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Isz Amerikos
Popiežius Pribus In

Amerika Po Karei
WASHINGTON, D. C. — 

Aplaikyta žine, buk Popiežius 
Pijusas XII rengėsi pributie in 
Amerika po pasibaigimui kares 
ir dalyvauti Katalikiszkam 
Kongrese kuris ketina atsibu- 
tie vienam isz didesniu miestu 
czionais Amerike.

Jeigu Popiežius isztikruju 
ketina pributie in Amerika, tai 
bus pirmutinis Popiežius kuris 
kada apleido savo sostapyle at
lankyti svetima szale.

Sugryžo Namo Su Džiaugsmu Hitleris Apėmė
KAREIVIS BUVO

MERGINA

Kuri Sužeido Kareivi

Komanda Ant
Savo Pulku

p

Penki Anglekasiai
Smarkiai Apdeginti

Eksplozijoj Gazo

WILKES-BARRE, PA. —
Penki anglekasiai likos apde
ginti smarkiai per eksplozija 
gazo Loomis kasyklosia Han
over Township. Visi likos nu
vežti in Nanticoke ligonbute 
ant gydymo.

Apgavo Deszimts Vyru 
Ant $50,000

Apie 300 Amerikoniszku kareiviu ana diena sugryžo 
namo po 30 menesiu kariavimo su džiaugsmu isz Guadalka- 
nalo ir kitu vietų, kur kovojo su Japonais. Laivas atplaukė 
in San Franciszko su 60 Amerikoniszku sužeistu ir sergan- 
cziu kareivų.

MĖSINĖ MEILE

Buczeris Prisilaižė Prie
Moterėles; Vyras
Dasiprato Visko

Norėjo Padaryti Greita 
Kelione Uoszviai

In Dangų

WASHINGTON, D. C. — 
Kareivis Petras Jankauskas, 
Lietuvys isz Moscow, Pa., arti 
Scranton, Pa., nemažai nusiste
bėjo kada sužeido Vokiška ka
reivi kuris ji paszove kur ten 
Francijoj laike muszio. Kada 
priėjo arcziau prie sužeisto Vo- 
kieczio, persitikrino, kad tai 
mergina pasirėdžius in Vokie
cziu mandiera ir turėjo 15 metu 
amžiaus, kuri turėjo pisztalie- 
ta ir su juom szaude Ameriko
nus. Kareivio tėvai yra Petras 
Jankauskas, gyvenantis Dale
ville, Pa.

Vokiecziai Apleido
Brest

CHICAGO, ILL. — Paczto 
inspektoriai aresztavojo Vo
kiete Margota Wagner kuri per 
laikraszcziu jeszkojo vyru 
tikslą apsivedimo, nuo kuriu 
iszgavo apie 50 tukstancziu do
leriu po tam juos palikdavo. 
Visi buvo Vokiecziai, kurie 
jeszkojo paczios ant apsipa- 
cziavimo.

Pardavė Naminius Ra
kandus, Kada Vyro Ne

sirado Namie Ir 
Pragėrė Pinigus

CINCINNATI, OHIO — Tie- 
ji vyrai, kurie tankiai rūgo j e, 
kad j u moterėles kaip kada!

1 

praleidžia nereikalingai koki 
kvoteriuka, privalo būtie dė
kingi kad neturi tokios pacziu- 
les kokia turi James Knowels. 
Ana diena kada James parėjo 
namo nuo sunkaus darbo, rado 
narna visai tuszczia. Visi nami
nei rakandai iszleke isz stubos 
nežine kur. Pradėjo sznipinet 
kur dingo rakandai, už kuriuos 
buvo užmokėjas kone 800 do
lerius ir ant galo dažinojo buk 
jo pacziule pardavė visus ra-1 
kandus ir pinigus pragėrė ir 
turėjo gerus laikus. Žinoma, 
kad gyvenimas su tokia paczia 
buvo negalimas, todėl žmoge
lis užvede teismą ant persisky
rimo, ir ji aplaike.

NEW YORK, N. Y. — Nno, 
kada misiuke Vera Petrošiui,. 
34 metu moterele, pradėjo pir- 
kinet mesute nuo buczeriaus 
Makso Guardo, nuo tada prasi
dėjo szeiminiszkas nesutikimas 
tarp jos ir josios vyro Henryko, 
kurie gyveno lyg sziam laikui 
sutikime ir meilyje, susiczedino 
kelis tukstancziu doleriu per 27 
metus ir buvo užganadyti viens 
kitam, bet ant galo viskas pairo 
ir Henrykis neteko savo myli
mos Veros.

Pacziule susipažino su bu- 
czerium, melde vyro kad jisai 
užpraszytu in sveczius taip ge
ra žmogeli, kuris su mielu noru' 
atėjo ir kožna karta pagirdavo’ 
Veros gera vyrima, josios pare-l 
dus ir jos visa sudėjimą. Ant 
galo, nubodo vyrui tokie lep- 
szejimai ir dasiprato visko, ku
ris tik norėjo prisigerint mote
rėlei ir paliepė jam nesztis po 
velniu isz jo namo ir daugiau 
neinžengti in stuba. Buczeris

i; daugiau nepasirodė, bet poniu
te Vera dingo isz namu pasiim- 
dama su savim visa savo loc- 
nasti koki turėjo, atsikrausty- 
dama pas buczeri.

Poniute Vera ateidama pas 
buczeri aplaikydavo geriau
sius szmotelius mesutes, užmo- 

į kedama kaip už prascziausia, 
j na ir nuo mesutes daejo iki mei
les ir pairimo szeiminiszko gy
venimo. Dabar vyras užvede 

‘ j teismą ant persiskyrimo nuo 
savo pacziules ir kaip rodos ji 
aplaikys.

FAYETTE, IND. — Kada 
palicija suėmė Geokomo Garbi
na už padėjimą dinamito po na
mu savo uoszves ir užklausė: 
Kodėl taip pasielgė? — tasai 
atsake be jokio pasigailėjimo: 
“Toji ragana man tiek kenke 
mano gyvenime kad jau nega
lėjau ilgiau dalaikyti josios 
nuolatinio klegej imo. ’ ’

Garbina tame laike stovėjo 
prie namo ir prisipažino buk 
tai jisai padėjo kelis szmotus 
dinamito po uoszve narna. No- 
rints dinamitas apdraskė smar
kiai narna bet nieko nesužeido. 
Garbina uždare kalėjime iki

' teismui.

LONDON. — Didele Francu- 
ziszka pristova Brest ir dide
lis Vokiszkas garisonas likos 
apleistas per Vokieczius, ant 
kurio Alijentai numėtė tuk- 
stancziu bombų ir apsiaubė 
apie 18,000 Vokiecziu pristovo- 
je Brest, in kuri pribuvo apie 
791,000 Amerikoniszku karei
viu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir
Markes,

Rusai Randasi Estonijoj; Ang
likai Jau Atėjo In Hollandija; 
MacArthuro Kareiviai Supliekė 

Japonus Filippinuose
ISZ PACIFIKO. — Musziai 

kurie eina ant Peleliu Salos bu
vo pasekmingi del Amerikonu 
nes 7600 Japonu likos užmusz- 
ta. In laika trijų dienu likos nu- 
szauta 8 Japoniszki eroplanai 
ore ir dvylika ant žemes. Taip-1 . , , ,
gi paskandyta vienuolika laivu’ likai jau perejo per Rhine upe, o prie Ruhro 
ir numesta 246 tonu bombų ant 
Morotolo. Ant Pacifiko mariu 
29 Japoniszki laivai likos pa- 
skandyti muszyje su Ameri- 
koniszkais laivais su didėlėms 
bledems del Japonu.

ISZ HOLLANDIJOS. — Amerikonai 
kovodami Aachene, Vokietijoj, suszaude ke
liolika. Vokiszku eroplanu ir sugriovė daugeli 
namu kuriuose paliko gyvus gyventojus. Ang-

ISZ JAPONIJOS. — Ameri
konai paskandino tris didelius 
kariszku Japoniszkus laivus ir 
užėmė kelis Anguar salas. Ge
nerolo Mac Arthuro pulkai su
pliekė kelis abazus nuo Filippi- 
nu lyg Ambonijos. Japonai pra
deda rugoti, kad jiems jau di
dele stoka amunicijos, bombų 
ir eroplanu.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ISZ RUSIJOS. — Ketvirta 
Rusiszka armija inejo in Balti- 
ka, paimdama daugiau miestu 
ir miesteliu ir nusiyrė ant 50 
myliu in Tulina, sostapyle Es- 
tonijoj. Rusai taipgi persigavo 
per Vistula upe Varszavos ap
linkinėje.

ISZ ANGLIJOS. — Smarkus 
musziai eina prie Rhaino upes, 
kur Anglikai perejo in Hollan- 
dija užduodami Vokiecziams 
didelius smūgius, užmuszdami 
daug kareiviu. Badai pats Hit
leris apėmė czionais komanda 
ant savo pulku.

Kiniszki Kareiviai Perejo Svarbia Salween Upe

%

Kiniszki kareiviai ana diena perejo per Salween upe, kurie padirbo isz virvių, nes tik
ras tiltas likos bombarduotas per Japonus. Kiniszkas maistas ir amunicija yra neszoma 
per savo draugus ant pecziu, taipgi eroplanai jiems pristato visokiu ginklu ir maisto.

ir Berlyno eina smarkus musziai už tilta, žu
vo keli tukstancziai Vokiecziu. Prie Rhino 
atsibuvo smarki eksplozija kuri suteskino apie 
200 dideliu Vokiszku tanku. Aplinkinėje 
Bresto ir Bolougne likos apie 434,346 Vokie
cziu in nelaisve. Patys Kanadiecziai paėmė 
52,971 Vokiecziu musziuose toje aplinkinėje.

MOSKVA, RUSIJA. — Apie milijonas 
Rusu kovoje ant 107 myliu frunto per 
Latvija iir Estonija, idant isztremti isz te- 
nais Vokieczius isz Baltiko aplinkines ir ta
sai padėjimas yra labai pavojingas del Ber
lyno. Rusai eina dabar ant Czekoslovakijos 
ir dabar randasi prie Lenkiszko miesto Sanoko. 
Rusai turi tris armijas kurie eina isz Jel
gavos, 30 myliu nuo Rigos. Rusai sten
gėsi isztremti apie 200,000 Vokiecziu isz 
Baltiko. Didele Rusu armija susidedanti 
isz milijono kareiviu idant supliekti Vokie
czius ant Baltiko, dabar randasi tik 25 my
liu nuo Latvijos rubežiaus. Nekurie Rus- 
iszki pulkai randasi prie Vengrijos kur ke
tina atsibute smarkus musziai su Vokie- 
cziais. Daugiau kaip 2,800 miestu ir miesteliu 
jau likos paimti per Rusus Latvijoj ir Estonijoj.

ISZ ITALIJOS. — Amerikoniszki ka
reiviai jau prisiartino prie Florencijos, o 
Kanadiecziai užėmė dideles eroplanu stotes 
Rimini, sunaikindami deszimts stocziu su 
eroplanais.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdei |
| vo szeimynos, bet del savo arty- 
! mo ir visuomenes.
I Žmogus, kuris rūpinasi tik 
pats apie save gera, yra sav- 
mylis, kuris nieko nepaszven-

. ežia del gero kitu, nes pasi- 
gero vi suome-

Vela užėjo politikiszka
sula po visa Amerika. Politik - sz vent imas del
iszka kampanija prasidėjo už-Į nes yra didžiauses pasidarba- 
sikietejusiai. Kandidatu ant,vilnas Jei savo artymo.

kantrybe
szventimas del kitu, tai musu

Moteres niekados ne buvo 
taip meilios ir pritraukenczios 
kaip dabar, niekad nesirodė 
taip puikiai 'kaip sziadien ir 
niekados ne nesziojo taip dra
panų kaip dabar.

Baisus Darbas
Užvydusio Vyro

Truck Sala Buvo Baisiai Bombarduota

ant vimas del 
politilkiszku urėdu daugelis, o ne darba 
reike žinoti kad tai Su v. Vai s
prezidento rinkimai. Visi spy - gyvenimas butu tuszczias ir nė
rėsi visokiu “Dziabus.” Nėr ko atsiskirtu nuo žveriszko gy ve- 
stebetis juk užtikrinantis nimo.
“džiabas” sziuosia laikuosia! Kas savo gyvenime pergy ve- 
yra geras dalykas. Į no ir mikentejo daug', tasai pa-

Kone kožnoje politikiszkoje darė viską kas tik buvo jo galy- 
kampanijoj, svetimtautiszki heje kad savo artymui paleng- 
politikieriai, atkreipineje savo yint kentejime. 
meiles akutes ir asztrina 
apetitus ant 
Votes.”

Nesistebiame 
kieriams. Juk 
daugybe balsu, 
riams yra svambiausia, 
kurie turi ipolitikiszikus “džia- 
bus,” užmirszo apie mus ir juo
kėsi iii delnas.

Karszcziausi politikieriai, o J 
ypatingi Airisziai, juokėsi isz 
kvailiu “Foreigneriu” (no
rints patys yra žaliablekiais) 
kalbėdami tarp saves: “Gali
ma Lietuvius paniekinet, spir
ti in pasturgali, bet jiems už
teks saldus nusiszipsojimas 
priesz rinkimus, paglostyt pe- 
czius, nupirkti stiklą alaus ir 
jau turime Lietuviszku balsu 
kisženiuje.”

Nekurie musu Lietuviszki 
tautiecziai serga ant “dideliu 
politikierių,” apvedžioję sve- 
timtautiszku kandidatus po sa- 
limius ir namus, kurie vėliaus 
isz mus juokėsi.

Del ko Airisziniai politikie
riai apie mus užmirszo praeity
je ir ne vienam nedave ap- 
griauszto kaulo, o davė kitiems 
darbus ant plentu, teisdarystes 
name ir ofisuosia o apie mus už
mirszo ir spardo kaip spardė 
daugeli metu adgal.

Kada mes susiprasim?! — 
Kada pažysime musu verte kai
po ulkesai szio laisvo sklypo ?! 
—Kada pakilsime in protą ir 
palausime laižytis tiems, ku
rie mus paniekineje ?!

Graudu 'žiūrėti, kada žiūrime 
ant tosios kvailos politikos, ko
kia musu Lietuviai yra papratę 
varyti. Jau laikas susiprasti!

Jeigu kiti žmonis turėtu isz-savo
“Lithuanian‘pildyt už visu mus privalumus, 

tai musu gyvenimas del visuo- 
ir bevai-tiems politi- menes 'butu tuszczias

Lietuviai turi 
o tas politikie-

Tiejei,

singas.

Aplinkinėje Archer City, 
Tekšnosią, likos aresztavotas! 
žmogus, kuris susibarė su savo 
uoszvia kuri buvo 
nes apsipacziavo su 

{re.

NEWARK, N. J. — Charles 
McNalley, gyvenantis artimoje 
czionais ant mažos ūke, nužudė 
savo jauna paezia, po tam ate- 

Jeigu > moterėlės labai myli platinti' me ir sau gyvastį su britva. Ant 
ir pasu; liežuvius apie savo kaiminkas,'moteres riksmo atbėgo kaimy

no ypatingai ant tokiu porelių1 ras, pamate per rakto skylute 
kuriuos sutikime gyvena, kad baisu regėjimą. Pakol duris isz- 
tik juos apjuodyt ir suardyt ju1 musze, tai jau buvo per vėlu, 
gyvenimą. Bet ir biaurai yra no. Vyras buvo pasiutiszkai už- 
geresnais, nes tankiai prie stik- vydus savo jaunai paežiai su 
lėlio ikarezemosia, nauduoje kuria tankiai burdavosi iszme- 
biauriausius apšmeižimus. Ma- tinedamas jai neteisingysta. 
h t, kad toki liežuviai davėsi in Motere buvo dvylika metu jau- 
ženklus nėkurioms ypatoms. nesne už savo vyra. Tokia tai 
nes legislatura Miczigane pa- pabaiga tankiai buna neda- 
dare tiesas uždraudžiant po rinktu pora, 
bausme szmeižimus ant kitu.

Bet apie tai nežinojo Petras 
Morkovski isz Detroito, kuris 
prie stiklelio biauriai apšmeižė 

i mergina Katre Novak ir už tai 
likos aresztavotas.

jau žinoma, nekurtos

Vaikai Surado Pinigus
Snenam Szienike

r
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jo motina
savo sese-

tyrinejo,

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Gregoriusį 
---------------- - isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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UNAVAL BASE)

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

‘ Bondus ir Markes.

Po pusai valandai 
sudžia ji paleido nes jam nega
lima buvo davesti jokio prasi
žengimo. Tasai žmogus, kuris 
buvo mergvaikis, likos iszau- 
ginta per savo priimta motina. 
Jo motina kuri apie ji visai už
mirszo, vėliaus pagimdė du'kte- 
re kuri laike prasidėjimo kares 
buvo už tarnaite lietelyje. Ta
sai jaunikaitis susipažino su ja 
ir labai pamylėjo ir apsipaczia
vo, nežinodamas apie tai kad 
apsipacziavo su savo tikra se- 
sere kaipo ir jo pati sesuo visai 
nežinojo kad isztekejo už savo 
tikro brolio. Sudas dabar neži
no ka su taja porele padaryt.

Daugumas musu Lietuviu, 
Airisziu ir kitu tautu 
turi biauru papratima 
dovanai Dievo varda. 
duodasi girdėt žodžiai: 
žus” arba 
žodžius.

'Nekurie gyvuliai gyvena di- 
desnioje prietelysteje ne kaip 
žmonys, kaip tai parodo sekan
tis atsitikimas. Pas tūla ūki
ninką Dakotoje, randasi asz- 
tuoni parsziukai kuriuos maiti
no paienu prie kuriu susidrau
gavo namine kate. Norints 
parszeliai paaugo, likos kas ry
ta iszvaryti ant lauko. Kate se- 
ke paskui juos kas ryta, o va
kare pareidavo namo drauge 
su jais. Laike kada parszeliai 
jeszkojo maisto, kate gaude 
laukines peliukes ir pakszte- 
lius. Toji prietelysta paliko 
lyg kiaules užaugo ir likos pa
skerstos. Kate isz nuobodumo 
ir netekimo savo draugu in 
trumpa laika pastipo.

žmonis 
minėti 

Tankai 
“Dzi-

“Bai God” ir kitus 
Lietuviai iszmoksta 

tuos žodžius daugiausia nuo 
Airisziu, kurie tankiai Dieva 
minavoje be reikalo. Kitos tau
tos, ypatingai Protestonai, gir
dėdami tokius iszsireiszkimus 
labai piktinasi.

Žmogus, kuris nuolatos mi
navoje Jėzaus varda be reikalo, 
parodo kad jisai yra neap- 
szviestas, bet svarbiausia yra 
kad jisai Dievo negerbe ir nuo
latos Jo varda valkioje ir pa- 
niekineja.

SUNBURY, PA. — Senam 
apleistam name užmiestyje, du 
maži vaikai Mikutis Roarden 

si isztremti tamsybe ir lengva-Į ir Juozukas Surakas, rado su- 
tikysta tarpe žmonių, ikuri pra-' plyszusiam szienike maszneie 
siplatino tarp Indijonisžko su pini^aįs apįe du szimtus do- 
sztamo tenaitiniu gyventoju heleriu. Pinigus nunesze pas gro
tame tiksle iszsiunte kelis dak- toriu Fensteri kuris vėliaus 
tarus, kurie karsztai ėmėsi prie atįdave del giminaites miru- 
darbo, gydyt ligonius pagal £įos Vedos Carry, kuri mirė 
daktariszko mokslo. j fryS metai adgal, kuri užmoke-

Visoki apgavikai, szarlato- j0 už jos laidotuves, nes mane 
nai ir Indiszki žinunai matyda- tad velione neturėjo už ka pa
ini kad biznis jiems nupuls pra- sjlaidot. Vaikai likos gausiai 
dėjo erzint ir prikalbinet žmo- apdovanoti už suradimą pini- 
nis idant pasikeltu prieszais gUS įr ju tesinguma. 
prisiunstus “velnius.”

Ir pasiseks jiems iszguti dak
tarus, o szarlatinai vela ėmėsi 
prie savo darbo ir da 
cziau.

iškaitydami sziuos 
gal ne vienas pasakys: 
tamsus tiejei Meksikoniszki In-1 
dijonai!” 
svarstikime ant saves, ka daro-l 
me. Ir nekurie isz mus atsikrei- dvasia nužudyto Mikolo Jurke- 
pe nuo moksliszku žmonių, ei
name pas raganas, cigonkas ir diena ir nakti kankydamas ja 
szundaktarus, kurie dykai isz-Į baisiai.

Paveikslas parodo kaip sala Truck buvo bombarduota 
per Alijentus isz kur iszguita Japonus. Kitos vietos taipgi 
likos smarkiai bombarduotos per Amerikonus.

PRANESZIMAS!

Meksikoniszka valdžia eme-

karsz-

žodžius
“Koki!Į

Nužudyto Vyro Dvasia 
Neduoda Moteriai 

Palsilsiio

BATTESVILLE, ME. —
Bet gerai patys ap- Motere Leono Kerenskio, pri- 

siegauje ir atvirai tvirtina, kad

trauke pinigus nuo lengvati
kiu.

viczio, jai neduoda pasilsio

Motere buvo susinesius su 
Mikolu, kuris radosi pas ja ant 
burdo, o vėliaus prisipažino sa
vo vyrui, kad ji apgaudineje 
jau keli metai nuo kada jisai

JUOKAI

Teisybe

Tai tu Mikai neturi

Mergina Apsivedė Su na ir neiszdave savo lyties. Pa-
• -ti “vyro” dabar skundžia ant

Mergina I persiskyrimo.

GREENSBURG, K Y. — Ana 
diena likos aresztavota jauna 
mergina kuri per asztuonis me
tus nu davinėjo vyra ir vyrisz-' 
kai pasiredydavo. Buvo pasi-j 
davus kaipo Ben Canby ir apsi- j 
pacziavo su mergina Rože Mer- pas P. Andriu Reckliti.

>7---------- - +o-i naujo yra? Tai geriau

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALONAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Einu 
Kas tenai

, . naujo yra Tai geriausia Lietuvisz- cer. Žmones dazmoja apie tai, . L . ...... . ..J A ka užeiga del visu Lietuviu. Jis uz-
abai nusistebėjo ir negalėjo su- laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip- 
prast kokiu budu merga gyve- gi mink’ztus gėrimu ir kvepiančius 

. I cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
na per tiek metu su kita mergi- Centre Su MAHanoy city, pa.

Jonai kur taip skubiniesi?

BLW Tie kurie prisiunczia 
laiszkus arba postel-kartes iii 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kai po Scentus; special delive
ry po 13c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 18 centu. J

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be ' 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai marikiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

—$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. I

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

•Per drūta vilti ir tikėjimą in 
Dieva ir per karszta malda li
goti žmonis stebuklingu budu' sirgo ri radosi ligonbuteje. Vy- 
buna iszgydinti. O bet ne yra ras taip inszelo iszgirdes tai, 
tai stebuklas, tiktai staigus kad nužudė Mikola, iszbegda- 
nerviszkas persimainimas žmo-' mas po tam in nežinoma vieta, 
gaus kūne. : Dabar moteres savžine griaužė

Sztai vela skaitome, buk ja kad isz josios priežsates Mi 
Agota Sanderson isz Westville, kas likos nužudytas ir už tai 
Ind., kuri nuo beturiu metu no- jo dvasia ja kankina, 
galėjo vai'kszczioti ir nesivalde Kur tik motere eina, mato

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
kvailoje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila 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-

kaip reikėjo, turėjo ja neszioti nužudyto dvasia, o naktimis'bsti nog smert! APie Szv- Kristupą; . , . . , ,. j ..... . , I Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-isz vietos m vieta. Sziomis die-stovi prie josios lovos ir rodos j liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
nomis atnesze ja iii Szv. Onos smaugai ja. Motere papuolė in 
IV • • T Ii TX • ' • x X • . ■

Kožnas žmogus dirbantis 
smegenimis ar fiziszkai, priva
lo sau turėti atmintyje kad gali 
dirbti, bet tasai, kuris praleidi- 
neje savo gyvenimą be jokios 
naudos, privalo būtie laikomas 
už dykaduoni, kuris parengine- 
je sau kelia prapulties.

Ir tas mažai turės verties del 
visuomenes kuris dirba bet tik 
rūpinasi pats apie save. Kožnas 
atėjo ant szio svieto su paskirtu 
tykslu, ne tik del naudos del sa-

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 
pacziuoias. 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 anie 
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 
maloninkas 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 Szrilpikas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

i No. 160 Keturiolika istorijų apie 
■ Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

[ nis; Vieszcats 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. 25a

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
2S puslapiu ................................. 10a

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltasj 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku« 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstal 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per t&-< 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ....................................... .. 25d

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas Yngalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimą *mumisie Dievo musu 
jame atsigyjrimo; Metai Svarbiausių 
atsitikimiX; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Si’virsz 100 puslapiu...........25«|

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei} 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrad 
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 ..............................................IR

J

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

1 pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
58 

pirmau negalėjo pasijudint, pa- parodos (fero) paukszcziu Gil- P“slaPiu .........................  15c
ti nuėjo prie Motinos kuri puo-( bert Brown atveže nepaprasta stebuklingas zerkolas;. Sidabrinis 
Ir. Qrzrr relįkviju ir gaidiJ jeigu ji galima pavadyti grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene-
karsztai dekavojo Dievui už gaidžiu. Tasai gaidys turi stuo- 
iszgydyma josios mylimos duk
reles.

Nusistebėjimas suisirinkusiu- 
ju buvo didelis ir visi su tvirtu 
tikėjimu ir susijudinimu pade- 
kavojo Dievui už stebuklinga 
iszgydyma mergaites.

bažnyczia, idant ten nuo Dievo nerviszka liga ir sziadien iszro- 
iszmelsti susimylejimo ir pa-' do kaip seszelis. Randasi ligon- 
gialbos. In bažnyczia suėjo buteje.
daugelis žmonių. Kunigas ir vi
si susirinkusieje mokiesi karsz- 
tai prie Dievo idant sugrąžytu 
mergaitai sveikata. Ir isztikru- 
ju Dievas isziklause žmonių 
maldavimo, nes mergaite, kuri

noro ant apsipaeziavimo? Ar je prie szv. Onos 
apsipaeziuosi?

— Tai ve!—ne esmių asz 
tokis kvailys. Juk atėjau 
ant svieto jauniku ir noriu 
tokiu iszeiti isz svieto.

Ne Jo Beda
— O kad ji velniai 

tuom rėksniu! Petruk, ar ne- 
galėtumei pasupt vaika! Juk 
tai tavo kaip ir mano!...

— Tegul ji nogla! Tu sa
vo dali sukie, o tegul mano 
rėkia!... v ...

SU

Nepaprastas
Sutvėrimas

GLENMORE, IND. — Ant kas isz girrios ir Ant nemuno.

j lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
- j gonus. 45 puslapiu.................... 15c

muo kaip paprastas gaidys, bet No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
su keturiom kojoms ir szes- ne Pana ir Apie Balsl 18torba. 61 

. puslapiu ..........................................loc
zioms sparnais. Priek tam turi No. 126 penkios istorijos apie 
ketures skiautures ant galvos Doras gyvenimas; Priversta links- 
... j xr • mvbe: Vargingo žmognus sunu; Tryso akys jo yra raudonos. Ne ema užeikt„, karaIiam dakters. Jnaakaa 

tik lekioja kaip orinis pauksz- kuris buvo protingesnis už savo poną 
tis. Nekurie cirkuso agentai da- 61 paslT^IU ' * ‘....... ■’ ‘^c
vinejo Brownui net tūkstanti pustvniu: Peleniute: Du brolei 

—• Amerikonai labai myli doleriu už ji, bet jisai nenori Vargutis ir skunutis. 60 pus...15c 
smetonini sūri, kurio padirba persiskirt su juom ir spyrėsi 
po 100 svotu kožna minuta. daugiau. Tasai pats locninin-

— Kanada pristato po 400 kas gaidžio, keli metai adgal n 
tužiniu kiausziniu įkas minuta turėjo parsziuka su dviems gal- 
kad suszelpti kare. voms,

SKAITYKIT 
* “SAULE” ' 
PLATINKIT!

Adresas

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

:: Vienas Stiklelis
QRAŽI ir turtinga buvo 

Užusiliu Kraigio sodyba. 
Ant kalnelio. Tarp szimtame- 
cziu ąžuolu, kupliu liepų balta- 
marszkiniu beržu guotos stovė
jo erdvi ir dailus trobesiai. Ir 
didelis vaismedžiu sodas aplin
kui. Derlinga 40 hektaru žemes 
plota isz rytu puses juose sida
brine Dubysos juosta. Pietuose, 
kiek tik akys užmato, dunkso 
lygios padubysio lankos. Isz 
sziaures ir vakaru osze 
puszynai.

Gražioj dermej ir santaikoj 
gyveno Kraigiu szeimyna. 
Kraigys rūpestingai tvarkė 
ūki ir, samdyto berno padeda
mas, kruposzcziai pureno juoda 
žemele. Kraigiene su augintine 
Katryte namu ruosza dabojo, 
gyvulius ir paukszczius globo
jo, baltas drobes ir gluotnius 
milus audė, o vasaros darby- 
mecziu drauge su vyrais lau
kuose pluszejo. O vienturtis, 
deszimtus metus einas, Stase
lis rytmecziais miegojo ligi 
prieszpiecziu, diena laisvas bė
giojo Dubysos paszlaitemis ir 
smaguriavo, motutes paruosz- 
to, skaniausio valgio kąsnelius.

Prancūzai Dabar
Gauna Mesa

Gyventojai Eciuche, Fran- 
cijoj, sugryžia in savo namus 
po musziui, rado viena bu- 
czerne ir su džiaugsmu gavo 
sziek tiek mėsos, kuriuos ne
ragavo per koki tai laika. 
Visi buvo iszbegia in kalnus 
kada Vokiecziai pradėjo 

bombarduoti ju kaimeli.

sėli in namus neszte parnesze. tas gyvenimo takas. Vien tik • * . . ‘ •— Negerai, tetuszi, pada- skaudžios pažaidos, pasityczio- 
rei, kad leidai vaikui gerti deg- jimai, karezios aszaros, vaka-! 
tines. In bloga daugelis inpran- rais ilgos karsztos maldos už 
ta ir neskatinami. O pirmas paklydusi sunu. Peranksti su- 
žingsuis visada yra pavojin- linko po vargu naszta. Panūdo 
giausias, — verkszlendama ba- saulėto amžinybes džiaugsmo, 
lesi Stasio motina ir klojo Ii-į O pakrikęs sūnaus gyvenimas 
gonui ant galvos, szaltus koiii- jai mirti priskubino. Del to, “O u x j

taip greitai paliko jaukia Užu-' 
kaip sziliu sodyba.

presus.
O Staselis, 

drobe, blaszkesi lovoja, dejavo Kraigys palydėjo savo gyve- 
ir žaksejo, kaip mėšlungio nimo drauge in paskutinio po- 
1 raukomas. , ilsio vieta — in kaimo kapinai-

Rytojaus diena Staselis be- tęs, griaudžiomis senatvės 
gi o jo Dubysos szlaituose ir pa- aszaromis aplaistė jos in kapa 

į sididžiuodamas pasakojo pie- ir sugryžo in liūdna sodyba laz- 
i menini savo nuotyki: į dele pasiramszciziuodamas, su-

— Tėvas mano, kad asz isz- linkės ir urnai pasenejes bent 
geriau tik viena stikleli. Oho, dvideszimczia metu. In pakly- 
brolau, vakar asz iszgeriau de- dusi sunu jis tik ranka numo- 
szimti stikleliu. O kiek alaus jo. Jo patarimu gražiuoju Sta- 
iszdrožiau! Tu netiki? Pa-'sėlis jau nebeklause, o sudraus- 
klausk musu Juozo. Asz vyre-■ ti ji, palaiduna, Kraigys jau 
Ii, galiu iszgerti tiek pat, kaip, nebepajege.

— Tu seni, negudragal- 
viauk! Man jau nusibodo tavo

sėlio pasakojimas. Juk ir jis ir linsk in užkrosni.

I kenks, ti'k gerkle nuo dulkiu 
visada praplaus, spyrėsi Guoba.

— Gerk, Stasy, gerk! Ne
klausyk senio, gerk! Buk vy- 

inklausze taikinei ruseziu žocle- ras! — ragino 
ninkai.

— Viena jau tegul iszgeria, 
bet daugiau negalima, — nusi
leido tėvas.

Degtine dvoke sviltais ir ug
nimi degino gerkle. BetSta-| 
sys norėjo pasirodyti vyras 
esąs. Springdamas ir kosėda
mas jis iszgere stikleli ligi dug
no ir greitai nusiszluoste per 
lupa beganezia seile.

— Ot, tai vyras! Tai mala- 
czius! Ne nesusirauke! — gyre 
Guoba ir talkininkai.

Stasiui patiko, kad vyres
nieji kreipia in ji dėmėsi ir lai
ko smarkiu vyru. O tokios gar
bes jis jau seniai troszko. Tru
puti apsivaiges jis kreipėsi in 
greta sėdėjusi tėvo bernioką ir 
pasigyrė dar galis iszgerti. 
Bernas inpyle dar viena. Ir, tė
vui nematant, Stasys ir ta isz
gere. Paskui dar viena. Greitai 
jo galva apsvaigo. Sienos ir 
stalai pradėjo suktis aplinkui. 
Jis susmuko in pastali ir “nu
važiavo in Riga.” Tėvas Sta-

tai pražudė vienas 
Vienas mažas dvo- 
degtine vadinamo,

— Tai tegul paragauja. Ka 
ar jis ne vyras, ar ne talkinin
kas! Nedrausk, kaimyne, tegul 

Jis už visiką labiau džiugino sa- iszgeria. Gerk, Staseli, gerk,
vo gimdytojus ir žadėjo jiems. Vienas stiklelis nieko nepa- 
paguoda senatvėje.

Kraigiu grinezioje 
vieszejo rami laime ir saulėta
nuotaika. Czia niekada nesigir
dėjo barnio, 
liu. Jai kada ir užeidavo ties ju 
sodyba tamsus debesėlis, tai jis 
greitai ir vėl pranykdavo ana
pus amžinai žaliuojaneziu pu- 
s zynu.

Ir visa 
stiklelis, 
kianezio,
skystimo stiklelis. Jis sugriovė 
Kraigiu szeimynos laime ir 
dangaus kerszto szau'kianczios 
nuodėmės antspaudu pažymė
jo kadaise laimingos sodybos 
griuvėsius.* * *

Ta rudeni derlius buvo ypa
tingai geras. Visi padubysio 
ūkininkai džiaugėsi Dievo pa
laimos gausybe ir pyle aruo
dus talkino visa Kraigiu szei- 
myna. Net mažasis Staselis — 
ir tas insiprasze tęva leisti ji in 
laika. Arklius varinėti.

Nuo auszros iki sutemų tal
kininkai pluszejo, kaip skruz
deles. Maszina alkanu vilku 
staugė. Darbas szvilpe viesulu. 
Jaunieji krykszte ir juokavo. 
Seniai kosėjo nuo dulkiu. Kiek
vienas stengėsi dirbti už ketu
ris. Visi žinojo, kad pabaigtu
ves bus szaunios. Juk neveltu 
Guoba tris naktis nemiegojo 
dare alų ir sunkė “cukrine’ 
Dubysos paszlaiteje. Guobiene 
nugnybę minkszta prielaiduka 
ir iszczirszkino puskapi penetu 
aneziu. Ir muzikantus pakvie
tė.

Szeimininkai nuoszirdžiai 
vaiezino talkininkus. Neaplen- 
ke ir Kraigiu Staselio. Dėdie
ne atpiove jam riebiausia an
ties szlaunele, o Guoba pasiūlė 
“iszmesti” stikleli namines.

— Neduokite, kaimyne, vai
kui degtines. Nereikia. Ka jis, 
toks vabalas, iszmano. Juk jis 
jos' savo gyvenime neragavęs. 
Dar gali susirgti, — prieszino- 
si Kraigys.

1—

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

' Sveikinu visus darbininkus re- 
. dakcijos ir vėlinu geros sveika
tos ir gero pasisekimo.

O tada namie sėdės per 
naktis.”

■ Kada vyras ta vakara namo 
parėjo, 

Tuojaus jam neviernuma 
iszmetinejo,

Prikiszinejo jam apie kokia 
ten “monke,”

Praslinko dar puse metu ir:
Lietuvos Respublikos vardu; 

N. apygardos teismas, isznag-| 
rinejes baudžiamaja byla Sta
sio Kraigio, kaltinamo padegi
me jo tėvo, Juozo Kraigio, tro
besiu, del kurios priežasties bu-j 

kaltina- > 
sužeista Kad buvo su ja parke kokian 

tai Džiunlkszine,
Mažiulyte, kaltina-'Vyras ant to tik nusiszyposojo 

’ ' Bet tik tiek atsake:
Go tu hel, tu smake!”

vo mirtinai sužeistas
mojo tėvas ir sunkiai
ir neteko proto Kraigiu augyti
ne. Katre
majam prisipažinus savo kalte'
ir pasiremdamas tardymo da-!

Kranas Lemezis, isz West- 
įville, ILL., raszo: — Persipra- 
szau kad taip ilgai neprisiun- 
cziau užmokesti už laikraszti 
“Saule,” nes buvau iszvažia- 
ves in kita miestą, bet dabar at
silyginu ir man maloniau ant 
szirdies.

viniais ir liudininku parody- Onuke isz piktumo net pasiuto, j
Gal kitokios nesiiranda aut 

svieto.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 I

mais, rado ja kalte pilnai isz- 
rodyta ir neradęs jokiu kalte 
lengvinancziu aplinkybių, nūs-: Pagriebė bonkute karbolines 
prende:

Stasi Juozo sunu Kraigi 20 
metu amžiaus, kilusi isz Užu- 
sziliu kaimo M. valscziaus, nu
bausti sunkiuju darbu kalėji
mu ligi Igyvos galvos su pasek
mėmis ir t. t.

In kalėjimą vedamas. Stasys 
pamate gatvėje smulkles iszka- 
ba ir ūmai sustojo.

— Pasakykite man, kodėl 
jie nuteisė tik mane viena? 
Juk czia yra mano draugai ir 
nusikaltimo talkininkai. Vary
kite ir juos in kalėjimą! Juk 
ankszcziau ar vėliau — jie tu
rės in ten patekti. Tenai visu 
girtuokliu kelio galas, — niau
riai pasakė sargybiniams ir be- 
protiszkai nusikvatojo.

— Eik, eik netauzyk nieku! 
— sudrauge ji sargybiniai ir 
atstatė szautuvus in nusikaltė
li.

Dzin, džan, dzin, džan! — 
skambėjo paneziai ant ranku ir 
ant kojų.

* * *
Dubysos pakrantėje, ant kal

nelio, riogso Kraigiu sodybos 
griuvėsiai. Liūdnos liekanos: 
nuodėguliai ir juodi, apsvilę 
medžiu kamienai. Baisios nuo
dėmės antspaudas žymi szia 
liūdna vieta.

Ir visa tai padare vienas 
stiklelis.

rukszties,
Vyrui mete tiesiog in akis, 

Nebagas nuo dideliu kancziu 
ant ulyczios iszbego, 

Ir in ligonbuti nugabeno. 
Onute su paika pakuteno, 

In kalėjimą nuvarė, 
Ir už groteliu uždare.

Tai matote kokis tai užvydėji
mo vaisius, 

Yra tai nusidėjimas baisus
Priesz Dieva, 
Ir pati svietą. 

Sziadien vyras be akiu 
Namie nesiranda nei skatiko, 

Ba nėra kam uždirbti,
Ba nėra kam uždirbti, 
In dauba negali eiti.

Norints Onute dabar graudi
nasi daug,

Ir per dienas kalėjime staug, 
Kad per savo kvailumą, 
Vyra invare in akluma,

Ir baisu tamsuma.
Tokias moteres kad perkūnai 

trenktu,
Pekloje ant geležines lovos 

temptu,
Iszdegins ir jai akis, 

Visa pekla isz to džiaugsis 
Tadel nebūkite užvyde, 

Turėkite tvirta kantrybe, 
Vyrui visame tikėkite, 
Nieko neužmetinekite.

—■ Kožna m im u ta Ameiri'ke 
parsiduoda alaus už 3,500 dole
riu.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

kad jis, senis Guoba. Vienas 
stiklelis man tik nusipiaut.

Piemeniui labai patiko Sta- ponavimas! Užraszyk man ūki
Arba isz-

norejo būti vyras ir nesiduoti moikek man dali pinigais! Nes 
O tam kitaip bus velniava! Asz tau 

inrodyti,1 daugiau nebernausiu! — isz- 
kad jis dar daugiau gali iszjger- bliovė Stasys viena nedėlios 
ti už toki pienburni. Jis pri- ryta, 
kalbėjo, 
motinos
Nedelioj jis žadėjo parnesz- 
ti isz miestelio pusbonki degti
nes, saldainiu ir papirosu.

Staselis vikriai atliko savo 
uždavinį. Panedeli jie abu su 
piemeniu Ikele puota Dubysos' tėvu palikimo, 
szlaite: kepe kiausziene, gere Į pasiliks tau viskas, be jokiu 
degtine, cziulpe saldainius ir, užraszu. Kol gyvas dar asz ne
rūkė stiprius papirosus. Vaka- riu atiduotie dali Katrytei, kad 
re piemuo nevalgė vakarienes, naszlaites nuoskauda nelydetu 
o Staselis susiigo ir “važiavo 1 
in Riga” kaip pasamdytas. ■ 
Žiauksejo, kaip senas girtuok
lis. Motina mane, kad valka už
puolė kirminai: ji davinėjo li
goniui citvara, tryne terpenti
nu ir girde remnneliu arbata.

Tai buvo lygu neatsargiam 
žingsniui nuo stataus Dubysos 
kranto. Staselis paslydo ir ne- 
begalejo susilaikyti. Kas diena, 
kas sanvaite jis slydo vis že
myn ir žemyn, o blogi inpro- 
cziai daug ėjo greieziau, negu 
jo metu skaiezius.

Greitai ir tėvai sužinojo, kad 
ju Staselis vagineja ju pini-j 
gus, kiauszinius, linus ir laszi-1 
nius i 
ir papirosus. Motina verke ir; 
gražiuoju prasze Staseli liau-* 
tis bloga darius. Tėvas baudė 
sunu diržu ir rylkszte ir sai'ki- 
no atsižadėti blogu palinkimu. 

' Staselis bueziavo tėvu rankas 
i ir žadėjo pasitaisyti, bet progai 
! pasitaikius ir vėl dare savisz- 
kai. Tiktai būdavo atsargesnis 
ir gudriau šlepe nusikaltimu 
pėdsakas.

Kaip Stasys sukako szeszio- 
lika metu, visi apylinkes kai
mai žinojo, kad Kraigiu viena
tūris —neklaužada, girtuoklis, 
keikūnas ir naktibalda. Tėvu 
bausmes jis jau daugiau nebijo
jo ir ėjo veju keliais, kaip sla
pukas jautis padubysio puszy- 
nais.

* * *

pusberniu stumdomas, 
pampliui jis norėjo

Staseli pavogti nuo 
5 litus, už kuriuos,

— Ak, sūneli mano, be rei
kalo skaudi mane senatvėje. 
Juk asz tau nieko nepavydžiu. 
Szeimininkau'k, kaip tinkamas. 
Tiktai neskriausk mane ir Kat
ryte. Juk asz su saule negy
vensiu. Nenusiuesziu in kapus 

Numirsiu — ir

mane in amžino atsilsio vieta, 
— ramiai aiszkino sunui senis 
Kraigys.

— Visi jus gausite savo da
lis! Asz jums parodysiu amži
no atilsio vieta! Palaukite! — 
grasinancziai szauke Stasys ir, 
trenkęs durimis, iszdzimlbino 
in miesteli.

* * *

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

i
I
t arba pradžia

SKAITYMO
, ..ir...

RASZYMO

♦64 pus., Did. 5x7col.

i Tiktai, 10c
“SAULE ” 

f MAHANOY CITY, PA.

*
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* * *
Tamsia, vėjuota pavasario 

naktį ant Kraigiu sodybos pa
kilo raudonas ugnies stulpas. 
Iszbaide medžiuose snaudžian- 
czias varnas ir pažadino visus. 
Tžusziliu gyventojus. Trobe
siai užsidegė visi vienu kartu 

' ir liepsnojo, kaip vienas dide
li mainikauja in degtine įįs iau^as Joniniu naikti. Liep- 

j suos liežuviai blaszkesi po vi
sa sodyba ir svilino nuogas 
medžiu szakas. Tukstancziai, 
kibirkszcziu skraidė Dubysos 
szlaituose. Degancziuose tvar
tuose daužėsi ir žvenge arkliai, 
dusuliai baube raguoeziai ir. 
baisiai žviege kiaules. Pakluo-' 
neje gailiai staugė szuo. Tiktai 
žmonių nesimatė ne vieno.

Subėgę kaimynai jau nepa
jėgė nugalėti szelstanczia ug
nies jura. Tik isz pusiau su
griuvusio namo isztrauke bai
siai apdegusiais ir sąmones ne
tekusiais žveriszko kerszto au
kas seni Kraigi ir jo augytincj 
Katryte.
Szi klausima kartojo visi susi
rinkusieji, bet niekas in ji ne
galėjo atsakyti.

Lietinga ruden nedeldieniį Paskui: intarimas, policija, 
Kraigiene gulėjo karste paszai-l tardymas.
vota, o jos mylimasis Staselis; 
uže miestelio traktieriuose dar ligonine. Sekanti vakara Krai? 
nuo penktadienio vakaro. Jis gys atliko iszpažinti, su asza- 
net nesugryžo jos atsisveikinti romis akyse palaimino savo 
paskutini karta ir neprasze mylima sunu — retežiais su- į 
motiniszko palaiminimo. Gal, kaustyta ir ginlkulotos sargy-; 
del to mirusios veide ryszkejo bso saugoma kalini ir ramiai

— GALAS —

O j tu Jonuk,
Su Magduk,

Greitai apsimalszylkite, 
Juoku tiek nedarykite.

Juozukui per ausi duokit, 
In rankas dėdės paduokit, 
Ba jau visam Pittsburghe 

kalbėti eme, 
Buk Juozukas dvi merginas 

apveme, 
Ir ant szirdies apsirgo ligos, 

Negalėjo pasijudint isz vietos.
Ir bobeles ten negeresnes, 

Bet da daugiau sztarkesnes, 
Per dienas tik staugė, 

Bet paliovos girtuokliauja. 
Oj bus kaulu braszkejimas,

Ir dantų'grieže j imas, 
Jeigu tuojaus neapsimalszys, 
Kurna vela pas jus atsilankys?

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio už vilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia 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.,

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Henry Skinkat, isz Collins
ville, Ill., raszo: — Atleiskite 
man kad pasivėlinau prisiunsti 
užmokesti uiž laikraszti “Sau
le,” todėl su sziom laiszku pri- 
siuncziu užmokesti. Man malo
nu ja skaityt ir kitus prikal'bi-

Biauriauses nusidėjimas yra, 
Jeigu motere apgauna savo 

vyra, 
Negana kad yra paklydus,

Bet da szetoniszkai užvydus, 
O ar žinote:

Kad užvydejimas yra tai 
baisi kirmėlė,

O kur dingo Stasys? Kuri grauže nuolatos moterė
liu szirdele,

Ne tik kad nuo to pasensta,
Bet per diena mausto niekysta. nu prie skaitymo. Lai “Saule” 
Sztai ana diena vienoje vietoje1 eina be perstojimo del labo mu-

Nelaiminguosius iszveže in

Ik

ę berybiu kancziu szeszeliai ir užmerkė pavargusiais akis. Už
« skausmo žodis buvo sustingęs trijų sanvaieziu Katryte iszra-Į 

lupose. Jos veidas 'buvo pana- sze isz ligonines ir iszveze iii
? szus in geltona žvakių vaszka? beprotnami. Gaisro metu jitpa- 
“1 Ak, nusibodo jai erszkeęziuę- miszo. ;

buvau,
Sekanti atsitikima maeziau: 
Onute buvo baisiai u'avydus, 
Ir truputi isz kelio paklydus, 
Ba mane kad ir josios vyras 

taip daro,
Kokias ir ji baikas naktimis 

iszdaro.
Sztai ka jai kurna darodino, 

Net isz džiaugsma akys 
pra žibėjo:

“Iszdegink jam karboliam 
akis

su tautiecziu.

Joseph Bakas, isz Van Dyke, 
Mieli., raszo: — Prisiuncziu 
tamistorps užmokesti už laik
raszti “Saule” ant viso meto. 
Sveikinu ponus Boczkauskus, 
su gerais velinimais ir geros 
sveikatos nuo Pono Dievo ir 
kad aiplaikytumete kuodau- 
giausia skaitytoju del taip ma
loninus laikraszczio, nes asz >

j myliu labai skaityt ‘ ‘ Saule. ’ ’

Prisiuskite mumia 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

visos TRYS npfp 
KNYGUTES
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“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
t Leonas Dulskis, 35 metu 

amžiaus, 537 W. Centre uly., li
kos užmusztas ant vietos Utar-

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 'N. Jardin St., Shenandoah, 
Penna.

į Dragg
trauke 2513 W. Brown uly.

ninlko vakara Mahanoy kasy- 
klosia, kur vare elektrikini mo
torą po žeme. Motoras 
keliolika angliniu karuku Nr.
13 tunelyje kur vienas isz karu
ku iszsirito isz begiu ir sutren
kus kitu karuku, nutrenkė Dul- 
ski po ratais. Nelaimingas jau
nikaitis aplaike sulaužima 
sprando, ir likos sužeistas ant 
viso kūno sumankiotas baisiai. 
Koroneris Franas Boczkauskas 
isztyrinejo visa atsitikima ap- 
reikszdamas jok turės tyrinėji
mo viso atsitikimo ateinanczia 
sanvaite. Velionis gimė mieste, 
paliko tęva Juozą du brolius ir 
ketures seseres, jo motina mirė 
pareita meta. Laidotuves Pet- 
nyczioje su apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje 9 vai., prie 
kuriuos Leonas prigulėjo.

— Petnyczios ryta, Rugsė
jo (Sept.) 22 diena, iszkeliaus 
17 vyrukai ant daktariszko per
žiūrėjimo in kariuomenes tar- 
nysta. Visi iszkeliaus ant boso 
7 valanda in Wilkes-Barre, 
Pa. i , 1 
Mahanoy City:

Gerald J. Petritsch, Joseph 
F. Yercavage, Francis W. Mil
ler, Crayson Quick, Joseph F. 
Setcavage, Anthony F. Traini, 
William R. McLaren, George J. 
Lesko, Jr., Charles H. Bud
wash, Harry A. Leymeister.
Saint Nicholas:

John J. Merook.
Vulcan:

Edward A. Stetz.
Maple Hill: į

Harry E. Davidson.
Pottsville:

Francis J. Spotts.
New Philadelphia:

Stanley P. Lambert, John E. 
Bernetskie.
Belmont, Cumbola:

George Mistishen.

— Szia sanvaite yra czver- 
tis meto, pasninkas Petnyczio- 
je ir Sukatoje.

—• Ponia Regina Tragiene 
isz Shenandoah, ana diena lan
keisi pas pažystamus ir prie 
to® progos atsilankė in redyste 
“Saulės,” nes yra muisu sena 
skaitytoja. Acziu už atsilan- 
kyma.

—• Szeimyna. Juozo Pranio, 
602 W. South uly., aplaike žine 
nuo valdžioms bulk ju sūnūs Al
bertas likos užmusztas laike 
muszio Francijoj. Jaunas vy
rukas turėjo tiktai 19 metu 
amžiaus.

—■ Aplailkem laisizka nuo 
Edvardo Lapinsko isz Pater
son, N. J., kuris mumis danesze 
buk jisai likos iszrinktas dele
gatu ant “Vycziui Seimo” isz 
61 Kuopos, kuris bus laikomas 
New Yorke ateinante sanvaite. 
Su juom draugaus pana Darata 
Dulkus isz Maywood, N. J.

SHENANDOAH, PA.
t Beatricija Matuleviczie- 

ne, mirė praeita Subata pas sa
vo dulktere Antaniene Bauser- 
iene, 218 W. Centre uly., pas 
kuria gyveno. Velione gimus 
Lietuvoje. Josios vyras Ado
mas mirė 27 metai adgal. Pa
liko tris dukteres ir sunu ku
ris randaisi kariuomenei Cor
pus Christy, Tekšnosią. Laido
tuves atsibuvo Ketverge isz 
namo duktere Bauserienes.

Frackville, Pa. f Juoziene 
(Alberta Valūnas), nuo 

Philadel
phia, Pa., mirė Hahneman li-
gonbuteje Philadelphia. Velio
ne gimus Mahanoy City, po 
tam gyveno Frackville per 12 
metu, o Philadelfijoj tris me
tus. Paliko savo vyra, sunu ir 
pa-tevi ir motina J. Zubrius, 
broli, dvi se'seres. Palaidota 
isz namo pa-tevio, 531 W. 
Chestnut ulyczios.

Middleport, Pa. — Szeimy
na Klemento Drabnio aplaike 
žine nuo valdžios buk jisai 
mirė Francijoj nuo žaiduliu lai
ke muszio. Jo brolis Alfredas, 
likos užmusztas praeita meta 
laike muszio, kada leke su ero- 
įplanu per Vokietija. Abudu pa
liko motina Jeva Drabniene, 
tris brolius ir pelikes seseres.

Elizabeth, N. J.— Nepapras
ta nelaime patiko gerai žinoma 
porele Vlada ir Ona Jucius, 
Rugpj. [Aug.} 11 diena, kurie 
gyveno Jamesburg, N. J., Rt. 2 
kurie taipgi gyveno po Nr. 119 
Garrison uly., Newark, N. J. 
Senukai turėjo maža ūke ant 
kuriuos per vasara gyveno, o 
rudenyje gyveno Newarke. 
vieta kur ūke randasi vadina
si Sport Wood. Abudu kasė 
szulini ir iszkase apie 60 pėdu 
gilumo, bet vandenio neužtiko. 
Ta diena sūnūs Stasys su savo 
motore nuvažiavo atlankyti tė
vu®, bet rado tėvus negyvus 
szulinyje užtroszkusius, kaip 
rodos nuo gazo, kuris kilo isz 
žemes. Taipgi, abudu gyveno 
drauge ir drauge mirė netikė
tai. Buvo tai geri žmonis ir 
dievobaimingi. Likos palaido
ti su bazny tinime® apiegomis. 
Velioniai paliko du sūnūs, Sta
sys namie,o Valteris kariuome- 
jc, kuris pribuvo su eroplanu 
ant tėvu laidotuvių. Velionis 
taipgi paliko du brolius Juozą 
Jucziu nuo. 340 Norwood uly., 
ir Kazimiera, Elibabeth, N. J. 
A. a. velioniai buvo seni skai
tytojai “Saules.” Szita liūd
na žine prisiunsta per poną J. 
Jakubaitis, nuo 155 Wilson 
Ave., Newark, N. J., už, ka jam 
esame szirdingai dėkingi.

Rado Skarba Senam 
Name

DENNARISCOTTA, ME. — 
Daugelis senoviszku Iszpanisz- 
ku auksiniu pinigu “dublinu,” 
kuriu verte daeina net ant 14 
tukstaneziu Amerikoniszku 
doleriu, likos surasti sienoje 
seno namo ant artymos ūke 
netoli czionais.

Keli metai adgal ta j i narna 
pirko Robertas Hensell ir ana 
diena ant jo vietos mane sta
tyti garadžiu del automobi- 
liaus. Kada ji pradėjo griauti, 
rado sienoje geležini puodą, 
kuriame radosi pinigai. Badai 
pinigai buvo tenais paslėpti 
daugiau kaip szimta metu. Kas 
tame name gyveno, tai žmones 
nepamena, nes locnininkas se
nei iszmire.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
Pirkite Apgynimo Czedinimo

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

U. A Trtumrr Dtpvtaunii

'motina
PAAUKAVO

GYVASTĮ

ana diena atvažiavo pas ji pa-| [STORI JE apie na isz mai’ 
daryti sutaiką ir vela gyventi;
drauge.

-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už-

Niekas nežino kaip tas atsi- laikyti sveikata ir apsaugoti 
tiko, bet ant balso szuvio iszbe- szeimynele nuo lygu,Verta Ne-
go bernai, surasdami vyra gu- 

Iszgialbeti Savo Vaikus; tinti ant lavono savo paezios. 
------  į Abudu turėjo po revolveri ran-

TRENTON, N. J. — Mirtis’ Į 
atlygino narsiai motinai už isz- 
gialbejima keturiu vaiku isz 
deganezio namo. Kada Juozas 
Tur su savo motere dirbo ant 
savo ūke arti Penningtono, isz- 
girdo klyksmą savo vaiku na
mie isz kurio iszeitinejo lieps- 

i na. Motina pametus darba pri- 
I bego prie namo, inbego in vidų 
kur radosi keturi vaikai isz ku-

kosia, szaudami viens in kita ir 
tokiu budu užbaigė savo nesu-Į 
pratimus ant visados.

Paguldė Savo Kūdiki
Ant Pecziaus

SHARON, PA. — Mrs. Frau-' 

ces Clark, staigai pagriebus sa
vo asztuoniu menesiu kūdiki,

rui du dvinai gulėjo ant vir- 
szaus. Netemindama ant savo 
nelaimes szoko in liepsna ir isz- 
nesze dvinus, po tam iszgialbe- 
jo likusius du, kuriu drapanos 
dege. Tame vyras suszauke 
kaimynus ir ugnagesius, kurie, 
po sunkiam darbui užgesino 
ugni. Apdegusius nuvežta tuoj 
in Trentono ligonbute kur mo
tina po keliu valandų mirė o 
vaikai taipgi mirs. Nelaiminga 
motina buvo baisiai apdegus, 
plaukai nuo galvos apdege, kū
nas visas buvo taipgi apdegias

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!! 1

Žentelis Laike Uoszi Už! JAUNAVEDIS
Kaklo; Motere Per
pjovė Jam Gerkle

CLERMONT, MO. — Wil- 
]iam Leland, 54 metu, priesz 
mirti ligonbute j e apreiszke 
daktarui, buk priežastim jo 
mirties yra jo žentas Edward 
Hornard, 30 metu, kuris ji laike 
už gerkles, o jo pati jam per
pjovė gerkle su peiliu. Pati su 
ženteliu užklupo ant jo laike 
szeiminiszko nesupratimo kada 
iszbare žentą kad nenorėjo 
dirbti ir turi ji maityti su pa- 
czia.

Žentas su uoszve kitaip apie 
tai kalbėjo. Pasakė jie, kad tė
vas parejas isz miesto gerai už- 
sigeras, susirėmė su žentu kada! 
tasai norėjo muszti savo paezia. Į 
Abudu iszbego isz stubos o ka-! 
da sugryžo adgal, rado ji gu
lint ant žemes su perpjauta 
gerkle. Kaimynai sako kad ji
sai ne buvo iszejas isz stubos ir 
girdėjo kaip jisai szaukesi pa- 
gialbos.

Nepaprasta Airiszine 
szeimyna; Gyveno Kaip

Savo Tevyneje

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^.

paguldindama ant gazinio 
pecziaus kuris buvo gerai inde-! 
ges. Kada ja nuveže ant polici-! 
jos ir užklausta del ko taip pa
dare motere atsake: “Dievas 
nusiuntė ant manes dvasiai, ku
ri man apreiszke, kad Dievas 
reikalauja nuo manes aukos, po 
tam ketinau pati save sudegin-1 
ti.”

Ant riksmo kūdikio kaimy
nai iszgelbejo kūdiki baisiai 
apdegusi ir nuveže in ligonbute. 
o motina uždare pamiszeliu 
prieglaudoj a.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

90 METU

Nuotaka 26 Metu

CINCINNATI OHIO — Ana 
diena apsivedė James Kenne
dy, 90 metu senumo su 26 me
tu mergina, o idant užezedyti 
pinigus, ėjo abudu pekszti isz 
Winona, Tenn., idant parodyti 
jauniems kaip gyventi ir ne- 
metyti pinigus ant nereikalin
gu szliubiniu kelionių. Tasai 
90 metu jaunavedis sako: “90 
metu senumo žmogus yra daug 
iszmintingesniu ne kaip kvai
lys 19 metu. Kada žmogus da
eina 90 metu tai žino ka daro 
idant nepadaryti klaidos, o ka
da apsivedi tai ne su užmerk
toms akimi. Asz pradėjau pa- 
cziuotis kada turėjau 23 metus 
ir da nepaloviau. Jeigu ne turi 
daugiau kaip viena paezia, tai 
nieko nežinai.” Jo jauna pati 
užtvirtno viską ka josios “se
nis” kalbėjo, pridurdama. 
“Jis mane sutiko in viena va
landa laiko, kalbėdamas, jog 
nori motere idant jam butu 
gaspadine namie. Asz jam sa
kiau, jog gaunu 2 dolerius ant 
sanvaites o jisai sake, jog man 
mokes 3 dolerius. Prasze ma
nes ar asz su juom neapsives-

o szlebes buvo sudege lyg 
szmoteliu. — Motina nežiūri 
ant nelaimes, paaukauje savo 
gyvaste be jokio apmanstimo, 
kad tik vaikus iszgialbeti, o 
kokis atlyginimas vaiku tai 
motinai, kuri davė gyvasti vai
kams ir nekarta paszvenczia 
savo gyvasti už juos. Ant se
natvės turi ubagaut, ar užbaig
ti gyvasti prieglaudoje del uba
gu.

Galėjimas Tarp Mote- 
ies Ir Josios Vyro

NASHVILLE, TENN. — 
Tarp kalnu, apie 30 myliu nuo 
szio miesto, ant ūke James San
derson, atsibuvo szeiminiszka 
tragedija. Ūkininkas buvo per- 
siskyras nuo savo moteria kuri

Vargingas Meksikonas 
Rado Dideli Turtą
TUXTLA, MEX. — Vargin- 

gas Meksikoniszkas ūkininkas 
Julio Benazisso, kuris gyvena 
artymoje czionaitinio miesto, 
laike arimo surado užkasta 
dideli turtą kurio verte apskai
to ant 50 tukstaneziu doleriu. 
Turtas randasi bronzinėje 
skryneje kurioje radosi daug 
visokiu auksiniu ir sidabriniu 
dalyku, puikiu kryžių ir kito
kiu bažnytiniu papuosziu paei- 
naneziu nuo senoviszku laiku.

Manoma kad tasai turtas Ii - 
kos paslėptas apie du szimtu 
metu adgal per tūla Meksikon- 
iszka banditą kuris apipleszda- 
vo daug bažnycziu ir turtingu 
gyventoju.
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Ant skundo kaimynu atvažia-;Jaus likomes suris2ti 
vo sveikatos inspektoriai pas! “Vystės ir esmių sziadien 
Airiszi Szhnana Mac Clay, ku- "žganadyta.
ris gyveno labai neszvariai tik
dviejuosia kambariuosia. Vie- Rado Name $22,000 
nam radosi keturios oszkos, ke- 

■ with
ROBERT ARMBRUSTER’S ORCHESTRAi

f VABC— 880 KC—NEW YORK ~ "WNP—1460 KC—HARRISBURG J
\ WCAU—I2IQ KC—PHILADELPHIA WGBI— 910KC—SCRANTON <

r- ») AND OTHER CBS NETWORK STATIONS t M

Yes, it’s Nelson Eddy, the famous singing star 
with the great baritone voice, bringing you a program 
of songs you want to hear, the way you want to hear 
them .. . inviting you to relax and enjoy good music, 
good humor and good taste in entertainment.

And supporting him is Robert Armbruster, one of 
radio’s most versatile musicians, with a grand or
chestra of talented musicians.

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

turiolika visztu, kiaule su par- 
sziukais ir kumelukas. Szeimy
na susidėjo isz tėvo 58 metu, 
paezios, 49 metu, ir keturiu vai
ku gulėjo vienoje lovoje ir lop- 
sziuosia, turėjo mažai kuom už
siklot ir mažai maisto.

Sveikatos inspektoriai aresz- 
tavojo tęva už apsileidimą ir 
nemaitinima prigulineziai savo 
szeimynos. Panasziai gyvena 
Airisziai savo teveneje ir da 
arsziau.

SHENANDOAH, W. VA. — 
Jeigu žmonis paslepines pini
gus visuosia vietuosia tai ne
galime tikėtis greitos geroves, i 
nes paslėptas pinigas neatnesza 
jokios naudos, kaip tai pasiro
dė isz sukrauto turto koki ture-j 
jo senute Mrs. Henrietta Rus
sell, 89 metu amžiaus. Kaimy
nai nemate senukes per kėlės 
dienas, nuėjo jeszkoti kas su ja 
atsitiko, surasdami ja ant grin
dų ne gyva. Kada padare pas ja 
krata, rado senam maisze 22

Tune in every Wednesday night beginning Sep
tember 20th. Enjoy this sparkling new musical 
program . .. remember, the songs you want to hear, 
the way you want to hear them.

Skaitykite “Saule”
tukstaneziu doleriu.

pmsnuH power & lot cwm
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeraa 78.
820 W. Centra St.. Mahanoy City


