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ALIJENTAI PERKIRTO ADOLPH HITLERIO LINIJA
Isz Amerikos
3,300 Darbo Uzveizdu

Isz 14 Fabriku 
Straikuoja

Detroit, Mich. — Per straika 
3,300 Darbo Užveizdu, apie 
14 fabriku likos uždaryti kurie 
iszdirba visokį kariszka mate- 
rijola del eroplanu ir kitokius 
kariszkus intaisus. Valdžia 
praszo kad darbo užveizdos ir 
kiti darbininkai sugryžtu prie 
savo darbu. Straikas likos at- 
szauktas ir darbininkai sugry- 
žo prie darbu.

Balionas Susidaužė;
10 Užmuszti

Lakehurst, N. J. — JJtarnin- 
ke, apie 3 valanda po piet, de- 
szimts vyruku, prigulinti prie 
Laivyno, likos užmuszti kada 
balionas (blimp), turintys 250 
pėdu ilgio, trenke in savo sto
ties bokszta (hangar).

Kunigo St. Orlemans- 
kio Bausme Likos

Atszaukta
. t

Springfield, Mass. — Kuni
gas St. Orlemanskis, Lenku pa
rapijos klebonas, kuris be vys
kupo praszymo buvo iszvažia- 
ves in Moskva, bus nubaustas 
pagal Katalikiszka Bažnyczia, 
per diecezijos vyskupą M. O’
Leary, kuris uždraudė kunigui 
Orlemanskiui laikyti Szv. Mi- 
szes, sakyt pamokslus ir pildyt 
klebono kunigiszkas pareigas 
jo parapijoj, kurioje jis iszbu- 
vo per 28 metus. Tures jis isz- 
buti vienuolyne per menesi 
laiko. Kunigas isz tos priežas-

Amerikos Eroplanai R engesi Užklupt Japonus

Kariszki eroplanai pasirengineja užklupti ant Japonu 
laivu artimoje Palau salų. Eroplanu pulkas priguli prie 
MacArthuro kamandos.

trumposjiw®;Vokiecziai Cassi
Naples, Italija. — Alijentai; 

bombardavo svarbu geležkeli,’ 
taipgi uždare Brenner Pass 
(Kelia). Dabar Vokiecziai ne
gales pristatyt kariszka mate-! 
rijola del savo kareiviu frunte.

ties sziadien labai susirgo, ran
dasi nerviszkam padėjime ir 
yra po daktariszka priežiūra

Pagal veliauses žinias Kuni
go Orlemanskio bausme likos 
atszaukta per vyskupą M. O’
Leary, isz priežasties jo ligos.

3,000 Darbininku Prie
Mack Kompanijos 

Sustraikavo
Allentown, Pa. — Isz prie

žasties darbininkiszku nesu
pratimu, Mack Truck Kompa
nijos fabrike, kur dirba viso
kius trokus del kariuomenes, 
3,000 darbininku iszejo ant! 
straikos. Prezidentas Joseph 
Sandy, isz unijos lokalo nr. 677, 
sako kad darbininkai iszejo ant 
straikos be pavelinimo unijos. 
Tikimasi kad straika greitai

Žymus Rusiszkas 
Popas Mirė

Moskva, Rusija — Po trum
pai ligai, gerai žinomas Rusu 
bažnyczios Patriarka, Serge
jus, 77 metu amžiaus, mirė pra
eita Panedeli nuo krauja-plu- 
džio ant smegenų. Jis buvo vy
riausybe Orthodoksu Bažny
czios.

Adresavokite Geriau 
Laiszkus

Washington, D. C. — Nege
rai užadresavoti laiszkai ir ki- 
tokis pacztas, gaunasi in “lai- 
szku kapines’’ (kaip vadinasi 
vieta kur visi toki laiszkai yra 
siuncziami) kas diena po 47 
tukstanczius. O tai vis per ne- 
atsarguma žmonių kurie nege
rai užadresavoja laiszkus ir 
neparaszo savo adreso ant ki
tos puses koperto.

Motina Pakorė Vaikus 
Ir Pati Pasikorė

Tėvas Ir Sūnūs Pakarti 
Ant Tu Paežiu

Kartuvių
» ———
Birmingham, Ala. — Wil- 

liamas Golson, nigeris likos pa
kartas kalėjimo kieme už žu- 
dinsta, ant tu paežiu kartuvių 
ant kuriu mirė ir jo tėvas, 25 
metus adgal. Golsonas užklupo 
ir nužudė balta moteriszke.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Fr. D. Rooseveltas, pa
skyrė ateinanezia Nedelia, Ge
gužio 21 d. kaipo: “Asz Esiu 
Amerikonas, Diena.” Taja 
diena, per visas Suv. Valstijas 
bus laikoma parodos ir prakal
bos. Toji diena yra tai Ameri
kos Piliecziu diena, kada jau
nieji sue j a in metus tampa pil 
na-teisiais balsuotojais ir atei
viu kurie insigija pilietybe ir 
gauna teise balsuoti ir daly
vauti Amerikos pilname gyve
nime.

Washington, D. C. — Majo 
ras Generolas Hershey sako 
kad iki rudens laiko užteks nuo 
18 metu amžiaus iki 25 metu 
vyruku prie kariuomenes tar- 
nytos. Dabar visi vyrukai virsz 
29 metu bus atidėti per szi nau
ja Selective Service nusistaty
mą, ant kokio tai laiko.

pasibaigs.

Tikras Milžinas
San Francisco, Gal. — Szeri- 

fas Glenn Hyder parsivežė su 
savim isz Huntsvilles, Texu, 
pabėgusi kalininka J. W. Mc
Clung kuris yra 7 pėdu ir 4 co
liu augszczio, turi vos 23 me
tus ir sveria 182 svarus. Jo tė
vas yra 6 pėdu ir 2 coliu, mo
tina 5 pėdu ir 11 coliu o jau- 
niauses brolelis 6 pėdu ir 2 co
liu.

London — Darbo valdyba 
sako kad per Kovo—March me
nesi Anglijoj buvo apie 285 
straikai kuriuose dalyvavo 
apie 310,000 darbininku.

Johnstown, Pa. — Apie 500 
anglekasiu, prie Berwind— 
White Coal Kompanijos, su- 
gryžo prie darbu, po straikui 
kuris prasidėjo 21d. Balandžio.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Vetnor, Ind. — Dvieju vaiku 
motina, Emilija Bankus, 26 
metu, likos aresztavota už nu
žudymą savo dvieju vaiku, 2 ir 
3 metu, kuriuos pakorė. Užda
ryta kalėjime, kokiu tai budu 
pasikorė ant virves padaryta 
isz andaroko. Szeimyniszkas 
nesutikimas buvo priežastim 
tosios nelaimes.

Turi 29 Vaikus Ir 
Visi Gyvi

Cederville, Mont. — Dauge
lis szeimynu turi daug vaiku 
bet J. Kasturecki, gyvenantis 
czionais ant artimos ukes, gali 
pasigirt kad turi daugiau gyvu 
vaiku ne kaip kiti. Praeita Su- 
bata jo pati apdovanojo ji su 
29-tu kūdikiu. Tėvai isz to

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

džiaugiasi kad j u gimine ne 
greitai iszdils o priek tam turės 
užtektinai darbininku ant ukes.

noje Apsiaubti
Per Alijentus

Francuziszki — Amerikoniszki
Kareiviai Perejo Per Visa Gus-
tavos Linija; Japonu Užpuoli
mas Indijoj Likos Atmusztas; 
“Foremanu” Straikas Detroite 

Atszauktas
Rusija — Rusai bombardavo 

geležkeli ir kitas svarbes vietas 
prie Polotsk, Baltoj Rusijoj 
prie Lenkiszko frunto. Minsk 
taipgi likos bombarduotas.

Istanbul, Turkija — Rumu
nijos Premieris, Ivon Antones
cu, pranesze Hitleriui jog jeigu 
tasai greitai nepristatys dau
giau kareiviu in Rumunija tai 
Rumunija mano atsiskirti arba 
pasiliuosuoti nuo Vokietijos ir 
jeszkot taikos su Alijentais. 
Premieras da neaplaike jokio 
atsakymo nuo Hitlerio. Rumu
nija turi tik penkes divizijas 
kareiviu del kariavimo priesz 
Rusija.

ITALIJA — Francuziszki kareiviai eina 
gilyn ant Vokiecziu Gustavos linijos ir ketina 
suteszkinti Vokiecziu apgynimo vietas, kurie 
saugoja Cassino ir Lirio Kloni, kuri veda tiesiog 
in Ryma. Daugybe Angliszku tanku jau perejo 
Rapido upe ir yra pasirengia ant muszio. Vokie- 
ežiu drutviete Spigo ir Cavita kalnas jau yra už
imti per Amerikonus. !

Chicago, Ill. — Montgomery- 
Ward Kompanijos darbininkai 
balavimais pasirinko C. I. O. 
Unija idant ji juos atstovautu. 
Valdžia kuri buvo užėmus ta 
kompanija sugražino ja atgal 
locnininkams.

Berlinas, — Vokiecziai pra- 
nesza kad Alijentai bombarda
vo miestą Ludwigshafen kur 
randasi dideli kariszki fabri
kai. Taipgi daug miestu likos 
sunaikinti Francijoj.

Amerikoniszki Kalininkai Ryme

Szitie vyrukai, kuriuos matome ant paveikslo, yra visi Amerikoniszki nelaisvei, pa
imti per Vokieczius Nettuno, Italijoj. Amerikonai yra varomi in nelaisviu abazus užpaka
lyje.

Apie Invazija — Alijentai jau randasi 
prie Adolfo Hitlerio apsigynimo linijos. Hitle
ris aprinko Marszalka von Rundstedt kaipo vy
riausia generolą ant visu Vokiecziu invazijos 
kariszku pajėgu, taipgi marszalka Rommel isz- 
rinktas kaipo jo pagialbininkas. Sutartis tarpe 
Belgijos, Netherlandu ir Norvegijos likos už
baigta.

Napolis, Italija — Apie 1,800 Ameriko- 
niszku bombiniu eroplanu užklupo ant Italiszku 
tiltu ir uždege daugeli dirbtuvių, taipgi miestus 
Piombino, Portofessio ir Orvieto. Du laivai, ku
rie plauke isz Portoferrio prispaudos, likos pa- 
skandyti per Amerikonus. Vokiecziai bėga isz 
Cassino. Esperia likos paimtas per Prancūzus, 
prie Hitlerio linijos.

Burma — Alijentai pranesza buk naujas 
Japonu užpuolimas, Indijoj, priesz Alijentus li
kos atmusztas 11 myliu nuo frunto ir kitas, apie 
220 myliu nuo Imphalo. Kinu kareiviai perejo 
per Salween upe tuo pat laiku kuomet generolo 
Stiwello kareiviai eina ant Mogaung Klonies.

Ant Pacifiko. — Amerikos 
eroplanai vela numėtė daug 
bombų ant Wakde ir Sarmia

vietų, apie 110 myliu nuo Ho- 
landijos. Japen Sala taipgi li
kos smarkiai bombarduota,



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt moksliu-; ANGLU KALBA

Vela jeszlkotojai surado griu
vėsius senovės miesto, kuris 
pagal aipskaityma turi apie 7,- 
000 metu. Tuosius griuvėsius 
atrado Hellegardsnoje, Dani
joj. Daug surasta visokiu gink
lu, kauliniu pypkių ir akmeni
niu indu, kėlės pėdas gilumo, 
po durpėms. Bet žmogiszlku
kaulu nesurado tiktai kaulus kuris vare ju fabrikus ir 
elniu ir kitokiu žvėrių.

Angliniai ponai tada su'bankru- PAGRINDINE 
tintu.

Tūlas Anglisžkas 
ežius, Turner, sako buk 50 my
liu žemiau virszunes žemes ran
dasi baisus karszcziai bet 6 ar 
8 mylės aulgszcziau virszunes 
žemes, ore, žmogus suszaltu. 
Kas gali žinot, gal ateis laikai 
kada ateityje sziluma trauksi
me ne tik isz ddbesiu bet ir isz 
gilumos žemes. Italijoj, priesz 
kare, jau radosi toki szuliniai 
kurie isz žemes iszgavo gara

kad netik bus lengviau visiems 
kurie niekad nežinojo Anglu ■mm 
kalbos, bet lengvesne forma ir ’ 
visiems bus naudinga. Paežiu 
laiku nemanoma, kad l;t?> var
tojama vieton Anglu kalbos 
kaip ji dabar vartojama ir ne
manoma kad ji užims vieta 
žmonių gimtines kalbos. Tik 
lengvas ir'pasekmingas būdas 
iszmokti tuos Anglu žodžius, 
kurie reikatingiau'-i kasdieni
niam vartojimui. ^C.C.A.U. Pirmutine?

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

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

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

I No. 102
’ tninaliszka

No. 103

Mrs. Matilda Kilpatrick, isz 
New Yorlko, motina keturioli
kos vaiku, melde sūdo idant už
darytu jos vyra in kale j ima 
kuris 'buvo aresztavotu net 42 
kartus. Jau laikas idant senei 
butu taip padarius.

szilde ju miestus.
I Juk ne taip labai seniai elelk- 
įtri'kas buvo tokiu pat negalimu 
daigtu, kokiu mums sziadien 
nurodo iszgavimas szilumos 
isz žemes.

Erelis Nunesze Kūdiki i
i

404 
50 
kn- 
35<

1S7 
isz- 
pa- 
35c 
Ne-

Niekas nežino kaip sena yra 
musu žeme ir kaip da ilgai ji 
gyvuos. Paskutinei moksliszki 
atidengimai daveda bulk žeme 
yra senesne ne kaip mokytieji 
apie tai mane ant keliolikos mi
lijonu metu daugiau. Atidengi
mai suakmenijusiu auguoliu, 
(kokias laikas nuo laiko suran
da anglekasei kasyklose) pro
fesorius Noe, iszrado, buk žeme 
yra senesne milijonai metu. 
Yra tai linksma ‘žine, jog gyve
nimas orfganiszkas prasidėjo 
milijonai metu ankscziau, to
dėl neprivalome su gy'vascziu 
skubintis. Randames atitolinti 
vos ant 12 tukstancziu metu 
nuo suakmenijusios eros, kokia 
keturis tukstanczius metu nuo 
visiszko kanibalizmo.

Gal niekur kitur ant svieto 
taip nesirūpina apie iszganyma 
dusziu kaip Tibete. Tuom už
siima tukstancziai žmonių. Pir
mutinis sūnūs kožnoje szeimy- 
noje yra Lama (dvasiszkuo ju). 
Jeigu katras ten apsebga, tai 

■■ tėvai prižada jam jog kada jis 
pasveiks tai ji padarys lama 
per Ika vaikelis taip džiaugiasi 
jog greiicziau pasveiksta. Dau- 

. ginusia vyrai pasilieka lamais 
idant nereikėtų dirbti sunkei, 
idant neturėtu kensti bada, pa- 
sidalbot merginoms ir t.t. Su 
ko’žnu metu skaitlis tuju dyka
duoniu auga, kurie gyvena nuo 
mielaszirdinigu žmonių, pra
leisdami brangu laika ant mal
dos ir giallbejimo dusziu.

Tibete yra papratimas jog 
motere gali turėti vyru kiek no
ri o kad butu ir deszimts broliu 
tai visi dalinasi viena paczia. 
-— Jau ten ir reikalinga iszga- 
nymas dusziu.

l)u profesoriai Anglijoj besi
mokydami Anglu kalbos priesz 
deszimts metu, nutarė kad apie 
850 žodžiu pareiszkia viską ka 
reikalaujame kasdieniniame 
gyvenime. Buvo pradžia “pa
grindines Anglu kalbos” (ba. 
sic English) teorios.

Daug buvo raszoma apie szi 
dalyka. Praeita Rugpiaczie

a p- menesi, Churchill kalbėdamas
1 Harvardo Universitete pareisz- 
ke kad mes visi daug girdesime 
ateityje apie pagrindine Ang
lu kalba. Bet lyg sziol mažai 
žmonių žino apie pagrindine 
Anglu kalba ir kaip ji bus var
tojama.

Visoiki invairus tikėjimai tu j “Basic English” yra Anglu 
ri visokius supratimus apie kalbos kiszenine knygute. Ne- 
pragara (pekla). Garsus raszy- daug žodžiu mes 
tojas Dante, kuris gyveno Ita-' kasdieniniame gyvenime, jie 
Ii joj, labai vaizdingai pragaro* maža dalele Anglu kalbos. Ka- 
reginius aprasze; žinoma, , 
ju nerege jo, tik jo plati vaiz-1 kinimo kokio nesuprantamo žo- 
duote galėjo juos sukurti. Ki-jdžio 
niecziu pragaras turi 1___
daug panaszumo in Dantes pra- lytas.
gara: jis yra padalintas in ke-j C. K. Ogden ir Profesorius 
turis laispsnius, kuriuose sėdi Ivor A. Richards,—antrasis da- 
prasiikalteliai sulyg savo nuo-{ bar Harvardo Universitete, — 
pelnu sziame gyvenime.

Pirmame laipsny j, arba rate,' bos žodyną.
yra kankinami neteisingi sko- galima apsieiti be sziu 850 žo
lininkai, biznieriai, loszejai ka- dzin. Šie žodžiai padalinti in 
zyrępis ir sznipąi. Czia yra in- 3 grupes, 600 vardai daigtu, 150 
taisyta didelis grūstuvas, ku-' būdvardžiai ir 100 “veiksmai” 
l iame visos prasikaltosios du-Į pagal kuriuos būdas veiks. Tik 
szios yra sumetamos ir grūda-118 žodžiu yra veilksma-žodžiai. 
mos, panasziai, kaip kaimuose Galima sziuos visus žodžius at- 
Gavenios laike 'grūda valgiui spauzdinti yiename puslapyje 
kanapes arba semenas. Antra-'ir lengva juos iszmokti ir var
me laipsnyj, arlba rate randasi toti.
bedieviai, szventvagiai, nekal- Bet koks yra tikslas fpagrin- 
bantieji poteriu ir 'blogųjų kny- dines Anglu kalbos ? \ isu spir
gu raszy'tojai. Czia yra begalo ma, asmuo greitai ir taisyklin- 
daug varpu ir nusikaltusiosj gai iszmoks Anglu kalba. 850 
duszios yra pavirtusios tu var- žodžiu labai atsargiai surinkti, 
pu szerdimis.

Be galo didele audra judina* 
varpus ir tos szerdys, duszines, žmonių svetimos kilmes, kurie 
turi nuolatos muszti in varpus, visiszkai nemoka Anglu kalbos 
kad jie skambėtu. Bet jeigu arba mažai supranta. Ir tiems 
vappu visiems prasikaltėliams “pagrindine Anglu kalba” pa- 
neužtenka, tai likusieji esą su- dės, kaip ir tuksltancziams ki- 
guldomi in krūveles ir tam tik-' tu kurie neturėjo progos lanky- 
rais piuklais pjaunami. In tre-'ij mokyklas.
czia laipsni patenka kankini-| New Yorko mieste priesz de
niui visokį invairus szarlata- szimts metu pagrindine Anglu 
nai 
kintojai, blogi mokytojai, ne 'nese

Geneva, Szvaicarija.— Dide
lis erelis staiga i nusileido isz 
debesiu prie grinczio.*i malka- 
kerezio, pagriebė trijų metu 
vaikuti ir nulėkė in kalnus. 
Daugelis medžiotoju su apylin
kes gyventojais nusidavė jesz-

vartojame koti nelaimingo vaikuczio bet
nesurado.

jis da almate žodyną del paaisz- JoSJQg Vvf3S BUVO
• • 1» Z-*-1 i /-a l-’rdl'izA TinoniY'vvanf amn *•

► randate kad tas žodis 
labai lengvoj, aiszkioj kalboj isz,dės-

sudėjo pagrindines Anglu kal-
Jie sutiko kad ne-

jie kasdien vartojam i.
Suv. Valstijose yra dau'g

Motere
London, Anglija.— Pati L. 

Barker, nemažai nusistebėjo, 
kada dažinojo buk josios vyras 
buvo motere. L. Barker apsi- 
paeziavo su panele E. Edwards 
vestuves altsibuvo prie tėvu ir 
nuotaka buvo per koki tai lai
ka linksma, bet už keliu mene
siu labai nulindo ir ant galo 
su savo “vyru” pasimetė ir ap
sigyveno vėl pas savo tėvus, ji 
nieko nedalsiprato kad josios 
yyrais yra paprasta motore.

Kūdikis Gimė Su
Barzda Ir Ūsais

London, Anglija.—Arti czio- 
nais gimė kūdikis kuris turi 
barzda ir usu'S, kaip koks se
nas žmogus. Nusistebėjimas 
kaimiecziu buvo didelis ir 
visai apie tai pradėjo kalbėti. 
Kūdikis įpo dvieju dienu mirė.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

irnta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

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

No. 112 Trys apisakos apie pini-1 
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 apie1 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .............................................. 15c

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

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
■ “SAULE” ‘
PLATINKIT!

128 Dvi istorijos apie Valdi- , No. 160 Keturiolika istorijų apie 
44 pus. IBejPo laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

istorijos apie > rguma in balta vergija; Pusiaugave-

No.
nieras ir apie Bedali. 

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-Į n’s: Vieszpats Jėzus ir miszke me
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-1 džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c l žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-' nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
rinc icr? VciLunviiAo • JnlodAr. M AS7.1 -VP7.1« • Onifl Eglj

Puikii 
20c i pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

ponai. 105 puslapiu.............25a

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsts 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitarsiąs prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25cj

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt® 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15«

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

No. 175 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;
Preke

rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas į Meszla-vežis; Grapas; apie 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras I Aržiuolas ir Uosis; Budyne; 
pacziuo’as. 76 puslapiu

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

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu

.............................................. 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu ........................... 15c

No. 145 Trys istprijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe
?ele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis
60 puslapiu .................................... I

Keletą Juoku ir Paveikslo.
............................................................

Adresas
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

..Amerikonai per diena su
naudoja daugiau kai septynis 
szimtus milijonu degtuku, kas 
reiszkia jog kožna minu ta su
degina po puse milijono deg
tuku. — Kiek tai pinigu nuei
na su durnais kožna diena o tie
ji degtukai taipgi padaro ble- 
des ant milijonu doleriu kas 
menesi.

Badai žmones, turinti rudus 
plaukus, ne taip greitai pra
žilsią kaip žmones turinti kito
kius plaukus.

Žinunai apskaitė 'buk gilu
moje musu žemes randasi ne- 
iszbaigiami szuliniai szilumos. 
PagaU j u tyrinėjimus tai reikė
tų tiktai 30 milijonu doleriu 
idant iszkasti szulini isz kurio 
butu galima isžgauti sziluma o 
tada musu vargai su apszildy- 
mu namu, dingtų aut visados.

szun-dąlktariai, kapu nie- kalba buvo iszlbandoma nakti- 
mokyklose svėtimtau- 

teisingi teisėjai: juos virina su- ežiams. Quebec, Kanadoj svar- 
deja in didelius katilus, kuriuo-, ba pripažinta ir rimtai ji mo- 
se yra pripilta tauku. Ketvir- kinama. Harvardo Universi- 
tasis laipsnis, artia ratas, pri- teto Komisija English I.angua- 
klauso tik moterems, kurios sa-'ge Studies, po vadovyste Pro
vo gyvenime vien tik (puoszesi fesoriauis Richards, jau sūrin
iu nežiūrėjo namu tvarkos. Czia ko suraszo leidiniu ir knygų 
patenka ir tos moterys kurios mokytojams ir kitiems.
iszplovusios baltinius kalbino Rėmėjai szio budo nurodo Saule‘Pub. Co., 

juos džiovinti ant stogu ir taip ___ ____ ____________ _______ ■------ ---------

Siuncziant pinigus per bau 
kini czeki arba ekspresini mc 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ii 
ekspresiniu kvitu. Busime jum« 
dėkingi už tai ir neužmirszkit® 
ateityje, kada siunsite czekiue 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 

{orderio. Acziu visiems.
Mahanoy City

Indijos Delegatai Ant Darbo Susirinkimo

darydamos kenke duszioms ir 
.neleido jums lankytis 'pas sa-1 
vuosius. Mat, Kiniecziai tiki! 
jog mirusiu žmonių duszios po 
mirties lankosi in savo namus 
o kada namu stogai apkabinėti 
baltiniais, tada jos negali at
skirti savo namu ir in juos ne
gali insigauti.

Bet mes esame akyvi dažino- 
ti kas mate tais kanezias Ki- 
niszkos peklos? Panasziai ir su 
Lietuviszka pekla kurioje vel
niai kankina duszeles prasikal- 
tusiuju “grieszninku” kuriuos 
taipgi niekas neinate ir teisin
gai josios neapragze. Tikra 
pekla randasi czionais ant že
mes tarpe musu.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Liūdna Atmintis Sieratos
----------O----------

Asz vargingas naszlaitis svetimoj szalelej, 
Nuliūdimas mane ima, neturiu teveliu. 
Kada visi drauge augom, mylėjo mus tėveliai, 
Buvo mus kelios sesutes ir ’būrys broleliu.

Tada buvo linksma, nėr ka sakyti,
Ne iszmintingo Salamono ranka apraszyti, 
Tada gynem gyvulėlius in žalia girrele, 
A7isi linksmai ’bėgiojom po žalia įpievele.

Tada linksmai žaidėm drauge su seselem, 
Bęginejom drauge su pilkom avelėm,
1 ji mina mums gyventi szio j laisvoj žemele j,
Jog Lietuva musu drasko visi neiszmanelei,

Pleszo, drasko, labai baise! tieji nevidonai, 
Su kardais žudo musu brolius tieji tironai, 
Bet ateis laikas, dings ju pasisziauszus didybe, 
Surūdija ju kardai neturės jau galybes.

O Lietuva, mus szalele, kuom taip nusikaltus?
Baisus žvėrys drasko tave ir žudo nekaltus!
Lik su Dievu, tu Lietuva — musu motinėlė, 
Gal jau tavęs daugiau nematys varginga sieratele.

Sztai narei tarp-tautiszkos Indijos darbo drauguves, 
kurie pradėjo savo metini posėdi su virskiniukais.

r SKAITYKITE J‘SAULJ7

JOHN KOVAI?“
. . . KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu, Už Žemiausias 

:: Prekes ::

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

L-aidotuviu, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

US?3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

: Tikriauses Kabalas
I Arba atidengimas paslapcziu 
■ ateities. Su pagelba kazirom.

Pagal Chaldeiszku, Persiazku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 

j mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
j Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
j knygutes per paczta. Pinigus 
l galite siusti stempomis.
j Katras iszdeda žmogaus ateiti.

Su Salamono Nose.

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

VISOS TRYS OPp 
KNYGUTES

•‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.

'pAI buvo kolki penki metai at
gal, viename isz didmiescziu 

pietines Rusijos. Povylas Svia- 
timskis, Lenkas, advokatas sė
dėjo minksztoje, brangioje ke- 
deje su knyga rankoje ir lyg 
snaude. Sziadien jam prisiėjo 
ginti viena jauna neturtingo 
valdininko dukterį. Branduo- 
lis viso glūdėjo skirtingume 
supratimo moraliszikumo klau
syme tarpe priimtu teisotu sza- 
lies instatymu ir tarpe atskyru 
ypatų pažangiosios visuome
nes.

. Elena, neturtingu tėvu, 19 
metu jauna, maloni mergina, 
suėjo in artima draugiszkuma 
su kariszkos akademijos stu
dentu Petru Voroncovu. Elena, 
kaip ir daugumas jautrios jau
nuomenes, turinczios mažai pa
vyzdžiu silpnųjų gyvenimo pu-i 
siu, patikėjo Petrui. Atsidavė! 
jam su siela ir kunti. Atsidavė 
jam nes jo atvirumas ir vilio
janti veido iszvaizda sužavėjo 
ja; atsidavė nes temperamen
tas jos jauno karszto kraujo to
li pralenkė spėka kontroliavi
mo savu jausmu. Perdaug ma
lonus buvo apsiejimas Petro, | 
per daug jautrus jo žodžiai! Ir 
Elena, su szypsena ant veido, 
tapo motina. Jo tėvas, vietos 
augsztas valdininkas, sužino- 
jas tai, baisiai perpyko. 'Ulž ke
liu sanvaicziu laiko po tam, 
Petras, laike iszkilmingos va
karienes savo tėvo rūmuose, vi
su alkyveizdoje tragiszkai mirė. 
Atsistojas graudžiai prabilo: 
“Asz gimiau gyvenimui, visa
me kame priklausau aplinky
bėms, vien tik troszkau idant 
mano szirdis kutu mano szir- 
džia o ne keno kito. Tėvas ma
no užkirto man kelia ir asz ne
matau tikslo gyvenimo be lais
vos szirdies. ” Ir vos spėjo visi 
suprasti reikszme jo žodžiu, 
vos spėjo prisiartinti jo žila 
paliegusi motina, kaip bligste- 
lejo Petro rankoje mažiukas 
juodas revolveris ir jis krito 
augsztieninku ant skaniu val
giu bei gerymu kuriais 'buvo 
apkrautas stalas.

Velionio Petro tėvas patrau
kė Elena teisman ir Povylas 
sziadien buvo jos apgynėju. 
Trumpai peikeges minczia 
szios dienos procesą padėjo 
knyga ant mažiuko apvalaus 
stalelio, užsirūkę kvepianti plo-

plaukus, atsisėdo prie didelio, 
popiergaliai apkrauto, stalo ir 
pasirengęs buvo klausyti rei
kalo. Inejo jauna mergina, nors 
nebrangiuose bet puikiuose 
drabužiuose.

— Asz tamsta jau daug kar- 
tu esu macziusi, macziau ir te
ini ja u sziadien.

Tai pasakius nutilo ir nedrą
siai žiurėjo advokatui in akis. J 
Patsai isz papratimo sako: i

— Asz klausau; malonėkite 
aiszkiai pasakyti viską ir asz, 
nors labai esu užimtas, pasi
stengsiu Tamstai patarnauti.

Mergina nieko neatsake vien 
truputi paraudonavo ir nusi- 
szypsojo. Po kiek laiko nedrą
siai sako:

— Asz Tamsta gerai žinau. 
Esate jaunas, mylite dora ir 
iiormaliszka gyvenimą ir esate 
sveikas, stiprus. Asz taip-pat 
pilnutėliai sveika, man 20 me
tu.

Povylas atydžiai klausėsi ir 
dar atydžiau gaude jos lėtai ta
riamus žodžius, juo jis labiau 
persitikrindavo, kad szi mergi
na žaidžia juomi. Jam darėsi 
pikta.

Mergina-gi pasiėmė supama 
kede ir, pasistaczius ’priesz Po- 
vyla kalba:

— Atleiskit man tamsta, kad
i negaliu taip staiga jums viską 

pasakyti. Asz net nesakysiu J 
kol kas, savo vardo. Vadinkite 
bile vardu, kad ir Naste. Ar 
gerai? Geriaus velu'k paklau
sykite, kaip szitas laiszikas 
skamba: Gyveno karta jauna, 
sveika ir turtinga mergina, 19 
metu amžiaus. Isz savo ypatisz- 
ko patyrimo labai tamsioje 
spalvoje suprato visus vyrus 
be skirtumo todelei ir nuspren
dė niekuomet nevesti. Bet nuo
latos sunkiai ja kankindavo 
geismas tapti auklėtinė savo 
kūdikio, idant būnant liuosa 
nuo brutalisžkos viliugystes 
isz vyro puses, jaustis laimin
giausia moteriszke pasaulyje, 
t. y. būti motina.”

— Tai isztarus nutilo ir nu
lenkė galva žemyn. Povylas 
dirstelėjo in ja. Ji tuomet savo 
naiviszkumu atrodė puiki. Jos 
tankus, tamsus ir truputi gar
biniuoti įplaukai donge keistu 
mincziu apimta galvele, ant 
veido žaidė lengvutis, vos pa- 
temijamas, raudonumas. Jos 
pilna, jauna, krutinę lėtai ir

pora sanvaicziu ir vela su' 
lengva szirdžia skirsimes am
žinai. Jums bijotis nėra ko. 
Asz turiu laibai daug pinigu. 
Iszvažiuokim kur toli. Gal ste
biesi, kodėl tamsta pasirinkau? 
Atsakymas trumpas: vienas isz 
visu turės būti. (Paskutiniai 
du žodžiai buvo pabraukti mė
lynu paiszeliu.)

Vakare devinta valanda atei
davo tarnaite ir mandagiai 
klausdavo: “Ar nebus mano 
panaitei laisžko?” Jis atsaky
davo: “Ne, ir niekad nebus.”

Už dvieju metu laiko, Povy
las patiko ja miesto vieszame 
žolyne. Mergina ji pažino. Pa
žiurėjo bet nieko nesakydama, 
nuėjo tolyn. Paskui ja už keliu 
žingsniu seke tarnaite su kūdi
kiu ant ranku. Mergina staiga 
stabtelėjo ir lyg su baime už
klausė: “Vieroczka, gal jau 
jam szalta?”

Povylas ilgai stovėjo prisi- 
remes prie medžio ir lydėjo 
nylkstanczia gal ir amžinai isz 
,jo akiu jauna, turtinga laisves 
motina.

Mergina neatsižiurejo. Toli 
kur tai paupyj pasigirdo sma
gi ikadrylo meliodija.

— GALAS —

Nesenei in Amerika insigavo, 
Mokytas bubąs isz Ožkavo, 
Kur akademija pabaigė, 
Dideliu mokslu persiėmė.

Pribuvo in czion nuvargęs, 
Pasmeles ir apdriskęs,

Apskurtos, 
Induses.

Gavosi iii viena vieta, 
Czion ne yra minėta, 

Isz pradžių kaipo pastumdėlis, 
Ba nieko neiszmane nabagėlis, 

Dirbt nieko negalėjo, 
Bosas jo pasigailėjo, 
Liepe kad maliavotu, 

Szi ar ta pedkiotu, 
Sunkiai isz pradžių ėjo

Kelis metus duravo, 
Ant galo bubąs atsigavo, 

Mat, vaigo Amerikoj nematė, 
Tai ir ketere pastate.

O kad galvele maža turėjo, j 
Tai plaukus užsiaugino ir 

kirpti nenorėjo.
O isz tos galvos, 

Juoku buvo visados. 
Juokėsi visi in kur tik 

pasisuko, 
Anglikai turėjo juoku,

Isz tikro ant 'blozno iszfžiurejo, 
Ba ir tisu neturėjo;
Ne augo, ne skuto,
Tai nors lupa suko.

Ant pagalios to susilaukė, 
Kad in Ohaju isztrauke,

Jeigu tas va ik s,
Suvis nepapaiiks, 

Tai gal da užsilaikys, 
Kol visiems ncinsipyks.

* * *
Kad geriau padaryti mun- 

szaine, 
Reikia suszaukti kaimene, 
O tada dalbas geriau eina, 
Kaip daug bobelių prieina.

Apygardojo vienoje, 
Gana didelioje, 

Vienas isz Lietuviszku 
szin'koriu, 

Arba isz tu iszmintingu 
■butlegeriu,

Muzikantus isz kitur par
traukė,

Tai kaip tieji, vaikine, 
užtraukė,

Prigrimžejo pilna karezema, 
Adbego viena net uždarius 

namie vaikus, mama.
Daugelis taip padare, 

Visos savo vaikus namie 
uždare, 

Szoko ir broga mauke, 
O vis lyg dugnui traukę. 
Kada jau lobis dakalko, *

Ėjo namo be tako, 
Nuolatos eidamos strapaliojo, 
Kas keli žingsnei puolinėjo, 

Ne viena turi da ir sziadien 
'ženklus, 

0 kelioms gelia kaulus,
O tieji kurie bam'bileis isz kitur 

pribuvo,
Tai net pas vaita pakliuvo;

Ir butu ilgai sėdėja, 
Jeigu nebūtu bausmia už

mokėją.
Ar-gi tai ne ant “Lietuviszikos 

dirvos, ’ ’
Tokios atsiprovija orgijos!

Tai fain iszrodo,
■ tai žiūrėt ant girtos bobos 

risztolo,

Į) A U G E L , metu adgal 
gyveno karsztam sklype, 

Persijoj, vienas valdytojas, 
kuris vadinosi Szah-Nessiv. 
Tasai karalius norėjo neatbū
tinai būti ant svieto laiminges
nių ir visus savo stengimus 
ant to iszliejo, idant didele lai
me ir nuo žmonių pagyra ingyt. 
Vienok nelaimingu ne nebuvo. 
Didele isz to nerimastis nedavę 
jam pakajaus ir del to neramu
mo ir didelio noro būti laimin
gu, nedavę jam prieiti prie lai
mes.

Dideli turtai, zobovos, drau
gavimai, augszti jo medalei,
augsztybe ir gaibe neužigane- 
dino ji. Nenorėjo jis vienok sa
vo rodininkams arba drau
gams su tuom iszsiduot ir tarė:

— Esu didelei laimingu bet 
jeigu jus rastumėt toki, kuris
sakvtu jog yra laimingesnis už 
mane, tai pasakykit man. No- 
recziau persitikrint, ar jo lai
me yra ant ilgo.

Sztai in trumpa po tam lai
ka, stojo priesz szalia vienas 
jaunas isz jo rodininku ir tarė:

— ’Szviesiauses vieszpatie, 
suradau jaunikaiti, kuris atvi
rai, priesz visus sakosi, jog esa 
laimingiausiu.

Kaip pasigėrus namon stra- 
palioja,

Ba gerai Lietuviszkai negalėjo. Ir da bjaurus žodžius pliovoja.

Karvute Inpuole In Kanala

vai! turtingu, tai ne karta mis- 
lijau ir pats saves klausiau ar 
visi velija man gero, ar myli 
mane pridereneziai. Sziadien 
kada esu biednas, pažinau prie- 
telius nes visi nuo manes atsza- 
lo. Žinau, jog jie manes gailesį 
ir gero velija ir už tai tau esu

Tieji Asmolano žodžiai už- 
braklino szabui kaip su rete
žiais lupas ir ilga valanda ne
galėjo žodžio isztart. Po valan
dai tarė:

| — Pasilik mano prietelium o 
busiu laimingu. Pergalėjai ma
ne. Teisybe!... Szlekti darbai 
laimes atneszti negali. Cnata

i tik laime sėja. — Gyvenkim 
i nuo to sykiu ir sykiu bukim 
I laimingi ir darykim kitus lai- 
I mingais.

(GALAS.)
dėkingu, valdytojau.

Užsimislijo ant tu žodžiu gi
lei, szalias ir susisarmatino sa
vo szlekto su jaunikaieziu pa
sielgimo, ant galo norėjo jau 
perpraszyt Asmolana. jog ne- 
žmoniszkai su juom apsiėjo bet 
vienas isz jo tarnu pasznabžde- 
jo jam in ausi:

— Jis jauezia tavo prisaky
mus. Jis nuduoda laimingiau
siu, reikia persitikrint, ar ir 
didesnei nelaimei užslėps ta 
szirdies ramuma ir ar salkys jog 
esa laimingiausiu.

Ilgai szalias mislijo, ant ga
lo davė prisakyma idant Asmo
lana uždarytu su Adberabu, jo 
didžiausiu nevidonu, in viena 
kalini.

Asmolanas ramiai priėmė ta 
viroka ir likosi sykiu uždary
tas kaliniu su tuom, kuris jam 
daug jo gyvenime blogo pridir
bo, — tare in ji:

— Nelaime sykiu paneszta,

ISTORIJE apie Gre^orius’
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalai!j e 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

na papirosą, užsidėjo rankas 
ant galvos ir pasiraivęs, užsi- 
manste. Tarpais jo veidas atro
dė liudnu, tarsi žiaurus tamsus 
likimas lauke jo numylėtos 
ypatos. Tarpais nekalta szyp
sena pakeisdavo liūdnumą ir 
jis tuomet ytin atrodė simpa- 
tiszku, viliojaneziu. Staiga pa
sigirdo skambutis. Povylas nu
sistebėjo. Jau puse po 12-tai ir 
tokiu vėlu laiku, naktyj, pas ji 
niekas neatsilankydavo. Ineju- 
si senyva tarnaite, sako:

— Tamsta nori matyti tūla 
moteriszke.

— Kas tokia? Kaip jos pa
varde ?

— Ji nesako savo vardo, 
vien geidžia būtinai tuojaus 
matyti.

Advokatas nusiszypsojo ir 
truputi užpykęs, pratarė besto- 
vineziai duryse tarnaitei:

sunkiai kilnojosi. Mergina stai
ga pasiėmė nuo stalo gabalėli 
plonos popieros ir iszlavintu, 
lengvu rankraszcziu, parasze 
keletą žodžiu. Padavė jam. Jis 
perskaitę. Perskaitė ir supra
to sielki jos atsilankymo. Susi
gėdino ir jau ne juokais užpy
ko. Ji jam atrodė viena isz 
szlykszcziausiu moteriszkiu ko
kias tik prisiėjo matyt. Povy
las nieko neatsake. Atsistojo ir, 
nieko nešalky damas, nuėjo in 
kita kambarį. Apsidairė, atsi
sėdo prie atdaro lango ir apsi
kniaubė. Mergina iszejo su ma
ža vilczia.

Ant rytojaus jis gavo ilga ir 
karszto turinio laiszika. Mergi
na, ignoruodama priimta mote- 
riszkiai viliojanti slaptinga gė
dingumą, atmesdama visiszkai 
in szali moteriszkes žingeidu
mą apart ko kito rasze.

— Gerai inleisk.
Tuomet pasitaisė puikius, 

brangius drabužius, susiszuka- 
vo szvęlnius, szviesiai geltonus

“Pagalvok tamsta rimtai ir 
atsakyk man. Asz esu liuosa 
nuo pat jaunystes. Niekas ma-' 
ne nevaržo. Pagyvensim kokia

Po pernakvojimui visa nakti New Yorko East upeje, 
szita karvute likos isztraukta ant rytojaus. Palicija su pa- 
gialba gyvuliu drauguves, isztrauke ja isz jos nemalo
naus padėjimo per visa nakti smirdaneziam vandenyje.

tU*stojasi lengvesne. Matau, jog 
laibai gailiesi ant nuopuoliu isz 
meiles savo pono. Pavelyik-gi 
tefgul tave palinksminu.

— Kaip tai? tu nori mane 
palinksmint, kuris tau tiek 
daug blogo padariau? Tu da 
turi ant manes meile?

— Kas praėjo, jau tas ne- 
grysz, — tarė Asmolanas. — 
Nepagiallbes mislys apie pra
eiti nes reikia turėt da viltis 
apie ateiti.

Kalba Asmolano taip plauke 
ant Ab’derabo, jog suminkszti- 
no jo szirdi ir stojosi jo geriau
siu prietelium, jog prisieks 
Abderabas tarnaut cnatoj ir 
būti geriausiu žmogum.

Kada likos Asmolanas vėla 
priesz szalia isz kalinio pa- 
szauktas ir kada'buvo užklaus
tas ar esa ir dabar laimingiau
siu, atsake:

— Esiu.
— Kaip tai ? Da tu drysti isz 

manes szposauti... kas tai do 
garbe?

— Esu laimingiauses nes pa-

— Kaip tai? ar tai jis gal’r 
būti laimingesnis ir už mane ?— 
reke szalias su piktumu... tai! 
negali but. Kas per vienas, tas 
laiminigas jaunikaitis ?

— Tasai jaunikaitis vadina
si Asmolanas, — atsake rodi
ninkas, — turi jis viena isz pui
kiausiu namu mieste o ir visko 
pilnas, turi taipgi daugybe 
prieteliu o ir visko pilnas, turi 
taipgi daugybe prieteliu o ir 
visi isz szirdies ji myli. Priimi
nėja neretai pas save ir sve- 
czius, bovija juos muzike ir 
puikiu gicdalu o tada atvirai 
kalba jog esa laimingiausiu.

Szalias prisakė tarnams idant 
ta jaunikaiti ant rytojaus pas 
ji atvestu.

Taip ir stojosi.
Kada ant rytojaus 

jaunikaiti, tarė szalias:
— O tu vėjavaiki! kaip tu 

drysti sakytis, jog esi ant svie
to laimingiausiu; ar-gi tu neži
nai, jog asz esu juom...? Matai, 
asz esu valdytoj um cielo s'kly-j 
po, asz turiu jus visus saujoje, gerįuau pieteliu — 'bloga žmo- 
kaipo padonus, turiu neapro- gU anį >gero kelio atvedžiau, 
kilojamus skalbus o tu ka ? Ddkavoju tau meilingai, mano
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SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Del Musu Skaitytoju!

atvedę

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplankysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus, 
Acziu visiems.
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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kilojamus slkabbus o tu ka?
— Asz nors esu biednesnis, pone, jog man suteikei moks- 

jusu didybe, bet galiu būti lai- liszlka proga tame dalyke, 
mingu, — atsake ramiai jauni
kaitis.

O jeigu'butum suvis bied- skiepianti. Ant galo užsirūsti
nu ?

Ir lai da vadineziaus lai-^įjant laimingiausia jauni- 
ininou- 1 Raiti nužudint.

Tapo parengta vieta del jo 
nužudymo. Atvedę Asmolana 
ant žudinstos vietos.-Szalias du | 
kartu klausė jo, tarpe tukstan- 
cziu apsiaubtu žmonių:

— Ar esi laimingu? 
Asmolanas atsake:
— Jeilgu vieszpats karalius 

norėjai mane padaryt nelai-! | 
Įuiimt ir atiduot tam, kuris ji rningu, reikėjo priverst mane g 

------ ; tokiu su nedorybių enata in nedora1 f 
jog ant galonu-tada jeigu fcueziau 'ka'|64 PUS-> i)id- 5x7c0‘ 

Tiktai, 10c.

iningu.
I — Pažiūrėsim, ar už sanvai-i 
'les ta pati paantrinsi, — kai-' 
bėjo szalias ir su piktumu iržsi- 
gryžo.

j Asmolanas sugryžo namon 
bet... jau rado viską iszpustyta. 

j Užvyduolis monarka liepe jo 
i viską sunaikint idant pagadyt 
jo laime. Ciela turtą jo liepe

; apskundė. Asmolanas 
pasiliko biednu,

j pas prietelius turėjo jeszlkoti 
j prieglaudos ii- paszialpos o ku
rie dabar nuo jo slėpėsi.

Už nedėlios vėla szauke sza-

Szalias dabar isz tikro mane 
jog Asmolano žodžiai yra pa-

nes net iki padu, iszdave viro-

ii t
arba pradžia

SKAITYMO
...ir...
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pikto nuveikęs, bueziau gale-:| 
jas sakyt: esu nelaimingu,”, * Į A
bet jeigu mane nori liept nekal-' * -------------
ta užmuszt, yra tikrai didžiau-’ f MAHANOY CITY, PA.
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i has Asmolana ir klausė: šia laime nes kanezia del cnaJ **************************
— Ar esi laimingiausiu? tos visados yra laime. —- Bet a ———
— Esu, — atsake malszei jau- tu, karaliau, pasakyk man, ar Pirkite Apgynimo Czedinimo 

. nikaitis. — Pirmiaus, kada 'bu-1esi už mane laimingesnių?..* į Bondus ir Markes.



Žinios Vietines
— Ateinanti Nedelia fans c 

vadinama kaipo “Asz Esiul 
Amerikonas, Diena.” Taja tai! 
diena, per visas Suv. Valstijas,' 
■bus laikoma parodos ir prakal
bos.

$15 Bausmes Už Pri-1 
verstina Pabucziavima 

Savo Pacziules

■’IIŲEI” MAHANOY CITY, PI.

Del Pralinksminimo Musu Vyruku Malda Sugražino Kalba'Suakmenijusis Žmogus! Pajeszkau Szerininko

— Saliuninkai isz Schuyl
kill (pavieto laiikys svarbu su
sirinkimą Petnyczioj po piet, 
Necho Allen Kotelyje, Potts- 
villej, Pa. F. H. Stout, virszi- 
įsinkas Liquor Control Board 
ir Senatorius G. Harold Wat
kins, taipgi dalyvaus tame su
sirinkime.

— Trys merginos kurios in- 
sirasze prie WAVE tarnystes, 
iszvažiavo Ketveigo ryta, 7:30 
vai., in Hunter’s Kolegija, 
Bronx, New Yorke. Vardai 
merginu yra paneles: Rozella 
Vizlg'irdžiute, nuo 619 W. Cen
tre ui v., Morgan, isz Gilberto- 
no ir treczia isz Tamaqua, Pa.

York, Pa. — Už tai kad pa- 
bueziavo savo paezia be jos pa- 
velinimo, nuo kurios buvo per- 
siskyres, G. Shoemak, likos nu
baustas per magistrata ant 
penkiolikos doleriu ir užmokė
jimo kasztu teismo.

Motere kalbėjo buk jos vy
ras atėjo paskui ja in namus ir į 
ten priverstinai ja pabueziavo 
be jos žinios ir pavelinimo. Po 
tam paszauke palicija liepda
ma ji aresztavoti. Shoemak yra 
biznierium czionais.

Gauna Treczius Dantis

Pottsville, Pa.— John Kaci- 
lowiez, nuo 409 S. Jardin uly., 
Szenadorio,kuris randasi East
ern Penitentiary kalėjime, pa
davė aplikacija in Dovanojimo 
Vyriausybe ant apsvarstymo jo 
liuosy'bes. Schuylkill pavieto 
advokatui, isz Pottsvilles sūdo, 
G. A. Whitehouse likos pra- 
neszta apie Kacilowiczio apli
kacija ant ateinanczio teismo.

Birželio 1 diena, 1936 mete, 
Kacilowicz su dviem kitais vy
rukais likos nuteistas atsėdėti 
nuo 28 metu iki 60 metu in ka
lėjimą, už vagystas ir pabėgi
ma isz kalėjimo.

Caffeyville, Kans. — Netu
rėdama dantų per keturesde- 
szimts metu, Mrs. Elzbieta Tra
vel susilaukė treczius dantis, 
turėdama asztuones-deszimts 
metu. Senuke da yra drūta, 
mato gerai ir daug vaikszczio- 
ja.

Treczes Vyras Savo
Pirmutines Paezios

Shamokin, Pa. — Septyni 
vyrukai likos aresztavoti per 
vaistine palicija už sumuszima 
Fred Thomas, 20 metu, prie 
Edgewood Paiko. Fredo tėvas, 
Caleb F. Thomas, 48 metu, 
taipgi likos baisiai sumusztas 
kada atėjo in pagialiba sunui.

Willington, Ky. — Ana die
na czionais mirė 81 metu Mi
kolas Park kuris buvo pirmu
tiniu ir trecziu vyru savo pa
ezios. Apsivedė jis 1891 mete 
o 1904 iszkeliavo in Vakarus 
ant uždarbiu. Pati in koki tai 
laika aplaike žinia buk jos vy
ras likos užmusztas ten kasyk
lose ir neužilgo po tam vela ap
sivedė. Mete 1925 sugryžo jos 
pirmutinis vyras namon nes 
žinia buvo neteisinga ir jis bu
vo gyvas o radęs naszle po ant
ram vyrui, vela apsipaeziavo 
su savo paezia ir tokiu budu 
pasiliko “trecziu” vyru savo 
pirmutines paezios.

Hazleton, Pa. — Keturi ang- 
lekasiai likos smarkiai apde
ginti per eksplozija gazo nr. 3 
szliopoj, Coal-Rain Coal Kom
panijos, Junedalej. Visi gydosi 
Hazletono ligoributeje.

P. P. & L. Kompanija 
Laike Savo Metini 

Susirinkimą

Wilkes-Barre, Pa. — Praei
ta sanvaite sustraikavo dien- 
rascziu spaudejai, reikalauda ■ 
mi didesniu algų. Isz tos prie
žasties miesto laikraszcziai ne- 
iszejo.

Scranton, Pa. — Diakonas 
Ant. J. Norkūnas 'bus inszven- 
tintas in kunigystes luomą Bir
želio 3 d., Berautuose, Szv. Pet- 
tro Katedroje. Kartu su diako
nu Norkumi, Scrantono vysku
pas inszventins 13 klieriku in 
kunigais. Diakonas Norkūnas 
yra ginies ir augės Plymouth, 
Pa. Savo pirmas iszkilmingas 
Szv. Miszias laiikys Szv. Kazi
miero bažnyczioje, Plymouth, 
Pa., Birželio 4 d., 10:30 v. ryte.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Apie 300 Vokisz 
ku eroplanu ana diena bom
bardavo penkis Angliszkus 
miestus. Vienam mieste szeszi 
namai, dvi bažnyczios ir ligon- 
bute likos sunaikinti per bom
bas. Taipgi keletą žmonių li
kos užmuszti.

-----□------------
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes,

' J. “

Valdžia siuntinėja in tolimas ir apleistas vietas viso
kius aktorius ir aktorkas ant pralinksminimo musu vyruku 
ypatingai tuosius kurie randasi Icelandijoj, kad jiems ten 
nebutu nuobodu.

Užmusze Vilka Su
Szakems

Indukus Myne Sudegi 
no Nigeri

Nebyliai
Bloomsburg, Pa. — Negale- 

dama kalbėti ne žodelio per 
szeszis menesius, Miss Laura 
Hartzell isz czionais, staigai 
prakalbėjo Bloomsburgo ligon- ’C 
buteje. Per taji laika ji tykiai 
meldėsi ir prasze Dievo susi- 
my Įėjimo ir kad jai sugražintu 
kalba, na ir likos iszklausyta 
jos malda. Sziadien mergina vi- 
siszkai pasveiko o daktarai ste
bėsi tuom stebuklingu iszgydy- 
mu.

Turi 107 Metus, Yra 
Tėvu 40 Vaiku

Surastas Vario 
Kasykloje

Turiu gera ūki (farma), 240 
ja'keriu, su gyvuliais, ir maszi- 
nom ir jeszkau szerininko. Kas 

Araqua, Chile, Piet. Araer.l. , ...... ’ j interesuojasi, atsiszaukite urie
—Czionais likos surastas seno- ., . z.,,iszito adreso: (et
je vario kasykloje suakmeniju
sis lavonas darbininko. Badai 
mirtis pagavo ji laike darbo, j 
matyt kad nelaime ji patiko 
laike drebejimo žemes, nes vir- 

.'s’zus kasyklų 'buvo nukritęs, o 
| lavonas radosi dumble, kuria- 
į mo turėjo suakmenyt. Zinumai 
įmena buk 
j nuo keliolikos szimtu metu.

Mrs. Marv BalakavagoV Cj

R. 1, Custer, Mieli.

Skaitykite “Saule”

Guba, N. Mex. — Czionais 
gyvena senas Kubanas, Severi
nas Benavidez, 107 metu am
žiaus, turintys tris paezias ir i 
40 vaiku ir yra jisai dieduku į 
suvirszum dviem szimtams 
anuku. Tasai senas patriarka 
gimė Taos paviete, 1816 mete. 
Jo paskutinis kūdikis gimė ka
da Benavidejas buvo 82 metu 
amžiaus.

1STOR1JEapie Ila isz ma- 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už

darbi įlinkas paėjo ! laikyti sveikata ir apsaugoti 
I szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir-' 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

RINKIMAS VYRO

Wood Falls, Kans. — Ūki
ninko pati, Mrs. J. Adams, isz- 
girdus prie visztinyczios koki 
ten triukszma, iszbego pažiū
rėti kas ten galėtu būti, pa
griebdama stovinezia szake 
prie duriu. Prie visztinyczios 
pamate dideli vilką kuris norė
jo gautis in visztinyczia, vil
kas mėtėsi ant moteres, kuri 
pradėjo gintis su szakems, 
durdama kelis kartus in pasze- 
lusi žveri. Uždavus keliolika 
smarkiu ypu, užmusze vilką. 
Po tai kovai moterei daugiau 
nieko neiszpuole kaip tik ap
alpti ka ir padare, tikrai mo- 
teriszkai pakol ja surado adbe- 
ges isz lauko jos vyras.

Yazoo City, Miss. — Vladas 
Minniefield, nigeris, likos su
degintas ant laužo, apie 11 va
landa Nedėlios ryta, už sukone- 
veikima 20 metu baltos mote
res, po tam kirto jai per galva 
su kirviu nuo ko gal mirs. Ap
linkinei gyventojai, dagirde 
apie tai, greitai susirinko ir 
pradėjo jeszkoti nigerio, suim
dami ji kėlės mylės nuo namo 
moteres. Tuojaus sukrovė lau
žą, prirakino nigeri prie stulpo 
lenciūgais ir uždege.

Prisipažino Prie Nužu
dymo 8 Žmonių

Nurijo 29 Szauksztu- 
kus Ir 18 Špilkų

Apsivedė Su Sesere
Nežinodami Apie

Tai; Persiskyrė

Waco, Texas — Pusnigeris 
Roy Mitchell kuris nesenei li
kos aresztavotas už žudinsta, 
prisipažino szerifui buk jis nu
žudė asztuonis žmonis, tarp tų
jų radosi dvi merginos ir trys 
moteres. Tasai rakalis, papil
dęs viena tuju žudinseziu, pa
sakė szerifui buk tai kitas ni- 
geris papilde žudinsta, už ka 
likos nekaltai sudegintas per 
inirszusia myne žmonių o isz- 
tikruju jis pats papilde taja žu 
dinsta.

Viena karta 'buvo mergina 
kuri labai geide žinoti koki ji 

' vyra turės gauti; taigi, žinoma, 
I ji nusidavė pas sena girine ra- 
i gana.

Nuėjus, ji raganos užklausė:
— Pasakyk man, mieloji, 

koki vyra asz gausiu?
Ragana paklausinėjo jos ke

letą dalyku, ‘paskui tarė:
— Eik staeziai per szi misz

ka, nesisuk nei in kaire ne in 
deszine ir neatsigryžk atgal 
nei ant colio ir iszrink man tie
siausia lazda kokia gali rasti; 
juo tiesesne tuo geresne; bet 
iszrink tiktai viena ir atneszk 
ja man.

Mergina iszejo in miszka. 
Tuoj ji pamate priesz save laz
da; bet ji turėjo maža negeru
mą viename gale, taigi tarė:

— Ne, galiu surasti geresne

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Rolla, Mo. — A. H. Kattler 
aplaike persiskyrimą nuo savo 
paezios kada sudui iszaiszkino

Vienas Centas Vertas
$10,000

Allentown, Pa. — Laike me
tinio susirinkimo direktoriai 
ir kiti virszininkai Peimsylva- */ 
nia Power & Light Kompani
jos, laike savo metini susirin
kimą savo generaliszlkam ofise 
ant 9-tos ir Hamilton ulycziu, 
Allentown, Pa., Panedelyj, Ge
gužio 15, 1944.

Sekantieji direktoriai likos 
iszrinkti: — Fred. S. Durham, 
Seth T. McCormick, Jr., Thos. 
J. Perkins, C. M. Walter, J. B. 
Warriner, Samuel Weil ir J. S. 
Wise, J r.

Po susirinkimui stockholde- 
riu, direktoriai iszrinko sekan- 
czius virszininkus:

J. S. Wise, Jr., Prezidentas; 
N. G. Reinidker, Vice-Preziden- 
tas ir 'Generaliszkas manadže- 
ris; L. W. Heath, Vice-Prezi- 
dentas; J. M. Huelbner, Vice-Į 
Prezidentas isz Lancaster divi-j pasirūpins pacziules lyg 15 d. 
zijos; P. A. McCarron, Vice-įLiepos, tai J. P. Comiskey ne- 
Prezidentas isz Pottsvilles —'teks 62 tukstaneziu doleriu. 
Schuylkill divizijos; D. A, Į Praeita meta jo dede, mirda- 
Elias, Vice-Prezidentas, isz mas paliko jam taji turtą su to- 
Harrisburgo Divizijos; Thos J. kioms iszlygoms jog lyg .Liepos, 
Perkins, Generaliszkas Pala-! 1944 metui turi apsipaeziuot o j 
rėjas; C. M. Walter Pagial'hi-J jeigu tu neiszpildys tai visas 
nin'kas Prezidento; M. H. Par-(turtas eis ant vargszu. Dabar 
kinson, Sekretorius ir Kasie-, Comiskey jeszko pacziules bet 
rius; L. K. Bingham, T. F. Car
ter, W. M. Brooks ir R. A. Free-

Parsons, Kans. — J. A. Mal- buk ka tik dažinojo jog jie yra 
grene, 35 metu, kuris nurijo 29 brolis ir sesuo. Sudas noringai 
szauksztukus ir 18 špilkų, da' taja nepaprasta porele persky- 
randasi prie gyvasties kada | re.
ant jo padare operacija ir tuo-| Brolio ir sesers pravardes 
sius dalykus iszeme jam isz buvo Delongton, būdami maži 
pilvo. Daktarai nežinojo kokia vaikai likos priimti ant augim- 
liga Malgrene serga nes tik ta- mo, priimdami pravardes pri- 
da dasiprato kas jam kenkia, imtųjų tėvu. Brolis, būdamas 
kada dažiuretoja ligoniu pate
kino kaip jis nurijo szauksztu- paimtas su priimtais tėvais in 
ka. Nutraukė paveiksią jo vi
duriu su pagialba eksrei spin
duliu, kurie parode daktarams 
kas Malgreno viduriuose ran
dasi. Badai Malgrenas gali 
mirti nuo operacijos nes nuo 
misinginiu špilkų užsitrucino 
kraujas.

vienuolikos metu amžiaus likos

New York — Gerai žinomas 
bankierius isz Wall Street yra 
locnininku vieno cento kurio 
verte yra 10 tukstaneziu dole
riu. Yra tai pirmutinis pinigė
lis kuris turėjo litaras U. S. ir 
pirmutinis kuri valdžia iszmu- 
sze 1873 mete, yra didumo de- 
szimts centu ir padirbtas isz 
sidabro. Tokiu centu yra tiktai 
du; antra turi kokis tai žmogus 
Baltimore j e. Tieji centai likos 
iszmuszti tik ant iszbandymo ir 
begije visai nesirado.

Turi Apsivesti Arba 
Netekti Turto

Eaton, Colo. — Jeigu sau ne-

lyg sziam laikui da nesurado 
sau tinkamos.

man, iPaigial'bininlkas Sekreto
riaus ir-Kasieriaus. W. L. Da
vis, Auditorius arba Peržiūrė
tojas Knygų.

Nebraska o sesute taipgi likos 
nuvežta in Nebraska per szei- 
myna vadinama Hopkinsus. 
Brolis sutiko mergina nežinant 
jog tai jo sesuo, insimylejo ir 
apsivedė, atvažiuodami in Rol
la.

Kelis menesius adgal Katt
ler netikėtai suėjo su savo tik
ru levu, prasidėjo kalba apie 
szeimyna ir ant galo dažinojo 
buk jis apsivedė su savo tikra 
sesere.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

negu ta.
Paskui, eidama toliau, pama

te ’kita kuri buvo visai tiesi, tik 
mažas iszsisukimas buvo ties 
viduriu, taigi praėjo ja.

Taip ji ejo'ir ejo“tdlyn, maty
dama daugybe lazdų kurios bu
vo beveik visiszkai tiesios bet 
ji vis ėjo, jeszkodama vis geres
nes iki pa'galiatis pasibaigė 
miszkas. Tada ji ipamate kad 
progos lazda rasti ‘beveik visai 
baigiasi; taigi turėjo imti vie
natine kokia, galėjo rasti, visa 
kreiva isztiesu ir atnesze ja ra
ganai, sakydama jog ji “galėjo 
atneszti daug geresne jeigu isz 
pirmo karto butu buvus paten
kinta tomis kokias mate.”

Ragana paėmė isz jos lazda, 
pamojo ja in mergina ir tarė: 
“Sztai yra tavo laime, ėjai, 
ėjai per miszka ir iszejai su 
kreiva lazda. Jeigu tavo pa
tenkinimo o norai butu 'buvę 
lengvesni, butum turėjus ge
resne laime; tu praeisi pro dau
gybe geru vyru, pagalinus tau 
teks tiktai koks kreivas ar kup
rotas.”

:: 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 paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Gyventojai Brenda Per Vandeni Namo

Suriszo Mazgu Mote
rystes 1.0,446 Poras
Brazil, Ind. — George E. 

Law, sudžia arba skvajeris, sa
ko buk nuo kada užėmė savo 
dinsta, suriszo mazgu moterys
tes 10,446 poras. Law sako, buk 
sziadien tosios poreles su savo 
vaikais daeina lyg 50 tukstan-
ežiu žmonių. Visos poros buvo 

Pirkite Apgynimo užganadintos isz luomo mote- 
Czedinimo Bondus rystes nes ne vienos lyg sziam 

ir Markes. laikui da neper skyrė.

Žmones, eidami namo isz darbu ir mokyklų, turėjo bris
ti per vandeni ulyežiomis kada upe Little Arkansas užliejo 
visa aplinkine.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


