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ATEIVIU REGISTRAVIMAS IR PRIVERS- 
h TINOS TARNYBOS INSTATYMAS

Ateviai Vyrai Tarpe 21 ir 35 Metu Amžiaus Pri
valo Insiregistruoti Sulig Abieju Instatymu — 
Ateiviu Registravimo Instatymu ir Priverstinos 
į Tarnybos Instatymu

Teisingumo Departamentas 
feziadien iszleido p. Earl G. 
jHarriison’o, Ateivilm Registra
vimo Direktoriaus, praneszima, 
kuris nurodo, jog visi drafto 
lamžiatUs ateiviai, vyrai privalo 
registruoitls sulig abieju insta- 
Įtymu Registravimo Instatymu 
isz 1940 m., ir Priverstinos 
Ta rnyb os I n s t a t-y m u.

Ateiviu Registravimo Insta- 
jtymas reikalauja inriregistra- 
vima visu ateiviu, priesz Gruo
džio 26 d., 1940m. Priverstinos 
Tarnybos Instatymas reikalau
ja visus drafto amžiaus vyrus, 
pilieczius ir ateivius, insiregis- 
Įtruoti priesz Spalio 16 d.

Drafto registravimai invyks 
(paskelbtose vietose, ateiviu re- 
gMiravimas invyksta pasatuo
se.

“Užsiregistravimas nepilie- 
jczio taupė 21 ir 35 metu., sulig 
Priverstinos Tarnybos Instaty-

Isz Amerikos
f

NAMAS BE LOVŲ

NAUJAUSES ISZKADIMAS.

Jersey City, N. J. — Tula 
kompanija pastate czionais na
mus, taip vadinamus “apart
ment houses,’’ kuriose gyven
tojai neturės rūpintis apie pir
kimą lovų. Gyventojai nemie
gos įsiubynese ne ant grindų 
įtiktai iszmintingas arkitek'to- 
rius padare tokias lovas kurias 
diena instums in siena o ant 
nakties is'ztrauks ir tokiu bildu 
lova neužims reikalingos vie
tos kur kambarelei rya. maži. 
Loctaininkai namu iszdave pra
banga del moterių, jeigu kada 
vyras dingtų tai tegul pažiūri 
in lova nes gal su vyru lova in- 
istume in siena. Daugelis szei- 
mynu geidžia gyventi tuose na
muose. Gerai butu kad visur 
tokius namus pastatytu.

Vagis Isz Piktumo Per
pjovė Kūdikiui Gerkle

Middleport, Ohio. — Du va
gys kurie neturėjo jokios lai
mes savo užsiėmime, ineja in 
narna Mrs. Katrės Luden, pra
dėjo kraustyt sziupledas visur 
bet neradę nieko kad jiems at- 
jiesznu kokia nauda, isz piktu
mo perpjovė gerkle keturioli
kos menesiu amž. kūdikiui ku
ris gulėjo vygeje. Ant verksmo 
jkudikio, atbėgo tėvai isz kito 
kambario, vagys greitai aplei
do narna o kūdiki nuvežė in li- 
gonbute kur iszgis. 

mo,” sako p. Harrison, “nepa- 
linosuoja ji nuo užsiregistravi
mo sulig Ateiviu Registravimo 
Instatymu isz 1940 m., jeigu 
jis ateivis; ir jo užsiregistravi
mais 'sulig Ateiviu Registravi
mo Instatymu nepaliuosuoja ji 
nuo1 užsiregistravimo Spalio 16 
diena sulig Priverstinos Tarny
bos Instatymim. Ateivis guli 
būti sunkiai baudžiamas jeigu 
jis neinsiregistruoš sulig szitu 
abieju federaliu instatymu.’’

Earl Harrison taipgi pra- 
nesza, jog naujas “Tautybes 
Kodeksas,’’ kuris 'ką tik abieju 
Luitu tapo priimtas ir laukia 
prezidento pasiraszymo, jokiu 
buklu nelieczia ateiviu Regis
travimo programa. Naujas Ko
deksas pradeda veikti tik 90 
dienu po 'prezidento pasiraszy- 
mu. Tokiu badu kodeksas pra
dės veikti po užsibaigimu re
gistravimo programos. Gruo
džio 26 d., 1940.

Vela Užėmė Savo
Vieta

Vice prezidentas Suv. Vals., 
Garneris, vela užėmė savo 
dinsta kaipo pirmininkas se
nato Washington, D. C., po 
ligai trijų menesiu.

DOVANOTA KALTE

UŽ NEPAPRASTA 
VAGYSTA.

Connellsville, Pa. — Jack 
Miller likos paleistas ana die
na isz kalėjimo kuriame rado
si keturis motus nes buvo nu
baustas ant 15 metu in kaleji- 
ųia isz nepaprasta vagysta. Jo 
prasikaltimas buvo kad ketu
ris metus adga.1 Milleris pavo
gė nuo anglekasio bleszine 
su maistu ir overkoti o kad bu
vo nepataisomas vagis, per tai 
likos nubaustas ant tiek metu 
pakol nepasitaisytu. Ana die
na gubernatorius iszklauses jo 
prasikaltimo, nutarė kad Mil
leris gana atsėdėjo kalėjime už 
t a ja bausme ir jam dovanojo 
kalte.

RUSIJA PRIE RUMUNIJOS '-
Kuopina Vaiska Ant Rube- 
žiaus — Maskolei Paskandino 

Du Patrulinius Laivus
KARE GALI KILU
BILE DIENA BAL

KANUOS^

Moskva, Rusija. — Rusija 
pradėjo kuopinti savo vaiska 
prie Rumunijos rubežiaus nes 
yra baimėj kad Vokietija sten
gėsi pereiti per Dardanelliu. 
Rusija pradėjo statyt fortus 
prie Danube upes. Miestai Bu
kovina ir Czernauti yra dru- 
cziai apginkluoti.

Prie upes Danubes Maskolei 
paskandino du Rumuniszkus 
patrolinius laivus. Maskolei 
kas diena siunczia in ten vais
ka, tankas ir eroplanus nes ti
kisi kad bile diena Vokiecziai 
gali pradėti kare Balkanuose

Vokiecziai Rumunijoj dar
buojasi smarkei ir pasirengi- 
neja visom spėkom ant kares. 
Balkanai pasirengineja ant di
džiausio pavojaus o Turkija, 
t^iki^lY"Jug'oslaviJa, taipgi 
nemiega ir nepraleis Vokiecziu 
per savo sklypus o kaip Jugo
slavija iszsitare tai “tiktai per 
musu krauja” sklypas pasiduo
tu.

Taigi, už kokios sanvaites 
laiko galime ’ tikėtis didelio 
praliejimo kraujo isz naujo ir 
inkivinkliojima visos Europos 
in kruvina szoki.

14,000 Japoniszku Ka
reiviu Shanghajuj

Shanghai, Kinai. —, Norints 
Japonai staczei užgina kad tu
ri tenais daugybe kareiviu bet 
persitikrinta kad ju tenais tu
ri 14 tukstancziu kurie kerszi- 
na užimti svetimszaliu dali 
miesto. Tieji szetimszalei ran
dasi dideliam pavojuj jeigu 
kiltų kare tarp Japonijos ir 
Amerikos.

Automobiliu Paroda New Yorke

Tautiszka paroda automobiliu bus laikoma New Yorke 
nuo 12 Oktcberio lyg 20 dienos Grand Central hotelyje. 
Toje parodoje dalyvauja virsz'ininkai visu automobiliniu 
dirbtuvių kurios perstato naujausio budo automobilius.

Anglikai Paskandino 2 
Vokiszkus Laivus Su 

3,000 Kareiviu
London. — Angliszki ero- 

planai nuleido keliolika bom
bų ant Francuziszko forto Lo- 
rient, kurios pataikė ant dvie
ju Vokiszku laivu kurie likos 
paskandyti su 3.000 Vokiszkais 
kareiveis.

Keturi Danzigo Vyrai
Nukirsdyti

Berlinas. — Keturi vyrai li
kos nukirsdyti (už suokalbi 
priesz valdžia, kurie stengėsi 
praszalinti Vokiszka konstitu
cija. Yra tai jau 40 kurie nete
ko gaivu nuo pradžios szio me
to.

-------------------------------------v------------ .

Musztyne Tarp
‘ ■

Rumuno Ir Vengru
Bukaresztas. —■ Vengrai su 

Rumunais susirėmė ant rube
žiaus. Muszei tęsęsi per ketures 
valandas. Vengru ir Rumunu 
likos užmuszta pusėtinas skait- 
lis.

Anglija Paliepė Biz
nieriams Apleisti

Rumunija

London. — Jeigu Vokiszki 
kareivei pereitu per Rumunija 
in Egiptą tai Turkija pasiprie- 
szins ir jau turi 14,000 karei
viu ten kad nepraleisti Vokie- 
czius per ju sklypą. Anglija 
palieps visiems biznieriams ap
leisti Rumunija kuri gali susi
remti su Vokietija.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

1,000 Laivu
Paskandyta

New York. — Lyg sziai die
nai likos paskandyta 1,000 vi
sokiu laivu in laika 13 menesiu. 
Anglija neteko 436, Vokietija 
95 o Norvegija 103. Gyvascziu 
pražuvo su tais laivais 7,877 
vyru, moterių ir vaiku o 6,796 
nesurandami.

Shanghajaus Majoras
Nužudytas

Shanghai, Kinai. — Fu Siao- 
En, 70 metu majoras szio mies
to ir vienas isz Japoniszku pa
stumdėliu likos nužudytas pra
eita Petnyczia, kada gulėjo lo
voje, per viena isz savo tarnu 
Hongkew. Japonai tuojaus ap
siaubė visa miestą kad nekiltu 
sumiszimai tarp gyventoju. 
Majoras buvo tai vienas isz ne
mokytu Kincziku ir likos pa
skirtas burmistru per Japonus 
kada užėmė taji miestą.

35,000 Angliszku Ne- 
laisviu Pas Vokieczius

Berlinas. — Vokiecziai pra- 
nesza buk pas juos randasi ne
laisvėje 35,500 Angliszku ka
reiviu ir 1550 Angliszku aficie- 
riu kuriuos paėmė visokiuose 
musziuose.

Nepaprastai Mažas 
Kūdikėlis

Sunbury, Pa. —- Czionaitine- 
je Mary Packer ligonbuteje 
daktarai nemažai nusistebėjo 
gimimu mažo kūdikėlio kuris 
svėrė vos viena švara, kuri 
pagimdė Mrs. AVilliajn Wise 
praeita sanvaite. Kūdikis likos 
tuojaus iudetas in inkubatorių 
ir auga sveikas. Norints kūdi
kėlis turi maža iszvaizda bet 
yra normaliszko sudėjimo ir 
gyvens. Yra tai mažiauses kū
dikis kokis kada užgimė czio- 
i ;.a i t i n e j e lig onb u t e j e.

ŽINUTES

Florence, Ariz. — Gerai ži
nomas kruitamuju paveikslu 
aktorius, Tom Mix likos už- 
musztas czionais automobi- 
liaus nelaimėje kuris apsivertė 
ir ji užmusze.

Trenton, N. J. — Stacy Trent 
butelyje likos surasta du lavo
nai savžudintoju -— turtingos 
merginos, Ebba Braetz, 41 me
tu ir Hans Bielczevski isz Great 
Neck, N. Y.

Jiisho Matsubashi, kuris ne
gulėjo lovoje per 35 metus, 
ana diena atvažiavo in Los 
Angeles, Kalifornija, isz Ja
ponijos. Jis yra vice-vysku- 
pu Shingon Budistu tikėji
mo ir pasninkauja 45 dienas 
per meta.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Washington, D. C. — Ameri
ka pavėlino gabenti iii Rusija 
visokio kariszko materijolo ir 
innagiu už 7 milijonus doleriu.

Kunming, Kinai — Mokykla 
del neregiu mergaicziu likos 
bombarduota per Japonus. Ke
lios mergaites likos užmusztos 
ir keliolika sužeista.

London — Daugelis namu li
kos pataikinta per Vokiszkas 
bombas. Keliolika žmonių li
kos užmuszti ir daug sužeista.

Berlinas. — Angliszki ero- 
planai bombardavo vela Krup- 
po amunicijos dirbtuves ir dau
geli pramonių kurie padare 
daug bledes po visa'miestą ir 
užmusze dideli skaitlį žmonių.

Berlinas. — V okietija keltino 
padaryti kokia tai slapta su
tarti su Rusija, Graikija, Tur
kija ir Jugoslavija bet neturė
jo jokio pasisekimo. Rusija ne 
yra užganadinta isz Balkanisz- 
ko padėjimo ir kaip rodos ateis 
prie pesztynes tarp Rusijos ir 
Vokietijos.

London. —• Szeszi žmones 
prigėrė skiepe kuriame pasi
slėpė nuo bombų isz kuriu vie
na pataikė in skiepą ir suardė 
vandeni nes paipas.

Washington, D. C. — Ameri
ka sinus 50 dideliu bombiniu 
eroplanu in Anglija kad su
pliekti Vokiszka orine floita.

i London. — Apie 5,000 inži
nierių ir' žmonių prigialbsti 
nuvalyt griuvėsius po visa 
miestą — padarytas bledes per 
Vokieczius.

— Amerika praleidžia 6 do
lerius kas minuta ant žiedu del 
mimsiu.

—« Japonija iszdirbineje 
daugybe paperosū, net po 80,- 
000 paperosra kas minuta.

NIGERIS NUKIRTO
PACZIAI GALVA

SUKAPOJO LAVONA ANT 
SZMOTELIU.

'Clifton Forge, Va. — Abra
ham Nelson, 40 metu, nigeris, 
kuris gyveno bakūžėlėje, likos 
aresztavofas už nužudymą sa
vo mot eres, Irona, 32 metu am
žiaus.

Artimi kaimynai patemiuo 
kad moteres nematyti namie 

.jau nuo keliu dienu bet. žinojo 
kad motere niekur, neiszeidavo 
ir pranesze apie tai palicijai 
nes toji porele tankei bardavo- 
si ir gyveno nesutikime. Pali- 
ei ja, pradėjo tyrinėt ir prispy
rė vyra kad prisipažintu kur 
dingo jo motere. Vyras prisi
pažino buk nužudė savo mote
re nukirsdamas jai galva po 
tam sukapojo ant szmoteliu ir 
užkasė ant artimo kalnelio.

Palicija iszkase supjaustyta 
lavona o vyra uždare kalėjime 
lyg teismui.

Nesze Kūdiki 260 
Myliu Ant Pecziu

Mauch Chunk, Pa. — Anta
nas Kozloff atėjo in czionais 
peksezias isz. Cleveland, Ohio, 
neszdamas aut pecziu savo kū
diki, per 260 myliu, ir da turė
jo ant pecziu krepszi su drapa
noms. Tojo žmogelio pati nese- 
nei mirė o neturėdamas jokiu 
giminiu artimoje, nutarė eiti 
peksezias pas savo pussesere in 
czionais. Neturėdamas pinigu, 
nes viską iszdave ant palaido
jimo savo paezios, ėjo peks
ezias. Kartai^ geri automobi
listai ji pavėžėjo. Maitinosi jie 
kelionėje tuomi, ka iszmelsda- 
vo nuo geru žmonių/

Aktorius Fairbanks 
Paliko $2,318,500

New York. — Mirusis kruta- 
muju paveikslu akt.oris Doug
las Fairbanks Sr., mirdamas 
paliko 2,318,500 doleriu turto 
kaip: New Yorke $1,301,876;. 
Kalifornijoj $1,247,453 o Penn- 
sylvatnijoj $192,728. Savo pa
ežiai, kuri gyvena Anglijoj par 
liko milijoną doleriu o savo su
lini 600 tukstancziu doleriu kai
po ir neužmirszo apie savo 
draugus.

Ne visados aktoriai palieka 
tiek turto o gal Douglas mokė
jo gyvent ir czedint savo pini
gus.

j

Paliko Papūgai Ir Szu- 
niui 3,000 Doleriu

Portland, Me. — Senmerge 
Bella Ungur-er, 72 metu, priesz 
mirti paliko test amenta kuria
me užrasze tris tuk'stanc-zius 
doleriu del savo mylimos pa
pūgos ir szunyczio kol bus gy
vi. Savo kaiminkai, Mrs. Loui
sa Begley paliko tūkstanti do
leriu kad juos prižiuretu po 

' jos mireziai.



_ ' Į ana diena ant -susirinkimo isz-
li f* Ii Vtfi /K 4 |s^are tarp kiltu kad inteligen- 
1A U V 11 O v l Lietuvei czionais negali už- 

........  silaikyti nuo mažu algų. Ant 
- |to atsake kita gerai 'žinoma 

Tieji katrie apie liuosybe, Lįetuve biznierka (saliuniuke) 
szaukia toki tankiausia kitus 
in nelaisve traukia. Panasziai 
kaip Bolszevikai Rusijoj isz 
pradžių garsino liuosybe ir ro
jų ant žemes o kada viską ap- 
žiojp. pradėjo savo draugus 
szaud'yti ir karti.

Kas Girdėt!
“ O-gi kam mums po nogiu rei
kia. tuja intilidžentu, (tegul ei- 

ina dirbti kaip ir kiti darbinin
kai, kam ežia reikia laikrasz- 
cziu, knygų ir mokytu vyru!” 

Taip, szirdele, kam reikia tu 
“intelidžentu”, Lile randasi 
kvailiu kurie moka už stikleli 

! arielkos 35 centus o kada tu 
Y° į papuoli in beda ar reikalauji 

, ar

Gomer Benson, isz Patter-arįelkos 35 centus o kada tu 
šono, N. J., badai suriszes savo papU0]į įn ,ar reikalauji 
pacziulei rankas in užpakali,1 kokio iszmintingo patarimo, ar 
supliekė baisei kaili už itai kad lie begi pas inteligenla žmogų 
per tankei lakstydavo in baž- kad tave isz tosios bėdos isz- 
nyiczia ir praleisdavo be reika- gautu? 6 kiek tai kartu (kaip 
lo jo sunkei uždirbtus pinigus. ,pats redaktorius nekarta per

sitikrino) tokios misiukes pa
dare “baika” ir nuėjo pas in
teligentą ant rodos kad jis vis-, 
ka apmalszytu ir kad žmones 
apie jos darbelius nežinotu?

Jau tasai žmogus negali .skai
tytis prie 1 1 pabažnuju. ’ ’

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

VaL Prezidento Pradeda Apvažinet Sklypą

Kada jau prisiartina diena rinkimu kandidatu ant prezidento, abudu kandidatai, 
Willkie ir Rooseveltas pradėjo apvažinet sklypą ir skelbti savo prižadėjimus ka jie pa
darys del gero savo sklypo. Kur tik tieji kandidatai pasirodo, būna priimami per tuk- 
stanczius žmonių kurie juos pasveikina szirdingai — kožnas pagerbdamas savo kandi- 
data. ,

—- Dievui dėkui užderėjo,1 
duonos bus lygi privalgant! — 
atsake ūkininkas. Į

> — Tai valgykime ta duona 
meileje ir santaikoje! — primi
ne ūkininkui Dievo Tėvas.

Į Ūkininkas nulenkė galva ir 
Dievui dekavojo, Dievas Tėvas 
ji peržegnojo. ;

Pana Marija žmogaus pa-
, klausė, ar ko netrokszta, ar ko
kio stebuklo nereikalauja i’ 

Į Ūkininkas atsake:
— Noriu prie savisz'kiu tuo- 

! jaus sugryžti!..
į Szvencziausioji Pana Marija
i liepė vežėjui kuogreieziau vež- 
į t i ji ad'gal.
i Sugryžes ūkininkas amt žemes 
gyveno labai laimingai ir ilgai, 
visiems pasakodamas matytus

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

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

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

Daktaras Louis Voss, žymus 
Angliszkus daktaras ir specia
listas, apgarsino ana diena re
ceptą kaip galima ilgai .gyven
ti ant svieto ir sulaukti vėly
bos senatvės. Jo būdas yra 
lengvas ir nesunkus ant iszpil- 
dymo. Sztai ka reikia valgyt 
idant būti drutu, sveiku ir su
laukti ilgo amžiaus: valgyk 
kiauszinius, vynuoges, midų, 
karvažole ir žalias salotas. Jei
gu tai pildysi lt ai gyvensi nuo 
90 lyg 110 metu. — Acziu už 
rodą bet sziadien žmones ne
nori ilgai gyventi ant .svieto — 
too much gud taims.

Tankei aplaikome nuo musu 
skaitytoju laiszkus su užklau- 
symais apie visokias kompani
jas <ar yra geros ir ar galima Į 
joms užsitiketi kokias kartais 
apgarsiname savo laikrasztyje, 
ar galima per agentūras siausti 
pinigus anit visokiu dalyku ir

Ana diena Pitt-sburge atsi
buvo akyvas szliubas. Ray
mond Parfitt, 78 metu, apsipa- 
cziavo su panele Fiorentina 
Cummings, 40 metu, tikra sese- 
re suniones Berger. Sūnūs Ber- 
gerienes apsivedė su pana Dor
sey o tėvas -su kita sesere. Da
bar tėvas ir sūnūs pasiliko 
szvogereis viens del kito. O 
kad jaunesis Parfitt turi sunu 
todėl senis Parfitt dabar pasi
liko dieduku ir dede tojo kū
dikio, senio Parfiltt pati yra 
dediene ir bobute del tojo vai
ko. Jeigu senis Parfiltt susi
lauks sumaus tai jaunas Parfitt 
butu del tojo kūdikio dede ir 
broliu.

Matyt jog ir malsziausi vy
rai 'kartais sukelia revoliucija 
priesz savo prisiegeles nes kaip 
priežodis skelbia: “kas per 
daug, tai szelauk. ’ ’

Panasziai padare kokis tai 
James Dallin, isz Elizabeth, N. 
J., kuris apskundė savo prisie- 
gele kad per tris menesius ne
galėjo isztarf ne žodelio nes jo 
prisiegele su uoszve ji privertė 
prie tylėjimo kada tik atidary
davo savo lupas ant prakalbe- 
jimo.

Sudžia ji perskyrė nuo pri
siegeles 'bijodamas kad gal ta
sai nelaimingas Jamesais už- 
mirsztu visai kalbėti ateityje. 
Yra tai prasarga del kitu pa- 
nasziu prisiegeliu kurios myli 
už daug kalbėti ir naudotis isz 
savo liežuvio bet pavėlintu ir 
savo vyrams nors karta in pa
ra atidaryti savo burna, nors 
pakalbėti apie... menuli ir: 
žvaigždes amt dangaus.

Toki užklausymai duoda re
daktoriui “skausmą galvos” 
ir daug nereikalingo ergelio ir 
negalime kožnam atsakyti per 
laiszka kas kiszasi tojo klau
symo.

Kožnas skaitytojas privalo 
atsimint kad ne “Saule” ne ki
tas kokis laikrasztis ant svieto 
negali užtvirtint už teisingys- 
ta visu kompanijų kokias jie 
apgarsina. Laikrasztis pri
ima visokius apgarsinimus už- 
sitikedamas kad duoti apgar
sinimai yra teisingi —- laik
rasztis negali atmesti apgar
sinimu no iszt’yrincti ju teisin
gumą.

Beit jeigu redaktorius dąsi- 
pranta kad duotas apgarsini
mas iszrodo jam apgavingu tai 
tokio apgarsinimo nepriima ir 
duoda žine apie tai valdžiai.

.Ant galo patys skaitytojai 
turi iszminti ir gali patys ap
svarstyti ar apgarsinimas yra 
teisingas ar ne.

žasities kariszko vargo ir ru- 
pesczio. Visokios užkrecziamos 

I lytiszkos ligos nuo kareiviu 
baisei prasiplatino tarp vyru 
ir moterių ir valdžia nežino ko
kiu budu užbėgti tajai bjaury
bei ir paleistuvystei. Moteres 
aiszkina kad turi paleistuvau
ti arba mirti nuo bado — vis- 
vien mirtis.

Jeigu moteres parodas yra 
neszvarus tai panasziai iszrpdo 
in apiplyszusia maldaknyge 
kuria neszasi su savim in 1 . 
nyczia. Juk galite ja duoti ap- 
daryt kaip nauja jeigu prisįun- 
site iii musu spaustuve o jums; 
knyga apdarysime kaip nauja 
ir džiaugsitės isz jos. Prisiuns- 
kite sziadien.

PLATINKIT! 
SKAITYKIT 

“SAULE”dyvus ir stebuklus. Galu gale, 
vaikszcziodamas po savo dir
va, susitiko minti, kuri suriko:

— Ei, seni, kur tu slapstaisi? 
Szimtas metu kaip jeszkau ta
vęs ir niekur atrasti nebegaliu. 
Eik szen dabar in mano rankas.

Ir paėmė giltine—mirtis žmo
gų in savo globa...

ju kaimynu kurie ant žemes 
gyvendami vis pjovėsi už men
ka žemes sklypeli, po teismus 
tąsėsi ir taip visa savo amžių 
pragyveno nesutikime ir var
ge nes ka tik uždirbdavo tai 
viską ponams teisėjams ati
duodavo; už itąi ir dabar po 
smert pasilsio nebeturi, badosi 
ir badysis per amžius, kaip ko
ki buliai.

Ir taip visu keliu važiuojant 
visokius dyvus patikdavo, vis 
daugiausiai buvo matyti meta- 
vojanczios duszios. Privažiavo 
netoli dangaus vartų, žiuri, 
puikioje pievoje vaikszczioja 
labai graži ponia ir paupyje 
skina mėlynus žiedelius ir bal
tas lelijas.

Ta ponia buvo taip graži, 
kaip auszra ir tokia szvieši, 
kaip menulis, gerumas ir malo
numas jos veide maliesi isz to
lo...

— Czia turbūt szvencziausia 
Panele Marija! — puolė ant ke
liu ir muszdamasis in krutinę 
nulenkė galva žemyn, kaip 
priesz Szvencziausia Sakra
mentu ir neiszdryso akiu pa
kelti augsztyn, tik sau paleng
vėle sznibždejosi:

— Neesmiu vertas Ja maty
ti!.. ' '

Szvencziausioji Pana Marija 
lyg nieko nematydama žoles 
rinkdama 'sau linksmai giedojo 
o vežėjas su ūkininku pravažia
vo: auksine devingalve, lauko 
varpelius, kurie skamba varg- 
szus laidojant, krepszelius, ku
riuose guli laime ir baltas leli
jas — ženklas nekaltybes.

Galu-gale privažiavo prie 
pat dangaus vartų — Dievo ru- 
mu, — ten lauke ūkininko pa- 
žinstamasis, senis keleivis, ku
ris vakar pas ji atsilankė; tuoj 
ūkininką paėmė už rankos ir in 
vidų invede.

Jėzus Kristus meiliai pasvei
kino ūkininką, pasodino už 
auksinio stalo ant sidabrinio 
suolo ir vaiszino taip, kaip ir 
kad ant žemes vaiszina vienas 
kita.

Neilgai laukus inejo Pana 
Marija su savo nekalitomi-s mer
gaitėmis ir su buriu angelu, 
pats Dievas Tėvas ja vede su 
didžiausia pagarba.

Ūkininkas tai pamatęs, tik 
nutirpo 'isz baimes ir vos tik 
nepradėjo verkti.

Dievas Tėvas atidarė langa, 
peržegnojo in visas iketures'pa
saulio szalis ir užklauso ūkinin
ko:

. -—'Kaip užderėjo pas jus szi- 
met javai?

yneilsta. Sziluma. neapsakoma,! 
i saule net deginte degina.
I Ūkininkas žiuri, prūdas sza- 
I le kelio o ant to prūdo ledas 
blizga, kaip žiemoje.

Ant ledo žmones baltomis 
sermėgomis, ruseziars veidais, 
sunkiai darbavosi apie ugni, 
kiti lyg kad kokia kos'ze mai- 

I sze katiluose.
| Žmogus nusistebėjo ir klau
sia vežėjo:

— Ar czia stebuklai ar sap
nas? Toks kąrszitis o czia ledas! 
Kur mes esame?

— Tai czia darbininkai Die
vo Motinos! — atsake vežėjas.

— O. ka jie ten daro ?
— Jie daro kruszą audrai. 

Ju darbas lietu paleisti ant že
mes, krusza padaryti ir perkū
nijas su žaibais svaidyt, Szven
cziausia Pupa Marija juos val
do ir jiems duoda paliepimus. 
Be jo.s paliepimo ne vieno gluo
snio perkūnas nebeužkabina.

Stebėjosi žmogus, peczius 
trauke ir galva kraipė bet tuoj 
kita maityma pamate.

Važiuoja toliaus, žiuri, ba
la prie kelio o toje baloje lyg 
pažastų vandenyje vartosi mo
tore ir tiesia prie ju savo minik- 
sztas rankas.

— Sustok! — sako vežėjui 
ūkininkas — juk tai reikia gel
bėti skenistanczia. motore!

— Lai skensita! — sako vežė
jas,— tai duszia moteres kuri 
pakeleiviui gailėjosi isz savo 
szulinio vandens; lai sau dabar 
geria!

Važiuoja toliaus, žiuri, visai 
plikoje lankoje ganosi avys, 
digtos, puikios; o antroje isza- 
lyje vieszkelio lygi juostos, ten 
ganosi taip-gi avys, bet bai
siai liesos, kai szaikaliai; ėda, 
oda ir vis matytis alkanos!

— Kas tai per dyvai? —: ste
bisi ūkininkas, —delko blogos 
avys geroje ganykloje?

— Nesisilebek! Tos blogosios 
avys tai 'beso-eziu duszios kurie 
per visa .savo gyvenimą gerai 
valgė ir gere ir vis jiems nepa
kako, — tai dėlto dabar alka
nos. O tos diktosios avys tai 
duszios tokiu žmonių kurie mo
kėjo ir galėjo mažu kuom užsi
ganėdinti ir netroszko to, ko 
neturėjo...

Žmogus stebėjosi ir važiavo 
toliaus.

Žiuri aut vieszkelio, badosi 
du buliai, apsikruvinę abudu, 
baisus, akys iszszokusios, net 
sznypszczia. ir baubia isz pasiu
timo. Vežėjas, rodydamas in 

Važiuoja, važiuoja. Saule pa- juos tarė:
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JUOKAI
GAL BUVO TEISYBE.

— Girdėjau, kad apsipa-; 
cziavai Szimai?

— Taip, apsipaeziavau.
— O isz kur gavai pacziule ?
— Isz apgarsinimo laik- 

rasztij'e.
— Bet asz klausiu isz kur 

paeina ?
— Rodos bus isz peklos.

ABUDU GEIDE PINIGU.

LINKĖJIMAI 
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU! ■

Lietuviu kalboje ir 
busite užganėdinti! Jai
gu jumis patiks parody
kite savo draugams. 
Po 10c; 3 už 25c., arba 
20 už $1.00, su konver- 
toms. Nelaukite ilgai!
Pirkite dabar priesz 

:: laika! ::

Įkarta gyveno geros szirdies 
ūkininkas; jis vargszui buvo 

pasirengęs atiduoti paskutini 
drabuži, alkanam paskutini 
duonos.kąsni o keleiviui visuo
met buvo atvertos durys k jo 
grinezion.

Viena syki sutiko tas ūkinin
kas keleivi' labai pavargusi, 
pabalusi ir taip sunykusi kad 
vos tik pasivilko; ėjo vargszas 
galva nuleidęs ir is'zrode vos 
tik gyvas.

— Kur eini? — paklausė 
ūkininkas.

— In graba! — atsake kelei
vis.

— Visiems, ten ir neskubinaint 
reikės nueiti, — kalbėjo ūki
ninkas — bet matyt labai pa
vargęs ęsi, vos tik kojas pavei
ki! Kapai nepabėgs. Sztai ma
no namai netoli, buk itaip ge
ras, užeik, pasilsėsi ir pasistip
rinsi pas mane.

— Dievui paliepus keliauju 
per svietą darydamas melavo
me;, netoli jau galas; už gera 
žodi acziu tau, geras žmogeli, 
in tavo namus užeisiu pasilsėti.

Pavargėlis užėjo, priėmė vai- 
szeš; prie vienb. stalo valgė ir 
gere su ūkininku; pavakare, 
rengdamiesi iszeiti, pasakė:

— Asz esu tarnas vienos la
bai gailingos ponios! Tad jos 
vardu praszau 
pavieszeti, asz 
vežimą...

— Kur? Ar 
ūkininkas.

— In dangų!.. — atsake pa
vargėlis.

Ant rytojaus atvažiavo veži
mas. To vežimo vežėjas ■ taip 
buvo užsimovęs kepure ant 
akiu kad. jo veido ūkininkas jo
kiu badu nebegalėjo pamatyti.

Vos, tik ūkininkas in ta veži
mą insedo, vežėjas vadeles 

Vokietijoj sziadien randasi .‘truktelėjo ir loke abudu vėjo 
apie-75 tukstanezei baltųjų ne-1 greitumu.
valninkiu kurios .parduoda. «a-'
vo kūnus už pinigus isz prie-v kilo augsztai o yežejo arkliai

Misiuke Dora Kesellman, isz 
Filadelfijos, apskundė savo 
draugia, Mrs. Lykens, kuri 
yra persiskyrus su savo vyru,, 
ant 15 tukstancziu doleriu už 
pavogimą meiles savo vyro. 
Poniute Kesellman savo užme- 
tinejime kalba buk jos vyras 
prisipažino jai buk myli pasių- 
tisžkiai poniute Lykens o kad 
meiles poniutes Kesellmanie- 
nes vyro yra “verta” net 15 
tuksitancziu doleriu todėl tiek 
pareikalavo nuo savo prieszi- 
nirikes.

Jeigu Kesellmoniene kup
cziavoja meile savo vyro kaip 
koki tavora, kuri galima pirkti 
ar parduoti tam, kuris už tai 
užmokėtu daugiau tai ne yra 
verta aplaikyti .penkiolika cen
tu paszkadavones.

Toki skundai veda moteres 
prie didesnio nemoraliszkumo 
nes apie vyra mažai rūpinasi, 
bille tik iszgaut tuksitanczius 
nuo savo auku. Panaszei deda
si ir su vyrais, neves skundžia

ibąž-! kitus vyrus už paveržima mei-
les savo moteres bet isztikruju 
kupcziavoja jos meile bile tik 
ant to papelnyti.

Tula Lietuviszka paišiuke

rytoj pas mus 
palts atsiunsiu

toli — klauso

— Žiūrėk, tai duszios dvie-

Mieste Chicago insigavo va
gis nakties laike in kvatiera 
redaktoriaus, ir ipaiszauke at- 
kiszias revolveri in redaktorių:

— Jeigu tau gyvastis yra 
maloni .tai ne žodelio necyp- 
telek, asz jeszkosiu pinigu.

Redaktorius: Labai gerai 
mano prietel, uiždegk žiburį, tai 
abudu jeszkosime.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

—‘ Amerikas iszdirbineje 
visokiu tinkamu valgiu del 
puferycziu kaip isz avižų, kurnu 
ir kitu grudu (breakfast-food) 
po 1,500 svaru kas minuta.

—■ Kanada iszduoda kas 
minuta po 30 doleriu ant par
gabenimo isz Suvien. Valstyju 
bovalnos.

— Paklodes, paduszkos ir 
kiti baltinei kokius sunaudoję 
Amerikoniszkose ligonbutese 
kasztuoje kas minuta 80 dole
riu.

Adresus Gyvenimo

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

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

SIENINIAI KALEN
DORIAI, del saves ar
ba in Lietuva pasiunsti. 
23% coliu ilgio x 15 col. ploczio.

Po 25c. arba 5 už $1.00. 
gSF Prisiunskite Money-Orde- 
ri arba pinigus per Registravo- 
ta laiszka. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
“SAUE” . MAHANOY CITY, PA.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
----$—

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant Inesulaikyti 
laikraszczip. PASKUBINKITE ! Į J
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MERGAITE Su Aukso Plaukais
Geros Valios 

Pasiuntine

QYVEN0 karta nelaimingi tė 
vai nes neturėjo vaiku, tai 

isz to nesmagumo kiekvienoje 
dienoje liūdo ir kiekvienoje 
mald’oje skundėsi Vieszpacziui 
Dievui 'kad ju namas tuszczias, 
kad senatvei atėjus bus ilgu ir,

DIEVOBAIMINGA
:: MOTERE :: Nes vela be- vilties sūnyktume 

-------  j priesz laika.
'piRIESZ altorių vienoje Lietu-j — Laikas , yra gerai už- 
j viszkoje bažnyczioję klupojo^miįrsizti apie t ai kas girdėjosi, 
' sulinkus moterėlė; matyt .karsz-lfcafc matėsi arba žinosi.
tai meldėsi nes tankei su ran -' 
kom mosavo ir atsiduso tankei 
kaip kalviszkos dumples dū
davo; rodos kad ja ketino karti 
ant rytojaus.

Buvau tame laike bažnyczio- 
je ir akyvai prisižiurinejau tai' 
moterei. Po pabaigtai maldai 
iszejau paskui ta ja moitere ir 
pradėjau su ja kalba:

— Ko taip karsztai meldiesi niarkems ant nusiuntimo. 
| Taipgi ir tieji kurie reikalautu 

1->1- “j
i klausymai apie registravimą 
1 ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiuncziia deszimtuka 
markėmis ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszczio beit dykai 
negalime siausti, turite pri
siunsti 10 centu markėms.

daryti.
Galu-gale iszsiunlte isz savo met neprareges; rožes amžinai^ 

nuvyto jos lupose. |
Bet Dievas Visagalis visai 

kitaip davė...
Praszvitus ėjo medininkas, 

poterius kalbėdamas ir pamate 
mergaite sedinezia ant parvir-| 
lūšio medžio o aplinkui daugy-1 
be žibaneziu perlu pribarstyta.j

Prisiartino medininkas ir' 
pažvelgęs in mergaite net nu-J

dva'riszkiu- vikriausius vyrus 
kad sujeszkotu ta mergaite ir 
ja nuo tėvu iszprasze, atvežtu 
in sostapili, kad jis galėtu ja 
paimti sau už žmona (paczia).

Karaliaus pasiuntiniai nuva-
galu gale, nebusią nei kam Į žiavo ir atrado tėvus ir pasakė
akiu užspausti paskutinėje gy
venimo valandoje.
Buvo miszke mažute koplytė

lė kurioje kabojo Jlievo Moti
nos paveikslas su šuneliu ant 
ranku; tai ten vaikszcziodavo 
tiedu bevaikiai melstis kad 
szveneziausioji Pana Marija 
susimylėtu.

— Motina maloninga, pasi
gailėk musu, apdovanok mudu 
didžiu džiaugsmu, duok mud
viem vaika, tarnausime Tau 
kol gyvi busime ir garbinsime 
Tave lyg mirimo valandos. — 
Taip meldėsi per dienu dienas 
bevaikiai.

Tankiai atneszdavo laukiniu 
žolių su gražiais žiedeliais, 
puoszdavo koplytėlė ir paveik
slėli Panos Marijos szveneziau- 
sios. Karta priesz taip papuosz- 
ta Dievo Motinos paveiksią už
degė jiedu tris žvakes; tada 
jiedviem besimeldžiant pasiro
dė kad Vieszpats Jėzus prasi- 
szypsojo meiliai ir dekod'ami 
Dievui ir Panai Marijai, sugry- 
žo namo.

Iszklausyitas paliko tųdviejų 
bevaikiu praszymas. Dievo Mo
tina davė jiems puikia dukte
rį 'kokios niekas niekur nebe
mato ir nebematys.

Mergaites plaukai buvo auk
siniai, jos akys verkę perlais o 
isz lupu, jeigu kada prasijuok- 
davo, byrėjo rpžes.

Tėvai neapsakomai džiaugė
si isz savo dukters: žiemos lai
ke, kaip tik ji prasijuokdavo, 
tuojaus isz jos lupu byrėdavo 
ka tik pražydusios rožes; per
lai labai mažai byrėdavo nes 
lieti aszaras mergaite priežas
ties nebebuvo...

Aukso plaukus motina nu
kirpdavo ir nuneszus pas auk- 
sorius parduodavo o už juos 
parneszdavo nemažai pinigu.

Aplinkiniai žmones labai ste
bėjosi o kaikurie ir pavydėjo.

Vieno tepliotojo sūnūs nu- 
piesze tos mergaites paveiks
lą ir nesziojo po svietą visur 
rodydamas. Kas tik pamate, 
megalejo atsižiūrėti ir atsi
džiaugti jos gražumu; net ne
norėjo tikelti kad galėtu būti 
tokia graži mergaite gyva...

Tepliotojas tvirtino ir priro
dinėjo kad tikrai yra tokia 
mergaite gyva ir pasakojo tė
vams be-vai'kiams Motina Die
vo, szvencziausia Pana Marija, 
užtai ir paii'aszi esanti in ange
lą; kas ja gaus už žmona itai tas 
laimes nemieruotus turtus.

Iszgird'o apie tai karalius, 
liepe pa'szaukti tepliotoja ir 
prasze parodyti paveiksią.

Pamatęs 'karalius paveiksią, 
szoko nuo sosto ir vos tik neat- 
siklaupe priesz ta gražybe; nuo 
to laiko karalius neturėjo ra
mios dienos nei nakties. Taip 
karalius insimylejo kad vien 
verke ir du'savo net žmones eme 
gasezioti kad ju karalius isz to 
rupes'czip nesusirgtu ir isz pro
to nęiszęitu.

Nuėmė karūna nuo savo gal
vos nes jam galva spaude, nu
mėtėkaraliszka plosicziu nes 
jam peczius svėrė ir per dienas 
ir naktis priesz ta paveiksią 
stovėjo ir nežinojo ne pats ka

Jai rodėsi kad ji jau niekuo-

Praneszimas 
Del “Saules”

Skaitytoju!
ko karalius reikalauja. Paskui 
pasiuntiniai paklausę:

— Motina szvencziausia, Pa
na Marija, jums ja padovano- tirpo isz baimes, 
jo?.. .

—Taip! Isz Dievo ir Panos 
Marijos malones mes ta duk
terį turime!

— Vežkite ja tuojaus in sos- 
tapyle nes karalius nori ja už 
paczia paimti! Laiminga valan
da kurioje mes jusu slenksti 
peržengėme!

Susirūpino gražios mergai
tes tėvas nes jau buvo likęs 
naszliu ir su antra moteriszke 
apsivedęs kuri taip pat, turėjo 
dukteri bet tėvas savaja labiau 
mylėjo negu podukra.

Metes tėvas in szali rūpesti, 
nuėjo ir pasakė savo dukterei 
kad pasirengtu in kelione.

Pamote ko tik 'nepasiuto isz 
piktumo ir užvydejimo kad ne 
jos dukterei ta laime žadėta.

— Kad tu nesulauktumei! — 
galvojo sau pamote, kol neisz- 
galvojo, kaip podukra nužudy
ti o savo dukteri karaliui už 
žmona intaisyti.

Nuduodama gera esanti, pa
ėmė abidvi mergaites, insodino 
in vežimą ir iszvažiavo.

Važiuojant linksminosi ir 
juokėsi podukra o ant vieszke- 
lio isz jos burnos byrėjo rožes; 
jai buvo taip linksma, taip jai 
pasaulis iszrode gražiu, taip 
gražiu, kad ji nebegalejo atsi
gėrėti ...

Invažiavus joms in tankia 
giria, pradėjo temti ir jau buvo 
nebetoli 'karaliaus rūmai.

'Czia pamote iszlupo akis po
dukrai ir taip nematanezia isz- 
mete isz vežimo.

— Žvėrių karaliene tu busi 
o ne karaliaus žmona! — ty- 
cziojosi pamote ir važiuodama 
toliau svajojo, kaip czia pakisz 
'karaliui savo dukteri in vieta 
podukros.

Vidurnaktis jau buvo, 'kaip 
atvažiavo in dvara. Pasitiko 
jas karalius su didžia iszkilme 
pas vartus.

Tarnas priszoko pągelbeti 
iszlipti isz vežimo motinai ir 
dukterei o karalius nekantriai 
lauke tos valandėlės kada ga
les prie savo krutnes priglaus
ti savo numylėtąją, delei ku
rios tiek savo duszioje vargi
nusi. Bet kaip tik pamate, tuoj 
atsitraukė ir kakta suraukęs 
ruseziai drebaneziu balsu suri
ko:

— Tai ne ta, kuria asz nu
mylėjau! Kur ta gražybe ir ma
no szirdies svajone? Kas isz- 
dryso isz manes tycziotis?! Kas 
judvi per vienos esate ir ko isz 
manes norite?

Nusuko 'karalius pikta veidą 
in szali ir nuėjo in savo ruma o 
dvariszkiai drebėjo isz baimes 
matydami taip inpykusi savo 
karalių...

Miszke tuo tarpu klaidžiojo 
vargsze mergaite; klaidžiojo 
barstydama perlus isz tuszcziii 
akiu duobiu; erszkecziai ir vi
sokį piktadagiai jai kojas dras
kė; nematydama nieko klupo 
ir virto ant kelmu ir kemsu;*■ ...v- ------ — J <, , J,

daužėsi vargsze po miszka kaip neisžbegtu.
pauksztelis po kledka. 1

— Del Dievo meiles, ka asz 
matau! — suszuko.

Mergaite, iszgirdus žmogaus 
balsa, eme skustis ir pasakoti 
savo nelaimes.

Medininkas parsivedė ja pas 
save, nuprausė subjaurota vei
deli ir taip pas save laikyda
mas gydė.

Mergaite labai dėkinga bu
vo medininkui bet taip liūdna 
buvo, kaip beržai, kurie ant ka
pu auga.

Perlai jai verkiant vis byrė
jo ir byrėjo isz duobiu, kur 
akys buvo, medininkas juos 
rinko ir šlepe; kaip priverkė 
mergaite 'kelis gorezius (tu per
lu, tada medininkas suvarste 
ju daug ant szniuro, nunesze in 
bažnyezia ir užkabino ant ran
ku Paneles Marijos. Mergaite 
taip pat nuvesta bažnyczion 
meldėsi karsztai, tai be abejo
nes galingoji Pana Marija pa
žvelgė in nelaime apjakusios 
naszlaites.

Pasimeldę gryžo abudu tuom 
paežiu keliu kur piktoji pamo
te akis iszlupo savo podukrai 
beveždama pas karalių...

Medininkas ėjo galva nulei
dęs ir galvojo apie baisybe to
kiu žmonių szirdžiu, kurie gali 
savo artimams tokias skriau
das padaryti — akis iszlupti.

Einant per žoles kasžin kas 
blykstelėjo. Medininkas susto
jo, žiuri, tarpe minksztu lape
liu 'žydrios akys žiuri. Szirdis 
eme jam plakti isz džiaugsmo; 
paėmė akis ir pridėjo prie duo
biu veiduose nelaimingai mer
gaitei. Ir kas per Stebuklas... 
Akys paezios suszoko in savo 
vietas ir mergaite praregėjo.

— Matau, jau matau! — plo
jo delnais isz džiaugsmo bėgio
dama po miszka ir labai džiaug
damosi o akys isz džiaugsmo 
blizgėjo nežemiszka szviesa...

Tuo tarpu po miszka vaiksz- 
cziojo karalius baisiai nulindęs 
ir visai nętekes vilties numylė
tąją atrast, szalinosi nuo svie
to ir linksmybių nes jam labai 
liūdna buvo...

Karalius po miszka vaiksz- 
cziodamas galvojo apie auksa
plauke ir... toje valandoje nu
girdo labai linksma daina.

— Ar isz kito kraszto atlekes 
pauksztelis czia gieda? — kal
bėjosi sau karalius ir eme žval
gytis ir pamate baltais rubais, 
palaidais plaukais mergaite, 
tarsi, angela, vaikszcziojanczia 
po miszka. Tuojaus pamoda
mas ranka savo namiszkiams 
prisakė:

— Atveskite man ta gražia 
mergaite, vis tiek, ar ji butu 
prastuole ar karalaite ar ange
las...

Karalius kaip tik pamate ja, 
tuoj nukaito kaip ka tik pražy
dusi aguona.

— Tai tu, mano numylėta 
mergaite! Tai mano svajonių 
galybe!.. — Pagriebė in savo 
glebi, apkabino drueziai, kad žeidžia gyventojai per ka. ap-

Pana Greta Rubio, geros va
lios pasiuntine isz Meksikos, 
apkeliaus visas Suv. Valsti
jas atveždama visiems gy
ventojams gerus velinimus 
isz savo tėvynės. Ji yra im- 
pedine mirusio paskutinio 
Inca valdytoj aus senovės 
Meksikos.

kas atsitiko, neit po keletą sy
kiu nes karalius jos gražumu 
užžavėtas, nebegalejo gerai 
permanyti...

— Dabar tu mano busi lyg 
gyvenimo galo! Asz laimingas 
busiu su tavimi! Laimingas 
bus mudviejų gyvenimas!..

Viena dvariszki tuojaus 'ka
ralius pasiuntė in savo rumus 
kad visiems linksma žinia ap
skelbtu'kad visi drauge džiaug
tųsi ir priimtu tokia jauna ir 
gražia ponia.

Kitam (tarnui liepe pakvies
ti medininką o tretiji tania nu
siuntė paimti in kalėjimą pa
mote kuri akis jai iszlupo. Pats, 
karalius, laimingas, palengvo
je gryžė namo su savo myli
mąją. Girnoje vejas uže, tary
tum, dainavo jiems linksma 
vestuvių daina ...

Karalius kas valanda buczia- 
vo jos veidą, akis ir auksinius 
plaukus nes begalo labai mylė
jo ta mergaite.

In savo vestuves 'karalius su- 
prasze sveczius isz viso pasau
lio krasztu.

Piktąją pamote, kuri savo 
podukrai buvo akis iszlupus ir 
savo dukterį norėjo apgavingai 
karaliui inkiszti, nubaudė tam 
tinkaiiczia, visiems matant, 
bausme.

Karalius szvencziausia! Pa
nelei Marijai, kuri davė jam 
tokia gražia žmona, pastate 
aukso sitovyla su sidabriniu pa
matu o karaliene nuolat ja puo- 
sze rožėmis ir perlais.

(GALAS.)

Kas Minuta
— Amerikiecziai moka kas 

minuta už ipalaidojima miru
siu po 500 doleriu.

— Dirbtuves pinigu Ameri- 
ke iszplaka kas minuta po 350 
nikeliu arba penk-ceneziu.

— Amerikonai pirkinėje 
kas minuta žiedu (kvie'tkū) iuiž 
200 doleriu.

—• Motorinei bosai surenka 
po 500 ddleriu nuo pasažieriu 
kas minuta.

— Amerikoniszkuosia na- 
muosia atsitinka daugeli viso
kiu nelaimiu kuriose susi-

laiko bledes kas minuta ant
1 Mergaite papasakojo viską, $1,200.

Geriauses susivienijimas, 
Tai mot ere ir' vyras, 

Jeigu vyras su paczia grąžei 
gyvena, 

Laimes kitokios nereikia, buna 
gana, 

Prie'k tam jeigu abudu 
paczedus, 

Tai ir turtingi bus, 
Geresnes laimes negali 

reikalaut, 
Ba ir isz vaikelio gero gali 

susilaukt,
O tokis susivienijimas, 

Ir buna Dievo palaiminimas, 
O -kitoki itai nenaudingi, 
Ir tiktai -būna Medingi,

Ba ne tiek naudos,-
7 Kiek; Įbuniąj Medes, j, H 

Asz žinau viena szeimynele,
Labai davadna porele, 
Turi savo namelius, 
Ir kelis vaikelius, -

Turi pusėtinai pinigu, 
Ir yra guodoti nuo visu. 

In kėlės draugystes priguli, 
Nameli savo prižiūri, 

Niekas juos nemato karczemoj, 
Jeigu nori alaus tai parsinesza 

namo;
Kad tokiu susivienijimu daug 

butu,
Lietuvei kitaip iszrodyltu.

* * *
Viena karta girdėjau, 
Kaip du vyrai kalbėjo, 
“Ka Jonai, padaryt, 

Kaip bobas nuo girtuokliavi
mo atpratini 1 ” 

Asz, vyrucziai, duosiu rodą, 
Jeigu turi su 'boba beda, 

Jeigu in geryma papratus, 
Ir kitokios rodos nebus, 
Nupirk medinio spirito, 
Padek slaptoj vietoj, 
Tai kaip 'boba užtiks, 

Kaip gerai patrauks tai 
pastips, 

Ba kam su tokia varga vargt, 
Veluk vienam but.

* * *
Tam Detroite tikra dabar 

velneva,
Su guzule pekla gatava-, 

Amt bile kokio susirinkimo, 
Suteszkina galva ne vieno, 

vaikino.
Vienoje vietoje nesenei ves

tuves buvo, 
Tai daugelis in slaistas 

pakliuvo, 
Ėdėsi kaip arklei, 

Kruvini buvo kaip meitelei, 
Žandus ir galva suteszkino, 

O ir langais suteszkino, 
.Ne vienas gerai iszsikasztavo, 

Kol 'sveikata adgavo.

Visi tieji kurie geistu aplan
kyti praeitus numarins laik- 
raszczio, turi prisiunsti 10 cen-

Tai

MINTYS IR PATEMIJIMAI.

—• Žmogaus gyvenimas tai 
komedija.

— Prisipažinimas prie klai
dos yra: per puse gailestis už ta 
klaida.

— Sziadien valanda viena 
verta dvieju valandų rytoj.

— Laime tankialuise tai kaip 
brolei: Jeszkome tankei jos ne
žinodami kad įturime ja ant no
sies.

— Duszios žmonių užside- 
gineja vienos nuo kitu, taip 
kaip žvake nuo žvakes^ j

tamistele nuo Dievo? j TaiP.gl ir tieT kurie reikalautu
Motere dirstelėjo ant manės1 laikraszti kuriame talpinusi 

kaip szuo ant nupleszto zuikio!
isz kailio ir ka toki piktai su
niurnėjo sau po nosia.

— Matai (tamistele, esmių 
akyvas žinoti nes sziadien toki 
laikai, jog. žmones taip mažai 
meldžiasi sziadien jog matyt 
Dievas jau neturi valdžios ant 
žmonių.

Tas mano užklausymas tru
puti indrasino motere.

— Matai ponuli, asz del sa
ves nieko nepraszau nuo Pono 
Dievo ir jam nenoriu būti nuo- 
bruodi, asz įtik meldžiuosiu ant 
tos intencijos, idant mano ne
prieteliai iszstiptu o po tam 
duosiu sau rodą ir nuo nieko 
daugiau nereikalausiu.

— Gerai tamistele darai. Kas 
už kitus meldžiasi, Dievas grei- 
cziau taisės maldas iszklauso. 
Matyt 'turi daug neprieteliu, 
jeigu szaukiesi ant ju dangisz- 
kos galybes!

— Daug? Ar-gi pikti kaimy
nai duos žmogui gyventi ant 
svieto ramybėje. Kur tik apsi
suku, tai kožnas žiuri kaip ga
lėtu mane greicziau praryt. 
Ant musu kiemo gyvena sze- 
szios szeimynos, sakau ponu
liui jog diena, ir nakti tikra 
Bolszevikiszka revoliucija. Ne
duoda man ramybes ne ant va
landėlės, ar-gi asz ne nuo to 
idant sau neduocziau rodos ir 
negaleczi-au jiems snukiu už- 
daryt bet sėdžiu sau malszei ir 
tiktai kas diena meldžiu Pono 
Dievo idant juos kolera už
smaugtu.
—O ka Ponas Dievas ant to?
— Kaip paprastai Ponas 

Dievas. Kaip kada iszklauso 
mano maldų o 'kaip kada ne. 
Vakar uždegiau net žvą'kutia 
priesz altorių už tai kad Bau- 
biene, kuri gyvena skersai ma
nės, puodu su verdancziu van
deniu sau ant pilvo užsiliejo ir 
likos nugabenta in ligonbute. 
Bet tokia Dievo gęradejyste 
nelankei atsitinka. Norints Po
nas Dievas ne skubus bet kaip 
kada iszklauso maldas vargszo 
ar ne?.. Norints asz, sakau po
nuliui, niėkados nepraszau del 
saves bet visados meldžiuosiu 
del kitu, visados ...

Pertraukiau ta ja kalba kas. 
kiszasi geradejystes Dievo nes 
tarne atėjo ka’rukas in kuri sė
dau ir nuvažiavau namo.

Dievobaiminga davatkėlė, 
ar ne?

GERAI ATSAKE SŪNELIS.

Tevas kalba in isavo -sūneli 
. kuris valgę barszczius:

— Taip, taip, Mikuti, val
gyk bars-zęziu's, blusi visados 

■ sveikas ir turėsi raudonus vei
dus.

Sūnelis: — Perpraszau, o 
ar, tėvelis valgai barszczius 
su n-osia, jeigu tavo nosis tokia 

| raudona? ___

jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
820 W. Centre St. Mahanoy City

TRASKAUSKAS
GRABORIUS

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA.

I

I 

¥ 
¥ 
¥

★ -X-K*-K-K-K**-K*-K*****-K***-K+***<

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

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

VISOS TRYS or
KNYGUTES

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

»
I i r 1



'"SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Du 'butlegerinei angle- 

(kasei, William Goodman, 60 
metu, 924 E. Centre uly., ir jo 
Ibode, William Burke, 28 metu 
amžiaus, Bingelis, isz Bowma- 
tno peczes, praeita Petnyczia 
likos abudu užgriauti net 150 
pėdu po žeme, artimoje Robin
sono peczes, netoli Mahano- 
jaus. Nelaime pirmiausia užti
ko Juozas Jacobs isz Park 
Crest, kuris tuojaus davė žine 
aplinkiniams butlegeriams ku
rie tuojaus ėmėsi prie darbo 
iszkasimo savo draugu isz gy
vo kaipo. Draugai be paliovos 
kasė ir jiems pasisekė juos isz- 
kasti gyvus bet labai silpnus, 
Panedelio ryta, 1 vai., ir tuo
jaus likos nuvežti in ligonbulte 
ant apžiūrėjimo. Vaistine pali- 
cija sergėjo taja vieta ir nepri- 
leidinejo žiopliu o aplinkinei 
gyventojai pristatinėjo maistu 
del darbininku kurie diena ir 
nakti dirbo sunkei kad savo 
drahgus iszkasti gyvus.

—- Vaistinei agentai aresz- 
itavojo Elzbieta Žilinskiene, 
1100 E. Market uly., už parda- 
vinejima svaiginancziu gėry
nių be laisnu. Kainininke stojo 
priesz skvajeri Pottsvilleje ant 
iszsiteisinimo.

■—■ Jonas Sliuželis, 605 W. 
Mahanoy Avė., iszsisaugojo su
žeidimu kada jo automobilius 
trerike in siena artimoje Ta- 
makves, praeita sanvaite. Sliu
želis geisdamas apsisaugoti 
ir kad netrenkti in automobi
liu kuri vare Stasys Babon, isz 
Freelamdo, pasuko in szona 
trenkdamas in siena prie plen
to. Vaistine palicija. padare 
tyrinėjimą.

•f Drabniu szeimyua aplai- 
ke liūdna žinia buk ju szvoge- 
ris, Vincas Milius, 39 metu, ku
ris kitados laike aptieka Ma- 
hainojuj, mirė praeita Petny
czia Filadelfijoj, ligonbuteje, 
sirgdamas tik viena diena. Ve
lionis buvo gerai žinomas szio- 
je aplinkinėje. Jo 'brolis Ber
nardas, taipgi aptiekorius, mi
re 51/2 meilu adgal. Velionis 
Vincas paliko paczia Helena 
(Dra'biniute) su kuria apsipa- 
cziavo 1923 mete, viena sunu, 
Vinca, tėvus, sesere, Monika ir 
du broliunius kurie gyvena am 
Heights, Shenandoryje. Bus 
palaidotas Filadelfijoj. Liūdna 
kad trys szvogerei mire in lai
ka 'szesz’iu menesiu. Velionis 
buvo szvogeriu ponios Zuzanos 
Boczkauskienes, Mahanojuje. 
Velionis gimė Shenandoryje ir 
paskutini užsiėmimą turėjo su 
Media Drug System, Filadelfi
joj-

— Kariszika registracija at
sibus 16 diena Oktoberio nuo 7 
vai. isz ryto lyg 9-tai vai. vaka
re ir tai visi vyrai kurie jau ’su
laikė 21 metu ir nesenesni 36 
metu. Gubernatorius iszdave 
paliepima uždaryti visas mo
kyklas ir bus uždrausta parda
vinėti svaiginancziu gervinu 
salinnuose ir valdiszkam mo- 
nopoliuje.

SHENANDOAH,
—■ Juozas Bagdonas, 9781 t

W. Coal uly., likos skaudžiai f
sužeistas per suspaudimą per- Lietuviai Bus Depor-
anglini karuka Locuslt Coal ka
sykloje ir likos nuvežtas in Lo-
oust Mountain ligonbute.

— Pagirdome kad gerai ži
nomas vargonininkas, profeso
rius Antanas Grigoraitis, var
gonininkas Szv. Jurgio para-i
pijoj, nuo kokio tai laiko sir
guliuoja ir likos nuvežtas ant 
gydymo iii ligonbute. Draugai 
liūdi kad prof. Grigoraitis ne- 
sveikauja ir linki jam greito 
pasveikimo. Jo vieta tuomlai- 
kinei užims prof. V. Šorys, var
gonininkas isz Szv. Vincento 
parapijos, Girardvilleje.

— Beveik visi anglinei lo- 
kalai siuns savo delegatus ant 
anglinio seimo UMWA, kuris 
atsibus 15 d. Oktoberio, Mount 
Carmel, isz 9 distrikto.

Raymond, Wash. — Czionais 
prigėrė Jos. Kappis, 69 metu 
amžiaus Lietuvys. Kaip gir
dėt tai yra Juozais Kepure. 1907 
metais Juozas Kepure gyveno 
Pittsburgh, Pa., ir buvo Pitts
burgh’o Lietuviu Mokslo Dralir 
gijois Kliubo iždininku, ir turė
jo broli ir seserį Elzbieta. Ve
lionis gimęs Lietuvoj, atvykęs 
in Amerika 1898 metuose. 
Czionais miesto iszgyve'nes jau 
14 metu. Kokiu budu jis pri
gėrė, niekas tikrai nežino. Jo 
lavona rade's vienais vyras žu- 
vaiudamafe Willopos upėj. Sken
duolis pluduriaves vandeny 
B'taczias, kojomis žemyn. Ke
pure dirbefe' Hart Mill Lentpiu- 
vej.

Isz Amerikos
Bulve Svėrė 26 Svarus

tuojami In Rusija

Patys Bolszevikai Lietuvoje 
kalba, kad Kaunas busiąs pa
verstas tvirtove ir kad daugu
ma civiliniu gyventoju turėsią 
isz Kauno iszsikelti. Kalbama
kad Bolszevikai jeszko prete
ksto masinei Lietuviu deporta
cijai in Rusija.

KAUNO GYVENTOJAI MĖ
TOMI ISZ NAMU.

Visi geresni Kauno namai 
užsakyti Bolszeviku karinin
kams ir ju szeimoms. Darant 
rekvizicijas, gyventojams duo
dama tik viena para laiko isz- 
sikraustyti. Geru baldu pasi
imti neleidžiama, nes Bolszevi
kai sako, kad ju karininkai tu-

Leetonia, Minn. — Farmeris 
A. J. Crispus atvožė in miestą 
nepaprasto didumo bulve kuri 
svėrė 26 svarus. Toji milžinisz- 
ka bulve turėjo 36 colius aplin
kui ir svėrė 26 svarus arba be
veik tiek kiek puse buszelio 
paprasto didumo bulviu.

Pasikorė Isz Sarmatos

Canton, Ill. — Loyal Widg- 
er, asztuoniu metu vaikas, taip 
susisarmatino kad likos iszbar- 
tas per savo daraktorka už ko
ki tai maža prasižengimą mo
kykloje, kad pasikorė. Darak
torka paliepė jam nusiduoti in 
kamaraite už nepaklusnumu ir 
'ten pasikorė ant diržo.

[ PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau mano pusbrolio, 
Kazimiero Mikalausko, kuris 
1921 mete gyveno mieste Rock
ford ar Rockport ir nuo Ito lai
ko nieko apie ji negirdėjau kur

KAZIMIERAS MIKALAUSKAS

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri ( 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. _• 
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

Frackville, Pa. — Mare, 20 
metu, duktė Jono Žemaicziu, 
28 S. Baliett uly., mirė namie 
praeita Sereda sirgdama koki 
tai laika. Velione paliko tėvus, 
sesere Ona ir 'broli Juozą. Lai
dotuves atsibuvo, privatisz’kai 
praeita Subata.

—• Del nekuriu žmonių di- 
džia'uisia nelaime yra, kaip jie 
galvoje apie kitu laime,

Nepaprasta Priežastis 
Persiskyrimo

Aleksandria, N. Y. — Už tai, 
kad jos vyras gėrėjosi pui
kioms kojelėms kitu moterių 
bet niekados nepagirdavo sa
vo pacziules kojelių, paeziule 
Arthuro DeLong užvedė skun
da ant persiskyrimo nuo savo 
vyro. Sudžia liepe parodyt mo- 
terei savo kojeles o kada pama
te asztunto numaro czėverykus 
kuriuose talpinosi placzios ko
jos, pripažino (teisybe Arthurui 
kad neturėjo progos gėrėtis ko
jele savo pacziules. Porelei pa
liepė eiti namo o paežiai pasa
kė kad jeigu da karta priesz 
juos stos su skundu tai ja už
darys kalėjimo.

ri patogiai ir gražiai gyventi. 
Kauno ulycziose atrodo, kad 
visas Kaunas kraustosi, nes 
kasdien ulyežios pilnos vežimu 
mantos prikrautu. Inteligentu 
ulycziose- nematyti. Tie, kurie 
nėra dar suimti, yra iszvyke in 
provincija ar isz viso neiszeina 
isz namu. Apskritai Kauno uly
cziose labai mažai tesimato

jis dabar gyvena. Kas apie ji 
žinotu meldžiu man praneszti 
už ka busiu dėkingu. Adresas:

Peter Laužikas,
142 Chamberlain St., 

t.84) Plainsville, Pa.

Lietuviui, nes jos pilnos Rau- 
donkareiviu ir Žydu.

SZV. KAZIMIERAS JOS 
NEPAŽINS.

Lietuvoje buvusi Szv. Ka
zimiero draugija kuri leisdavo 
Katalikiszkas knygas, dabar 
jau pavadinta: ‘ ‘ Raudonoj i 
Vėliava.’”

Holyoke, Mass.—John Suro
wiec., 54 metu amžiaus, nužudė 
savo paczia 39 metini amž., pa
skui pats nusižudė, nuszokda- 
mas nuo tilto in kanala. Prie
žastis nežinoma. Angliszkas 
laikrasztis sako, kad Surowiec 
buvęs Lietuvys, o jo pati Len
kei. Bet Surowiec yra aiszkiai 
Lenkiszka pavarde, bet Holyo
ke’o Lietuviu jis nebuvo žino
mas. Gal jo pati Lietuve o jis 
Lenkas.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasĄ znas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

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

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz
ko jo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................... 25c

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

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 1S2 puslapiu..... .35c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeikįos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ................................ 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brole! 
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- 
nūs prigauna. 58 puslapiu........ 15u

No. 132 Trys istorijos apie /a 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20e

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu...........................15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................  20c
z No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ....................................15c

Elliott Rooseveltas Kapitonas Oralaivystes

Elliott Rooseveltas, prezidento Roosevelto sūnūs, likos 
nesenei prisiegdytas kaipo kapitonas oralaivystes ir visu 
lekioto j u. Apėmė jis savo nauja dinsta ana diena Wright 
Field, Dayton, Ohio. Elliott prisižiuro planams naujo ero- 
plano kuri jam rodo generolas H. H. Arnold.

Tautiszkos Milicijos Seimas

Tautiszkos Gvardijos seimas atsibus szimet nuo Oktobe
rio 17 lyg 19 dienu, San Antonio, Teksuose ant kurio su
važiuos tukstaneziai kareiviu isz visu szaliu apsvarstyt 
geriausia būda apgynimo savo tėvynės. Jau prasidėjo fe
nais mobilizacija kareiviu po vadovysta brigadiero ge
nerolo Walter De Lamater.

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
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisei atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu............................... 35c

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

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
jkialbtojas. 63 puslapiu.......... 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.....................l'5c

No. 1.24 Dvi istorijos apie Dvari-
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61
puslapiu ..........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ................ 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.............15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu - .-15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
Nikitas. 61 puslapiu .................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; 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 
Duktė akmeaoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu...................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tamas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ..........15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ......................................,.15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ................................................ 15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 4fl 
puslapiu ..........................................15e

No. 158 Keturios istorijos api< 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu...........................15e

No. 160 Keturiolika istorijų 
p;e Po laikui; Onytės laime; Per ne* 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszka 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api« 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, 
esi, žvaigždes ir kitus daiigiszkus ka
rius; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

No. 161 Keturios istorijos apia 
Ant prapulties kranto; Mistras i* 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz kef 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25c

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10«

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydu# 
vyras. 137 puslapiu.................... 25c

No. 164 Septynos istorijos api» 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®

No. 165 Asztuonios istorijos apirf 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunue 
I Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus............................... 15e

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul- 
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 2»«

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu...................... 25o

Ne. 171 Vieniolika puiku Mtori- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumb; Su Dievu; Grig's 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15»

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi..:,................35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites,. vaizdelis; Gudra» 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke .............................................

“SAULE”
Mahanoy City, Penna.

Serganczios Mergaites 
Poterei Iszklausyti

•Chicago, — Regina Kondrak, 
deszimts metu mergaite, nega- 
dejo siausti kaip jos drauges 
nes* turėjo sėdėti namie arba 
stumdytis ant ratines kėdės su 
kuria važiuodavo. kas ryta in 
mokykla. Važiuodama iii mo
kykla, kas ryta pakeliui užei
davo in Szv. Onos bažnyczia 
mels is ir praszyti Szv. Onos 
kad sugražintu jai sveikata ko
jose. Karta kada mergaite nu- 
szlubavo prie altoriaus, 'kokis 
tai vaikas szposaudamas pavo
gė jos ratine 'kode. Kada mer
gaite pasimeldus norėjo va
žiuoti i'n mokkla, kedeg niekui 
nerado. Mergaite puolė ant ke
liu su aszaromis ir melde Dievo 
kad sugražintu jai sveikata. 
Staigai mergaitei smarkiai su
drėbėjo ant viso kūno, pasiju
dino isz vietos ir pati be jokios

pagialbos nuėjo namo. -

—• Ant pažiūros nepaisyk. 
Sufeiriiikime ne viena motore 
turi linksma veidą, bet tan
kiausi nusidavineje in lova st. 
aszaromis.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztilcimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

MM

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeV Telefonas 532-J

Skaitykite “Saule”

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu da ne
buvo Lietuviu 
kalboje ir bu
site užganė
dinti! Jeigu 
jumis patis pa
tiks parodyki
te savo drau
gams. 10c už 
viena;3 už 25c
arba 20 už $1.00 su Konvertoms ! 
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE

DABAR PRIESZ LAIKA !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 9£ coliu ilgio, 

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

pinigus per Registravota laiszka. 
Adresas:

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

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITE

t

. ■>. . t.
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