbas szi tauta yra suvienyta su daug

° ,in dalykus aisčiai. Jis nebuvo kitu in visuotina kova užlaiky-
i svajotojas. Studentas navigaci-Į ti gzi daigta vadinta “demo- 
jos, gerai iszsilavines jūriniu- kratija,’’ paplatinti ja ir inso- 
kas ir daug apie jura suprantąs' dinti jos sza!knis visame pasau- 
jis turėjo skaitytis su vieszom1 jyje.

Puikus žodžiai ir prakilnus 
tikslas. Bet pažiurejime kaip 
žodis praktiszlkai kasdien vei
kia. Nekurie demokratijos pa
vyzdžiai pareikszti szalies in- 
statymuose. Paminėkime tik 
viena gera instatyma — Fair 
Labor Standards Act., nes szis 
federalis Algų ir Valandų In
statymas nedaro jokio skirtu
mo tarp spalvos, rases ir tikė
jimo.

Jis padengia Meksikieczius 
rieszutu rinkėjus Texas valsti
joj ir Italus darbininkus Chi- 
cagoje, Skandinavus lentpiu- 
vius sziaur-vakaru giriose ir 
Grėbus kailius New Yorko 
mieste, negrus, tarnautojus 
gelžikeliu karuose, Vokieczius 
aludarius Wisconsine ir Mary- 
lande... tie visi ir dar milijo
nai kitu, neiszskiriant rases 
arba tautybes Alg-u ir Valandų 
Instatymu apsaugojami.

Instatymo (pagrindiniai ipa- 
rupinimai yra aiszkus — dar
bininkai kurie užsiėmė tarp- 
valstiszkoj komercijoj arba isz- 
dii'bystoje .reikmenų del ta.rp- 

i valstiszkos komercijos privalo, 
jeigu neiszs'kiriami, gauti ma
žiausia 30 centu per valanda 
ir nemažiau laika ir puse ju re-

> “Demokratija” yra senas žo-
• ’Kolumbas su savo buriu 120— vilo.

Ji vyru ir jo laiveliais jau 'buvoj Kartais žodžio rejkszme ne- 
>uv. Valstijose

rytojaus atsikelt ir iszgirsti Pabėgimu tarp Lietuviu au- 
kaip reidio ir laikraszcziai slkel- Sa 'kasdien taip vedusiu poru, 
bia'bu’k Hitleri jau velnei pa-1 Kokia yra tame priežastis 
eme ir kad Allijentu kareiviai ikad tieji ateiviai vyras ir 
randasi Berline, Ryme ir To- m°tere Senam Kiajuj gimia__

I ir užaugia, užveda skundus in voko
Like heli! Jeigu turime tike- sudus ant persiskyrimu ? Ver- Kurszo, turėdama jauna prie-]

Kokia yra tame priežastis

ti ka laikraszcziai skelbia kas
diena. Norints sziadien ka- 
riszkos žinios yra užganadinan- 
czios, 'bet neszaukime ‘ ‘ op ’ ’ pa
kol neperszoiksime per grabe.

' Prezidentas Rooseveltas isz- 
tdave valdiszka kalba kurioje 
sake kad po užsi'baigimui ir 
laimėjimui szios kares, neprie
telius turės iszduoti Allįjen- 
tatas budelius už žudymą, kan
kinimą ir apipleszima žmonių 
sklypuose (paimtuose per Hitle-

tetų ant to gerai apmanstyt nes laidini, nutarė atsikratyt nuo 
ten musu Tevyneje mažai apie savo netinkamo diedo su pa- 
persiskyrimus girdėti o kad ir g-įalba truciznos, nupirkta vie-' 
girdėt tai tik tarp augsztesnio tineje aptiekoje. 
luomo žmonių. Tieji, kurie pri-l Aptiekorius 
buvo in czionais jeszkoti duo-'kam ketina motere sunaudoti’ 
nutes ir czionais suėjo in pora, j trucizna, davė jai laszu ant ap-' 
bukime tvirtais jog jeigu jie laikymo noro daugiau valgyt paga]įa 
butu susiporavę Europoje tai . ’ - —
ir Amerikoje nejeszkotu suduo- nesze vyrui kad jo motere pir
se persiskyrimu.

1 nuomonėm ir pasiprieszinimais 
prijausdamas !_niįksnet!kejo in jo svajones 

nei tikslus. Kas suteikė jam ta 
pasiryžimą ir charakteri kuris 

tu privedė ji prie szio
arka apetitą ir priek tam pra- didžiu|li(> invykio ? Atsakymas

yra — jo insitikinimas.
Nežiūrint in jo fizinius ir 

Tame pribuvime in Amerika (apsaugotu. Ta vakara vyras, proto ,d.avinius ir dar prie tt> in-
ko pas ji truciznos ir kad save

TIKTAI,... 50c .į ___  I 
SAULE PUBLISHING CO., ! 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

TEMYKITE
SKAITYTOJAU

Allijentai ketina nubausti 
tuosius kurie, turi atsakyti už 

i žudymą tukstancziu nekaltu 
žmonių. Amerika ir kiti s'kly- 
pai nemano atkerszinti skly- 

i pams, tik tiems, kurie yra kalti 
už nekalta praliejimą kraujo 
nekaltu žmonių ir peržengė vi
sas Krikszczioniszkas tiesas. 
Visus Vokieczius laukia ’baisus 
atkerszinimas tuose sklypuose 
kuriuos užėmė laike kares.

|guli visa priežastis persiskyri- sugryžes isz kasyklų, pavalgė 
mu. Reikia neužmirszti kad gardžiai vakariene ir po ko- 
musu ateivysta susideda isz kiam tai laikui nevos staigai 

luomo žmonių, apsirgo ir ant galo “mirė.”
Tik to ir lauke apgavinga

silavinima Kolumbas triumfa
vo tiktai del savo insitikinimo 
kuris turėjo pagrindą tikyboje. 
Biografai atidengė szia dali jo 
charakteriaus. Garsusis admi
rolas buvo žmogus gilios tiky
bos. Szitas yra isztirta įiegin- 
cziamais rekordais. Kad jis bu
vo geras Katalikas pasirodo jo 
darbuose suriszta su jo kelione.

Js daug sykiu pareiszke, kad 
i vienas tikslas jo ekspedicijos

Kad sztai netikėtai prisikėlė buvo j0 noras atversti “Indi- 
isz numirusiu” vyras, kuris ju„ rase in Katalikyste. Pasi- 
buvo pasirengęs ant poreles su ,ti|kejimas sza invykdinti isz- 
rroro 1 a Trio i-r ohiom ' ....

1 Laikraszcziai visaip apraszi- 
neja aipie Myrona Taylor, pre
zidento Roosevelto pasiuntini 
in Vatikana pas Popiežių, su 
kuriuom; turėjo kelis slaptus 
posėdžius. Kokis Ibuvo tikslas 
atsilankymo Tayloro pas Po
piežių ir įkas isz to iszejo, tai 
gal neda'žinosime tik po karei.

Padėjimas Apasztaliszkos 
Sodybos kas kiszasi neutralisz- 
kumo szioje kareje yra apkal
bamas per sūnūs Katalikiszkos 
bažnyczios kurie tikisi kad Po
piežius iszkeiks Hitleri ir jo 
sėbrus, per ką Popiežius užsi
tarnautu padėka, meile ir pa- 
guod'one nuo visu apgynėju 
liupsybes ir Krikszczionybes.

Bet toliaus akaitome buk Va
tikanas yra priverstas būti po 
padu Italijos iir Vokietijos nes 
jam kerszintu didelis pavojus 
nuo tu dvieju vieszpatyscziu.

All. right, tegul jau butu po 
padu ju ir 'lai neužsitrauktu 
piktumo ant saves per Mussoli
ni ir Hitleri, jeigu taip ju bijo 
bet kaip galima iszaiszlkyt jo 
dovana 45 tukstancziu doleriu 
del Pagoniszkos Japonijos ka
reiviu kurie kankina musu 
Ameri'koniszkus kareivius bai
siu budu ir kitus kareivius pa
imtus in nelaisve.

Toji dovana 45 tukstancziu 
doleriu del Japonu, supykino 
visus gerus Katalikus Ameri
koj o ir pats prezidentas Roo
seveltas visaip/ apie tai isz- 
jreiszike savo nuomone.
I Koddl Allijentai ir Amerika 
Bziamė atsitikime, nebandytu 
iszversti savo intekme ant Po
piežiaus kad stengtųsi padary
ti kokia sutaiką su prieszinin- 
kais ir juos sutaikinti norints 
Vatikanas turi būti neutralisz- 
Jju?

Todėl yra svaibu kad pa
siuntinys Taylor turėjo ka to
kio turėti 'bendro su atsilaniky- 
Įnu gąs Popiežių ir no^tikros

Vargingesnio
Ten Europoje ne vienas vyras 
ar motere, nors ir panorėtu pa- moterele, paszaukdama in vidų 
daryti ka tokio, tai jas badytu laukenti savo meiluži. Pacziu- 
pirsztais, nes visame kaime ar 
miestelyje yra pažystamu.

Czionais Amerikoj kitaip: 
Pribuvia in Amerika, apsipa- 
cziavo su svetimais paprati
mais, apie varga kuris juos isz- 
gujo isz tėvynės, užmirszo, gir
dėjo kad czionais labai lengva į 
aplaikyti persiskyrimą, vienas gera lazda ir pradėjo abiem aįsz:kįna pagelba jam suteikta 

duoti ‘ ‘ szliuba. ’ ’ Mylimas isz-1 isz kunigu h. ,prelatu padet jam 
Ii gauti ka geresnio, jaunesnio sigialbejo nuo mirties szokda-! g,auti parama isz Iszpanu kara- 
ir pigesnio” - 
priežasti, na ir traukia in suda 
je.szlkoti persiskyrimo.

le, atsisėdus ant keliu savo mei
lužio, pradėjo kalbėtis apie sa
vo ateinanti gyvenimą, apie 
saldžius laikus kokius dabar 
turės ir apie palaidojimo vyro.

ir kitas sau pamisimo kad “gą-

— iszranda kokiaĮmas Per langa ir gal da bėga o ijaus> Kuo Vyriausio Order of 
Mercy for the Redemption of' moterėlė nuveže pusgyve in li

gonbute. Nors vyras buvo ar- Oapti"veS) Kolumbas (prasze ir 
Kas daugiausia užveda skun-1 esztavotas bet kada sudžia joigavO parama Padre Solorcano,

dus ant ,persiskyrimu ? — Mo_ iszklause ir aptiekoriaus, likos 
teres. — Kodėl Ar-gi visi vy- paleistas.
rai, kuriuos mo,teres skundžia, | 
butu kalti ? Visai ne. Kalte dau
giausia yra moterių. (Dovano
kite moterėles, bet tai teisybe).

Vyrai czionais Amerikoj tu
ri dirbti sunkiai. Po darbu yra 
pailsės jog kada sugryžta na
mo, negalima jam palaikyti už 
pikta kada pavalgęs vakariene 
nueina ant pasilsio, pra'kalbe- 
jas vos žodeli in savo prisiege- 
le ir nemislna apie kokius ten 
“zbitkus”... Pati, nors myli sa
vo vyra, neturėdama daug dar
bo kada vyras randasi prie dar
bo, mislina apie tai, kad jai vy
ras vakar nepasake “laba na'kt, 
duszele” ir pradeda jos galvo
je maiszytis visokiu velniukai 
su ipakurstinimais. Pribėga 
prie zerkolo ir mislina sau kad 
ji verta geresnio vyro ne kaip 
tasai pailsės lepsze... Vyras pa-

Rado $10,000
Vargszo Drapanose

kapeliono laivyno ir vienas isz 
pirmųjų admirolo veikimu po 
iszplaukimu buvo suszaukti 
ingulas a'bieju laivu Pinta ir 
Nina in jo savo laiva “Santa 
Maria,” ir iszklausyti kunigu 
meldimu Dievo del palaimini
mo szios pavojingos keliones.

Per kelione rekordai tiksliai 
inrodo Kolumbo tvirta tikyba 

j in Dieva prie kurio jis kreipėsi 
kada vėtros ir audros grasino 
pavoju. Iszlipdamas isz laivo 
Kolumbas iszkele kryžiaus vė
liava. Tada pagal viena isz jo 
istoriku “jis puode ant keliu 
priesz Aukszcziausiaji, tris 
kartus lenkdamas galva jis 
verkdamas ipabucziavo ta žeme 
prie kurios buvo (privestas Die- 
įVo valia.” Po trumpu pamaldų 
i Tėvo Solorzano, Kolumbas da-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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.

ISTORIJE apie Ila isz 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.,

•VSTl ’Vd ‘ALIO AONVHVW,

Dover, Tex. — Tik po mir- 
cziai pasirodė kad Jokūbas 
Morrison, 69 metu, kuris likos 
atvežtas in ligonbute sužeistas 
ant geležinkelio, buvo turtingu 
žmogum ant kurio surado de- 
szimts tukstancziu doleriu bu- 
maszkoms.

Po jo mircziai ligonbutes da- 
žiuretoja norėjo sudegint jo 
suplyszusius skarmalus bet pa
juto kamzoles pamuszale ko
kias tai popieras. Po atpleszi- 
mui pamuszalo rado bumasz-1 
kas po 50 ir 1,000 doleriu.

Tolimesni tyrinėjimai paro-' e varda salai’ Sanlhd^dm- 
de buk vargszas buvo locninin-' (Szven Iszganytojas.)
ku 200 margu lauko. Paėjo jis į Kolumbo pasiszVentimas baž-

teina isz darbo pailsės, .patiga"a turtingos šeimynos nvcziai ta.v0 inrodytas kada 1 > za 4* aa 1 rt Irn za va a za 4- rv a va za v va za a za

pradeda iszrasti visokes prie
žastis ir atidaro savo fonogra
fą kad vyras negalėdamas nu- 
kensti tojo terlisz'ko ikleigejimo, 
bėga in kokia karczema apmail- 
szyti savo piktumą.

Laiminga toji pora kuri ap- 
laiko persiskyrimą arba jeigu 
vienas nuo kito .pabėga, jeigu 
neturi vaiku, 'bet jeigu randasi 
keli vaikai, tada jau po laimei. 
Tėvas kaipo ir motina lindi 
paskui vaikus ir apie juos mis
tiną, keikia suda kad juos per
skyrė arba vyras keikia mote
re kad ji paliko, leidžiasi ant 
kelio paleistuvystes pakol vi
sai neinpuola in smirdanczia 
bala.

Geriausia visokius nesupra
tingus sutaikinti in laika ir už-

bet niekas apie tai nežinojo. 
Pinigus nusiuntė vienatiniam r 
broliui kuris gyveno varge su 
paczia ir asztuoneis vaikais 
mieste Dalias.

Surasze 12 ‘Teve Musu’
Ant Deszimtuko

New York.—Henrikis Batis
to, iszbrieže ant sidabrinio de
szimtuko dvylika ‘Teve Musu’ 
kuriuos galima aiszkai matyti 
per padidinanti stiklą. Nese- j 
nai jisai parasze 12,000 žodžiu 
isz Suv. Valstijos istorijos ant 
postekartes.

jis mirė. Jis mirė prisikėlimo 
Dienoj, Franciszkonu ru'buose 
prieJkuriu jis priklausė, jo 70- 
tam mete. Jo paskutiniai žo
džiai buvo “in tavo rankas Die- 
Ive, atiduodu siela.”

Kūnas palaidotas Szv. Fran- 
ęiszkaus vienuolyne Vallado
lid. Ceremonijos laikytos para
pijinėje bažnyczioj Santa Ma
ria de La Antigua. Vėliau kū
nas buvo nuvežtas in Seville ir 
Santo Domingo Katedra.

— Skaitydamas ‘ ‘ Saule, ’ ’ 
ramuma turėsi ir gerai nakti
mis silsesiesį.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

Amerika supliekti nevidonus ! ! !

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Senos Armotos Isz Kuriu Dirbs Naujas

Szita sena armota likos surasta laive Brooklyn, N. Y., 
kuri likos atiduota valdžiai ant sutarpinimo isz kurios bus 
padirbta naujos armotos ir kiti kariszki ginklai. Toji armo
ta turi apie 130 metu.

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.
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Baime Per Tris Naktis
(Tęsinys)

Dvarukas Monte Colorado ne
buvo didelis, aplinkui sodas.

Naktis buvo vesi. Menulis 
pilnai szviete. Nors jau buvo 
pusiaunaktis ’bet žiburys dva- 
rukyje buvo matytas.

Prie stalo sėdėjo kelios ypa- 
tos — prie arbatos. Pulkaunin- 
kiene ir dar dvi ponios szineku- 
cziavosi sau patyka sėdėdamos 
ant kanapkos o vela du seni po
nai pasakojosi vienas kitam , 
apie visokius atsitikimus. Teta 
ir Lole triusesi kitam kamba
ryje prie drūtai užkimsztos su 
araku bonkas. Tame pulkam- , 
ninkiene pakilo ir nuėjo pas . 
jas. .

— Na, greicziau, skubinki
tės!

Apsitriusia ten, atėjo visos ] 
trys su araku in svetaine ir se- , 
do kožna in savo vieta. Tame į 
patyka atsidaro durys, kuriose 
pasirodė razbaininku vadas — 5 
Juan Polius. Be praszymo sėdo | 
ant puikios kėdės, atkiszo ko- 1 
jas ir nieką nekalbėdamas žiu
rėjo ant persigandusiu moterių.

— Mano ponios ir ponai, — 
pratarė, — praszau jus idant 
isz vietų nesijudintumet ir ra- 
miai manes iszklausytumet. 
Czedijau jusu gyvastis, turtą 
ir dulkteri o da labiaus guodė
jau. Vienok praszyma mano ne- 
iszpildet. Mislijau, pagal pri
žadėjimą jusu jog Lole yra ma
no. Tame mus prigavote! Už 
mano puikia szirdi, užsiuntet 
anf'mušMaTiSija irtieji jeszko j 
mus su szunimi. Atkeliavau 
idant padekavot jums už tai ir ' 
draugia pasiimti mano mergi
na.

‘Baisiai nusigando moterys. 
Pulkaunirikiene sėdėjo priesz 
baisu sveczia. Visi buvo ap- 1 
szviesti nuo besikurenanczios 
ugnies po kaminėliu. Teta ne
galėjo žodžio prakalbėti ne isz 
vietos pasijudinti ir apkurto ir 
apjako; norėjo pakilus bėgti 
bet ant tuszczio; norėjo szaukti 
paigialbos — negalėjo; buvo pa
našai ant akmeninio pavidalo.

— Taip yra, — tese toliaus 
J uan Polius: — atkelia vUu kad 
paimtie netik savo mergina ‘bet 
ir jos kraiti!

Lale drebėjo kaip lapelis; 
pradėjo verkt. Dabar suprato 
kas tai yra razbaininkas — 
kad tai yra vagis ir piktas 
žmogus! Baime apėmė ja, ka ir 
Juan Polius patemijo.

Dar valandėlė sėdėjo metikes 
latras ir gėrėjosi baime nelai
mingu moterų; paskui atsisto
jo, prisiartino prie lango, ati
darė ir szove isz revolverio.

Tuojaus prigarmejo pilni pa- 
kajai razbaininku. Kas tik pa
kaluose buvo, pasislėpė kaip 
kurapkos. Prisiartinęs Polius 
prie Doles, kuri apalpus gulėjo, 
paėmė kaip kūdiki ant ranku ir 
isznesze ja in sodą. Ten lauke 
Indijonas su pabalnotu arkliu. 
Sėdo Polius ant aiklio, paemes 
drauge Lole ir nunesže savo 
laime. Nepoilgam paskubino ir 
jo draugai paskui ji, iszpleszia 
pirma dvaruka; negana dar to,! 
kad iszplesze bet ir užidege.

Kas tik dvarulkyje buvo, gel - 
bejosi su gyvasczia; per lieps
nas isznesze kuna senos tetos, 
kuri isz baimes jau buvo numi
rus. Bet kas darėsi su pulkau- 
ninkiene, to negalima apraszyt.

Juan Polius su savo laimu jo-

jo per ketures adynas, net ant 
galo gavosi in seno Kapucihu 
kliogztoriaus griuvėsius. Laike 
tos keliones Lole buvo kaip nu
mirus. Razbaininkas nuszoko 
nuo aiklio, ipaeme mergina in 
glebi ir nUnesze ja per želia ap
augusi kiemą o prisiartinęs 
prie griuvėsiu susilaikė.

Mure buvo mažos geležines 
dureles ir kabojo ant lenciūgo 
sutekus geležinis kūjis. Polius 
paėmė kuji ir kelis kartus mu- 
sze iu duris, kurios su girgždė
jimu atsidarė. Sena, baisi boba 
pasirodė duryse ir pamacziusĮ 
razbaininka su gražia mergina 
glėbyje, žemai pasikloniojo. Du 
dideli szunes atbegia taip-gi 
sulojo.

— Imkie ta mergina ir atgai
vink ja, — tare in sena boba — 
už trijų dienu sugryžsziu. Jei
gu ji pabėgtu, tai tau iszmusz- 
tu paskutine valanda.

— Nesibijok, nepabėgs! — ir 
nusijuokė sena ragana, ome Lo
le už pažaseziu ir nuvilko in 
tamsia kelnore.

Juan Polius tuom laik nujo
jo greitai in girria, kur dalis 
jo dragūnu lauke.

Kada Lole atsigaivino, ma
tėsi kokioj tai kelnorej, kurioj 
nėkurie rakandai radosi. Vie
toje lovos gulėjo ant žemes 
krūva trakniu. Plaukai buvo 
merginos sutarszyti. Visa bu
vo szlapia nes su vandeniu gai
vino ja.

Maža lempuke spinksojo ant 
akmeninio staluko. Prie Lo’leš 
sėdėjo susirietus boba, ja ser
gėjo ir iszvertus savo žlibes 
akyvai in mergina žiurėjo.

Akys kaip pelėdos, rodos 
perdėm mergina perverinejo. 
Lole atsikreipė nuo jos nes ne
galėjo žiūrėt. Ragalna pasilenkė 
prie jos ir pamate kad mergina 
atsikvotejo. Paszoko, suplojo 
rankomis isz džiaugsmo ir link
smai paszauke:

— O tai gerai kad jauna po
nia atsikvotejo! Ta—gi dabar 
džiaugsis Polius, kada savo pa- 
cziuie ras sveika ir gyva!

Lole insidrasinus sėdo ir ta
re:

— Kas tu esi? Ko reikalauji? 
Kodėl ežia mane atneszet ?

— Kam tau, mano lėliukė, 
ant syk viską žinot! — ir nusi- 
jucke ragana. — Asz esmių ta

Aplaike Nauja 
Andaroka

vo vyro, Polliaus, teta. Noriu, 
, kad butUmet sveika. Czia tave 

adtgabeno Juan Polius o kam? 
Cha, cha, cha! — ir vėla nusi
juokė, — kam? kad butai jo pa
ti; juk jau bus .metai kai judu 
prisižadėjote vienas kitam!

— Prakeiktais plešzikas! —1 
paszauke ir užsiėmė delnais 
akis. — Ir tu, prakeikta raga
na! Jeigu ketinu numirti tai ne-1 
duokite ilgai laukt!

- Nebijok, nemirsi, mano 
kvietkute; kokia tu paika! Juk 

i tu dabar priguli prie musu gi- 
1 mines. Nuo to laiko, kaip tave 
pažino, jis tankiai tave mina
vo jo ir ant manes taip nęipludo. 
Jam ne visada galima intikti 
bet tu, mano lėliuke, jam intik- 
si ir jis su tavim dorai apsieis. 
O, tu mano lėliuke, saldus bus 
jųdviejų buvimas! Intaisys pui
kius pakajus ir jis pats pasitai
sys.

Butu kalbėjus da daugiau 
bet pamate kad mergina pradė
jo alpt. Paregėjus tai, kalba už
vedė kitaip:

— Ar tai verta rūpintis apie 
toki mažmoži! Turėk protą! Jo 
pataite turi būti, nieko negel
bės. Polius sztarkus vyras ir 
drąsus.

— Nustok! Pasigailėk! — 
szauke mergina ir puolė ant 
keliu priesz ragana. — Asz es
mių prie tėvu vienturte. Mano 
tėvas pulkauninku. Visus jis 
sujudins kad mane sujeszkot. 
Praszau tavęs, iszleisk mane! 
Tėvas mano turtingas, gausiai 
tave apdovanos!

— Ka asz veiksiu su pini
gais? Polius man sprandą nu
suktu jeigu su tavim pabeg- 1 
cziau, surastu jis mane nors po 
žeme! Lelukia, apsimalszyk; 
asz turiu eiti prie steliavimo 
valgio — ir ta pasakius, už
trenkė paskui save duris.

Lole apėmė baime. Atskirta 
nuo svieto ir prieteliu randasi 
rankose latru, kurie ant visko 
linkia. Neturėjo kitokios vil
ties kaip tik paežiam Dievuje. 
Meldėsi be paliovos o meldeši 
karsztai. Jau praėjo dvi baisios 
dienos ir naiktys. Sena ragana 
atnesze, kaip visada, prasta 
valgi ir nedorai nusijuokus, 
tare in mergina:

— Eikie, mano lėliukė, nuve
siu tave in tavo pakaju.

Vede vargdienių per ilga ak
menini karitoriu, kuris buvo 
plytgaleis užverstas. Prie vie
nu duriu susilaikė, atidarė, in- 
stume Lole in vdu ir duris už
trenkus užrakino.

Dienos szviesa pirmia karta 
tuose mūruose paregėjo. Kam
barys, in kuri tapo mergina in- 
stumta, buvo tai vienas isz tu, 
kuriuose kitados zokonnkai tal- 
pinosi. Per du langus szviete 
dienos szviesa. Buvo tai labai 
storas mūras. Langai buvo su.

Jau gama su tokiu darbu, 
Jau nežinau ko klausyti, 

Užpyksta vyrai aint merginu, 
Tuojaus vali ant ju, 

Vadina senom ir netikusiom, 
Nuo visu vyru atlikusiom, 

Tai merginos szaukia: 
, ’ “ Plikiai,
Vyrai niekai, niekam netikia. 
Merginos peikia, vyrai peikia, 

O vis plusta ir keikia, 
Kalta viena ir kita szalis, 
Merga sena, vyras plikis, 

Vyrai užkabinėja merginas, 
Koranas tokio jauczio ginas, 
Tasai paskui kaip bludžioja, 

In laikraszczius visaip tėplioja, 
O kada merginos szalinas, 
Tai da visaip kerszinas.

Jus, mano mergeles, 
Mylimos žalios rūteles, 

Neklausykite plika-galviu, 
Tegul eina ant giriu sausu. 
Czionais yra invales vyru, 
Doru vaikinu labai geru,

O kaip laikas ateis, 
- Kožna Dievulis apteiks.

Plikagalvei; tai dideli

tamsunai, 
Girtuoklei, gyvuliai ir pa

laidūnai, 
Bada kenczia pati ir vaikai, 
Bile tokiam jaucziui gerai, 

Amerikoj būti, ' 
Kas diena gerti,

Kad užliet kirminą, 
Kuris ji labai vargina.

Yra ir tokiu vietų, 
Kurie nepaiso nieku, 

Per tris dienas traukia, 
Guzute ir alų maukia, 

Gerdami staugia, 
Kaip szunes ir jaucziai baubia, 

Ir vaikai klykia,
“Asz noriu valgyt, mamyte,” 

Bet užsipylus akis mama, 
Be proto, kaip nesava, 

Burna iszputuis, surugus, 
Niekam netikras žmogus.

Ar-gi gali pagirti tai, 
Jeigu mato ta maži vaikai, 

Tai moterėlės negerai, 
Kas bus isz jaunos mergeles ? 
Sziadien turi kelis metelius, 

O jau in geryma papratus. 
Tėvai negali suvaldyti vaiku, 

Neklauso ne pamokinimu 
knygų, 

Stojasi visi palaiduUais, 
Bedieviais ir atskalūnais.

Tai mat ka progresas padare, 
Jaunimą isz proto iszvare, 

Reiketu ne apszvietos, 
Tik KazokisZkos nagaikos, 

Kad ikožnam in klyną inverstu, 
Sinagei, kad net pasileistu', 

Tas tai gal suvaldytu, 
Pasiutima iszvarytu, 
Ir kožna pataisytu;

Jau užrauksiu, 
Ant sziadien užbaigsiu.

tiek pajiegu nes buvo labai su
sirūpinus. Užmigt bijojo tiktai 
sėdėjo ant kėdės ir kaip galė
dama laikėsi. Ant galo pasirė
mus in siena užmigo ir koki tai 
laika buvo uužmirszus apie 
baisu savo buvimą.

Sena ragana inejo ir pabudi
no ja tardama:

— Lelukia mano, atneszu tau 
gera naujiena. Sžia nakti su- 
grysz taviszkis, per tai nesirū
pink nes jeigu ji užpykinsi tai 
pradės vestuves su rimbu. Jei
gu jam pasiduosi ir klausysi tai 
turėsime vestuvės — cha, cha, 
cha!

Tai pasakius, ragana iszejo. 
Dieve .mielaszirdingas! 
teisingas! — paszaukeDieve 

puldama ant keliu mergele. — 
Ar tai pąnaszu kad taip stotų
si! Szvencziausia Motina Die
vo, gelbėk mane!

Pakilus pribėgo prie lango ir 
pradėjo krutint geležines sztan- 
gas — ak, Dieve! sztanga viena 
liuosa.

Drūtas vyras butu galėjas 
iszlupt bet ji to negalėjo pada
ryt. Bet kas tai? Girdėt dundė
jimas arkliu. Tai gal Juan Pol- 

geležinems sztangoms. Vienas Jus parjoja. Drebėdama isz bai- 
langas buvo augszcziaus, kitas 
žemiaus, per kuriuos nieko 
dauginus nebuvo matyt kaip 
tik griutesai ir visokios kuo’k- 
sztas žoles. Grindys tam kam-

mes laikėsi už sztangos.
— Ne, czia kokis svetimas 

prisiartina. ■
Prijojąs prie muru nepažins- 

tamas nulipo nuo aiklio ir pri-
baryje buvo isz plytų o neku-lriszo arklį prie kelmo; paskui 
riose vietose iszardytos. Sienos sėdo prie muro piav.esyje priesz 
apipelija. Lova ant virvukiu su langa, iszsieme isz krepszio 
sziaudynu, stalas ir dvi kėdės,'duonos ir mėsos ir pradėjo val

Kada Vanda Engle, Ameri- 
koniszka norse, isz Toledo, 
Ohio, lankėsi Kanakas, Nau
joj Celadonijoj, tai tenaiti- 
nes moteres jai padovanojo 
sziaudini andaroka kokius 
tenaitines moteres neszioja, 
kaipo ženklą dideles garbes. 
Vanda stovi szale tenaitinio 
vado kuris ruko Ameriko- 
niszka paperosa.

tai buvo ir viskas o 'buvo vis
kas nauja, kad rodėsi dabar tik 
atneszti. Jokiu budu nebuvo 
galima isz ten pabėgti.

gyt. Buvo galima pažint jog tai 
nebuvo pleszikas.

Lole drebėjo, sieke in Ikisze- 
niu kuriame turėjo knygele' ir 

Isz pradžių mergaite džiau-'alaveli. Iszplesze lapuika isz
gesi sziokia-tokia vilczia nes Į knygeles ir iparasze greitai ke- 
girdejo barszkejima vežimu ir lėta žodžiu. Paskui eme nuo 
tarszkejima botago. Kaip rodos grindų szmoteli plytos ir mete 
buvo netoli bet ka jai galėjo ant sedinezio bet tas nepatemi- 
gelbet. Nors'buvo ir netoli nuo jo ir valgė toliaus savo pietus, 
žmonių vienok negalėjo ju pa-Į Lole szaukti 'bijojo kad senoji

Nusijuokė Polius szetonisz- 
kai. Tame ineina sena ragana..

— Na, sene, ka veikia musu 
nuotaka? — paszauke keli bal
sai.

— Miega, — pasakė patyka 
ragana.
i — Tai rots, vyrai, turėsimo 

sau gražia zobovaite...
Tai pasakia, suome nuo sta

lo brangius daigtus in kisze- 
nius.

— Sziadien nesidalysime, vy
rai, vestuves! ,

Visi stojo ir bruzdėjo in vie
na dideli ruma, kuriame, kaip 
rodos, kitados valgydavo zoko- 
ninkai pietus.

Czia dege daugelis žvairiu. 
Vienam, kampe sėdėjo ant bacz- 
kos kokis tai senas latras, su 
ruda barzda o du panaszus jam 
renge lyg altorių.

—Na, Tarnai, renigkis! — pa
szauke Polius.

Rudbarzdis stojo, iszsieme 
isz ten stovinezios skrynios ku- 
nigiszkus rubus ir apsiredp.

—. Na žiūrėk, Tarnai, kad 
gerai kunigą nuduotum — ir 
Polius visa gerkle nusijuokė.— 
Vestuves turi but puikios kad 
mano mergina nekenstu ant 
sanžines; tai, vyrai, bus kome
dija; tegul ji manys jog mus 
kunigas sUvincziavojo.

— Taip, taip! — reke visi. — 
O po szliubui gersime ir szoksi- 
me!

— Dabar, vaikai, eisiu 
mylima atsivesti

* * *
(Bus daugiau)

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

Saule, Mahanoy City, Pa. .

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, 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.

Adresus Gyvenimo

ir

savo

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, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

szmoteli plytos ir gerai pataikė 
— raitelis dirstelėjo augsztyn.
Mergina sudėjo meldžiancziai 

rankas ir parode popierele; in- 
yyniojo in popierele akmenėli 
ir iszmete per Įauga. Raitelis 
paėmė popierele, perskaitė, 
tuojaus sėdo ant arklio ir kaip 
žaibas leidosi, kaip tik arklys 
inkabino.

Lole puolė ant keliu ir karsz
tai meldėsi; paskui pakilo, svy
ruodama nuėjo prie lovos, gule 
ir tuojaus užmigo.

* * *
Naktis buvo tamsi ir vesi. 

Tame parjojo ir goveda razbai
ninku. Už valandėlės, vienoj 
kelnoreje prie pecziaus, stovėjo 
du Indijonai ir kurstinejo ugni 
kuri po dviem dideliais katilais 
kurinosi. Kelnorejė buvo tam
su tiktai tie du Indijonai nuo 
ugnies iszrode kaip du pusnuo
gi velniukai. Virė jiedu valgi 
vestuvėms.

iSzale tos kelnores buvo kita 
kur govieda razbaininku sėdė
jo aplink ilga stala ant kurio 
stovėjo czerkos, vynas, kortos 
ir visoki brangus daigtai. Vie
nas isz razbaininku, su juoda 
barzda, taip atsiliepe:

— Vyrai, taip negali but, 
idant Polius kožna karta ge
riausia dali del saves pasilai
kytu.

' Juan Polius sėdėjo priesz ji, 
paszoko'baisiai perpykęs ir su
riko :

— Ka nori, senas paikiau? 
Ar neteisingai dalinamės?

— Kalbėk Sau sveikas — pa- 
szauke kitas —J bet kas teisybe 
tai teisybe, tu sau paimi ge
riausius daigtus!

—- Jusu gehkles' niekados ne
pilnos, jum taip rodosi, — tarė 
ramiau: — o kad norite kad 'bu
tu teisingiau, dalykite jus.

— Pasiliaukime sziadien su 
dalyboms — pertrauke vienas 
isz govedos: — juk sziadien. ta-

Narsus Kareivis PRISIUSKITE
TIKTAI 50č O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

jelbos prisiszauĮkt. Neturėjo neiszgirstu. Tada numėtė kitajvo vestuves ir laikas prąijet,

Pirmoje S vietine j e Karėj e 
seržantas Alvin York, pats 
vienas paėmė in nelaisve 132 
Vckieczius o szitoje kareje 
szitas vyras, seržantas Keith 
Elliott, isz Naujos Zelan
dijos, paėmė pats vienas, 130 
Vokiecziu artimoje Ruvei- 
set, Egipte, už ka aplaike 
augszcziausia dovana nuo 
valdžios. Jis su 19 draugais 
paėmė maszinini lizdą, aplai
ke tris žaidulius, bet iszejo 
isz to gyvas su savo draugais 
pasiimdamas in nelaisve 130 
Vokiecziu.

Pirkite Apgynimo 
Gzedinimo Bondus 

ir Markes.,

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 
Nantoj, 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 SauJo, 
Menesi, Žvaigždes Ir 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.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

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

Preke, 15c
•h
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines! Willkie Pribuvo Namo

— Petnycziog pripuola Szv. i 
JaidvigO'S.

— Se'kanti Tautiszki atmi
nimai pripuola szi menesi:

Spalio 24 diena, pripuola 
Pennsylvanijos valstijos die
na, Užgimimas William Penu 
1644 mete.

Spalio 25 d., Philadelphia li
kos pripažyta kaipo miestas' 
1701 mete.

Spalio 27 d., Laivorystes die
na, kaipo irTeodoriaus Roose
velt o gimimo diena.
— Utarninko vakara atsibuvo 

suvažiavimas nariu Skulkino 
Moterių Draugiszko Kliubo ho- 
telyj Necho Alien, ant kurio li
kos iszrinlktos 'kandidates ant 
Kliu'bo urėdu, del ateinanczio 
meto.

— Ketverge ir Petnyczioje 
atsibuvo 78-tas Seimas Pu'bli- 
kiniu Mokyklų Daraktorku isz 
Skulkillo pavieto, Pottsvilleje, 
kuriame dalyvavo daugelis da- 
ralktorku.

— Žmones sznabžda po vi- 
jsa miestą,, kad randasi kelios 
urvos in kurias susirenka mo
terys ir merginos ant ”'gud 
taims” o kas ten darosi tai 
net kiauru apie tai raszyt. Dva- 
siszlkieji visokiu tautu innesze 
skunda pas burmistrą idant 
isztremtu tais Sodomos ir Co
rn oros urvas.

— Utarninke po piet buvo 
girdot iszbandymas ‘blackout’ 
signolo kad žmones priprastu 
prie tojo signolo.

—< Tarp automobiliaus ir 
motorciklio, kuri vare Juozas 
Tamulionis, isz Malianojaus, 
atsitiko susidūrimas ant kam
po Malu ir Centre uly., bet ant 
giliuko niekas nesužeista.

SHENANDOAH? PA.

f Gerai žinomas gyvento
jas Martynais Pencziuis nuo 974 
West Coal uly., mire namie, 
po ligai dvieju sanvaieziu. Ve
lionis pribuvo in Amerika isiz 
Lietuvos daugeli metu a'dgal, 
dirbdamas kasyklosia. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko paezia Rože, dvi (lukte
rėsi: Ona k'iiri yra dažiuretoja 
nersiu Locust Mountain ligon- 
biiteje ir Aniele 'kuri yra rasz- 
tininlke paskolos drauguveis 
czionais, suluu Juozą, isz Jes
sup ir tris aliukus. Graborius 
K. Rėklaitis isz Mahanojauis 
laidos

— Jonas Gober is, 434 AV. 
Cherry Uly., likos sužeistas in 
koja., darbe, E. Bear Ridge ka-

Washington, D. C. — Wendell 
Willkie, pasiuntinis Preziden
to Roosevelto, kuris lankėsi 
Kinuosia ir Rusijoj, isztyrineti 
tenaitini kariszka padėjimu, 
sugryžo namo atlėkdamas per 
kariszka bombini eroplana in 
Washingtona ir duos visa ra- 
parta ka tenais mate ir girdė
jo. Lėkdamas Kinuosia, likos 
užkluptas per Japonus, kurie 
norėjo nuszauti jo eroplana, 
bet buvo tai kitas, o ne tas ku
riame Willkie leke.

Sziauczius Paliko
50 Tukstancziu Doleriu

Gerai Nubausta Per 
Vyra

Williamsport, Pa. — Už tai, 
kad žentas paklausė patarimo 
savo uoszvio ir iszplake gerai 

savo jaunai paeziu- 
liai, su kuria buvo apsipaezia-

Amerikoniszkas Laivas Torpeduotas

Italai Neteko 12,900 
Kareiviu In Menesi

, Laiko

Berlinas — Vokiszkas reidio 
pranesza žinia atėjusia isz Ry
mo buk Italai neteko in viena 
menesi, tai yra Rugsėjį, 12,933 
kareivius: 1,873 užmuszta, 5,- 
432 sužeista ir 5,632 dingia ne- 
žine kur. Daugiausia Italu žu
vo Rusijoj kur ju žuvo 1,054 ir 
sužeista 4,131 kareiviu.

Nužudė Dukreles Kad 
Galėtu Vela Apsi- 

paeziuoti

Gibboney, Mich. — Simonas 
Heberton, kuris per 40 metu, 
pataisinejo senus czeverykus 
del czionaitiniu gyventoju, mi-į kaili 
re praeita sanvaite. Gyvento
jai tankai girdėjo kaip senas'ves tik du menesius atgal, taip 
Heberton kalbėdavo: “paeze-jant jo užsirūstino, kad Ella 
durnas atnesza žmogui turtą.”]Wilson, pamėtė savo vyra ir 
Pc jo mireziai perkratė jo var-'apsktmde už sumuszima. Jau- 
ginga gyvenimą, nes buvo tos na pacziule turėjo papratimu 
nuomones, kad sziauczius ture- atsilankinet tankei ant paveik - 
jo palikti koki turteli ir gal siu su kitais vyrais ir bambilia- 
ners suras užtektinai del jo pa-1 ve po rodhauzes. Vyras ne- 
laidojimo. Nužiūrėjimas ju galėjo to nukensti ir ėmėsi antlaidojimo.
iszsipilde, nes visuosia visto- 'atpratinimo pacziules nuo tę
sia rado bankines knygutes, Į kiu lakstymu. Dabar nenori su- 
kuriuosia buvo užraszyta net 'gryžti pas vyra, nes sako, kad 
50 tukstanezius doleriu.
dai buvo palikes kokias ten gi- j kitaip persistato, ne kaip sau 
mines Chicago, apie kuriuos mane.

Tuom laik tur- ant persiskyrimo, nes žino, kad 
gero gyvenimo su tokia nakti
ne balandėlė neturės.

Ba-|jai vedusis gyvenimas visai

niekas nežino.
ta paėmė valdžio po savo globa 
pakol giminiu nesuras.

300 Pasiprieszino Isz- 
metimui Szeimynos 

Ant Ulyczios

Vyras užvede teismą

Suriszo Paczios Liežuvi
Su Dratu

Washington, Mo. — Už nu
žudymą savo dvieju dukrelių 6 
ir 8 metu, Roy Anderson likos 
pripažintas kaltu žudinstos 
pirmam laipsnyje.

Anderson pirmiausia nutru- 
cino jaunesne dukrele o vyres
ne nuszove idant jam neper- 
szkadytu antru sykiu apsipa- 
cziuoti su kokia tai Elzbieta 
Morgan kuri nekente mergai- 
cziu ir tik tada prižadėjo už jo 
teket kada mergaites kokiu 
nors budu praszalins nuo svie
to. Nelaba motere taipgi likos 
uždaryta kalėjime kaipo pa- 
gialbininke tam darbe.

Fayettville, Ark. — Palicija 
iszmetinejo tūla nigeriu szei- 
myna ant ulyczios už neužmo- 
kejima randos bet apie 300 ni- 
geriu^ subėgo pasiprieszyt to
kiam pasielgimui ir prasidėjo 
musztyne. Nigerei užklupo ant 
palicijos su peileis ir revolve- 
reis, sužeisdami kelis. Tada pa
licija daleido szturma ant 
maisztininku užmuszdami du ir 
sužeidė asztuonis ir aresztavo- 
jo kelis.

Pirko Paezia Po Doleri
Už Švara

Decatur, Ill.— Vera Atkins, 
apskundė savo vyra už nežino- 
niszka pasielgimą su jia, bet 
vyras tvirtino prieszais sudžia 
buk jo pati be perstojimo mal
davo su savo liežuviu ir nuola
tos ji bardavo be jokios prie
žasties, kad jisai vos isz proto 
neiszejo ir turėjo panaudoti 
norints koki būda, kad ja ap- 
malszyt nuo tojo klegejimo. 
Pacziule vela prisiege, buk vy
ras priverstinai atidarė josios 
burna, isztrauke liežuvi ir ap- 
riszo ji dratu, kad toji negalėjo 
kalbėti per kėlės dienas. No
rints už tai bus nubaustas 
bet turėjo tiek ramybes, kad 
per kėlės dienas negirdejo kle
gejimo savo prisiegeles.

Farma Ir Namas 
Ant Pardavimo

20 akeriu farma ir namas už

Las Vegas, N. Mex. — Czio
nais vieszpatauja papratimas 
tarp Meksikonu kad jaunikis 
norintis paeziuotis, turi tėvams 
užmokėti paskirta suma pinigu 
už j u dukrele. Kokis tai Carlo- 
sas Hatcho insimylejo in duk- 
tere Meksikcniszko farmerio 
bet nesutiko su tėvais apie už-

$2,250. Taipgi ant pardavimo m°kesti per ka paprasze kai- 
namas prie plento nr. 45 už mynu kad tieji apsvarstytu

Gyveno Be Pilvo Per
22 Metus

$1,850. Su visokiais pagerini
mais. Užmokėt isz kalno maža 
mokesti o likusius mes pasirū
pinsime del jus. Atsiszaukite 
pas C. H. Knauer, 304 West 
State St., Trenton, N. J., arba 
pas: Park Crest Builders, 
3t. O.) Park Crest, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

kiek jo mylima yra verta ir 
kiek turės tėvams už ja užmo
kėti. Kamiynai po kokiam tai 
laikui nutarė kad mergina yra1 
verta po doleri už švara. Po 
apsvarstymui jaunikis užmokė
jo tėvams pinigus ir svodba at
sibuvo ant rytojaus. Mergina 
svėrė 147 svarus ir tiek už ja 
užmokėjo.

Kada laivas buna torpeduotas ir dega tai paprastu daly
ku laivoriai ji apleidžia bet szitie laivoriai ji iszgialbejo 
nuo nuskendimo ir užgesino liepsna ir atplaukė in pristo
va. Szone galima matyt skyle padaryta per Vokiszka tor
peda.

Paliko Savo Gaspadin- 
ei 175 Tukstanezius

Doleriu

Cape May, N. J. — Mrs. Ema 
Pfistere, 68 metu amžiaus, ku
ri buvo gaspadine del mirusio 
Edvardo Howard, 71 metu, per 
30 metu, kaipo ir del jo motin

os, mirdamas užrasze jai 175 
tukstanezius doleriu. Savo tes
tamento iszreiszke kad palie
ka savo turtą del gaspadines Už 
tai kad ji buvo gera tarnaite ir 
apie juos rūpinosi visame. Mi
rusio giminaitis pasiprieszino 
priesz toki palikimą, bet vė
liaus atszauke savo pasiprieszi- 
nima.

Mrs. B. Szimaitiš, isž 'Her
rin, Ill., raszo:— Acziu szirdin- 

. . . A.Sgai, 'kad nesularkete siuntinėji
mą man laikraszti “Saule” ku
ri man labai patinka .ir mane 
suramina ir net man ramiau, •. /, ; . A J 
kaip pasiskaitau žines isz viso 
svieto ir kitus akyvus straips? 
nelius.

Skaitykite “Saule” \

J KF SIENINIAI -1 •
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t 1943 M. I
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* 15 coliu ploczio x 23% col.
J ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 |
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:: 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.

Prrsiuskite 25^ o gau
site per paczta. A • . “
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. į
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.,

St. Louis, Mo. — Mrs. Freida 
Mellvin, kuri mire ana diena 
ligonbuteje, turėdama 87 me
tus, pergyveno ant svieto 22 
metus be pilvo. Po operacijai 
iszpjovimo jai pilvo, gimines 
buvo tosios nuomones kad mo
tete neiszgyvens ne kelis mene
sius bet in trumpa laika pasvei
ko ir apgavo gimines ir mirti, 
pergyvendama be tos dalies per 
tiek metu. Daktarai labai ste
bėjosi kad motere per tiek 
metu buvo sveika ir drūta.

i SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

syklosia ir nuvežtas iii Ashlaii- 
<lo ligonbute ant gydymo.

— Viiktoris Vaišznoras isz- 
keliavo in Cincinnati, -Ohio, 
kaipo delegatas ant anglekasiu 
posėdžio.

Pana Mildreda Jaikubo- 
niuto isz Bridgeport, Conn. ' 
lankosi pas tėvelius per kėlės 
dienas.

— Ponstva Jonai Arminai] 
ir Albertai LutSkai su vaikais] 
iszeliavo in New Yoi’ka sve- 
cziuotis pas gimines-per teles 
dienas.

— Panedelio diena ponstva 
Martinai Juodeszlkai apvaiksz- 
tinejo savo 48-tas metines su
kaktuves savo vedusio gyveni
mo. Dienele praleido malsziai 
tarpe savo szeimyneles ir gimi
niu.

CIO Darbininkai Pasveikina Kandidata Martina

Kada Generolas Edwardas Martin, kandidatas ant gubernatoriaus Pennsylvanijos, 
ana diena atlankė darbininkus mieste Corry, szimtai darbininku paliko savo pietus kad pa 
sveikinti ji ir prižadėti savo paszialpa iszrinkti ji ant tojo garbingo dinsto. Paveikslas li
kos nutrauktas prie hotelio Carry. Kandidatas Martinas stovi ju pulke paženklintas su 
strieluke prie galvos. . ? . -. '• >• L. •>.

Bloomsburg, Pa.—Ugnis su
naikino dideli anglini brekeri 
Mocanaqua, padarydamas ble- 
des ant $100,000.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka 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; V.iikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ............................... 15c

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

No. 123 Septynios is tor jos’ 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 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

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

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

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
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................. 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; Ktera; Nuspręsta
sis; A'A keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ............................... 15e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pa? 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 isterijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė ; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ........................,,,.15c

Mahanoy City, Pa,
No. 160 Keturiolika istorijų -apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugava, 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kubus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, meliesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apje Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Būdyne;' Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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 ............. ; .' .10e

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. Bausmė 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu.......... 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...... ^.. į i,'.'. ;k'.15c

No. 170 Asztuonios istorijos apiė( 
Barbele; Mokytoja; VelniszkatiltaSJ 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku-i 
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 vakarai; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalėjo paezia, 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla? 
ptybe gymimo mumisie Dievo .mus^ 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...... 2#įe.

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 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana* 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu' 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...........................................18®
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