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Isz Amerikos Geras Budas Keliavimo kare Denmarke
RADO SKARBA

Dvasia Parode Jam Ur- 
voje Paslėpta Skarba 
Apie Kuri Niekas Ne

buvo Žinojas

Culbertson, Mont. — Kada 
Sydney Berthold klaidžiojo po 
girria, užtiko nepaprasto didu
mo urvą o kuriu czionaitineje 
aplinkinėje randasi didelis 
skaitlis, apie kuria girdėjo jis 
nuo senu žmonių buk yra už
keikta ir kad joje nevos pasi
rodo dvasios razbaininku nu
žudytu daug metu adgal. Ne
paisydamas ant žmonių paša 
ku, leidosi in giluma urvos ir 
kada taip inejo kelis szimtus 
mastu, atsisėdo ant akmens ir 
užsidegė pypkute. Silsėdama
sis ant akmens, staigai pajuto 
kad ji kas tokis dalypstejo isz 
užpakalio. Staigai atsisuko ir 
paregėjo szeszeli milžino, aprė
dyto in drapanas paeinanczias 
nuo keliu szimtu metu adgal.

Milžinas pamojo su ranka 
idant eitu su juom ir nuvede ji 
prie sienos kur rodos nebuvo 
matyt jokiu duriu bet dvasia 
milžino pastūmė siena su pirsz- 
tu ir siena prasivėrė. Kamba
rėlyje radosi keliolika mirusiu 
žmonių kaulai ir indai pripil
dyti Iszpaniszkais pinigais. To- 
liaus dvasia davė suprast Ber 
tholdui kad jeigu jis palaidos 
ji ir jo draugu kaulus, tai pa
slėpti skarbai pasiliks jo nes 
tik jis vienas žino kur jie ran
dasi.

Bertholdas užkasė kaulus ur- 
voje, sukalbėjo kelis poterius 
ir nuėjo, namo. Dabar aplinki
nei gyventojai negali dasiprast 
kokiu budu Bertholdas taip 
staigai pasiliko turtingu bet 
jis tyli kaip mūras ir ant už- 
klausymu nieko neatsako tik 
sako kad ji patiko netikėtas di
delis giliukis.

Baisi Eksplozija Už- 
" musze 17 Anglekasiu
^Birmingham, Ala. — Minksz- 
tu anglių kasyklose Republic 
Steel Co., kilo baisi eksplozija 
kurioje žuvo 17 anglekasiu. 
Kada kiti pribuvo gialbet savo 
draugus, tarne kilo antra eks
plozija kuri užmusze da du 
žmones.

Nubodo Jai Ilga 
Pravarde

Memphis, Tenn. — “Esmių 
labai dėkinga ir džiaugiuosiu 
kad nors karta permainiau sa
vo ilga ir sunkiai isztariama 
pravarde, kuri man daug var
go ir’ nesmagumo padaryda
vo.” — Taip kalbėjo Klemen- 
tina Ottorer Demgentschenfen- 
deriute, 26 metu, patogi Holan- 
diete kuri ana diena isztekejo 
už vyro. Pana Klementina da- 
įar vadinasi Mrs. Klein. *

Szitie Amerikoniszki vyrukai, negalėdami greitai nusi
duoti ant kares lauko, panaudojo szita geležkelini troka 
idant gautis in ten greicziau. Daugiau kai 125,000 Vokie- 
cziu likos paimti in nelaisve Sicilijoj o Ahgliszki laivai 
bombardavo visus pakraszczius kada Vokiecziai bego isz 
Sicilijos.

Apsivedė Su Septyneis
Kareiviais

Columbus, Ohio — Viviana 
Eggers, 34 metu, patogi mer 
gina, isz Indianapolis, Ind., li
kos aresztavota už apsivedima 
su septyneis kareiviais. Jos 
tikslas jog tiek kartu isztekejo 
buvo tas; isztekedavo už karei
vio, kuris prižadėjo jai siunsti 
po 50 doleriu ant menesio ant 
iszmaitinimo po tam iszteke
davo už kito o ta paczia diena 
net isztekejo už dvieju. Ant 
galo likos susekta ir aresztavo
ta per valdžios slapta palicija.

Brangios Viszteles;
7 Doleriai Už Galva

Leesburg, Pa. — Bert Con
ners, ūkininkas, gyvendamas 
kėlės mylės nuo czionais, par
davė szimta viszteliu del neži
nomo žmogaus, užmokėdamas 
po septynis dolerius už galva 
bet apie tai nieko nežinojo pir- 
kikas ne pardavėjas. Sztai kaip 
toji kupczysta atsitiko:

Ūkininkas atsikėlė anksti, 
kaip tai darydavo kožna ryta 
idant paszert viszteles. Inejas 
in visztinyczia net nutirpo nes 
ne vienos visztukes visztiny- 
czioje nesirado — dingo visos. 
Dasiprato kad atlankė jas nak
tinis sveczias pasiimdamas vi
sas su savim. Jeszkodamas 
nors kokio pedsakio vagies, už- 
temino gulinczia maszna, ku
rioje rado 700 doleriu.

Žinoma, vagis nesugryžo at
siimti pinigu o ūkininkas 
džiaugiasi isz savo gero parda
vimo. — Delko vagis pavogė 
visztas turėdamas su savim 700 
doleriu, tai ūkininkas negali to 
suprasti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Kvailas Szposas Drau
go Kuris Buvo Prie

žastim Jo Mirties
Owensboro, Ky. — Ant lai

kyto pikniko czionaitiniam 
parke, patiko netikėta mirtis 
Max Darwin, 28 metu amžiaus. 
Jo draugas, William Ander
son, atsisėdo po medžiu su sa
vo mylima. William, geisda
mas paszposauti isz savo drau
go, apėjo aplinkui medi apie 
deszimts kartu pertraukdamas 
savo draugui meilingus sznabž- 
dejimus. Negalėdamas ilgiaus 
dalaikyti tokio nuobrodumo, 
William paszoko staigai, kirto 
su kumszczia draugui per gal
va kad tasai net atsimusze in 
medi taip smarkiai jog jam li
kos perskelta pakauszis nuo ko 
ant vietos mirė. — Sztai vaisei 
kvailo szposo kuris buvo prie
žastim mirties gero draugo.

Palicija Rado $20,000 
Ubago Name

Columbus, Ohio — Po tasy- 
nei su palicijantais name Ja- 
meso Statsman, kuris gyveno 
apleistam name užmiestyje, 
kurie norėjo ji iszvežti in prie
glauda del vargszu ir kada pa
dare jame krata, rado visuose 
kampuose paslėpta daug turto. 
Senam kupare rado daug si
dabriniu doleriu ir smulkiu pi
nigu o szepos stalcziuose pun
deli bumaszku — viso surado 
apie 20 tukstancziu doleriu.

Statsmana tuom laik uždare 
kalėjime lyg isztyrinejimo per 
daktarus jo protą o pinigus jo 
nuveže in banka. Tasai žmogus 
per daugeli metu užsiiminėjo 
ubagavimu, drauge su savo 
szeimyna o kada vaikai iszva- 
žinejo ir pati mirė, senukas gy
veno pats vienas.

VOKIECZIAI
VARO LENKUS

ISZ GDYNIOS

Nugriovė Kryžių
Stokholmas, Szvedija — Pū

sto va Gdynia, Lenkijoj, likos 
uždaryta ir gyventojai iszvary- 
ti gyventi kur kitur o in ji vie
ta Vokiecziai ten apsigyveno. 
Visos ulyczios likos permainy
tos Vokiszkais vardais, užda
ryta daugelis Katalikiszku baž- 
nycziu ir didelis kryžius, kuris 
stovėjo ant artimo kalnelio Ka- 
mienna Gura, likos sugriautas 
nes tas prieszinosi kariszkoms 
tiesoms. Szimtai Lenku likos 
prispirti tarnauti Vokiszkose 
giltose.

Szimtai Moterių
Mirszta Kasyklose

Algiers, Afrika — Žinios isz 
ten pranesza buk isz skaitliaus 
tukstancziu Francuziszku mo
terių, kurios likos iszvežtos in 
Vokietija prie priverstinu dar
bu, mirszta po 300 ant menesio. 
Daugiausia tosios nevalninkes 
dirba prie sunkiu darbu, kasi
mo anglių, tenaitinese kasyk
lose. Tuju moterių padėjimas 
yra apverktinas ir baisus.

1,400,840 Vyru Nepri
imta In Kariuomene
Washington, D. C. — In lai

ka 28 menesiu, nuo kada val
džia pradėjo traukti vyrukus 
ant tarnystos in kariuomene, 
tai isz skaitliaus 5,043,135 likos 
atmesta 1,400,840 kaipo netin
kami ant kariszkos tarnystos 
isz visokiu priežascziu.

Chungking, Kinai — Ameri
koniszki lekioto j ai nuszove 19 
Japoniszku eroplanu Hankow. 
In laika keturiu dienu nuszau- 
ta 73 eroplanai. Du Ameriko
niszki eroplanai likos nuszau- 
ti.

Hitleris, turėdamas prijauti
mą kad Balkanai bus užimti 
per Allijentus, davė žinia Bul
garijai ir Vengrijai kad pri- 
siunstu 200,000 kareiviu ant 
apgynimo Europos..

Vokiecziai traukia szalin 
tukstanczius kareiviu isz mu- 
sziu vietų palikdami paskui 
save daug kariszko materijolo 
o ko negali pasiimti tai degina 
ir naikina kad nesigautu in 
rankas prieszu.

Artimoje Briansko Masko
liai paėmė Sevska ir 20 kitu 
mažu miesteliu prie Kievo ge- 
ležkelio, taipgi supliekė smar
kiai Vokieczius prie Dniepro 
upes, kur užmuszta 5,000 Vo- 
kiecziu ir paimta daug in ne
laisve. Asztuoni eroplanai li
kos nuszauti. Dabar Maskolei 
artinasi ant Koltovos. Daug 
kariszko materijolo taipgi pa
imta. 50 kaimeliu likos paimta 
nuo Vokiecziu. Rusai jau prisi
artina prie Poltavos.

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Didelis Braziliszkas eroplanas, 
kuris leke isz Santos Dumond, 
nukrito ir susidaužė per ka 18 
isz 21 pasažieriu likos užmusz- 
ti tarp kuriu radosi ir arkivys
kupas Gasper Esilva. Eropla
nas truko pusiau ir inkrito in 
pristova.

Paszelpa Nukentejusiems Per Bombardavima ir iszrodo kaip pekla. Puse milijono žmonių pa
bėgo in Lenkija ir kitus sklypus palikdami vis
ką paskui save. Nors valdžia visaip stengėsi ap- 
malszyt iszbaugintus gyventojus bet negali ju 
suvaldyti. *

Popiežius kalbės per reidio Seredoje, ku
ris bus girdėtas po visa svietą kas kiszasi bom
bardavimo miesto Rymo. -

Po bombardavimui miesto Le Creusot, Francijoj, dau
gelis žmonių neturėjo ka valgyt per kėlės dienas, todėl val
džia juos turėjo suszelpti. Tuose miestuose Francuzai buvo 
priversti dirbti amunicija del Vokiecziu todėl likos bom
barduoti per Allijentus.

Ir Szvedijoj
Sukylimai

Bulgarijos Karalius Borisas 
Mirė, Badai Likos Perszautas 
Nuo Ko Mirė; Vokiecziai Bėga 
Nuo Rusu; Popiežius Pijus XII 

Kalbės Per Reidio Seredoj
LONDON — Karalius Borisas III, val

dytojas Bulgarijos, po trumpai ligai, mirė Su- 
batoje o in jo vieta likos paskirtas jo szesziu 
metu sūnūs. Manoma kad karalius likos paszau- 
tas kada lankėsi pas Hitlerį penkes dienas ad
gal. Ant karaliaus gyvasties buvo jau keli užsi- 
keisejimai todėl manoma kad jis likos paszautas 
nuo ko mirė. Bus laidotas ateinanczia Nedelia.

Szvedijoj ir Danijoj kilo smarkus pasikėli
mai kuriuose užmuszta daug žmonių. Kopenha
goje kilo susirėmimai tarp tenaitiniu kareiviu 
su Vokiecziais ir daug žmonių likos užmuszta. 
Danai paskandino savo įlota kad nesigautu in 
rankas Vokiecziu, kiti pabėgo in Szvedija. _,

Bulgarijoj pasikelelei apmėtė akmenais te- 
naitines ambasadas valdomas per Vokieczius. 
Bulgarai kaltina kad karalius Borisas likos nu
žudytas ant paliepimo Vokiszku politikierių, j

Paskutiniam bombardavime miesto Berli- 
no per Allijentus, žmones taip likos iszbauginti 
kad nežinojo kur dėtis ir apsisaugoti nuo bom
bų. Daug lavonu guli ant ulycziu nes negali spė
ti juos laidot. Miestas dega daugeliose vietose

Puse milijono Italiszku gy
ventoju, jeszkodami saugesnes 
vietos, pribuvo in Ryma idant 
apsisaugoti nuo bombų nes vi
sa aplinkine likos sunaikinta 
ir daug žmonių užmuszta. Ar
timoje Neapoliaus Allijentai 
suszaude daugeli Italiszku ero
planu ir bombardavo miestus 
Capua ir Grazanisa kur už- 

muszta keli szimtai žmonių. 
Sardinia taipgi likos bombar
duota su baisioms bledems.

Allijentai suszaude 34 lai
vus kurie gabeno kareivius isz 
Sicilijos in Vokietija. Apie 6,- 
000 kareiviai žuvo drauge su 
laivais. Prie Tarnos nuszauta 
50 eroplanu. 
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ba ne viena mergaite bet jau 
>per vėlai.

Daugelis isz musu Ameriko- 
Įniszlku mengaieziu skaito viso- 
kes knygas kurios užtrucina j n 
jaunas iszmintis ir veda žings
nis po žingsniui in prapulti, 
parodo joms kreiva kelia ir 
ant galo prie paleistuvin'go gy
venimo.
-Ju insimylejimas in patogius 

parėdus yra tai pirmutine kil
pa del ju. Jeigu neturi iszmin- 

yra prispirtas per koki aigen-1 ^'nwos 'motinos idant jai duotu 
teli kuris prižada aukso kalnus' Prasar»a ir valdyt ja, tai grei- 
ir visokes dovanas idant užsi- tai nuPuls ant dorumo. Dauge- 
raszytu “Geriausia laikrasztiTls mnsu mengaieziu likos nu-' 
ant svieto,” ailba laikraszti Ii-Į 
teraturos, politikos, mokslo,1 ^n^us v.vrus nevidonai 
kemijos, astronomijos ir 1.1, [n-, szirdyse) kurie apdovanodami 
kalbintas žmogelis per agenta, 
užsiraszo ta ji “geriausia’ hiik- 
raszti (o gal kad tik atsikra- mintinga mergina negali pave- fi 
tyt nuo nuobrodaus agento). ^nti o prie ko veda jaunas mer- 

!ginas in ju'galvbia. Isz pradžių 
toki vyrai tupinėja aplink mer
gina ir visokiais meiliais žode
liais prie saves pritraukineja 
o toikiu budu atitraukineja nuo 
dorybes pakol jau yra ui vėlu 
sugryžtL Todėl gaivinkite jusu 
augszta "Iirota mergaites

Kas Girdėt
BAISI ŽUDINSTA

Žmoniems akiu neužmuilin- 
si arba kaip senas cirkuso loe-j 
nininkas Darnumas pasakė-.į 

“Kai kuriuos žmones gali pri-1 
gaudinet nuolatos bet visu j, 
žmonių nuolatos negali pri
gaudinėt.” Tas pat kiszasi ir 
prie laikraszcziu. Kaip katras

Nužudymas 6 Merginu; 
7ta Iszsigialbejo Ir 
Iszdave Žudintojus

Carizozo, N. Mex.—Isz arti
mo miestelio Mescalero, pra 
nesza in ezionaitini laikraszti 
sekanti, atsitikima:

Kėlės sanvaites adgal su- 
gryžinejo i>z lauku szeszios 

du 
am 
Ant

įvestos iii pagunda per priete-|j

! puikioms dovanoms už neku
rtas liuosybes, ant kuriu isz-

Skaito ji per koki laika, per- 
pyksta ir meta ji in kampa. Ki
tas vela ne nepažiūri ant jo ka
da parsinesza isz paežio arba 
kada jam atnesza ji laiszka- 
neszis.
! Iszsibaigus jo prenumeratai,! 
siunezia mums laiszlka su pre
numerata su praszymu prisiun- 
sti “Saule” nes tai yra “tik
ras,, smatgiauses, geriauses ir 
naudingesnis laikrasztis už vi
sus kitus ir nekantriai laukiu1 
dienos kada jis ateis o jame į 
žmogus nors supranta apie ka, 
skaito ir kitam gali apsakyt 
nes jame talpinasi daug žinių, 
pasakų, istorijų ir visokiu nau
dingu straips'neliu. ”

Tokiu laiszku gaunam kožna 
diena už kuriuos esame dėkin
gi nes suprantame gerai norus 
musu skaitytoju o ir visu Lie
tuviu, kurie yra nepabaigia 
‘ ‘ akademijas ir seminarijas ’ ’ 
tik patys per save iszmoko 
skaityt ir raszyt ir del tokiu 
“Saule” yra geriausia moks- 
laine ir‘palinksmina juos ju nu
liūdimuose.

“Saule” gal turi daigiausia 
moteriu-sJkaitytoju kurios my
li skaityt ja ir prikalbina kitus 
prie skaitymo.

nes 
tai yra jusu žibintis, kuri kar
ta užgesus, lydės jus ant pra
pulties. )

Jusu' gvvenime nekaltybes, 
{turite dviguba atsakymu ir ap- 
| svarstyme szito, yra dvi-szali- 
'nes veiksmes del iszsirinkimo 
I jusu kasdieninio gyvenimo ku- 
I ris jus padarys tinkamoms del 
vedimo pirmdbes tarp jusu 
draugiu.

Tankiai duodasi girdėt apie 
visokius 'budus papildymo sav- 
žudinscziu kokius panaudoja 
tieji, kuriems nubodo gyveni
mas ant szio svieto. Ndkurie 
panaudoja kulkas, virves, pa
siskandina arba nusitrucina o 
kiti padaro daug ergelio palici- 
jai per panaudojima szaunamu 
ginklu o vietoje padarymo sau 
galo tai padaro skyles lubose 
arba veidrodžiuose.

Bet netankiai duodasi girdėt 
apie sekanti atsitikima kaip 
ana diena atsitiko Filadelfijoj 
kur devyniolikos metu amžiaus 
kokia tai Miss Jennie Berger, 
paėmus truciznos atsigulė in 
lova laukdama prisiartinan- 
czios mirties. Po valandėlei pa
juto kad labai yra. iszalkus, 
per tai atsikėlė ir suvalgė ska
niai vakariene ir vela atsigulė 
in lova o kada taip laukdama 
lylg rytui ir negalėdama nu
mirti, atsigėrė kavos, suvalgė 
du “porlkczapsus” ir nuėjo in 
darba. — Ar-gi ne juokingas 
būdas bandymo savžudinstos V

Advokatas pareikalauja nuo 
žmogaus $10 už deszimts miliu
tu pasikalbėjimo o daktaras 
$2. už paraszyma recepto per 
tai žmogus, būdamas apgautu 
ant keliolikos doleriu nieko sau 
isz to nedarai. Redaktorius pa- 
raszo apie kriksztynas, szliuba 
arba laidotuves, meluodamas 
apie geruma žmonių, kad jam 
net svaigulys atsiranda galvo
je o jeigu pareikalauja penktu
ko už laikraszti, tai žmones ji 
pavadina lupiku, apgaviku ir 
1.1., sakydami jog jis niekad 
gero nepadaro ir tik nuolatos 
žmones apgaudinėja. Tolkis tai 
yra žmonių būdas ir užmokes
tis už padaryma gero savo tau- 
tiecziams.

merginos kurios uždirbo 
szimtus doleriu dirbdamos 
lauko kąsdamos bulves, 
kelio jas užklupo piktadariai 
ir pakaleiniai nužudė visas, 
jeszkodami pas kožna pinigu.

Tuom laik septinta mergina, 
kuri turėjo pas save visus pi
nigus, pasislėpė girraiteje, ku- 

p ik t a da r i a i negal ėjo 
rasti. Kada žadintojai aitsito- 
ino, persigandu'S mergina nu
tarė umiduoti pas savo seseria 
kuri netoli gyveno, priimdama 
ja. ant nakvynes.

Kada jos pradėjo snausti, 
in ėjo gaspa dorins Į,j u szvoge- 
ris), visas apsitaszkes krau
jais ir pradėjo apsakinėti apie 
savo nelaba darba. Jo pati 
pasznabždejo jam buk toji, ku
ri turi pinigus, 
po ju 'pastogių.

Nedora pora 
kasti duobia ir 
na gyva po atėmimui pinigu. 
Kada nusidavė ant virszaus, 
mergina buvo iszszokus per 
Įauga, nes girdėjo visa ju kal
ba. Mergina nubėgo pas pali- 
eijanta, kuris tuojaus surin- 
kias savo kitus draugus, nusi
davė su jais pas szvogeri ir 
aresztavojo ji su ipaczia. Sze- 
szios nekaltai nužudytos mer
ginos buvo užkastos vienoje 
duobėje.

Tasai atsitikimas padare lo
ki inspudi ant apylinkes gy
ventoju kad susitaria insilauže 
in kalėjimu ir abudu prasikal
tėlius palkore ant pirmutinio 
medžio. Priek tam palicija su
ėmė ir kitus piktadarius kurie 
dalyvavo toje baisioje žudins- 
toje už kelis dolerius.

BALTRUVIENE

Lazda Turi Du Galus

su-

dabar randasi

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
batikos reikalauja deszimts 
centu už iszimokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
^Daugelis merginu, mylin- 
czios kaip tai vadina “good 
taims” ir važinejima su auto
mobiliais, kuris veda jas in 
prapulti o kada pradeda pa
bust ir suprasti jog per toli nu
ėjo ir randasi ant kraszto pra
pulties, tai sako: “Tai tik ant 
funiu taip dariau ir nemaniau 
kad tai kas pikto.”'— Taip kul

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.

ka, mergeles, buvo gražus 
perstatymas, 

Gyvu aibrozu parodymas, 
Ba tikietus už dyka gavo,

Ir labai mandravo.
Bet namie buvo perstatymas 

geresnis,
Su rimbu per kaili nuo motinos 

skaudesnis,
Juk ant perstatymu daugumas 

eina,
Bet ant laiko namo pareina. 

O nesivalkioti bambileis lyg 
ketvirtos,

Ba tas labai negerai, 
Manau kad to daugiau nebus, 

Kaip mamyte kožna karta su 
rimbu užskus.

O

nusprendė isz- 
užkasti mergi-

Gera Rodą Zokoninko

Nesenei mires žymus zoko- 
ninkas Jėzuitu, važiavo vagone 
geležinkelio ir ant vienos sto
ties i used o tūla mot e re kuri 
nudavinejo labai dievobaimin
ga. Su didele nedrąsą paklau
sė ji zokoninko, ar negalėtu ji
sai duoti jai rodą svarbiam rei
kale o kada zokoninikas priža
dėjo duoti rodą, ji pasakė, kad 
turi apsireiszkima.

—• O kada poni paprastai 
turi tuos aipsireiszkimus?—už
klausė zokininkas.

—• Turiu nakezia, kada ne
miegu.

—■ O ka toki matai tuose 
apsireiszkimuose ?

—• Matau Szventa Petrą.
— Hm, Szv. Petra ?!... Pa

velyk man poniutes užklausti, 
ka valgai ant vakarienes?

— Ak, asz isz tojo neramu
mo nieko valgyt negaliu, tiktai 
del susidrutinimo iszgeriu bu
teli vyno.

— Tai ponia, iszgeri visa bu- 
teli vyno ir paskui matai Szv. 
Petrą, tarė Jėzuitas, o ar žinai 
poniute kokia asz rodą duosiu ? 
Isizgerk da antra buteli vyno, o 
gal tada pamatysi ir Szv. 
Povyla. —F.

Anglijoj yra paiproiys draus
ti ne tik turtą, gyvybe, sveika
ta 'bet ir memk-niekius, kartais 
mažos vertes daiktus. Taip 
vieno cirko artistai apdraudė 
nuo nelaimingo atsitikimo isz- 
dresiruota blusa. Kitam keis
tuoliui Anglui užėjo iii galva 
mintis apdrausti nuo ugnies sa

lve cigarus.
' Praslinkus metams Anglas 
paduoda pareiszkima draudi
mo bendrovei, kad visi jo ciga
rai sudege ir praszo iszmc-keli.

auginimo juodu rožių. Kada 
ap'laikys patentą, ketina, gauti 
50 tukstancziu doleriu už savo 
iszradima. Jau keliolika metu 
adgal likos iszrasta juodos ro
žes, bet pasirodė buk už keliu 
dienu ant saules juodos ro
žes persimainydavo ant tamsiu 
raudonu.

Motinos Rodą Gera
Bet Tėvo Da Geresne

— Žinoma, mes tamstai at
lyginsime nuostolius, atsako 
agentas. — O, ar galima butu 
sužinoti, kokiu budu cigarai 
sudege ?

— Kokiu budu? Labai pa
prastai, asz juos surukiau.

— Puiku! Mes tamstai su
mokėsime premija, bet tamstai 
teks atsakyti teisme už savo 
apdrausto turto padegimu.

Anglas suprato, kad jo szpo-i 
sas nepavyko. Jam teko atsi-! 
sakyti nuo apdraudimo, 
iszveng't bylos teisme.

* * *
Vienas persenes žmogelis daug 

kentėjo,
Kad iszigyvent su moterių ne

galėjo,
Ir kada pede sugriebė, 

In platu svietą tuojaus nu- 
strioge.

Tai-gi per savo darbszumia, 
Ir dideli paezeduma,

Savo locna stubelia turėjo, 
O bet joje gyventi neg'alejo.
Juk geriau nuo velnio at

sitraukt, 
Negu (kasdiena szuins poteriu 

gaut.
* * *

Ten kur arti Villkesiberiu, 
Vienoje apygardoje yra bobe

lių storu, 
Kaip tik vyrai in darba iszeina, 
Tuojaus in spykyzes nueina.

Mat per naktį iszdžiusta, 
Ir labai nublu'ksta,

Musza ryte in duris 'kad 
atidarytu,

Su alum troszlkuli užgesinti. 
Szinlkorius turi skubinti, 

Jeigu nenori szunc poteriu 
girdėti, 

Tokios bobeles puiku gyveni
mą turi,

Aluti miaukia, vaiku nežiūri.
Visuose 'kampuose pilna 

szaszlavu,
Po lova visokiu skarmalu, 

O jus vargezai vyrai, 
Darote laibai negerai, 

Kad pinigus bobelėms duodate, 
Ir girtuokliauti pavėlinate.

“Saule” dabar $4.0C 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Paliktas Kūdikėlis

Iszaugino Juoda Rože

Sūnelis raszo levams apie jo 
susižadejima su mergina. In 
k i les dienas po tam motina jam 
atrasze sekaneziai:

“Mielas musu sūneli! Asz ir 
tėvas labai džiaugiamės isz ta
vo susižadejimo. Nuo seniai 
geideme idant apsipacziuotuin 
laimingai. Gera motere padaro 
vyra laimingu ir permaino jo 
visus blogus paproezius.”

Ant galo laiszko buvo pri- 
deczkas nuo levo:

“Mano sūneli, motina ka tik 
'iszejo in sztora nupirkti ženk
leli o pirm ne’gu užlipvsiu ko- I 1 Į

KlUl perta, duodu tau rodą kad ne
būtum asilu, geriau pasilik jau
nikiu o busi laimingu!’'’

Nežinia ar suims iszpilde 
vo rodą ar ne.

te-

Wasliington, 1). C.—Sziomis 
dienomis padavė praszima ant 
iszdavimo patento Ben Stunn
er isz Tampa, Floridos, kuris 
sako, buk jisai iszrado būda

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

Mariutc, vargingos motinos 
duktė, eidama isz ryto vandens 
pamesztie, pastebėjo szale tvo
ros nežinia ka, skudurais ap
supta. Pastacziusi kibirus ant 
žemes, Mariute pradengė ska
rulius ir rado ji ten mažyti 
kūdiki, kuris pradėjo garsiai 
verkti: “na, na!”

Paėmusi mažyti apleista kū
dikėli, ji skubiai nubėgo namo 
ir pradėjo girdyti jin sziltu 
pienu.

Motina jos tarė:
— Ka tu ežia parneszei?
— Kūdikėli, mamyte!—asz 

ji radau prie mųsu tvoros.
—■ Mes ir be to vargingi,— 

kalbėjo motina:—patys dažnai 
badaujame. Asz eisiu polici- 
jon pras'zyti, kad ji nuo mus 
paimtu.

Taip motinai bekalbant, Ma
riute pradėjo gailiai verkti, 
kalbėdama.: Mamyte brangioji! 
Jis mažai suvalgys, palikime ji 
pas mus. Žiūrėk, mamyte, 
kokios jo rankutes ir pirsztu- 
kai!

Motina pažiurėjo, jai labai 
pagailo kūdikėlio ir ji paliko 
mažyti vaikeli pas save.

Mariute ji vyste, maude, 
maitino ir dainavokuogražiau- 
sias dainas, jam atsigulus. *

Pirkite Apgynimo Czediniino 
Bondus ir Markes.

* * *
Sakalelei, jeigu kas gromata 

raszo,
Tegul ant jos ir pasiraszo,

Asz vardu neiszduosiu, 
Ir niekam nepasakysiu.

Ta asz suprantu, nededu 
niekada,

Tokias grematas in gurbą 
patalpinu,

Ir ant pagalios sudeginu,

Jeigu bijotės pasiraszyt.

SKAITYKIT
Lt

PLATINKIT!

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

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

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; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme, 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken-> 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;, 
Auklėjimas sveiko ir serganczio 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 paežiai 
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. 15a 

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 Bm 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .....................-.......................... 15®

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

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 
paeziuoms. 76 puslapiu..................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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; Klara; Nuspręsta
sis; A’/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

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

i No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
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 
I 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

I 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 apij 
Stebuklingas zerkoias; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 

Įlis; 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 pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu ..............  15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

gete; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
80 uuslaniu ................................... 1 5c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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MOTINA IR SŪNŪS
dryso .pakelt alkiu ant žmoniųria irkazyriuoja o ka asz dary

siu? Žiūrėsiu ant ju kai]) lelis nes jai prikiszinejo blogus dar-
ant savo vaiku? Tai bueziau

pUSZKIENE turėjo sziadien 
dideli praszyma pas poną. 

Norėjo sunui pirkt pancziakas 
vilnones ir szilta sermėga, nes 
jau (buvo ruduo, ir žiema skubei 
artinosi.

V’aiksztinejo kas diena ant 
paczto in miestą, už Ika mokėjo 
jai dvarponis ir mokėjo kai- 
muocziai jeigu parnesze del ku
rio įgromata arba taip ka nors 
isz miesto. Turėjo dideli gurbą 
in kuri visiką del jo, visokius 
grumulėlius,, mazgelius ir 1.1., 
o kad buvo blaiva, niekad nie
ko nepamatė, tai ilgus metus 
buvo kaip pacztorka. Vos isz to 
galėjo sau uždirbt ant maisto. 
Kada ka norėjo pirkti del sa
ves tai imdavo dvare užmokes
ti isz virszaus už dvi arba tris 
sanvaites. O kada atei da vo i u 
dvara tai ponas szaulkdavo:

— Tai tu Puszikiene nori pi
nigu ant sermėgos ir panczia- 
ku, — klausdavo ponas.

— Taip, praszau pono. Tu
riu rūpintis apie savo Vincuką 
nes tai biskuti veja-vaikis, nuo
gas vaikszcziotu o nieko nesi- 
pirlktu.

— O tai del Vincuko, — pa- 
szauke ponas užpykęs, — asz 
maniau jog tai del tavęs ir no- j 
reljau duoti bet del to rakaliaus 
tai neduosiu!

Nuleido akis Puszkiene bet 
nors susarmatyta, kanecz įpra- 
sze pinigu.

— Ne, neduosiu! Tu gadini 
savo ta leiboka. Yra tai vyras 
sveikas kaip aržuolas, turi mie
ste gera uždarbi kaipo važny
czia ir'galėtu motina prie saves 
laikyti. Visa savo uždarbi pra
geria o ant drabužio jo motina 
turi dirbti. O kiek jis nuo tavęs 
iszkaulina ant arielkos?

— Tai mat, jegamasti, vis tai 
mano kūdikis, pas ka įpraszys, 
jeigu ne pas motina ?

— Tinginys, girtuoklis, — o 
tu tuom ji gadini. Lazdų jam 
duoti o ne pinigu ant girtavi
mo!

Aszaros stojo moteriai akyse. 
Teisybe, neturėjo džiaugsmo 
isz sunaus, bet juk tai jos kū
dikis... prasze prigulus su kan
trybe.

— Tuszczia tavęs, riet man 
galva pradėjo skaudet nuo tos 
nereikalingos kalbos. Te tau 
penkis rublius bet priesz Dieva 
atsakysi už gadinimą savo su- 
naus-girtuoklio.

Puszkiene paėmė pinigus, 
kelis kartus padekavojo ponui

| arba pradžia | 
i SKAITYMO ? 
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ir su džiaugsmu nusidavė in 
miestą.

* * *
Kada jau 'buvo už kaimo, 

pasitiko Puszkiene poną su sū
num..

Buvo, po teisybei, tuju pa
ežiu metu kai jos sūnūs Vincu
kas. Kokis vienok tarp ju dvie
ju skirtumas. Ponaitis jau bu
vo pabaigęs mokslą, mokinosi 
ukystes, paguodoje savo tė
vus. O Vincukas ka?

Akys aptemo Puszkienei ir 
net gerkleje apkarto ant to at
siminimo.

Vincukas kada da buvo vai
kinu, vailkszcziojo su tėvu ant 
uždarbiu ir iszmoko karczemo- 
je sėdėt ir gert arielka. Kada 
motina jam iszkalbinejo, tėvas 
nekeilke paczia ir nepaiso ant 
jos pasakos o sūnelis ėjo sek
damas tėvo pavyzdi. Tėvas už
sigėrė taip jog be laiko turėjo 
mirt, sūnelis vienok ėjo žinomu 
sau keliu, pragerinejo uždarbi 
tarp panasziu sau draugu, ne
žiūrėjo bažnyczios ne Dievo ne 
motinos.

Jeigu kada pasitiko su moti
na. mieste tai vis reikalavo nuo 
jos pinigu kalbėdamas: — Kam 
senai bobai pinigu? Asz esmių 
jaunas tai turiu gyvent su 
draugais ir palebaut. O be pi
nigu nėra kas veikt.

Puszikiene davinėjo Vincu
kui maža savo uždarbi o kada 
mate jog pragėrė ir ne drabu
žio sau nenuperka, tai pirkinė
jo jam reikalingus drabužius 
ir kalbėjo in save:

— Tegul niekas nesako jog 
mano sūnūs yra ubagu. — Po 
teisybei niekad negirdejo nuo 
Vauko padėka vones nes kož- 
nas daigtas vis jam buvo nie
kam nevertas, per prastas, nes 
motina vis už gera palaike ir 
kalbėjo: — Tai da jaunas, kvai
las ir per tęva .pagadintas, te
gul iszsitranko tai susivaldys 
kaip laikas bus ir motinai atsi
mokės ...

Daugeli kartu jau jai daka- 
ko lyg gyvam kaului bet vėl 
sau iszdestinejo kalbėdama: — 
kasžin kas kaltas, ar Vincukas 
ar žmones! Mieste daugybe 
yra žmonių palgadytu, tai grei
tai jauna žmogų pagadina ir 
ant jo viską nuverczia o patys 
rankas nuo visko numazgoja. 
Oj tie žmones! tie žmones!

Tese Vincuką jo draugai in 
karczema kur iszmokino ji ka- 
zyruot. Vincukas žinoma kaipo 
kvailas, jaunas, nuėjo kelis 
kartus ir jam labai patiko kar- 
czctmine zobova tai-gi ir paliki
nėjo visa uždarbi karczemoje, 
kuria bravore uždirbinėjo. Vie
na karta užtiko ji Puszkiene 
prie tokios zobovos. Karczema 
buvo pilna žmonių, prisigru- 
dus, nuo durnu tabakiniu buvo 
tamsu ir troszku o raugalas 
nuo arielkos net apsvaiginėjo 
žmogų. Dūzgėjo kaip avilyje, 
kiti dainavo, pliovojo ir muszi- 
nejo su kumszcziom in stala. 
Vincukas, inkaites, laike kazy- 
res vienoje rankoje o su kita 
musze in stala rėkdamas priki
musiu balsu. Motina, nusigan
dus, nusiyrė adgal ir iszejo 
laukan. Paskui pasitikus ant 
ulyežios iszmetinejo jam jog 
pinigus ir sveikata menkina su 
latrais, palaikais, draugais bet 
Vincukas subarė motina kalbė
damas :

— O-gi ant ko asz dirbu? Juk 
turiu pasilinksmint. Kiti ge-

bus Vincuko. Bet kaipo moti- 
begedis! Žmogus kaip prisige-jna, iszteisinejo priesz žmones 
i'ia Nedelioj ir pasilinksmina kai]) galėdama jog Vincukas 
tai turi ipajiegas prie darbo ant nekaltas, tiktai niekszai kurie 
visos sanvaites. Kaip neg’ale-'ji pritraukė prie kazyriu ir 
siu tai negersiu o kaip pasen-j gunde ant musztynes. Sėdėjo 
siu, tada kalbesiu ražaneziu! Vincukas areszte bet ne pats 
slankiodamas karčiukus.

Neiszejo ant gero kazyres 
Vincukui. Karta .pasidarė bar
nis prie kazyriu, nuo barniu 
pasidarė musztyne. Karczema 
persimainė ant gyvos peklos. 
Vincukas buvo-drūtas ir petin
gas, lauže kėdės ir stalus, pere 
savo prieszus sunkiais ypąis. 
Jeigu ji kepsztelejo tai jau tam 
atidavė kiek tilpo. Kiek jis pa
žeidė tai negalima atminti bet 
ir patsai buvo pusėtinai supor
tas jog kruvinas krito ant grin
dų. Atsikvotejas po kokiam 
laikui — radosi kalėjime in 
kur su kitais gavosi.

Tuojaus daejo žinia pas mo
tina, įkas Vincukui atsitiko. 
Del motinos buvo tai labai
skaudi naujiena. Isz gėdos ne-|tavima tas jam atsitiko, mat

vienas, sėdėjo ir kiti. Juk jis 
ne yra niekesnis už kitus. Ne jis 
pirmutinis ne jis paskutinis.

* * *
Iszsilaiže isz žaiduliu Vin

cukas, atsėdėjo bausme bet ne- 
pasitaise suvis ir pikto budo 
nepametė. Gere, lėbavo ir ika- 
žyriavo. Tankiai buvo užsige
rės prie darbo ir nekarta turė
jo užmokėt už padarytas ble- 
des. Tai baczka, bevažiuoda
mas pamėtė, arba kitokia ble- 
de padarydavo.

— Juk tai taip atsitinka del 
kožno važnycziaus — kalbėjo 
motina — o kaip Vincukas bus 
senesnis tai bus atsargesnis.

Žmones jai in akis kalbėjo 
jog tai per neatsargybe ir gir-

ANGLEKASIU DAINA
Ten kur augliu kalnai styra;
Upe solferiu sriuvena, 
Maruose nėr’ pievų ne dirvų, 
Mainieriai tenais gyvena. (Du kartus) 
Vienas mainieris atėjūnas, 
Su paczia ten apsistojo, 
Kalnai griūva, dortas bėga, 
Vargsze kalnuos, but bijojo.
Tarikei pati vyra gunde: 
“Czia nelaime patikt gali, 
Meskie, szirdžiuk, mainu darbus, 
Iii Tėvynės gryžkim szali.” 
“Pacziutelle, dar palaukim, 
Dabar isz mainu skobus varo, 
Geras darbas musu gengvej, 
Stora veni anglių atidaro.” 
Ir vis dirbo, vis kankinos’, 
Visos spėkos mainose liko, 
Jau sunkei dirbt negali, 
In Tėvynė gryžt sutiko.
Karta tarė savo paežiai: 
“Gryszkim, miela, in Tėvynė, 
Sziadien eisiu pasiimt tulszis, 
Iszdirbt diena paskutine.
Pati nudžiugo džiaugsmingai, 
In kelione ruosztis pradėjo, 
Lauke vyro sugry'ž tanezio, 
Kur ten užtrukusio.
Saule leidžias’, vakar’s temsta, 
Kad per gatves dulkes barsto, 
Klauso jog kas girgžda, 
Lyg vartelius ju varsto.
Girgžda aszis, barszka ratai, 
Kad prie gatves gruodu kietas, 
Prie vartelių sustoj’ tymas, 
Mainu mulais užkinkytas, 
Žiur’ per Įauga, menuo szvieczia, 
Ant vežimo priesz menuli,
Žiuri, sėdi mainierei du, 
O prie ju lavonas gulli. 
Moteriszke tad pamate, 
Ne savo balsu suriko, 
“Ak, tu Dieve, mano vyras, 
Mane sierata paliko!” 
Ir pribėgus prie lavono, 
Tašo, drasko jo krutinę, 
Szaulkia: “Paežiui, kas tau, kelkis, 
Juk mes gryžtam in Tėvynė.” 
“In Tėvynė, in Tėvynė,” 
Erne alpti ii’ apmirė, 
O ant ryt daktaras atejas, 
Rado du lavonus vežime.
Daug kaiminku ir kaimynu susirinko, 
Prie liūdno varpu skambinimo,
duos laidojo ant kapiniu,
Su Tėvynė graudingai atsisveikino.

Vaikutis Melžia
Karves

Allan Schuckman, penkių 
metu vaikutis, prigialbsti sa
vo diedukui melžti karves už 
ka aplaiko po 5 centus už 
kožna iszmelžta karve. Pra
dėjo jis melžti karves kada 
buvo da tik 3% metu ir to
kiu budu užsidirba sau pini
gu ant praleidimo.

turi gera dauba mieste ir ne
reikalauja pas gaspaclorius 
trankytis už bernus.

Viena karta kada Vincukas 
važiavo su baczkomis in bra
vorą, pasitiko su kitu važny- 
cziu kuris veže smiltis. Vienas 
antram nenorėjo isz kelio pasi
traukt. Vincukas sake jog va
žiuoja su lodinge tai jam turi 
prasitraukt žmones isz kelio, 
smilezius vela tvirtino jog jis 
taipgi veža lodingia, tai nepri-, 
valo trauktis isz kelio. Plūdo ir 
barėsi vienas kita. Vincukas 
perpykęs užkirto arkliam po 
rimbą. Kol apsižiūrėjo smil
ezius stovėdamas szale vežimo, 
likos skaudžiai suspaustas nes 
nespėjo atsitraukti in szali. Ir 
tarpa asziu gavosi koja ir su
gniuždė kaula ant smulkmenų.

Turėjo Vincukas isz tojo at
sitikimo nemažai ergelio o sū
dąs ji nubaudė. Bet motina ve
la iszteisinejo sūneli: — Kasžin 
kas buvo tame kaltas, gal smil
ezius...

Ir taip Puszkiene kas karta 
savo sūneli iszteisinejo o ir tu
rėjo vilti jog Vincukas nors ne
bus girtuoikiu, o tada bus pui
kiu žmogum, geru sunum ir 
smarkiausiu bernu visam mies
te. Ak! kaip ji troszko idant 
toji stebuklinga valanda už
stotu kogreieziausia. Kaip ji 
butu laiminga! Tada Vincukas 
prakalbinėtu in ja gražiai ir 
szvelniai, kaip kokis ponaitis 
in savo motina, tada mylėtu ja 
taip kaip ir kiti vaikai savo tė
vus. Ant svieto nieko ji dau
giau ne troszko. Geide but my
lėta per sunu, taip karsztai
kaip ji jin myli. Kada jis apsi- 
paeziuos, sena motinėlė apsi
gyvens prie jo, bovins anu'kus 
ir ramiai numirs, laimindama 
Dieva jog davė jai tiek laimes 
ant žemes.

Taip mislydama apie viena
tini ir apie galinti but kurie 
del jos ant svieto, ėjo Puszkie- 
ne kas kart tolyn, pasiremda
ma su lazdele.

Kvėpuodama, suniurus, ga
vosi in miestą, nusidavė pir
miausia ant paczto o paskui 
leidosi eiti per kromus. Pirko 
pirmiausia tai ko dvaras rei
kalavo, ka prasze parneszt gas-
padoriai, paskui iszrinko ser-
mega del sunaus, ant galo nu
sidavė in kita kroma pirkti 
žiemines pancziaikas. Kupczius 
turėjo visokiu daugybe ir vi
saip margintu. — Na, kokias 
ežia dabar iszrinkt? — pamis-
lino Puszkiene. — Imsiu rau-

i donas, tokios Vincukui geriau-J mirdama, o da mylėjo. Mylėjo 
šia patiks. Gal nors įkarta jam per visa savo gyvenimą bet jis 
intiksiu.

Jau pasidarė vakaras kada
■ sugryžinejo namon ir pradėjo 
j po tru'puti lynot o ir buvo ge
rai miglota. Nors mieste ži'bin- 
tys degė bet mažai apszviete.

Sztai prieszais važiuoja sun
kus vežimas su baczkomis. Jau
nas važnyczia matomai gerai 
užsitraukęs, kepure ant sza- 
lies, plake arklius su rimbu. 
Arklei gerai inszerti ėjo kaip 
žaibas. Purvai tiszka iii visas 
szalis ir apdrebinejo praeigius. 
Važny czia isz to džiaugėsi ir da 
labiau arklius plieke.

Ant užsisukimo ulyczios per 
daug pasuko prie namo. Arklys 
su szonu atsimusze in einanezia 
Puszikiene. Bernas ’ perpykęs 
patraukė vadeles, užkeikė ir 
tempe su botagu per peczius se
nukei.

— O tu sena ragana! — pa- 
szauke— ar tu akla?! — ar ne
matai arkliu?!..

Ir antru kartu tempe su bo
tagu. Iszsigandus senuke, ap
kvaito riksmu, žvengejimu len
ciūgu, tarszkejimu ratu ir ap
lankytu rimbu, paslydo ir puolė 
po ratais. Sunkus vežimas su 
baczkoms pervažiavo per ja.

Ant kliksmo senukes, subė
go žmones, sulaikė netikusi 
berną. Tuojaus jis prasiblaivė 
bet nervos nenusimindamas, 
keike neatsargia boba, kuri 
baisiai dejavo.

Motere, kraujais apsiliejus, 
dejuodama isz sopuliu, akis 
atidarė ir mato priesz save sto
vinti berną su botagu, per kuri 
likosi mirtinai sutrinta. Paži
no tuojaus sunu ir paszauke:

— Vincuk!
— Ar tai tu, motinėlė? — isz- 

tare nutirpęs palaikis. — Vaje, 
motinėlė, ka asz padariau? Mo
tinėlė, mano motinėlė, — szau- 
ke dejuodamas Vincukas.

Da niekados taip jauslei in 
ja sūnūs nekalbėjo. O kaip ji 
sziadien yra laiminga!

Puszkiene atsiminė sau, jog 
pirko sunui sermėga ir pan
cziaikas. Pakele jas ir iszvynio- 
jus rodo sunui kalbėdama la
bai sunkei:

— Vincuk... paneziakos... 
del... tavęs... kokios gražios.... 
gurbe sermėga.

Vincukas puolė ant keliu, 
užlaužė rankas ir pradėjo labai 
veikt, bueziuodamas rankas 
motinai. Toje valandoje visa 
savo gyvenimą mate ir bjaurus 
apsiejimus su motina, kuri ji,

nuolatos ja ant niek laike kada 
i motina ji nuo pikto stengėsi at- 
• kalbinti. Sujudo jame geresnes 

jaustos. Dabar jis norėjo idant 
motina jo gyventu, atiduotu jis 
savo gy vasti už jos.

— Razbaininkas, latras, pik- 
tadaris, motin-'žudintojas, — 
szauke visi apsiaubė nelaimin
gąja.

— In palicija paimt ta latra! 
Ei, palicija!

Puszkiene, iszgirdus szariks- 
ma, net jai motiniszka szirdi 
suspaudė. Del jos mylimo Vin
cuko czioin pavojus tvėrėsi. Su
drėbėjo ir vos girdėtu balsu 
szauke:

— Vincukas ne kaltas! Tai 
asz kalta... asz nepasitraukiau 
in szali... ir ne teminau ant ve
žimo, asz pati...

Negalėjo ilgiau kalbėt, gerk
leje užmirė žodžiai, tiktai mir
tinas gargaliavimas buvo gir
dėtas gerikleje. Nebagele vos 
galėdama pakelt ranka, per
žegnojo savo nelaba sūneli ir 
pabaigė savo varginga gyveni
mą.

Likosi nuneszta in artimiau
si narna. Paszauktas daktaras 
nutarė jog ji jau mirus...

Numirė su džiaugsmu nes 
nors karta sūnelis pavadino ja 
“mylima motinėlė” o lyg sziol 
nebuvo girdėjus gero žodžio isz 
jo lupu. Su džiaugsmu numirė.

O, motiniszka meile! Tu esi 
daug galingesne negu piktybe 
nelabųjų vaiku.

Nelaime jums, vaikeliai, ku
rie nepildote prisakymo Dievo 
— Guodok tęva ir motina savo.

— GALAS —

Laiszkas nuo p. J. Babkaus- 
ko, isz Askham, Pa. — Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule” ir aeziu 
kad nesulaikete, ba asz labai 
myliu skaityti, nes tai geras 
laikasztis ir taip ilgai gyvuoje 
ir vėlinu kad susilauktut ilgu 
metu ir pasekmes jusu daribuo- 
■sia. Asz jau skaitau “Saule” 
36 metus ir geresnio laikrasz- 
czio kaip “Saule” nesiranda.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Naujos Nasztos
Sužeistiesiems

Sztai kaip du kareiviai gali
neszti savo sužeista drauga 
ant szitu naujai iszrastu nasz- 
tu kokios sziadien yra nau
dojamos ant kariszku lauku 
ir yra labai lengva neszti su
žeistus o ypatingai tanku-

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.

mynuose kur nėra keliu.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
I ■— Seredoje (pripuola pirma 
ĮSieua Rugsėjo—Sept. Tasai 
menuo yra paszvenstas ant 
garbes “■Szventuju Aniolu. ”

— 'Ketverge pripuola Szv. 
^Stepono, karaliaus.

— Praeita Ketverga, apie 
.7:15 valanda vakare, likos su
rastas negyvas nuo krauja-te- 
kio Mikolas Gavelis, 54 metu 
amžiaus, sėdintis ant krėslo 
kuknioje, kuris gyveno ant 
3-200 East South ulyczios. Ve
lionis buvo nevedes, gyveno 
czionais daugiau kaip 20 melu 
ir neturėjo jokiu giminiu. Jo 
lavona surado Juozas Boczelis 
ir pranesze apie tai palicijai, 
kuri davė žine koroneriui Fr. 
Boczkauskui, kuris peržiurėjas 
lavona inteike del graboriaus 
L. Trauskausko del palaidoji- 
Įmo. Likos palaidotas Su'batoje.

—• Praeita sanvaite lankėsi 
įezionais p. Jonas Lukoszevicz- 
ius, isz Worcester, Mass., su 
žmona Agota, uoszvia Ona 
Bankietiene ir duktere Gene, 
ir prie tos progos atlankė re- 
įdalkcija “Saules” kur pasisvei
kino szirdingai su savo karisz- 
Įkui draugu leidėju Viktoriu 
Boczkauslku kurie abudu drau
ge tarnavo Pirmutinėje Kareje, 
[būdamas kaipo kapralius 
jCamp Lee, Virginijoj. ' Ponas 
[Lukoseviczius taipgi atlankė 
Isavo įbroli Vinca, Wilkes-Bar- 
ie, Pa., kuris buvo sužeistas 
Įkasyklosia. Prie tos progos 
(atlankė ir savo sesute gyve
pant Slienandorije ir kita sesu
te Antanina, Wilkes-Barre, Pa. 
Acziu už atsilankymu!

— Nedėlios ryta likos pa
leista ugninis signolas isz dė
žutės 55, bet pasirodė kad ug
nies nebuvo tik kas tokis turė
jo tycziomis patraukti rankena 
nuo signolo, kuris suszauke be
veik visus ugnagesius ant to
sios vietos.

SHENANDOAH, PA.
— Ana diena garnys paliko 

sveika ir patogia dukrele pon- 
stvai Albertams Juraicziams. 
Motina randasi Locust Moun
tain ligonbuteje.

— Mikolas Stanikauslkas li
kos skaudžiai sužeistas laike 
darbo Maple Hill kasyklose ir 
nuvežtas ant gydymo in vietine 
ligonbute.

Motina Nubaudė Savo 
I 32 Metu Dukrele

9 ----------------

Cleveland, Ohio — Prane 
Stankovicz, 32 metu, apskundė 
savo motina Jeva Mazurkevicz 
68 metu, 'buk ja parsimetus ant 
grindų uždavė kelis blynus 
ant tosios vietos kur žmogus 
daugiaaše sėdi. Sudžia davė 
motinai gera pamokinimą ir 
liepe savo dukrele daugiau 
nemuszti. Senuke atsigryžus 
in sudžia, paszauke piktai: 
“Turiu tiesa nubaust mano 
dukrele kaip tai dariau isz jau
nu dienu , nes manės nenorė
jo klausyti!”

i Akyvi Trupinėki
— Praeita 1942 meta Su- 

vienytosia Valstijosia apside
gino net 5,800 žmonių per viso
kius atsitikimus ir ugnes.

— Mormonu mald-namis 
Salt Lake, Utah, buvo statomas 
net per 40 metu, pakol ji vis- 
iszkai užbaigė.

_______________ SAULE” MAHANOY CITY, PA._

DARBO DIENOS SZVENTE (LABOR DAY) Rugsėjo - Sept. 6-ta Diena. Amerika szimet, taja die
na, pagerbs visus Amerikoniszkus Darbininkus: Ūkininkus, Inžinierius, Rasztininkus, ir tukstanezius kitu 

:: :: :: :: :: kurie prigialbsti sziam sklypui, laike szios kares :: :: :: :: ::

Be maisto kares negalėtu 
būti iszlaimetos. Nors Ame
rikos ūkininkas turi užtekti
nai bėdos ant savo ukiu bet 
padaugino savo pajiegas 
darbuose kad kiti galėtu gy
venti ir kareiviai turėtu už
tektinai maisto.

Motere Priversta Nu
žudyt Savo Vyra

Gaynesville, Pa. — Per dau
geli metu szeiminiszko pagy
venimo Mrs. Vera Demitta, 
38 metu ir josios vyro Amatto, 
pasibaigė moteres kanezios, ka
da in ji paleido tris szuvius isz 
revolverio, kada jisai miegojo 
parejas isz darbo. Po žudinstai 
motere malsziai atsisėdo ant 
krėslo, o sūnūs isizbego pas kai
mynus praneszti kas atsitiko.

Taja nakti porele barėsi be
veik per visa nakti. Kada vy
ras nuėjo ant atsilsio, motere 
inejo in kambarėli ir paleido in 
vyra kelis szuvius. Sužeista
sis paszoko ant kojų ir norėjo 
atimti revolveri nuo moteres, 
bet toji paleido da du szuvius 
in vyra nuo ko sukrito negy
vas. Motere apsako palicijai 
buk per daugeli metu jos vy
ras pasielgdavo su ja nežmon- 
iszkai ir negalėjo ilgiau to 
nukensti.

Tėvai Arszesni Už Gy
vulius; Baisei Pasielgi- 

nejo Su Vaikais

Grandon, III. — Vincas Eli
jas ir jo motere likos uždaryti 
kalėjimo už baisu pasielgimą 
su savo trimis vaikais, 8, G ir 
4 metu. Vaikus pradėjo kan- 
kyt nuo praeitos sanvaites. 
Tėvai pririszo vaikus už įpirsz- 
tu po tam pakorė prie duriu, 
plakdami juos nemielaszirdin- 
gai, laikydami juos pakartus 
per szeszes valandas. Vaikai 
parode savo žaidulius sude, isz 
kuriu labai stebėjosi visi ku
rie juos mate ir negalėjo tikėti 
kad tik tėvai galėtu taip žver- 
iszkai pasielgti su savo vai
kais. Tėvas iszsikalbinejo buk 
turėjo vaikus nubausti, nes vo
gė pinigus ir nemandagiai kal
bėjo in budingierius. Vaikus 
patalpino prieglaudoje del ap
leistu vaiku. — Keno tame kal
te, kad tėvai taip iszauklejo 
vaikus?
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Amerikoniszkas darbinin
kas yra tinkamas prie viso
kiu darbu ir prie dirbimo lai
vu ir kariszku maszinu ku
rias dirba diena ir nakti kad 
tik supliekti nevidonus ir 
prigialbeti musu boisam ant 
kariszku lauku.

:: JUOKAI ::
Puikus Atkcrszinimas

— Kaip tai, neužprasze 
tave ant laidotuvių poni 
Kirlaitiene?

— U-gi ne, asz jai už tai 
atlyginsiu. Graudinsis už 
tai. Tegul tik pas mus bus 
laidotuves, tai asz jiems ta
da parodysiu, ka asz galiu!. .

Kvaila Daraktorka
Tėvas — Na, Mikuti, kaip 

tau patinka tavo daraktor
ka?

Sūnūs — Visai man ne
patinka, yra labai kvaila ir 
nieko ne moka.
Tėvas — Del ko sūneli?
Sūnūs — Del to, kad jeigu 

nori ka dažinoti tai vis ma
nes klausinėje.

Generolas Miega Lėkdamas Per Kalnus

Generolas Juozas Stilwell, vadas Amerikoniszku kareiviu pulku Kinuose, Indijoj ir 
Burmoje, taip yra pailsės kad miega laike ilgos keliones per Himalajos kalnus. Kitam 
paveikslelyje parodo ji su generolu Chennault, tardamiesi Kinijoj o žemiau jis peržiūri
nėja planus kaip užklupti ant Japonu.

s/

Pavogė Žiedą Nuo La
vono Ir Ji Nurijo

Des Moines, Iowa — Miss 
Edna Spenser atėjo ant szer- 
menu savo drauges Onos Guth
rie, kuri ana diena mirė. Tame 
laike prie grabo nieko nesira
do. Mergina atsiklaupė prie 
grabo savo drauges, pradėjo 
graudžiai verkti ir pasilenkus 
ant lavono, greitai numovė pui
ku deimantini žiedą, kuri buvo 
jai padovanojas jos vyras 
priesz szliuba ir kad jos nesu 
sektu, žiedą nurijo. Vyras, ate-

Kokiu metu nebutu sziadien 
motere, tai tukstaneziai ju— 
jaunos ir senos, dirba karisz- 
kuose fabrikuose prie viso
kiu darbu, ant ukiu ir ofisuo
se ir ant kariszku lauku kad 
tik laimėti kare ir ingaleti 
nevidonus.

NELABAS PATĖVIS

Kankino Podukte
Woonsocket, Mass. — Ana 

diena palicija aresztavojo Fre
da Doroski, kurie nemielaszir- 
dingai kankino savo podukte 
Else Kruk, 13 metu amžiaus 
mergaite.

Apie jos kanezias dažinota 
tik tada, kada iszsigialbejo isz 
upes in kuria szoko idant už
baigti savo varginga gyveni
mą. Mergaite palicijos stotyje 
pasakė apie nedora pasielgima i 
patėvio. Kūnas jos buvo visas 
pamelynaves ir žaiduliuotas. 
Nelabas patėvis likos nubaus
tas ant dvieju metu in kalėj i 
ma.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

jas in kėlės minutas po iszeji 
mui Onos, patemino kad ant 
pirszto veliones nesiranda žie
das. Tuoj aus dasiprato kad ji 
niekas negalėjo paimt kaip tik 
veliones drauge. Dave žinia 
apie tai palicijai kuri mergina 
aresztavojo ir ji prisipažino 
buk žiedą turi viduriuose. Žie
das atsirado kada daktaras už
davė jai gerai ant iszczystini- 
mo, ricinavo aliejaus.

Geras Draugas
St. Louis, Mo. — Miesto žve- 

rineziuje didelis levas baisei

Gaspadine taipgi turi savo 
užduoti namie pagamindama 
visoki valgi, prie Raudono 
Kryžiaus ir kitu užmanymu 
kur moteres darbas ir pagial- 
ba yra reikalinga.

:: JUOKAI :: 
Kitados Buvo Kitaip
Tūlam advokatui nubodo 

gyvent ant svieto ir inženge 
in klosztoriu. Atsitiko kad 
zokoninkai to klosztoriaus 
turėjo kokia tai provairgi-’ 
nima jos pavede advokatui 
zokoninkui. Teismas buvo 
pralaimėta ir klosztorius tu
rėjo užmokėti kasztus. Tada 
kalbėjo perdetinis kloszto
riaus in advokata:

— Pirma, brangus broli, 
laimėdavai visas provas, del 
ko szita pralaimėjai?

— Dabar, teve perdetini, 
neprivalo man, kaipo zoko
ninkui, meluoti, kaip pirma 
meluodavau, — atsake advo
katas zokoninkas.

nusiminė ir liūdėjo paskui sa
vo dažiuretoja prie kurio buvo 
labai prisiriszes ir neprieme 
jokio maisto isz svetimu ranku. 
Bandė paraginti ji prie priėmi
mo maisto tokiu budu: Inleido 
ji in vagona, kuriame priesz 
tai likos papjauta jautis bet ir 
kvapsnis szviežio kraujo nepa
žadino jame norą ant ėdimo. 
Levas perejo per szviežia mesa 
ir kraujus, rodos ko tokio jesz- 
kodamas ir vela sugryžo in sa
vo kletka. Pražudęs savo drau
gą dažiuretoja, nubodo jam gy
venti ir užsibadavo ant smert.

Ir musu jaunieji vaikai dir
ba sunkius darbus ant ukiu 
ir kur tik j u reikalauja fab
rikuose kur vyru sziadien 
yra didelis stokas ir užima 
vyru darbus.

Kūdikis Prigėrė 
Ceberyje

Allentown, Pa. — Kada Ma
re Szimczak iszejo su reikalu 
ant kiemo, paliko kuknioje 14 
menesiu amžiaus dukrele. Ka
da motina sugryžo, rado mer
gaite prigėrusią ceberyje van
dens kuri pripylė del vyro, pa- 
reinanezio isz darbo. Motina 
buvo iszejus tik kėlės minutas. 
Kūdikis privežliojo prie cebe- 
rio in kuri inpuole.

Supjaustė Mergina 
Ant Szmotu

Gardentown, Fla. — Henri- 
kis Montruse, 20 metu, jaunas 
iszgama, likos aresztavotas už 
nužudymą Helenos Hesler, 18 
metu mergaites, kuria subadė 
su peiliu 42 kartus, kone su- 
p j austydamas ja ant szmotu. 
Tasai iszgama pirmiausia su
bjaurino mergina, vėliaus ja 
užmusze kad mergina ji neisz- 
duotu bet viskas iszsidave ir 
likos aresztavotas.

Nesupranta

— Vaje, mama! Vejas mu
dviem pakelinėj a andarokus 
o anas Angikas ant kampo 
žiuri!
— Tai nieko nekenkia, Ma

riute, juk tai Anglikas, jis 
nemoka Lietuviszkai tai ir 
nesupranta apie tai. ..

Pakajus Užstos 1944 
Mete

“Kare pasibaigs priesz rin
kimus naujo prezidento Suv. 
Valstijoms.” Taip prana- 
szauja Jim Farley kuris taip 
kalbėjo kada lankėsi su sa
vo sunum, Seattle, Wash.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

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.,

PRISIUSKITE
TIKTAI 50^ O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
-------- jd
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
gele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
ln 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 7r 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.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, 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!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S2O W. Centre St., Mahanoy City


