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Prezidentas Rooseveltas Už
rinktas. Trecziu Kartu Pasi
liko Prezidentu Suv. Valstijų, 
Aplaikydamas 25,000,000 

Balsu

GRAIKAI PLAKA ALBANUS
Daug Italu Paimta In Nelaisve; 
Daug Kaimeliu Bombarduoti

Mokslo Sanvaite

FRANKLIN D. ROOSEVELT
Washington, D. C. — Prezidentas Rooseveltas likos isz- 

rinktas trecziu kartu ant prezidento Suv. Valstijų, kas yra 
nepaprastu nuotikiu nes da ne vienas prezidentas nebuvo 
iszrinktu Amerikoj trecziu kartu. Prezidentas Rooseveltas 
atvažiavo in Washingtona Ketvergo ryta kuri pasitiko net 
300 tukstaneziu žmonių, sveikindami ji karsztai. Preziden-

Anglikai Bombardavo 
Vokieczius Ir Italu

Miestus
Atėnai. — Graikiszki karei- 

vei smarkei bombardavo pozi
cijas aplinkinėje Avzono kur 
suardė Italiszkas eroplanu sto
tis užmuszdami daug žmonių. 
Daugelis trukiu atveža Italisz- 
kus nelaisvius in Salonika. 
Prie loaninos Graikai paėmė 
in nelaisve penkis regimentus 
Italu.

Italiszki laivai užklupo ant 
keliu Graikiszku laivu paskan- 
dydami juos su laivoreis. Mies
tas Palorima ir aplinkinei kai- 
melei nukente daug nuo Ita- 
liszku eroplanu.

Vela Vokiszki eroplanai bom
bardavo Londoną, Southamp- 
tena ir Liverpuli bet už tai 
Anglikai atkerszino Vokie- 
cziam bombarduodami Brema 
ir Emdeno laivu dirbtuves. 
Emdene uždege aliejaus stotis 
ir net 30 ugniu kilo isz prie
žasties numestu bombų.

Anglikai taipgi bombardavo 
Neapoliu kur užmusze gana 
dideli skaitlį gyventoju.

Graikai žengia pirmyn kas
diena ir plaka Italus ant visu 
fruntu nes Italai randasi tarp 
kalnu ant kuriu Graikai turi 
savo drutvietes isz kuriu lei-

20 Bažnyczios Sugriau
tos; 79 Sunaikintos
London. — Vyskupas diece

zijos Southwark pranesze val
džiai buk jo diecezijoj Vokie- 
cziai sugriovė 20 bažnycziu ir 
79 sunaikino kad negalima jo
se laikyti pamaldas. Asztuonio- 
lika dvasiszkuju likos užmusz- 
ta ir sužeista laike metimo 
bombų per Vokieczius.

Anglikai Bombardavo 
Le Havre

London. — Angliszki eropla
nai bombardavo miestą Le 
Havre, nuo kuriu bombų kilo 
daugybe ugniu kurios buvo 
matyt net už 25 myliu. Angli
kai padare milžiniszkas bledes 
ne tik czionais bet ir nekurto
se dalyse Vokietijos kur bom
bardavo daugeli fabriku ir 
amunicijos stotis.

VOKIECZIAI
APVOGINEJA 

FRANCIJA
NUO MAISTO IR VYNO.

London, Anglija.—Nuo kada 
Vokiecziai paėmė Francija po 
savo padu, apvogė taji sklypą 
nuo visokio maisto ir vyno o

Graikai Atspyre 
40,000 Italu

Bitoli, Jugoslavija. — Gyven
tojai aplinkinėj Koritza iszbe- 
go in saugesnes vietas nes mie
stas yra bombarduojamas per 
Graikus kurie apsiaubė 40 tuk
staneziu Italiszku kareiviu ant 
Macedonijos kalnu. Italai likos 
apsiaubti isz visu pusiu arti
moje Koritzos tarp kalnu ir ne
gali iszsigauti be didelio pavo
jaus nuo ' Graikiszku armotu 
szuviu. Graikai taipgi paėmė 
miestą Biglista, tris mylės nuo 
Graikiszko—Albaniszko rube- 
žiaus.

Graikai kovoja smarkei ir 
nepasiduoda ne žingsnio Ita
lams kuriems jau atsinorejo 
užklupinet ant Graiku tarp 
staeziu kalnu ir jeszkoti ju 
kaip laukiniu zuikiu nes Grai
kai pažysta savo mylimus kal
nus ir žino kur žengia kožna 
žingsni todėl sziadien yra už
ėmė geriausias pozicijas.

Nelaime Ant Geležin
kelio; 24 Užmuszti
London. — Ane geležinkelio 

Penzance—London atsitiko ne
laime per nuvirtima trūkio nuo 
begiu kurioje žuvo 24 žmones, 
daugiausia isz tuju buvo ka- 
reivei keliaujanti namo ant

“Mokslas del Laisves” yra obalsis Amerikoniszkos 
sanvaites kuria apvaiksztines nuo Novemberio 10 lyg 16 
dienos po visa Amerika. In vakarines mokyklas praeita 
meta atsilankė net 8,000 in publikines mokyklas mokytis 
kaip būti gerais ukesais, kaip iszmokti aplaikyti ukesisz- 
kas popieras, skaityti Angliszkai ir mokytis naudingu 
darbu.

tas pasakė kalba prie Kolumbo stovylo, iszreikszdamas 
savo szirdinga padėka del Amerikoniszku ukesu už iszrinki- 
ma jo duodami jam daugiau kaip 25 milijonus balsu, dau
giau ne kaip kada aplaike kokis kandidatas ant prezidento.

Jo prieszas Willkie aplaike daugiau kaip 21 milijoną 
balsu ir yra užganadintas isz tokios paszialpos. Preziden
tas Rooseveltas pasiūlė savo prieszui valdiszka dinsta bet 
ar Willkie ji priims tai da negirdėt. Willkie dabar iszke- 
liaus in Vakarus ant pasilsio ir pripažysta kad iszrinkimas 
Roosevelto buvo teisingas ir užganadinantis. Viso balsuo
ta 'Utarninke laike rinkimu, daugiau kaip 49 milijonai uke
su. Tikėkimės kad per iszrinkima Roosevelto jis dabar 
stengsis pataisyti apverktina padėjimą czionais ir steng
sis pagerinti būvi gyventoja.

NUŽUDEE SAVO 17 METU PACZIA

Su Kuria Apsipacziavo Tik
3 Menesiai Adgal

votas ir pasakė palicijai buk 
buvo persiskyres su paezia ir 
taja diena atvažiavo pas jos 
tėvus susitaikint ir ja iszsive- 
že automobilium ant pasivaži
nėjimo. Kelionėje jiedu susi
barė isz naujo, vyras pradėjo 
ja plakti ir ant galo užsmaugė 
ja ant smert.

Allegan, Mieli. — Suplaktas 
kaišei, lavonas Mrs. Dale Dar
row, 17 metu amžiaus, nuotaka 
tik -trijų menesiu, likos suras
tas užkastas duobėjo ant neto
limos farmos in 12 valandų vė
liaus, nuo kada jos vyras pri
sipažino buk ja nužudė.

Vyras likos vėliaus areszta-

Porele Susilaukė 30-to 
Kūdikio

Conway, S. C. — Paeziule 
Edwardo Roberts ana diena

džia smarkia ugni ant savo 
prieszu.

Bolszevikai Iszvare 
100,000 Lenku In

Siberija
Washington, D. C.—Lenkisz- 

kas ambasadorius czionais ap
garsino tolimesnes informaci
jas kas kiszasi iszvarymo Len
ku in Siberija po apėmimui ju 
sklypo. Tuos nelaimingus iszve 
že melagingai, Bolszevikai pri
žadėjo jiems darinis ant ūkiu, 
fabrikuosią ir kasyklosia, bet 
tai buvo melas. Iszvare ne tik 
ūkininkus, bet kunigus, dakta
rus, darbininkus, advokatus 
ir kitus žmones o in ju vietas 
pargabeno savo gyventojus isz 
gilumos Rusijos.

Isz paežio Lvavo miesto isz- 
vežta net szimtas tukstaneziu 
žmonių. Ne tik iszsiunte Len
kus, bet Žydus, Ukrainus, Lie
tuvius ir Rusus, kurie prieszi- 
nosi Bolszevikiszkai valdžiai. 
Tie nelaimingi likos iszvežti

ypatingai senoviszko szampa- 
no, todėl dabar Francijoj keti
na užeiti iženklyvas badas. Vos 
Vokiecziai inženge in Francija, 
pradėjo apipleszinet magazinus 
ir kremus nuo visokio maisto, 
taipgi ir visokius grudus ko
kius tik surado pas ūkininkus. 
Taipgi paėmė visus geležinke
lius su kuriais iszgabeno taji 
maista skaitlyje milijono bu- 
szeliu in Vokietija.

Biblija Nesiprieszina 
Sav-Žudystei

Wichita, Kans. — Perskai- 
czius Biblija ir neradus joje 
ne žodelio idant butu griekak 
atimti sau gyyasti, Agnes Lay
man, 72 metu senuke, atėmė 
sau gyvastį palikdama sekan
ti laiszkeli del likusios szeimy- 
nos': “Persitikrinau jog asz 
esmių del mano vaiku didelia 
sunkenybe ir jie manės jau ne- 
apkenezia. Todėl nėra man vie
tos ant szio svieto ir geriau 
bus jeigu nueisiu ant amžino 
atsilsio.”

trumpos vakacijos isz kares 
lauku.

EROPLANAS PATAI
KĖ IN KALNA

DESZIMTS ŽMONIŲ 
UŽMUSZTA.

Salt Lake City, Utah — Uni
ted Airlines pasažierinis ero- 
planas, lekentis isz Oakland, 
Kalifornijos, trenke in kaina 
artimoje czionais ir susidaužė. 
Deszimts žmonių žuvo ant vie
tos. Mainoma kad tame laike 
krito ‘sniegas todėl pilotas ne- 
patemino stataus kalno in ku
ri trenke visu smarkumu. Kė
lės valandas ptiesz tai pilotas 
davė žino per reidio kad jis 
randasi 8,000 pėdu augszczio 
ir viskas buvo gerai. Valdžia 
tyrinėja taja baisia orine ne
laime.

ATIDAVĖ PUSE
SAVO TURTO 

VAIKAMS
KURIU TĘVA NUŽUDĖ.

Gaylord, Mich. — Netikėtai 
užsibaigė teismas Italo, Luigi 
Surroto, už nužudymą savo 
szvogerio Angelo Mantos. Po 
teismui Surroto apreiszke su- 
džiui buk jis atiduos puse savo 
turto del sierateliu nužudyto 
szvogerio, kad tik ji neuždary
tu kalėjime. Kada džiure iszra- 
do ji nekaltu, Italas priėjo prie 
kožno ir pabucziavo rankas, 
dekavodamas jiems už iszradi- 
ma ji nekaltu. Dabar Surroto 
priėmė vaikus po savo pasto
gių, norintis pats turi szeszis 
vaikus bet savo prižadejima 
iszlaike po prisiega.

Pavogė Numirėlio 
Graba

Owensboro, Ky.— Ana die
na naszle po mirusiam Newton 
Hastings užvedė skunda priesz 
Universal Burial kompanijos 
kapines buk kas tekis pavogė 
brangu graba kuriame likos 
palaidotas jos vyras. Už graba 
buvo užmokėjus 800 doleriu. 
Kada iszkase kuna kad nuvež
ti ant palaidojimo pas savo tė
vus in Baristown, moterėlė net 
nutirpo pamaezius kad jos my
limas prisiegelis radosi pras
tam, grabe sukaltame isz pras
tu lentų, kuris buvo vertas ne 
daugiau kaip deszimts doleriu. 
Kas pavogė graba tai lyg sziai 
dienai palicija negali susekti.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI? I

LAIVAS PASKANDYTAS PER VOKISZKA 
SUBMARINA - 70 DIENU ANT MARIU

Du Laivorai Gyveno Per 70 Dienu Ant Mariu 
Mažoje Luotelyje — Kiti Nusižudė

Ir Szoko In Mares j

§ Amerikos žmones taip 
myli visokius saldumynus kad 
sureikalauja kas minuta po 
tūkstanti svaru korninio siru
po ant iszdirbimo tuju saldu-

pagim.de savo prisiegeliui tris- 
deszimta kūdiki. Isz tuju 24 
yra gyvi o kiti mirė. Robertas 
yra farmeris ir vos užsilaiko 
ant savo mažos farmos.

in giluma Siberijos kaip Ka
zakstan, Troicka, Czelabinska 
ir Petropavlovską, be jokio 
maisto ir reikalingu dalyku 
del pragyvenimo, kurie pasili
ko ant Dievo valios.

§ Puse isz visu padirbtu 
paperosu Amerikoj yra pa
dirbti vienoj valstijoj. Ameri
ka padirba paperosu kas mi
nuta už 2,000 doleriu.

mynu.
§ Amerikonai yra dideleis 

rukikais kad sunaudoja taba
ko ant paperosu ir cigaru po 
l,G00 svaru tabako kas minu
ta.

Nassau, Bahamos Salos.—Du 
laivorei apdeginti juodai nuo 
saulės spinduliu, pus-gyvi, ran
dasi ezionaitineje ligonbuteje, 
kurie plaukinejo ant mariu per 
70 dienu padarydami net 2,600 
myliu, 16 pėdu ilgio luoteleje.

Robertas Tapscott, 19 metu 
ir Wilbert Widdicombe isz 
Valijos, buvo tieji laivorei a- 
pie kuriuos seni laivorei kalba 
kad tik stebuklui iszliko gyvais 
po tiek dienu vargo, bado ir 
tiroszkulio.

Widdicombe apsakė dakta
rams ir kitiems jog kada ju lai
vas likos paskandytas per Vo- 
kiszka submarina, 500 myliu 
nuo Azorų, praeita Rugpiuczio 
(Aug.) menesi, tai tik septyni 
vyrai iszsigialbejo ir plauke

luotelyje, neturėdami vandens 
ne maisto per septynes-de- 
szimts dienu.

Likusieji penki, suvalgė ka 
turejjo ir iszgere vandeni', po 
tam du negalėjo is'zlaikyti kan- 
kiu, szokdami in mares o penk
tas perpjovė sau gerkle, nes 
neteko proto. Palsilikia tik du, 
pagavo in audeklą kiek galėjo 
vandens laike lietaus ir maiti
nosi su pagautomis 'žuvimis. 
Ant galo priplaukė prie Eleu- 
thera salols ir vėžliojo ant 
kranto, kada juos užtiko miela- 
sizirdingas ūkininkais, davė 
prieglauda po tam nu'veže in 1L 
goribute. Widdicombe sake, 
jisai prieisz tai Svėrė apie du 
szimtus svaru, bet kada ji sura
do, tai svėrė-.tiktai szirnta sva
ru.

pagim.de


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Advokatas Roy Gillespie, isz 

San Francisco, Kalifornijos, 
puikei atsimokėjo savo pacziu- 
lei kuri be paliovos zulino su 
automobiliam su kitais. Kada 
po jo mircziai jauna naszlele 
atidarė testament a, persitikri
no kad jos vyras paliko jai tik 
viena, doleri o savo szoferiui 
pĮeriikesdesžim te tu k s t an ežiu 
doleriu.

Dabar naszlele gretinasi prie 
gzbferio su taja. vilczia jog su 
ja apsipacziuotu ir pinigai jai 
pasiliktu. Bet testamente advo
katas uždraudė szoferiui paim
ti sau už paczia jo nUszle nes 
prieszingai pinigai dings.

. e ’ y,
Liberaliszkas Žydu rabinas, 

Benjaminas Neuman, isz New 
Yorko, nemažai nustebino vi
sa tikejimiszka svietą apreiksz- 
damas buk netiki in tai idant 
toblyczios šu Deszimts Prisa
kymais Dievo, paduoti Maižie- 
tszini ant kalno Sinajo, buvo 
paduoti jam per Dieva. Rabi
nas pasakė, jeigu jo mintis, 
kuria iszreiszke, butu prieszin- 
|ga tikėjimui, tai gali ji prasza- 
lint isz szkalos. Kabina nei-sz- 
varys isz -szkalos o ypatingai 
czion Amerikoj. Senovės lai
kuose už toki iszpažinima sa
vo nuomones butu užakmena- 

,votes gyvu. Tokiu atsitikimu 
(tuose laikuose buvo daug pra- 
Įeityjė. Sziadien kitokį laikai. 
Sklypai apsiszvieczia ir su
pranta jog kožnas žmogus turi 
liuosa norą tikėti kaip jam pa
tinka.

Taigi, rabinas iszreiszke sa- 
yo nuomone ka 'kiti rabinai nuo 
senei maustė bet bijojo iszsi- 
žiot ir tai ne tik rabinai bet ir 
dvasiszkieji kitu tikėjimu taip 
mane.

paszaukti per drafta in Ame- 
rikoniszka kariuomene, tai di
delis -skaitlis Vyrh buvo netin
kami prie tarnystes in kariuo
mene. Net baisu .pamislyt kad 
beveik puse isz musu jaunuo
menes .serga'lyti-szkoms ligoms 
ir yra netinkami prie nieko. 
Kokia ateitis bus tuju invali
du kurie netinka prie nieko?

Jau tieji reformatoriai isz- 
tikruju pasiuto nes Arkansuo- 
se legislatura. iinnesze byla ku
ris szventadieniais uždraus lo- 
szima. boles, žuVavimo, parda- 
yinejima laikraszcziu, Sulaikys 
ėjimą trukiu, uždarymą teatru 
o net ir važiavima. automobi
liais kaipo ir rinkimą pinigu 
bažnycziose. Ar-gi ne pasiuto 
tieji Protestoniszki reformato
riai! In ka tasai laisvas sklypas 
Amerika, pavirto? Kaput!

Visi gales turėt vaikus (isz- 
skiriant vyru) kaip pranaszau- 
ja du žymius Amerikoniszki 
profesoriai isz Kalifornijos 
universiteto, daktarai -Everett 
ii‘ Bordenhue, pagal ju tyrinė
jimą per daugeli metu. Bandy
mus darė su vitaminu ant žiur
kių su didele pasekme. Dakta
rai įsako kad moteres, kurios 
buvo bevaikes per daugeli me
tu, galės- dabar gimdyt vaikus. 
— Nothing doing, gentlemen!

Vokietija Padare Su
tarti Su Japonija

Nekurie vyrai klausia: “Ko
kis yra skirtumas tarp jaunos 
moteres ir dolerio?

Doleri žmogus spaudžia, vi
sados o motere tik kaip kada.

Moteres klausė: “.Kokis yra 
skirtumas tarp vyro ir dole
rio?”

Nėra jokio nes ne vieno ne 
kito ilgai nei-szlaiko.
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■menuo kaip tajio ])-aliuosiio-- 

tas- isž 'kariuomenes bet vos ap
sivilkės kainiietiszkus ma-rsz- 
kinius ir i n si lindės in drobines 
kelnes, kaip Įi-ajuto apszmur- 
ges. Jis bandė surasti priežas
tį tokio jautimo. Ar butu 
“slunkta” pagavos daržinėje 
ar gumbas ji pjauna? Rodėsi 
kad jam kaž ko truko, vienok 
isz karo jis gryžo -sveikas, su 
visoms kojoms ii- rankoms, o 
jo ka-imie-tisizkas apsiredymas

-

Planieta “Mercury”

Heinrich S-tarmer, specia- 
liszkas Vokietijos pasiunti
nys in Japonija, turėjo svar
bu posėdi su Japoniszku už- 
rubežiniu pasiuntiniu, Yosu- 
ke Matsuoka, po padarymui 
svarbios sutarties su Japoni
ja.

Pabėgėlis Isz Egipto

I Musu klabinimas nenuėjo 
ant niek. Daugelis musu skai
tytoju prisiuntė užsivilkusia 
užmokesiti už “Saule” su pa- 
dekavonems nes sako buk ne
žinojo kada iszsibaige ju lai
kas. Bet da randasi tokiu ku
rie neprisiunte užmokesti, del 
;tūju palauksime kėlės .sanvai- 
tes o jeigu neprisiims tai bus 
iszbraukti isz knygų musu ge
ru skaitytoju.

Meldžiame visu tuju tpasi- 
jskubint nes po tam graudinsis.

'Pennsylvanijoj randasi žmo
gelis kuris apsipacziavo su 
■.septynioms moterems. Dabar 
jis prisipažysta kad ne yra pil
no proto. — Ir musu tokia nuo
mone nes žmogus, kuris turi 
tokia drąsą apsivesti septynis 
kartus, negali turėti pilna pro
te.

Beveik su kožna diena, per- 
sitraukimu kares, prisiartina 
ji arcziau -prie musu pakrasz- 
cziu ir kas diena kerszina mu
su Aimeriko-niszkui bizniui. Ir 
jeigu kare toliaus trauksis tai 
vis arcziau prisiartinęs prie 
Amerikos ir tai yra teisybe 
kaip du ir du yra keturi.

Telegramai pranesza buk 
Iszpanija yra pasirengus pri- 
gialbet Vokietijai ir Italijai o 
Vokiszka. diktatūra kerszina 
iszstumimu Anglijos isz Euro
pos, Afrikos ir Azijos.

Jeigu tas atsitiktu tai Hitle
ris, Mussolini ir Japonijos Mi
kado apžiotu visa svietą ir ker- 
szintu ekonomiszku padėjimu 
Amerikai. Turėkime tai ant 
minties nes taip tai atsitiktu 
jeigu toji traice apžiotu svietą.

Adlam Ahmed, Turkiszkas 
hotelinis tarnas, isz Egipto, 
kuris pabėgo in Amerika, 
yra dėkingas kad pribuvo in 
laisva sklypą kur neszvilpia 
bombos virszui gaivu. Pribu
vo jis ana diena ant laivo in 
Jersey City, N. J. Laiko jis 
Moset Levitt isz Palestinos 
kuri taipgi atplaukė ant to 
paties laivo.

tik in darba jis neidavo kai.p 
imdavo, .lis žiovaudavo ir tam- 
pydavosr ir pavydėdavo savo 
kaimynui, Ernestui, kuris dai
navo ir szvilpavo kai pauksz- 
tukas.

Teisybe ir tas, kad Ernešta-s. 
gryž-es namo isz lauku, rasda
vo jaunute žmonele besiszvais- 
ta-nt po stnba. Anatolis szita 
apgalvodamas, staiga apsi- 
szvie-te. Jam reikėjo žmonos-— 
sztaii kur visa beda, 'tuno! To
dėl, lyg taip isz kalbos, jis ir 
prisiminė apie tai savo tėvui 
Nadosziui vakare, prie vaka
rienes.

—- Sriubu virimas, tai ne 
vyru darbas — sake Anatolis. 
— Butu nebloga turėti žmone
le apie namus.

Abu vyrai -susėdo prie kros
nies, -atrėmė alkūnes in kelius, 
leido žodžius iszreto ir lyg juos 
mete in .sprang-sanezia ugnele:

—- Pavyzdžiui, yra Trijane
te, — tarė sūnūs.

— Racziaus duktė?
— Taip, ji mikli ir gyva ir 

nelaiko. abieju kojų vienoje 
kurpėje.

— Et, ko tu paisai to? Ji 
neturi nei-skatiko — tris, ketu
ris akrus žemes daugiausia.

— Apie tai reikia dar pa
žiūrėti. Žmones teisybe sz-neka 
kad Raczius pinigu visai n-etu-

Darbinis arklys daugiau at- 
nesza naudos svietui ne kaip 
tas, kuris traukia puikia, karie
ta arba eina lenktynėm. — Pa- 
nasziai yra. ir su žmonimis.

Tarp studentu universite
tuose Rusijoj, atsibuna. daug 
savžudyscziu isz priežasties 
stokos maisto ir priderenczio 

• gyvenimo. Moskvoje atsibuna 
\įsa vžudirtetos , ant . kasdieninio 
paredko. Valdžia duoda visai 
maža užlaikyma Studentams 
isz ko jie negali gyventi ir ve- 
luk pusižudyt ne kaip varga 
kensti.
|> --------:*------

Kada, daktarai peržiūrinėjo 
įjąuns vyrukus kurie likos

Prezidentas Rooseveltas lai
mėjo trecziu sykiu ant prezi
dento Suvienytu Valstijų.

Taip žmones sau vėlino ir 
iszrinko žmogų kuris valdys 
Amerika vėla per keturis me
tus. .„. .. . ... .

Willkie ant rytojaus nusiun
tė prezidentui telegrama su 
gerais linkėjimais laimingai 
valdyti szi garbinga sklypą.

, O mes? Nekurie jaucziame 
vieni prie-sz kitus neapykanta, 
plūstamos ir keikiam, vieni ki
tiems esame nevidonais už po
litika ir net szeimynose yra ne
sutikimai. Ar taip privalo bū
ti? Jeigu politikierei po rinki
mu paduoda sau prieteliszkus 
delnus tai kodėl mes turime už 
juos ėstis ir būti nevidonais 
vieni kitiems?

Politika tai ne prietelisžku- 
mas žmogaus — toji ateina ir 
praeina o draugiszkumas vis 
pasilieka draugu ir prietelium.

ISZPILDE KAPITONO 
PALIEPIMUS.

Naujai paskirtas kapitonas 
iszkelo bankieta del -savo regi- 
mento ir kada visi jau susėdo 
prie stalo, paszauke: “Na, vy- 
rucziai, meskites ant maisto be 
mielaszirdystes, apsieikite su 
juo kaipo su didžiausiu’neprie
teli u m.”

Po bankietui kapitonas pa
regėjo viena isz .seržantu ne- 
szau.tis dvi bankas arielkos po 
mandiera. -Sulaikęs ji paszau
ke:

— Ka tu veiki su tom dviem 
bonko-m-s arielkos?

— Asz pildau jusu paliepi
mu, jusu didybe. Jeigu neuž- 
musziau savo neprieteliu tai 
turiu ji paimti in nelaisve.

Kapitonas nieko neatsake 
ant to tik gardžiai -nusijuokė.

§ Amerikoj mirszta tiek 
daug žmonių kas valanda, kad 
in-sziurenc kompanijos iszmo- 
ka posmertines giminėms kas 
minuta. po 1,500 doleriu.

—- Barbados, Indija, iszdir-

— Dairykis kitur jeigu nori 
žmonos, — pasipiktinęs t-are 
senis. — Kodėl ne Deszampo 
dukterį? -Sztai kur puiki mer
gina tau, ir ji turi nemenka 
kraiti. Tikrai mergina tau.

—- Isztiesu, reikes apsižiūrėti 
apie Trijanete, —- atsiliepė -sū
nus.

Ir visa sekanezia. dieną, ei
damas paskui pinga jis galvo
jo ir galvojo taip giliai kad ne
matydavo lauko, kuriuo ėjo, ir 
prabusdavo tik kuomet jau- 
cziai atsiremdavo ir kaimyno 
ežia lauko gale. Dienos plauke 
ir niekas, net geras vyno -stik
lelis, neinsitengdavo įsusirupi- 
nimo nuvyti. Tėvas nei girdėt 
nenorėjo kalbant apie Trijane
te. O vienok’ ji buvo linksma, 
smagi ir graži, mergyte. De- 

'szamipo dukterį laikyti namuo
se butu nei puses neverta tiek, 
kiek ta laksztingala Trijanete, 
kuri czirpeno ir lakstė per visa 
diena.

Deja, teisingai sakoma bu
vo, kad raczius negalėjo savo 
dukterei nieko kito duoti apart 

i mažo žemes sklypelio. Pinigu 
nei skatiko. Kas liko daryti? 
Anatolis kratė, savo smegenis 
bet nei'sžkrate n-ei vienos idėjos 

-kuri, butu buvusi’ko.nor.s ver
ta. Bet syki, vięna popieti gry- 
žes namo, jis patemijo savo tę
va kietyje slepiant -skrynute 
kampe, kur laikoma krusziai.

ba daugiausia malaso kuri isz-,Tas ji labai suindomino bet ne
siuntinėja in visas dalis svieto sake nieko, kadangi Anatolis 
po 15 galonu -kas minute. isz mažens buvo nedrąsus vai-

v .S kinas,
Sekanti ryta jis nuėjo kielių 

ir atplesz-e lentas. Pasiknise-s 
sziauduo-se užeziupo senovisz- 
ka skrynute, kuria -atidarė. Isz 
jo's iszpuole ryszuliai penkinių. 
Anatolio burna isz-sižiojo labai 
pla-cziai ir jis gerai apsidairė 
ar nieka-š- jo nemato. Tada jik 
atsargiai ir isz lėto suskaite pi
nigus.

Dvylika tuks-taneziu franku! 
Szt-ai jis, savo rankose, turėjo t 
Ivylika tiiksitancziu franku —Į 

a-psitciszusiu ryszuliu panasziu 
in ryzus. Tas lyginosi naujai 
daržinei, galvijams pievose, 
maszinoms akyj, pasiturejima, 
gyvenimą, laime — viską su- 
raisziota šztai. szitoje -skrynu
tėje! — O, Trijanete! Kad tik 
Trijanete turėtu tiek pinigu! 
Bet, galu gale, ar jam nepri
klausė dalis 'szi'tu pinigu ? Ar 
tėvas jam atidavė jo dali moti
nai mirus? Todėl —

Ta vakaru, jis susitiko su 
Trijanete ties darželio tvora. 
Ir kalbėjo jie, kalbėjo. Galėjai 
matyti kad jie ginezinasi delei 
kaž ko. Pusiau pas-znibždomis 
ji vis kartojo griežtus “ne, tas 
mums atnesz'tu nelaime.”

Bet -ant -galo atrodė kad jie 
susitaikė. Buczkis antspaude 
susiturima. Szeszeliai iszsi- 
skirsfe kas kur savo keliais in 
na kt i.

Tėvas Nadoszius nėjo savo 
iždo lankyti kasdien. Jis jo ne
lietė niekad, tik tuomet, kuo
met norėjo padidint. Tokiu bu- 
du turtas augo tenai patam
siuose, mažu po mažu, nelygi
nant morkva po žemėmis. Be 
abejones jam jis nenesze nau
dos. Sau jis niekad neeme nei 
skatiko. “Padek akmeni -savo 
vietoje,” —- kaip La Fontaine 
kad sakytu.” Bet ar nežinote, 
žmones, ka galima butu tuo 
auksu padaryti? Daugeli daig
iu: pasistatyti nauja namuka, 
nusipirkti puikia, gražia linei- 
ka, taip,, tami-sta, net galėtu
mei turėti tokias puosznias 
drapanas kai pono! Bet, tur
tas gulėjo fenai tamsoje: pini
gai pele jo skylėje po grindi
mis. Senukas turėjo kur kas 
daugiau negu jam reikėjo ar
kada nors reiketu. Tas turtas 
buvo neinvykintas sapnas — 
teisybe pasakius, szyksztuolis 
buvo ir poetas..

Todėl atėjus dienai, kurioje 
senis Nadoszins .pamate jog jo 
-turtas dingo o sykiu dingo du 
zuikiai — jis kone isz galvos 
iszejo. Jis bego gatve,-szaukda- 
mas, kai vyras kovoję sužeis
tais, bet’ deja, niekas nieko ne-. 
žinojo nei apie vagis, nei ’.apie 
kisžkius. - Nėra; abejones .kad 
vogdami kisžkius, vag.Vs - už
sirioglino ant. .-skrynutes t ir, su-, 
siglobojo.

Po to Nadoszius apsirgo. 
Jam niekas -nebuvo miela. Tik 
atėjus sėjos laikui, jis paklau
sė griežto moeziutes žemes pa
kvietimo ir apleidęs iszejo in 
laukus.

'Tada įsūnius ji prakalbino 
viena ryfmeti.

— Nebeapsimoka kalbėti 
apie mano ženatve dabar. Tu 
visai apylinkei, apskelbei kad 
tavo pinigu neber. Tai buvo 
gudru!

Senis tik palenkė galva ir 
grieže dantimis bet neatsake 
nieko.

—- Dabar neliko kitos kaip 
Trijanete kuri teketu už ma
nės, — teise sūnūs, — bet ir
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isztikrd vagiu Imta ežia, irgi 
menkute nuodėmė. Anatolis su 
žmona nei nesiginezijo. Jis bu
vo laimingas ir ja mylėjo; o 
senukas Nadoszius, visas ži
bantis pasitenkinimu, dirbo dei 
ju dvieju kai keturi vyrai krū
voje sudėti.

----- G A I. A S - ----

: r
mercury

Planieta.* ‘Mercury’ ’ pereis 
per saules teka, kaip paro
do pieszinys, Novemberio 11 
diena, pirma karta taip da
rydama in laika 13 metu.

SZIADIENINES MOTERISZ 
KOS SZLEBUKES.

— Žiurekie, Mlagdūk) — tarė 
gaspadorius namo in tarnaite: 
— Kiek kartu tau liepiau nu- 
szluostyt vortinklius? Ka tik 
suradau kelis ant lovos mano 
paezios ir 'turėjau inmesti juos 
in pecziu.

— Del Dievo szvento, ponu
li, ka. tu padarei? Tai nebuvo 
vortinklei tiktai poniutes nau
ja szle'be su kuria, ketino eiti 
su tavim ant bankieto szi vaka- 
ra.

jai, Kam asz reikalingas ?
— Ka ? Kas ? Ta. bekraite 

isz>«ižiojele ? Ar asz tau jau ne
sakiau —

— Be kraiezio ? Klysti, leve. 
Josdevas duoda sze-szis ar sep
tynis tukstanežius o gal ir dau
giau.

Senis Nadoszins nustebo.
—- Ka, *tes raczius turi -pini

gu?' Bet, tas galima. Jis koks 
skapus. Jeigu teisybe žmones 
pasakoja tai jie net maisto sau 
skupeja namuose.

Czia staiga jis atsiminė kad 
neteko pinigu ir ta mintis nu
slėgė jo puikybe. Sūnūs gi my- 
go savo dalyka. Tėvas beveik 
nesiprieszino ir viena diena jis 
nuėjo bizniszkai pasikalbėti su 
racziiimi.

Senis ..Nadoszins, nežiūrint 
kad pinigus prarado kalbėjo 
augszt-ai apie savo žemes ir 
nuosavybe ir apsimetė buk jis 
savo siūlymą szaltai laiko bet 
racziaus žodžiai greitai ji per
mainė :

— Jeigu duosi savo sunui ta 
lauka ties Karomi tai asz savo 
dukterei duosiu deszimti tuks- 
taneziu franku.

Skambėjo labai bizniszkai ir 
abu tėvai sutiko o už menesio 
jaunuomene jau buvo poroje.

Bet sakyk tu man, kas galė
jo nutikti menesiui po vestuvių 
kaip tik tas, kad senis Na-do- 
szius, besikrapsztydamas klė
tyj, taisinėdamas grindis, su
rado savo brangia skrynute! 
Ji buvo apaugusi vortiiikliai-s, 
tas tiesa, bet visi pinigai buvo 
sveiki. (.) kas st-ebetina, tai su
nūs nerei-szke jokio nusistebė
jimo.

■ — Asz visados sakiau kad 
tu, leve, nežinai ka darai.
j —^ Pafdiėu! Tie-rakaliai tur
būt; jatpaleido isz ranku kuo
met graibė mano zuikius, . — 
pyk o, sen is.... —Jie įtik ■ į ui y i r- 
szium ja apžiurėjo, daugiau 
nieko.

Jie niekados nei žvelgto ne- 
nužvelge, kad jo sūnūs, pasi
vogęs jo skrynute, sudarė Tri- 
janetai kraiti o paskui -padėjo 
skrynute adgal po lentomis ant 
rytojaus po szliubui.

Anatolis norėjo pasilaikyti 
pinigus visai bet jo žmona nei 
girdėti apie tai nenorėjo. Ji 
verste verte gražinti nes 'tuo
met teturėtu menka nuodėmė
lė, tik mažutyti melą — kas nė
ra didele nuodėmė, ypacz 
teriszkei.

Taigi senukas i-sz tiesu 
ko neprarado iszskyrus
kiszkiu, kuriuos -sūnūs užmu- 
sze, idant mesti nuožvalga kad
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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 —TIRKITE

DABAR PRIESZ LAIKA !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 94 coliu ilgio, 

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

pinigus per Ręgistravota laiszka. 
Adresas:

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriue 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
_ . Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko-

SS kiam laike; diena ar žr 
jįF nakti. Visada turi pil- 

na pasirinkimą meta-
t? ’ liszku ir kieto medžio Y ’’
|| Grabu. Laidoja nu- Į -
|| milelius pagal naujau- | -
|j šia mada ir mokslą. Į '
H Turiu pagialbininke
U moterems. Prieinamos

prekes. jįfa

mo-

įde
du

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Skaitykite “Saule”
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V1LKTĄERGE
Kunigas Rekvijum giedojo, 
O bobeles suvis nenustojo.

Buvo tai nužudytas vaikinelis, 
Už bobele nužudytas nabagėlis, 

Nuolatos pas kita lindo, 
Pakol kulka in ji inlindo,

Nabagėlis sziadien žemeje guli, 
Nekurie szaukia: “buli!” 
Gera. tai pavyzdis kitiems, 

Ypacz jaunikiams seniems, 
Kad nelystu kur pereik, 

Kožna motere paguodoti reik, 
Prisakymą Dievo užlaikyk, 

Žiotis savo uždaryk.

dujinga gaida o iszalke vilku 
gaujos, baisiai kalendami dan
timis, staugdami slankiojo ap
link. Nelaiminga gražuole, 
mergaite, netekusi spėkų krin
ta ant žemes, tapdama maistu 
vilkams; jie-gi su didžiu go
dumu ir alkiu supleszo jos glie- 
žna, kaip lelijos, balta knna...

* * *
Sziadien toje vietoje, kur 

taip tragingai žuvo gražuole 
mergaite, žodžiais legendos, 
per keletą szimtmecziu — insi- 
kure miestas, kuris vadinama 
Vilkmerge — žuvusios nuo vil-

Toliau jai ima rodytis, vai
dintis jog ji eina prapulties be
dugnėn ir ten vieszpatauja bai
si tamsa. Mergaitei darosi gu
du ir szalta, vienok ji visvien 
stumiama kokios tai slaptos 
jėgos. Prapultis vis siaurėja ir 
siaurėja o ant galo ji vos gali 
beeiti per ja; asztrus akmenys 
kabinasi, drasko drabuži ir 
bado kojas. Tik greitai vėl — 
prapultis eina platyn ir platyn, 
galiau ji iszeina lygumon ap- 
augusion žaliumynais. Per ja 
skubiai žingsniuoja įsužiedoti- 
iias ir mergaite pasikėlus sku
biai bėga jam prieszais, pul-į 
dama jo glėbin. (

Tik nelaukiamas apsvaigi
mas isznyko; nelaimingoji pri
ėjo in save. Iszgastingai žval
gosi ji po szalis. Mato pusgy
vius žmogžudžiu—girtuokliu 
sūnūs dribsanežius ant aslos; 
aplink betvarkėje iszblaszkyti 
ginklai; nėiszgertos lyg dugno 
>onkios ir sudaužyti indai. Bai
me pereme ja. Ji stengiasi 
szokti ir bėgt bet kokia tai jėga 
suturi ja. Ji iszgastingai dirs
telėja savin: — mato perplesz- 
i:a ant saves drabuži; isždriku- 
siuos, vilnimis nupuolusius 
plaukus ant pusplikiu pecziu ir 
apnuogintos krutinės o laike 
ja apkabinę kudlotos, 'be nuo
vokos nusigėrusio karžygio le
tenos.

Iszsirango, kaip kirmėlė, pa- 
siliuosuoja negirdint, užėmusi 
tvapa, isz jo pastyrusio glėbio, 
mergaite, skubiai pataiso ant 
saves drabuži ir tyliai, kaip 
szeszelis pasilenkia prie mie- 
ganezio, isztraukia blizganti 
karda — ir žaib greitumu at
kerta galvažudžiui galva. Ir 
beprotiszkai džiaugsmingu 
smalsumu — žiuri in tas, pus- 
gyvias dar mirksianezias, akis. 
Apšiszarvojus laukine drąsą, 
kerszdama ji tyliai vos girdint, 
panasziai tam, kaip pavasario 
naktyj kalbasi tarp saves insi- 
myleja gėlės, sznibžda:

— Brangusis mano! — asz 
atkerszijau už tavo mirti ir 
mano iszniekinima.

Ir ji iszleto, vogtinai lyg 
pantera, niekam negirdint, isz- 
szliaužia isz namu, — ir grei
tai bėga in giria, laikydama 
rankose ženklą savo pergales: 
— susukta maiszan, kraujuo
ta, galvažudžio užmuszejo gal
va, atemusio isz jos garbe ir 
brangu asmeni.

Plaka insiubuota jaunos mo- 
teriszkes szirdis, perpildyta 
kerszto džiaugsmu. Ji trium
fuoja savo pergale: Tas, kuris 
nužudė jos gyvenimą iszarde 
jos lainje ,— jau negyvas — ir 
jo galva-— jos rankose...

Gražuole nęsibaido nei tam
sos, nei' piktumo oszianczios 
girios, kurios lindynėse randa 
-sau' priėgla.uda daugybe; nuož
miu, laukiniu. į

,. Vienok,tai, nebaido mergai- 
. 'tes,bji; jėsžko ;ptūęgląudost pas 

sėnajaj’-.-- shaudžianežia ’•■giriai o 
ji, giria — balsiai isznibžda jai:

:— Iszeik, iszeik vaikei, isz 
• ežia!

Bet nelaimingoji nesupranta 
inspejanezio murmėjimo osz- 

; ianezios girios, tik insigilina 
- kaskart vis tolyn ir tolyn. Ji 

tartum nori rasti, po tankiųjų 
eglių, sau priedanga ir gelbė
tis nuo užmuszeju.

— Vaikei, apsistok!... nein- 
sigilink tankmen!... — kas kas 
vėl jai įsusznabždejo.

Tik jaunoji moteriszke ne- 
stapteledama skubinasi, bėga 
vis tolyn ir gilyn girios, palik
dama ant medžiu szaku, kąs
nelius savo drabužio.

Vejas jau grieže liūdna, ge-

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, 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.

tyla, tyla užvieszpatavo. O 
naktis vageziomis, slapta, nie
kam negirdint iszszliauže pa- i 
mažu isz savo guolio. Nutildė 
viską ir visus sumigde.

Tttsztejo rūkas vis labiau ir 
labiau o naktis insigalejo kas- ; 
kart smarkiu. Vėl pabudinus 
apsnūdusį veja — apkabinus ji
— pradėjo isz ‘naujo savo nak
tini žaista: — szelo, sukinėjos 
po eglių ir pusziu virszunes 
isztrukdami kartais in lygu
mas lanku ir pievų.

Taip užsupus—užmigdžius 
prigimti ji užžibino ant dan
gaus savo keistus žiburius ir 
sykiu eme pasakoti vėjui savo' 
keistas pasakas. O jis kai vai
kas, pameges karsztai prisi
glaudės' prie krueziu nakties —- 
sykiu užsnūdo jos glebyj. Ir ji,. 
naktis, liūliuodama sapna sa
vo mylimojo — nutilo tartum 
amžinybe, tik sykiu budėjo kad 

/spėjus pakilti, kaip tik nubus 
'■ vejas.

— Tik isztai, netikėtai — kas 
tai sužvagejo, sukliko miszke
— .pakilo riksmas ir szuviai 
nuaidėjo. Skambejima ginklu 
ir trenksmą beganeziu arkliu
— nakties aidas ruseziai pa
kartojo.

Pabudo ir-vejas. Staigai pa- 
siliuosavo isz glėbio nakties — 
nulėkė miszikan, suuže, suszvil- 
pe saugdamas prikelti, iszbu- 
dint szimtameczius snaudžian- 
czius milžinus medžius.

Paliesti szimtamecziai mil
žinai piktai suuže, neužgane- 
dyti, kad ju ramybe užgavo. 
Miszke darėsi nejauku, baisu...

Jaunoji teblukuriuojanti prie 
lango atgijo.

“'Tai jis... tai jis, mano mie
las,” — sznabžda ji — “szu
kavimais ir szuviais iszkilmin- 
gai pranesza savo prisiartini
mą.”

Mergaites szirdis balsiai 
tvaksėjo; susimaisze viskas: — 
ir ilgesio skausmas ir laimes 
jutimas.

Vos spėjo keletas minueziu 
prabėgti — būrys raiteliu, su 
Įsikeltais durtuvais, ant kuriu 
kiszojo užmaustytos galvos — 
intre'nke kieman. Akimirkoj 
nuo arkliu nuszoke su didžiau
siu kliksmu sugriuvo triobe- 
len.

— “Valio draugai! — Czia 
yra kuom užsikast ir iszsigert. 
E! ežia dar pilnas stalas invai
riu-.valgymu. — A! -— koks ne- 
matytas/gražumas?!.. — ir visa 
'taip jšzsipūoszusi, isztisąi vai- 
niku-eiles... — • Ar ne ant ves
tuvių mes .czia, draugai, papuo
lėme?? ' —y įsu p; i si l c 11 k i n i m: i 
rėkavo .vienas iisz raiteliu vis 
Jnesdanias-ąE^^aiįbs-piūsen -pa-^ 
szaipos žvilgsnius.

Daugeliui isz raiteliu buvo 
nuaržyti veidai o vienas isz ju 
turėjo ant veido daug senu žy
miu.

Apspito mergaite savo lais
vais žvilgsniais; kalbino ir juo
keisi; tai. kartais lyg padėka su 

. paszaipa reiszke.
— Taip, tiesa, karžygį! — 

tavo garbinga role — prikas- 
dami liežuviais — pradėjo ke
letas, smalsiai vis žiūrėdami 
mergaites pusėn.

— Ar tik ne jos sužiedotini, 
su palidovais — mes ka tik pa- 
lydejom in ana pasauli? — juo
kavo ju vienas. — Dabar isz-

'pBN, kur sziadien auga ir plė
tojasi miestas—daug, daug

metu atgal — kerojo tamsi, gū
di, neperžengiama giria.

Jaukioje ir vešioje miszko 
unksmenej tarpe iszkerojusiu, 
pakrypusiu ir iszvirtusiu eglių 
ir beržu — suko sau lizdus ir 
vedžiojo vaikus, daugybe in
validu žvėrių ir žvėreliu.

Gilioje tankmėje, toli misz
ke, vos žymiai tarp skarotu, la
puotųjų medžiu — glūdėjo ma
žute triobele. Joje gyveno vie
nui viena, graži — jaunute 
mergele.

In ja jau buvo insimylejas 
vikrus, , szvieąplankis jaunuo
lis, kurs tankiai lankydavo ja.- 
Gi kiekviena, syki atvykdamas 
pas ja atneszdavo daug dova
nu kurias ingydavo parduoda
mas daug invairiu miszko žvė
rių kailiu. Jis szirdingai mel
de mergeles likti jo žmona. Tik 
anoji vis atsikalbinėjo, atide-- 
liedama jungtuvių diena. Ste
bėtinai nepaprastas mergaites 
gražumas — trauke savaip 
daugelio akis. Jaunimas go
džiai gaude kiekviena jos 
žvilgsni, mažiausi krustelėji
mą. Ji iszlepinta. begalines pa
garbos, berikiu pataikavimu — 
nei nemane datyt sau pasirin
kimo: su visais linksminosi; 
visiems lygiai atsakinėjo.

Vienok skaistumas, dovanos 
ir galinga, meile jaunuolio galu 
gale patraukė jos szirdi ir die- 
įna jungtuvių jau buvo paskir
tu už keletos menesiu.
‘ Susižadejas jaunuolis kas 
karta dažniau eme lankyti gra
žuole. Galybėj dainų ir skais
čiu svajonių — jam dienos, 
valandos bego belankant mer
gele.

Tik prieidavo laikas, turė
davo skubintis namon. Ir jis 
apkvaitęs del laimes, tampriai 
plastanczia szirdimi nekan
triai vis lauke tos džiaugsmo 
valandėlės kai gales ta. gražuo
le jau vadint savo 
niekad niekad su 
nebesiiskirs.

* *
Atėjo ir jungtuvių diena.
Mergaite pasipuosze iszeigi- 

niais, paežiais gražiausiais sa
vo rubais; apsikarstė ratu ir 
kitu bliviu geliu supintais vai
nikais. Palaiduose plaukuose 
prisegta — inpintu vainikas 
nitu ir. keli .balti 'rožių žiedai. 
O akyse glūdėjo gilus, blaivu- 

į tis dangaus mėlynumas. Ir ji, 
taip iszrbde nepapi-astai graži 
kad . greiėziau.-primine gerąją 
miszko . dievaite, atlankiusia 
va r gi nga so d i e f e s gr i uezel e, n e i

; pa p rast u t žmoni ii?. dnkfe le, * gū 
daus miszko auklėtinė.

Sėdėdama pas Įauga, ji užsi- 
masezius žiurėjo, kur mažas 
kelelis ėjo pro szli ir siejosi 
pamažu, ten toli, medžiu glū
dumoje. Jaunoji nekantriau- 
dama lauke savo sužadėtinio 
kad prie altoriaus akyse Auk- 
szeziausioji, savo likimą amži
nai suvienyt su jo likimu ir 
ranka rankon sykiu praeiti 
taip trumpa gyvenimo kelia, 
besidalinant džiaugsmais ir 
sielvartais, vargais ir laimė
mis.

Pasislėpė saule. Užblėso 
gelsvoji vakru auszra. Susigau
bė sutemu skraistes; pamažu ir 
visa prigimtis jau snaude. Ir'kelsime vestuves už ju sveika-

moterim ir 
ja daugiau

*

ta; atminsime ju duszias!
— Valio, valio karžygį! — 

sukliko užkimę balsai.
— Ir ka-gi gražuole! — pa

žinsi kaimyną?... — ar gal 
ti jis tavo sužiedoitinis'?... — 1 
atkisze karžygis, pakratęs dur
tuvą, ant kurio virszunes buvo 
užsmeigta atkirstoji galva jau- i 
nuolio.

— Tai — jis... tai jis, mano 
mielasai... sužiedotinis mano!.. 
Naktyje juos visus apsiautė 
galvažudžiai... Apiplesze ir isz- 
zude — sujudėjo jai. baisios ' 
mintys ir tartum baisi kirmėlė 
perszliauže per knna, imdama 
smaugti savo lediniame glebyj.

Ji (stengėsi sulaikyti riedan- 
ezias aszaras ir su iszgascziu 
pažvelgė in kraujuota galva, 
godžiai nusmeigus akis in bran
gius braižinius.

— Atkerszyk, atkerszyk už 
mano mirti! — rodos vos vos 
girdimai sznibždejo po bekraii- 
jas lupas, aptasžkytas krauju 
o szaltos, sukaustytos mirtimi 
akys, lyg melstInai pažvelgė in 
ja.

—- Prisiekiu tau mielas, savo 
meile prižadu, — atkerszyti už 
tavo mirti! — sieloje prakalbė
jo mergaite ir apreipusiomis 
nuo aszaru akimis pažveėge in 
sukruvintaja galva.

Ir toji, .tarytum su dėkingu
mu pažiurėjo in ja ir lyg vos 
pas t ebe t i n a i sumi rkse j o.

Nuo to žvilgsnio, mergaites 
sieloje tartum nuszvito ir sule
dėjus nuo iszgasczio -szirdis at- 
szilo ir smarkiai suplakė.

— E, gražuole, — pavaiszink 
brangius sveczius. Nesigailėk 
sužadėtinio! — prisimeilinda
mas pradėjo karžygis, įsuspaus- 
damas baisiam glebije mergai
te.

Nelaimingoji suriko. Iszgas- 
tyje, visoms jėgoms veržėsi 
pirmyn. Tacziau tvirtos, lyg 
reples rankos dar stipriau pri
spaudė ja prie saves. O szla- 
pios, geiduliais iszkraipyfos 
lupos — prilipo prie veido mer
gaites.

Laukine-gi galvažudžiu gau
ja su žverisžku godumu sužvie
gė isz džiaugsmo: — Karcziai, 
karežiai, karžygį!

Szaikos vadas, padrasintas 
szukavimais draugu — niuž- 
niai skambindamas.ginklais —- 
pakele taure auksžtyn ir aki
mirksniu iszsausinb ja.

— Už sveikata naujos drau
ges! — sjiriko jis ir vėl jo sto
ros lupos geidulingai prilipo 
prie' lupti drebanezios isz bai
mes mergaites o. milžini szkds,- 
placzios irykudlptoš, -lyg ,mesž- ' - '' 'j i • ' • ■ ‘ • * į 1.?kos< 1 eteno.yjo rankos, lyg.skau-. 
nio’ priveržė ja prie 'saves.'

Tarytum milžiniszkas smau
glys apsivyniojo jar suspaus
damas baisiam glėbyje nelai
mingąja auka.

Mergaitei eme vaidintis kac 
ji su baisiu greitumu puola isz 
netikėtos auksztumos bedug
nėn o isz kur tai nepastebimai 
plaukia griežtas sykiu saldus, 
lyg isvajone auksztas, begalo 
gailestingas jos sužiedotinio 
balsas.

— Atkerszyk, atkerszyk už 
mano mirti!

— Gerai, gerai — mielasis!
— Asz atkerszysiu už tave ir 
už savo isznieikinima! — tyliai 
ji įsusznibždejo su skausmu 
žiūrėdama in sužiedotini.

bu-

Jaunavedžiai

_______ 1__ -t -

p<u mergaites garbei.

lei jus pasileideles ant East 
End, apsieinate negerai 

Pasielginejat už daug ne- 
' szvarei,

Jau nekarta apie tai girdėjau, 
Su daugeliu apie tai kalbėjau. 
Man rodos Mali ano jaus mote

rėles doros, 
Dievobaimingos, kaip rodos, 
In akis niekam nesikabina, 

Nemisly'kite kad tam paežiam 
mieste, 

Bus jus sunku surasti, 
Da truputi užtylėsiu, 

Pakol visu -darbeliu neiszszni- 
pinesiu.

* * *

'Tik nekurtos mergeles, 
Yra dideles paikszeles, 

Paskui sportus bėginėja, 
Aplink juos tupinėja.

Norints tieji ant ju nežiūri, 
Kampelio szirdije del ju 

neturi, 
Arzina kvailiukes visaip, 

Nenori ju niekaip.
Krokodiliaus a-szaras lieja, 

Rūteles darželyje del ju sėja, 
Bet tieji nosis užrieczia, 
Isz tolo ju neapkenezia.

Skulkine viena radosi tokia, 
Kurios protas da neisznokias, 
Laksto paskui viena sportą, 
Kuris buvo paszauktas in 

korta.
Mergica suvis apjako, 

Žiūrėdama ant to smako, 
Pradėjo isz to labai džiūt, 
Namie nenori suvis but, 

Vai tu mergele, 
Esi neiszmanele, 

. Spjauk in akis, 
Ba tai; vėjavaikis.

r t * H: '/'•/ * ; y 

a.•' ' y,\■ • 'D?-.'
■ Ka tos moteriukes iszdaro, 

Juoku visokiu padaro, 
Kur tik nueina, 

Vis- kiauliszkai apsieina, 
Ar tai ant sugertuviu, 
Ar kur ant laidotuvių, 
Be guzutes neapsieina, 

Kaip tik ant vietos susieina, 
Sztai daugybe juoku buvo, 
Kada ant vienu laidotuvių 

pribuvo, 
Pa-skutini patarnavima 

atiduoti, 
Aszaros joms byrėjo, 

Žmones isz juoku krutėjo, 
Vos nebaszninka palydėjo, 
Sau guzutes nepavydėjo, 
Nebaszninkaė bažnyczioje 

gulėjo, 
O jos guzute sriaubė,

Penkiolikos metu Delvina 
Walker, isz Luray, Va., pri- 
siplaudus prie savo vyro, Jo
no Heflin, 76 metu, už kurio 
isztekejo ana diena. Jauna- 
vedis nusivežė nuotaka ant 
savo farmos kur pradės gas- 
padorysta.

KAS MINUTA.

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

—* Amerikonai praleidžia 
daug pinigu ant nuszveitimo. 
czeveryku ir skrybėlių; 60,000 
sziaucziu uždirba kas minuta 
po 200 doleriu.

— Kas minuta 10,000 foto- 
grafistu nutraukia Amerikonu 
paveikslu už 100 doleriu.

— Amerikos paežiui kasz- 
tuoje 9 dolerei ant spaudinimo 
pacztiniu markiu kas minuta.

— Amerikoniszki bravorai 
sunaudoję kas minuta po szim- 
ta svaru sirupo del darymo a- 
laus, o kruopu, apiriiu ir ry
žiu sunaudoja po 8,000 svaru 
kas minuta.

— Texas valstija iszpro- 
dukuoje daugiausia .aliejaus, 
net po 800 baezku kas minuta.

—■-, Amerikoniszkos elek t ri- 
kiszkos dirbtuves sunaudojo 
kas minuta po 600 svaru vario.

SKAITYKITE ‘ ‘ SAULE

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

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

I L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
520 W. Centre St.'Mahanoy City

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR {
Federal Deposit Insurance

Corporation > Į
- •- —*

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
Dalejdus

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00 '

“SAULE” Mahanoy City, Penna

 _____ -ė A



•‘SAULE” M AH ANGY CITY, PA.

Žinios Vietines’ Isz Amerikos! wg7inigu°sTERE! ^XS^Kaipl®2|,®O Vertes Knygų už $1.00
-----e— j ------- P P_  Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri

— Po rinkimu. Malszu. Vie
pi užganadinti o kiti nuliudia.

—• Skulkino pavietas iszda- 
ve ant laikymo rinkimu 25 tuk
si anezius doleriu.

POTERIAVO LYGĮ BET

PUSIAUNAKT

NEDUODAMA VYRUI 
UŽMIGTI.

SKAUSMAS GALVOJ 
NEPALIOVE.

— Demokratai, laimėjo ne 
tik po visa Amerika bet ir mu
su paviete.

Toledo, Ohio. — Elzbieta, 
pati Kazimiero Buszinsko, gal 
pervirszina visas kitas mote
rėles savo Dievobaimingumu 
per ka dabar Kazimieras nori

—■ Daktaras Ivor Fentonas, 
kandidatas ant kongresmeno 
laimėjo ir Harold Watkins ant 11110 j°s persiskirt paduoda-
vaistinio senatoriaus, abudu 
ant Republikoniszko tikieto 
laimėjo. Abudu yra dėkingi 
Lietuviams už suszelpima ju.

Shamokin, Pa. t Agnieszka 
Raiviene mirė namie po ilgai li
gai. Velione gimė Lietuvoje, 
pribuvo in Amerika da jauna 
mergaite ir nuo to laiko gyve
no mieste. Paliko keturis vai
kus, broli ir įsešeri.

— Trobas varomas per Sta
nislova Vitkovski, likos smar- 
kei sudaužytas ant kalno Foun
tain Springs, artimoje Ashlan- 
do. Vitkovskis užmigo prie ra
to todėl trokas pataikė in stul
pą ir apsivertė. Dreiveris tre
ko iszliko be sužeidimo.

—■ Palic'ija tyrinėja kas di- 
Įnamitavo troka kuris buvo 
naudojamas traukti anglis isz 
'butlegerineš įskylęs artimoje 
Bear Valley. Niekas nesužeis
ta.

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
Waukegan, Wis. — Tankei 

girdime kad vyrai laksto pas
kui merginas kad su joms ap- 

■Į sipaeziuoti bet szitam atsitiki- 
‘, me vyras puolė auka kuris pri- 
p spaustas prie muro per mergi- 

tankei_ skaudėjo labai j 
galva. Ana. diena atėjo pas ja į 
dvi nepažinstamos moteres ir 
jai pasakė kad ligone turi “ro
že” ir pasisiūlė ja iszgydyt. 
Pirmiausia atkalbėjo kokias 
tai nesuprantamas maldeles po 
tam invyniojo in rankszluosti 
kelis kiauszinius- ir juos pri
plojo prie ligones galvos.

Bet to da nebuvo gana. Kad 
gydymas butu gvarantytas, 
pareikalavo nuo kvailiukes pi
nigu. Ligone davė joms kiek 
turėjo, viso 2,355 dolerius. 
Tuos pinigus taipgi neVos su- 
riszo in rankszluosti ir taipgi 
pririszo prie ligones galvos po 
tam abi iszejo.

Kada ligonei nusibodo lai
kyti rankszluosczius ant gal
vos, nusiėmė juos. Viename ra
do kiauszinium bet antrame 
nesirado pinigai. “Daktar- 
kos” dingo su pinigais nežine 
kur ir ju lyg sziai dienai pali- 
cija nesurado.

Chicago. — Vacenta Ferrei 
ra, Meksikoniszka motere, gy 
venanti ant 8712 Mackinaw
avė.,

mas sekanczias priežastis del 
ko nenori ilgiaus gyventi su sa
vo Elzbietele: Elzbieta nuola
tos barasi ant jo, melsdavosi 
lyg trecziai valandai po pu- 
siaunakt, praleisdavo jo pini
gus pirkdama sau gorseta net 
už 22 dolerius. Norints turėjo 
miegkambarini setą ir tai ge
ra bet taji pardavė ir pirko ki
ta už 700 doleriu.‘Negalėdamas 
toliaus nukensti nereikalingo 
iszleidimo pinigu per jo mote
rėle, nutarė nuo jos atsikratyt. 
Žmogelis uždirba ant įsanvai- 
tes tik 25 dolerius ir randasi 
skolose lyg ausu.

Gūdžia juos neperskyre tik 
davė Elzbietai gera pamokini
mą jog motere turi daugiau ne- 
iszleidinet kaip jos vyras už
dirba. Taipgi paliepė jai mels
tis bažnyczioje ir duoti vyrui 
naktimis pasilsi.

na ir negalėdamas atsikratyt 
tnuo jos meiles, atėmė sau gy
vastį ne kaip apsipaeziuoti su 
mergina kurios visai nemylė
jo-

Ta ja auka buvo kokis tai 
Antanas Mastovski, 32 metu 
amžiaus kuris atėmė sau gy
vastį per iszgerima truciznos. 
Antanas ketino apsipaeziuoti 
su Anele Krygeriute bet ne isz 

' savo liuosos valios tiktai ant 
‘ prispyrimo merginos kuri jam 
■ kerszino patraukti in teismą 
• jeigu su ja neapsipaeziuos.

Dabar Antanukas randasi ten 
kur nesiranda tokiu merginu 
kurios vyra priverstinai spir
tu ant nuvedimo jos prie alto
riaus. — Laimingas žmogus!

Ne Tik Pinigus Pavogė 
Bet Ir Buczki

No.

Tai

Už 200 Metu Visi Žmo
nes Bus Neregiais

Detroit, Mich, t Aleksandra 
Bagdžiunas, 58 metu, mirė 25 
diena Spalio, mirdamas stai
ga mirezia sžirdies liga. Palai
dotas 29 Spalio su apeigomis 
Szv. P. Marijos bažnyczioje po 
tam nulydėtas ant Szv. Maria 
jos kapiniu. Paliko dideliam 
nuliudime paezia Rozalija, po 
tėvais Racziute, duktere Pet
ronėlė, isz Detroit, sunu Fabi
joną, Ona, Veronika, Terese ir 
Agnieszka namie ir dvi sese- 
res: Ona Razmiene, isz Pitts
burgh ir Karolina Vaitkiene, 
isz Logans Ferry, Pa. Visiems 
atsilankusiems ant laidotuvių 
szeimyna taria szirdinga aeziu. 
.Velionis buvo senu skaityto
jam “Saules” be kurios nega
lėjo nurimti. Lai silsisi amži
nam atsilsi musu senas drau
gas. .

Vis Per Priežasti 
Burdingieriaus

Caro, Mich.—Jonas Ringaiflia 
48 metu, likos paleistas ant 
liuosybes ir pripažytas nekal
tu!, už užmuszima Miko Jorko 
ir Juozo Kaminsko, kurie va
žiavo jo automobiliuje kuris 
susidūrė su kitu automobilium 
kuri vare Burton McCoon. Isz 
pradžių buvo sakoma, kad szo- 
feris Ringaila buvo girtas, bet 
yeliau's pialstirode, kad jisai bu
vo tame laike blaivus.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Millward, Wis. — Beveik 
per visa meta traukėsi namie 
pekla szeimynoje Felikso Pel- 
czero tarp vyro ir paczios isz 
priežasties prielaidinio bur
dingieriaus, ant galo tas viskas 
užsibaigė nužudymu Andriaus 
Lakomskio, 43 metu amžiaus, 
per buvusi jo gaspadoriu, Fe
liksą, 48 metu.

Andrius atėjo laja naktį pas 
Pelczeriene, kerszindamas už- 
muszimu jeigu ji neinleis in 
vidų. Pelczeris atidaręs duris 
paliepė jam trauktis szalin o 
kada Andrius nepaklausė jo 
paliepimo, szove in ji padeda
mas ji lavonu prie duriu. Nie
kas nebutu žinojas apie žudin- 
sta bet vienas isz gaspadoriaus 
vaiku iszsikalbejo buk tėvas 
nuszove koki tai žmogų.

Lakomskis gyveno pas Pel- 
czerus bet kada vyras dasipra- 
to kad burdingierius už daug 
tupinėjo apie gaspadinele, pa
liepė jam nesztis von. Ana die
na kad nebuvo gaspadoriaus 
namie, Lakomskis atėjo pas 
motere spirdamasis kad jam 
duotu pinigu, kerszindamas 
užmuszt ja jeigu nesutiks su 
juom gyventi. Vyras netekes 
kantrybes su nuObrodžiu, pa
leido in ji kulka. Pelczeris li
kos aresztavotas bet vėliaus 
paleistas po kaucija.

Yonkers, N. Y. — Kada pa
togi Mrs. Elzbieta Boriszkiene 
ėjo namo, kokis tai piktadaris 
sulaikė ja su revolveriu, pa
reikalaudamas nuo jos maisz- 
nuke su pinigais, kuria turėjo 
jam atiduot. Piktadaris prisi- 
žiurejas moterėlei areziau pa- 
szauke: “B ai gosz, turiu tave 
pa'bucziuot ant giliuko ir ant 
atminties o kada užsidirbsiu 
pinigu tai sugražinsiu tau vi
sus *su procentu bet buczki sau 
pasiliksiu”. Su tais žodžiais 
pasikloniojo gilei ir dingo itam- 
sumoje nakties.

Washington, D. C. — Ap- 
szviesta veisle žmonių už dvie
ju szimtu metu pasiliks nere
giais, jeigu daktarai neiszras 
budo ant sulaikymo prasipla
tinimui akiniu ligų, taip sake 
profesorių Gene Leporte, sa
kydamas buk 60 procentas 
žmonių Amerikoj kenezia ant 
akiu o daugelis isz to netenka 
proto. Pervirszinis gerymas 
svaiginaneziu gerymu ir elek
triko szviesa yra didžiausios 
priežastys 'blogu akiu o priek 
tam ir permažas drukas .laik- 
raszcziuose, ypatingai Anglisz- 
kuose laikraszcziuose. — Da 
vis žmonių pasiliks ant svieto 
kad ir apszviesti iszmirtu. Juk 
tamsiu asilu, kuriems nerupi 
jokis mokslas ir kurie negadi
na savo akiu nuo skaitymo, ne
bus Štokas tokiu ant svieto.

Moterėles Duokite Vy
rams Daugiau

Liuosybes

Buvo Sunkenybe Del 
Paczios; Nusižudė

§ Amerikoniszkos kolegijos 
studentes iszduoda po 35 dole
rius kas minuta ant szilkiniu 
pancziaku arba tiek, kiek Ru
sija iszduoda ant suszelpimo 
bedarbiu.

Moteres Sapnas 
Iszsipilde

Racine, Wis. — Ana vakara 
Mikolas Kelley melde savo pa- 
cziules kad jam pavėlintu isz- 
eiti in ikliuba savo draugystes 
praleisti kėlės valandas su sa
vo draugais. Motere staeziai 
jam atsake “no,” paliepda
mas pasilikti jam namie, pra- 
link'smint valka ir ja. Ka turė
jo daryt žmogelis? Peklos na
mie nenorėjo pakelinet ir nu
ėjo gult. Ant rytojaus moters 
motere iszgirdo miegkambary- 
je szuvi ir kada nubėgo ant 
virszaus, rado vyra nusiszovu- 
si ant smert.

Isz to atsitikimo lai moterė
les ima pavyzdi kad vyra ne
galima nuolatos laikyti ant 
virvutes kaip koki szunyti.

Newkirk, N. J. — Nekarta 
Jokūbas Dworak, 87 metu, kal
bėdavo savo moterei kad yra 
didele sunkenybe del savo pa
czios kuri ji prižiūrėdavo ir 
dirbo sunkei ant jo užlaikymo 
nes vyras sirgo ilga laika ir 
geriau butu jeigu jis negyven
tu ilgiau. Na ir dalaike savo 
žodi ana diena kad jo pati isz- 
ejo in sztora parsineszti duo
nos ant piet. Ineidama in siū
ba, iszgirdo du szuvius kam
baryje savo vyro. Inbegdama 
in vidų, rado vyra mirsztanti 
nuo

101 Kapitonas Velnias. Pui-į 
kus aprašomas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka* apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk' rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; 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, l 
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 pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.. ... ,35c

No- 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isblins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jtirf is; 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. 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 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jissi atrado žemgali. 64 pus.

No. 115 Puikios istorijos 
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 Razbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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

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

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 524 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. 126 Penkios istorijos apie 
404 Į Doras gyvenimas; Priversta links

mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 

61 puslapiu ....................... 15c

50c
kri- 
35c

isz 
isz- 

Su pa- 
35c

No. 127 Trys istorijos apie'Duk- 
te pustyniu; Peleniute; Du brolet 
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- 
nvs prigauna. 58 puslapiu........ l&u

No. 132 Trys istorijos apie A.1 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
I 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

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

; 61 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- 

i ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
• ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 

Bernadina. 61 puslapiu......... 15c
No. 145 Trys istorijos apie Vel- 

25c niszkas malūnas; Kaip studentas lo- 
I jo o miluninkas pabėgo; Stebuklinga 

apie > puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; stebuklas kuezios nakti. 
Nikitas. 61 puslapiu .................. 15c

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

No. 148
ir Alena; Pavojinga klaida.
lapių ................... ................

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akme.ioriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; 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

74 puslapiu
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
.... 15ft

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

No. 155 Puiki istorija apie Sza 
kinas nedora žydą. " 136 pūs....25c

No. 157 Juokingas apraszyma* 
apie Saviznola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ......................................... 15c

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

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

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25c

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode) 
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 Sunu* 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus..................... - . ...16e

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

No. 170 Asztuonios istorijos »■ 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka- 

! tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
I ežio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkakerj- 
ežio. 121 puslapiu.....................25

N<. 171 Vieniolika puiku iįtg 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; 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 ......................................... 15c

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........................ 35c

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios. Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglį* 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai I» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksią 
Preke 1B»

“SAULE”
Mahanoy City, Penna

žaiduliu krutinėję.

Amerikiecziai Suruko

§ Iii viena minuta Amerika 
sunaudoja 90 tonu anglių ant 
varymo maszinu kurios prista
to elektriką ir tuom paežiu lai
ku sunaudoja po 35 baczkas 
aliejaus.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
ExpelleriQ su inkaru ant dėžutės.

Waynesboro, Pa.
menesei adgal Mrs. Lawrence 
Douglas sapnavo buk jos vy
ras, kuris dirbo prie statymo 
laivu Gloucester, N. J., nupuo
lė nuo kopecziu ir užsimusze. 
Kada Subatoje neparvažiavo 
namo atlankyt ja, davė žinia 
kompanijai prie kurios dirbo, 
apsakydama apie nelaime kaip 
mate sapne. Darbininkai pra
dėjo jeszkoti dingusio žmo
gaus ir isztikruju ji surado 
dugne statomo laivo negyva.

Keli Daug Paperosu PAJESZKAU

JEIGU NORI KAD 
TAVE MYLĖTU

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskaityma tai 1940 
mete surūkyta lyg isziai dienai 
jau 182 bilijonai paperosu o 
1939 mete surūkyta 172 bilijo
nai. Tas parodo kad ant kožnos 
galvos pripuola po 1400 pape
rosu. Ateinanti meta fabrikan
tai tikisi ju padirbti 200 bilijo
nu. Fabrikantai nesitiki dides
niu uždarbiu nes turi mokėti 
dideles taksas valdžiai.

Mano sesers Viktorijos Vai- 
tekėvieziutes paeinanti isz Lie
tuvos, Kauno redybos, Telsziu 
pavieto ir parapijos. Girdėjau 
kad randasi Amerike. Taipgi 
pajeszkau mano draugo Vinco 
Gaudsano, isz tos pat vietos isz 
Lietuvos. Lai jie patys ar kas 
kitas žinantis apie juos dane- 
sza man po adresu:

TONY AVHITE,
L’Anse, Mich.

—• Nesipri-eszink niekam, 
norints žinai kad turi teisybia.

■—< Nekiszk nosies in kitu 
reikalus, kad ir butui tavo ge
riausias prietelis.

— Nemanyki© kad kiti yra 
už tave linksmesni. Milijonai 
kenezia didesni vargai už tave.

— Nerugokie kad neturė
jai proga gyventi ant svieto.

— Netikėk in ikožna bloga! 
apkalbėsima koki girdi.

— Nepaantrinekie piktu 
palskalu, norintis kiti iszsižioja 
klausytu.

—• Ne bukie neszvaums ma
nydamas kad tave visi pažysta 
ir nėr priesz ka rėdytis.

—i Nepainiekinek varginga 
ypata manydamas, kad su ta
vim nesilygina tavo gyvenime.

—■ Neszandykie isz kito ti
kėjimo, kožnas tikėjimas yra

gerais, jeigu pildai jo prisaky
mus. Visi dori kelei veda in 
dangų.

— Nerodyk kitiems įsavo 
nusidėjimus ir skausmus; apie 
tavo vargus niekas nesirūpina.

— Bukie visados manda
gus ir daryki© kitiems taip, 
kaip nori idant jie tau darytu.

—r Visados paguodokie se
nesni žmogų už save, ir nevady- 
kie ji pirmu vardu.

SZIADIENINEI MUSU 
VAIKAI.

Aszltuoniu metu Antanukas 
susitinka su savo draugu Cza- 
liukii septynių metu, . kuris 
graudžiai verkia ir jo klausia:

— Ko tu taip verki?
— Kaipgi neverksiu kad 

mane mamyte sumuisze.
—‘ Ir už tai verki? Šarma- 

tinkis! Geriau nueikie pas 
sbvhjeri aut rodos.

PONAI
BIZNIERIAI!

Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, priva
lo isz laiko duoti atspau- 
dyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1941 M. 
ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
DABAR LAIKAS!-užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas ga
les iszsirinkti puikesnius!

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J 

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule” j




