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Isz Amerikos
t ___

NESUPRATO
SIGNOLO

VYRAS UŽTIKO PRIELAI- 
DINI PRIE PACZIULES IR
INDAVE JI IN RANKAS 

PALICIJOS.

Williamsport, Pa. — Kada 
Stepas Macko, Slavokas, su- 
gryžes isz darbo apie vienuo
likta valanda vakare, rado vi
sa narna tamsumoje ir many
damas kad jo pacziule saldžiai 
jau miega ir sapnuoja apie ji, 
incimpino ant pirsztu in mieg- 
kambari kad nepabudint sa
vo mieganczios pacziules bet 
staigai likos užkluptas per ne
žinoma sveczia su kuriuom su
sirėmė ir prasidėjo tasyne. 
Krėslai, szepos ir stiklai pra
dėjo drauge su musztukais 
szokineti kazoka, kurie susižei
dė gana skaudžiai. Naktinis 
pauiksztelis iszleke per langa 
bet puolė in glebi praeinanczio 
palicijanto kuris ji nuvede in 
palicijo-s stoti.

Ten prie szviesos pasirodė 
kad tai buvo Hrigo Markis ku
ris turėjo papratima atsilanki- 
neti pas moterele ir ja ramin
davo kada Stepas radosi ant 
naktinio -szipto, kad jai vienai 
ne'butu nuobodu.

Matyt Hrigo nesuprato sig- 
nolo savo mylimos ir gavosi in 
slaistas. Laike provos viskas 
iszsidave apie tai kaip Hrigo 
pas ja atsilankydavo per kelis 
metus. Naktinis gaidys likos 
nubaustas ant dvieju metu ka
lėjimo o vyras užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo apgavin- 
gos moterėles.

TOKI RAKAU TIK 
PAKART.

Atlantic City, N. J. —Char
les Benning, sziauczius, pave
jąs vėlybu laiku nuo szokio, ge
rai užsitraukęs, likos išmarkei 
iszbartas per savo prisiegele ir 
nuo to prasidėjo barnis. Char
les pagriebė stovinczia degan- 
ezia karasinine lempuke, mete 
in paczia kuri truko prie lovos 
kurioje motere gulėjo ir visa 
lova tuojaus užsidegė nuo de- 
įgancžio karasino. Motere bal
sei apdege o jos asztuoniu me
tu sūnelis sudege ant smert. 
Namas taipgi sudege, motere 
likos nuvežta in ligonbute o vy
ras in kalėjimą.

BESZIRDIS TĖVAS
ISZTRAUKE LAUKAN SER- 

GANCZIA DUKTERE SU 
TIK GIMUSIU KŪDIKIU 
IR JUOS TEN PALIKO.

Rochester, N. Y. — Antanas 
Koran, Vengras, tėvas szeszi'.i 
vaiku ir turintis paczia, papil
de kraujagedyste ant savo 18 
metu dukters. Matydamas kad 
vaisei tojo pasielgimo su savo 
duktere nepasislėps, pradėjo 
ja nemielaszirdingai plakti o 
paežiai kerszino užmuszimu 
jeigu jam apie tai pranesz.

Apalpusia ir baisei sumusz- 
ta mergaite isztrauke laukan ir 
paliko ant strytkario sztangu. 
Netrukus atėjo karukas o mo- 
tormanas paregejas ka ten gu
linti ant sztangu, sulaikė karu- 
ka ir norėjo mergaite paimti su 
savim bet jau toji buvo mirus 
o szale jos gulėjo da gyvas nau
jai gimęs kūdikis.

Tuojaus pranesze apie tai 
palicijai ir paszauke ambulan- 
sa kuris nuveže nelaiminga 
mergina su kūdikiu in ligonbu
te. Daktaras apžiureja mergi
na, pripažino buk ji mirė nuo 
baisiu sumuszimu kokius ap- 
laike nuo tėvo. Palicija pribu
vo ir uždare taji rakali kalėji
me. Toji iszeimyna gyvena apie 
tris mylės nuo miesto.

VAIKELIS JESZKOJO DIE
VO PO TREPAIS

KLEBONIJOS.
Allentown, Pa. — Kada mo

tina Ibaisei užsirūstino ant sa
vo septynių metu Andriuko 
Norris ir pasakė jam kad ji ne 
yra motina taip nepaklusnaus 
vaiko, tasai taip tuom persi
ėmė kad pasiėmęs savo zobovi- 
ni pisztalieta, iszejo jeszkoti 
savo tikros motinos. Atsiminė 
jis kaip jam motina kelis sy
kius kalbėdavo: “Dievulis ap
rūpina iszalkusius ir aprėdo 
apdriskusius. ’ ’

Vaikutis nutarė jeszkoti Die
vo ir praszyti jo vakarienes. 
Tuom laik motina pradėjo rū
pintis dingimu vaiko, davė 
apie tai žine palicijai kuri vai
kiuką už keliu valandų laiko 
surado po trepais klebonijos 
kunigo Fredriko Hummel.

Laimėjo Pasekmingai

Naujo Budo Eroplanas Kuris Lekia Be Matymo

Ana diena atsibuvo iszbandymas naujo budo eroplano kuri varo lekiotojas užsiden
gės sau galva ir naudoja tik instrumentus. Iszbandymas buvo pasekmingas. Yra tai naujau
sio budo eroplanai kurie yra naudojami Amerikoniszkoje kariuomenėje.

Isz Visu Szaliu

DIEVAS JUOS NUBAUDĖ

De Moines, Iowa. — Ben Bi
gelow, 30 metu, palike savo 
motere ir du vaikus, pabėgo 
nuo ju su 19 metu mergina, 
Jennie Sounders, kurie buvo 
pasiutiszkai insimyleja vienas 
in kita. Matydami kad kitas 
automobilius bėga paskui juos 
ir kad tai paskui juos vejasi, 
pasuko automobiliu in upe ir 
abudu nuskendo. Kanus sura
do už keliu valandų. Automo
bilius norėjo juos pralenkti o 
ne vijosi paskui juos.

DAUGELI ŽMONIŲ UŽ- 
MUSZTA SUMISZIME.

Mexico Miestas. — Laike pc- 
litikisžko maiszaczio, kareivai 
buvo priversti szauti in myne 
maisztininku užmuszdami dau
geli ir sužeisdami dideli skait
lį. Maiszatis kilo kada genero
las Almazon, kandidatas ant 
prezidento atvažiavo laikyti, 
prakalbas. Darbininku bjuras 
likos visiszkai sugriautas per 
maisztininkus.

ISZ LIETUVOS
NESUPRATIMAS TARP 

LIETUVISZKOS KA
RIUOMENES.

Kaunas. — Vyriausias va
das Lietuviszkos kariuomenes, 
generolas Stasys Raszkaitis 
atsisakė nuo savo naczelnin- 
kystes. Priežastis tame buvo 
nesupratimas su valdžia.

Ant vietos Rasztikiso, vy
riausiu vadu kariuomenes, li
kos paženklintas generolas 
Vincas Vitkauskas.

SENBERNIAI BUSIĄ
APDĖTI MOKESCZIAIS.

Tautininku valdžia Lietuvo
je ruosziasi investi mokesezius 
nevedusiems vyrams. Szituo 
budu manoma paskatinti vien
gungius greieziau apsivesti. 
Bet kaip bus su klebonais?

Kumsztininkas
Ir Arpistas

BANDYDAMAS ISZGERTI 
KVORTA ARIELKOS SU

KRITO NEGYVAS.
Elizabeth, N. J. — Antanas 

Varkula sukrito czionais negy
vas kada ėjo isz laižybu kad 
iszgers kvorta arielkos bet ne- 
dabaiges gerti sukrito negyvas 
ir paskutinius žodžius kokius 
isztare puldamas in savo drau
gą buvo: “You win the bet.” 
Daktarai padare sekcija ant 
kūno, isžtyrinejo kad mirė nuo 
sudeginimo alkoholiaus sumai- 
szyto su arielka dabar palicija 
tyrinėja kur jis pirko taji szto- 
pą kuris jam užbaigė gyvasti.

KINAI PASKANDINO DAU
GELI VALCZIU SU 

KAREIVEIS.
Hongkong, Kinai. — Kelio

lika Japoniszku ginkluotu val- 
cziu likos paskandyta per Kin- 
czikus ant Tungting ežero. Ja
ponai norėjo pervežt kareivius 
ant kito kraszto bet tasai už
manymas nepasiseko.

4 RUSISZKI LEKIOTOJAI 
UŽSIMUSZE.

Moskva, Rusija. —■ Keturi 
Rusiszki lekiotojai, kurie leke 
in Žiemiu szali, badai in Nor
vegija, likos užmuszti nelaimė
je kada eroplano sparnai sutru
ko laike dideles vėtros. Toli
mesniu žinių negalima buvo 
dažinoti isz priežasties tolimos 
vietos.

Isz Chicago, Ill.
—‘ Juozas Klulczinskas, isz 

Bridgeport©, Lietuvis, likes 
apkaltintas ant 14 metu in ka
lėjimą už naudojima svetimu 
žmonių pravardes ant banki
niu czekiu.
t Antanas Katoluikas, apie 

65 metu, 481 W. 28-tos uly., 
Bridgeport, mire nuo sužeidi
mu kokius aplaike automobi- 
liaus nelaimėje kėlės dienas ad- 
gal.

— Roman Grosser, 16 metu 
vaikas, surado lavona ant said- 
voko, kuris vėliaus pasirodė 
kad tai Lietuvis, Motiejus Sur- 
bus, 4602 S. Paulina uly., tu
rintis apie 67 metus, kuris pa
liko nemažai turto. Apie gimi
nes da nedažinota. Matyt žmo
gelis iszejo pasivaikszcziot ir 
susirgo staigai szirdies liga.

-Į- iSzv. Antano ligonbuteje 
mirė Valteris Bogvilles, 3004 
44th uly. Buvo jis iszszokes 
isz antro laipsnio per langa ir 
mirtinai pasižeido.

—■ Petras Szniras, 58 metu, 
929 W. 33-czios uly., pasikorė 
savo namo skiepe. Žmogelis 
krimtosi nesveikata ir isz tos 
priežasties atėmė sau gyvastį.

TRŪKIS ISZNESZ- 
TAS SU DINAMITU

300 JAPONU ŽUVO.

Hongkong, Kinai. — Japo-! 
niszkas kariszkas trūkis, kuris 
veže daugeli kareiviu ir civi- 
liszku žmoniu, likos dinami- 
tuotas per bomba kuria kas te
kis padėjo ant begiu artimoje 
Yanchow. Lokomotiva ir dvy
lika vagonu likos suteszkinti. 
Manoma kad daugiau kaip 300 
žmoniu ir kareiviu likos už- 
muszta ir daug sužeista.

VILNYS ISZMETE 3,000 LA
VONU ANT KRANTO.

London, Anglija. — Daeina 
žinios in czionais buk mariu 
vilnys iszmete ant kranto, ap
linkinėje Oslo Fjordo, nema
žiau kaip tris tukstanezius Vo- 
kiszku kareiviu, kas parodo, 
pasekme alijentu paskandini
me Voki'szku laivu kurie gabe
no Vokiszkus kareivius in Nor
vegija. Ne tik kad neteko Vo- 
kiecziai daugybs kareiviu bet 
taipgi daug maisto, amunicijos 
ir kariszku visokiu dalyku.

LAISZKA-NESZEI NESZIO- 
SIS REVOLVERIUS.

Paryžius, Francija. — Minis- 
teris paczto iszdave paliepima 
visiems laiszkanesziams kad 
nesziotu su savim revolverius 
laike tarnystos kad turėti gink
lą ant 'saVo apgynimo laike už-- 
klupimo . per piktadarius. 
Laiszkaneszei Francijoj ne- 
szioja su savim kartais didele 
suma pinigu.

TELEFONAS ISZ ANO 
SVIETO.

Kopenhaga, Danija. — Ne
paprastas atsitikimas atsibu
vo czionais kuris sujudino 
daug žmoniu mažam miestely
je. Sztai tūlas vyras jaunos mo
terėles, instojo in glitas laisva- 
noriu ir iszkeliavo su pulku ka
reiviu in Finlandija ginti taji 
sklypeli nuo Maskolių. Kapi
tonas pul ko per klaida davė ži
ne jaunai pacziulei buk jos vy
ras likos užmusztas laike mu- 
szio.

Kadaj musziai tenai® palio
vė, minėtas vyras sugryžo in 
Helsinki. Mieste Kopenhagoje 
sustojo kad praneszti pacziu
lei per telefoną kad jis yra 
sveikas ir gyvas ir už keliu die • 
nu sugrysz in jos globi. Motere, 
paszaukta, prie telefono, iszgir- 
dus baisa nevos savo mirusio 
vyro, taip tuom persieme tkad 
plumptelėjo ant grindų ir ap
alpo. Ant giliuko žmones ja 
atgaivino.

ISZPANIJA SZIADIEN TU
RI 26 MILIJONUS 

GYVENTOJU.
Madrid, Iszpanija. — No- 

rints Iszpanija neteko daugy
bes žmoniu laike paskutines 
kares bet sziadien skaitlis gy
ventoju Iszpanijoj yra. 26 mi
lijonai gaivu o mete 1938 turė
jo 23,560,975.

Skaitlis gyventoju Barcelo- 
nijos, ‘didžiausio miesto Iszpa
nijoj yra 1,399,000 gaivu arba 
nuo 1930 pasidaugino ant 393,- 
000 gaivu o Madridas skaito 1,- 
194,000 su padidinimu 150 
tukstaneziu gaivu.

AIRISZIS NESUPRATO 
ŽINUTE.

Oscar Vitt, Cleveland© beis- 
bolinio kliubo manadžeris svei
kina piezeri Bob Feller kuris 
laimėjo loszima priesz Chicago 
White Sox.

Dvieju tonu sunkumo Tony 
Galento, kuris kumszcziuosis 
su Joe Lewis, turėdamas sziek 
tiek laiko, praleidžia laika, ant 
grajinimo savo arfos kuri kasz- 
tuoja $2,000.

Geri Patarimai
* Turėk szirdi kieta kaip 

plienas o neinkas tavęs ne vie
nas.

* Sergėkis Ituju kurie prie 
tavęs glaudžias nes tai vis da
ro del savo naudos.

* Apie tai kožnas turi pa
minėti kad szelmei nuo Dievo 
yra paženklinti: Žvairas, szlu- 
basir rudas; tieji trys ant svie
to yra brudas.

* Ramybe ir užganadinl- 
mas yra Smagiausi ant svieto 
žmogui bet tojo smagumo ir 
ramybes negausi jeigu “Sau
les ’ ’ neskaitysi.

§ Baltoji veisle žmonių pa
sidaugina kas asztuoni metai o 
geltonoji ir rausva veisle kas 
60 metu o juodoji kas 40 metu.

§ Draugavęs gyvuliu ir 
žvėrių surenka serganeziu ir 
benamiu kacziu ir szunu 60 
Itukstanczius kas sanvaite ku
riuos užtrucina arba nuszauja.

* Amerikoniszkuose mies
tuose kuriuose gyvena suvir- 
szum szimtas tukstaneziu gy
ventoju, gema vienas kūdikis 
kožna minuta.

MASKOLEI KONFISKAVO 
VISA PRALOTO SZEP- 

TICKIO TURTĄ.
Rymas. — Visas turtas pra

loto Szeptickio likos konfiskuo
tas per Maskolius Lenkijoj o 
jo puikus ir didelis knygynas 
likos atiduotas del Maskolisz- 
kos “Bedieviszkos Draugys
tes” kurio tikslas yra kovoti 
priesz Dievą. Pralotas Szep- 
tickas yra gyvas bet kur jis 
randasi tai niekas nežino.

Žymus Ekonomistas

Patrikas Miklaferty, kasė
jas grebiu ant Bostono ulyczios 
sugryžo namo labai piktu. No- 
rinte jo Bridže ji pasveikino 
szirdingai su buczkiu, bet jisai 
atstume ja piktai nuo saves,

—■ Kas atsitiko Patrike', 
gal bosas praszalino tave nuo 
darbo?

— Szerap, ei'kie po velniu! 
Staczei tau sakau kad gana tau 
vaiku!

; Kas tau pasidarė ? Ar 
papaikai?

—■ Da karta tau primenu ir 
neužmirszk to: Gana vaiku!

—1 Del Szvento Dievo Pa- 
trikeli, ar tu netekai proto?!... 
Juk turime penkis fain boisus, 
mylimo juos szirdingai, juk 
szesztas ne butu mums jokia 
sunkenybe ir da mus pralinks
mintu.

Patrikas Mikleferty iszima 
isz kiszenio laikraszti ir liepia 
paežiai skaityt parodyta žinu
te: “Apie padėjimą gyventoju 
mieste New Yorke”

Žinute sziteip prasidėjo: 
“Kas szesztas vaikas, kuris už- 
gima New Yorke, tai buna 
Žydu.

Vokiszkas ekonomikas, Dr. 
■Gerhardt Westrick, stengėsi 
užvesti geresni paredka Vokie
tijoj apie vertelgysta tarp 
Amerikos ir Vokietijos ir kad 
butu gabenimas visokio favor o 
tarp tu dvieju sklypu.

§ Afrikoj nesiranda mesz- 
ku, Icelandijoj nėra Eskimosu, 
krutamuju paveikslu nėra Ne
pal, geležinkeliu nėra Albani
joj ir nėra lediniu kalnu Žie
miu dalyje Pacifiko mariu. - _



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
rite namie apiplyszusia kokia 
maldaknyge tai prisiunskite ja 
in redyste o bus ji apdaryta 
kaip nauja isz ko turėsite užga- 
nadinima.

Isz priežasties laidotuvių 
musu mylimo brolio, nenorėjo
me suvelyt laikraszczio, sten
gėmės ji iszleisti nors aplinky
bes buvo labai graudingos. To
dėl mylimi skaitytojai dova
nos jeigu buvo trumpa žinu- 
eziu nes redaktoriaus szirdis 
buvo pripildytą skausmais ly
dėdamas savo broli ant kapi
niu.

Reikia szimta centu kad pa
daryti viena doleri bet szim- 
tas doleriu per mažai idant su
tverti iszmintinga žmogų.

Ant svieto randasi už daug 
poniu ir ponu o per mažai mote
rių ir vyru.

Kūdikis pats neiszmoktu 
meluot'jeigu tėvai jam nedavi- 
netu tame puikia pavyzdi.

Daug tinime tokiu tėvu ku
rie pagadina visa gyvenimą 
savo vaikams nes nesirūpina 
isz laiko inkvepti in juos atsa
komybe už papildytus ju pasi
elgimus. Tokis iszdykias vai
kas ar mergaite pasilieka auka 
visokiu pi'iesziny’biu ateityje 
j u gyvenime.

Kas kiszasi mergaicziu tai 
tosios pasiliks tokioms ko
kioms jas tėvai iszauklejo pa
kol paczios daei> proto..Kožnas 
vyras kuris sueitu su tokia 
mergaite, nesirūpins pataisyti 
jos klaidas, neatsiras tokis, ku
ris ant tiek turėtu drąsos kad 
jai tiesiog in akis pasakytu 
kad ji turi pažinti svietą, pakol 
ji gales pasakyti jam savo nuo
mone, neatsiras tokis vyras ku
ris drystu jai pasakyti kad ji 
yra niekuom. Tik gal tasai isz-

Ir nereikėtų ilgai laukti pa-l 
kol žeme butu visai sunaikintai 
per vabalus, paukszczius ir ki
tokius gyvūnus. In laika kokiu’ 
penkių metu, 'žmones visai isz-Į 
nyktu nuo 'svieto, Matot kad į 
mirtis yra reikalinga kaipo ir 
gyvenimas.

PASIAUKAVIMAS 
MEILINGOS 

PACZIO

Allijentai Užkirto Kelia Vokiecziams Paėmime Norvegijos

Ponia Katre MePharson, isz 
Manchester, Anglijos, turinti 
jau 107 metus, sako buk naujo 
sztamo flaperkos nedagyvens 
tokio puikaus amžiaus kokio ji 
sulaukė. Visas ju iszauklejimas 
yra, nieko nedaryti ir tik ture 
ti gerus laikus. Toji senuke sa
ko kad sziadienine jaunuome
ne daro kas jiems paitinka bet 
uiž tai ateityje sunkei atpaku- 
tavos.

Sziadien Amerikoj, turtin
giausiam sklype, kur auksas 
plaukia upelukais, kur laik- 
raszcziai skelbia kas diena 
apie negirdėta gerbūvi, tuks- 
tanczįai žnp.oniu slankioja uly- 
cziomis be darbu.

Ana diena atėmė sau gyvastį 
ir tai jau ne pirmas tokis, Jur
gis Drųshka, isz Buffalo, N. 
Y., 30 metu vyrukas, kuris ne- 
tuĮ’ejo darbo per kelis mėne
sius ir negalėjo jokio surast. 
Drushka 'buvo laivorium ant 
ežeriniu laivu, nesenei apsipa- 
cziavo, atėjo, ant svieto kūdi
kis ir po tam neteko darbo.

Kiek tai panasziu vyruku su 
viJczia gero gyvenimo, atima 
sau gyvastis kada ju viltis ne- 
iszsipildo?

Amerikos žmones dabar val
do ir vartoja 25,000,000 auto
mobiliu, per metus iszleidžia 
3,500,000,000 doleriu ant nauju 
automobiliu ir apie treczdali 
tos sumos ant antra-rankiu au
tomobiliu; 570,000,000 doleriu 
ant guminiu ratu—tires; 850,- 
000,000 doleriu ant pataisymo; 
.900,000,000 už taksas ir 7,000,- 
000 doleriu ant gazolino.

Ant padirbimo to visko au
tomobiliu dirbtuves duoda dar
bus del keturiu milijonu darbi
ninku iszmaitindami apie 50 
milijonu žmonių.

Dideli bįznierei ir pramonin
kai nutarė szimet iszduoti dau
giau kaip milijoną doleriu ant 
apgarsinimu savo bizniu ir 
praplatinimo savo tavoru.

Dideles) pramones nereika
lauja pamokinimo ka turį da
ryt kad jiems gero gali atnesz- 
ti apgarsinimai- Jie supranta 
ir žino verte tuju apgarsinimu.

Lai mnsu ponai biznierei at
simena kad pinigas iszduotąs 
ant apgarsinimu laikrasztyje 
atnesza jam szimtini procen
tą.

Jeigu žmogus turi suplyszu- 
sias drapanas, tai jas nunesza 
pas kriaucziu. Todėl jeigu tu-

drys jai pasakyt kuris su ja ap- 
sipacziuos ir pataisys jos ne
tinkama gyvenimą.

Tik tada, jai atsidarys akys 
kada dažinos jog gyvenimas 
yra pilnas svarbiu atsakomy
bių bet nei'szmokyta isz kūdi
kystes, stengsis taja atsako
mybe užversti ant savo vyro ir 
gal da užpyks kada jai kas isz- 
metines jos kaltes.

O kas bus toliau? — vienas 
isz dvieju. Arba tas vyras pa
ims visa atsakomybe ant savo 
pecziu arba pacziulei tas gyve
nimas nubos ir stengsis aplai- 
kyti nuo jo persiskyrimą.

Su vaiku yra kitokia beda. 
Tokis “mamytes sūnelis,” ku
ris nežino kas tai yra gyveni
mo atsakomybe, gaunasi in 
rankas jo mokyklos draugu 
kurie iszjuokia ji, paniekina ir 
tankei nuo ju da aplaiko jis 
kumszcziu per nugara.

Tankei tokis vaikas, pralei- 
'džia keliolika metu mokykloje 
tarp savo draugu, kurie yra 
kitaip iszaukleti ir tas daug 
prigialbsti tokiam “beifookui”. 
Palengva jis 'susipras, pažins 
savo kaltes, iszmoks atsako
mybes ir pasiliks ant galo “vy
ru.”

Jeigu jam ir tas nępągialbes 
ir taip ei's toliaus gyvenimo ta
ku o jeigu da gausis in koki 
bizni tai vėliaus susipras ir pa
žins savo liūdna gyvenimą.

Be mirties nėra gyvasties. 
Navatnas tai iszsireiszkimas o 
bet teisingas. Kas tai butu jei
gu niekas nemirtu per kelis 
metus?

Ant tojo klausymo gerai ap
simausite gamtos tyrinėtojas 
profesoris daktaras Stephan 
Fuqua ir daejo prie sekancziu 
tyrinėjimu:

žinomu daigtu yra kad vie
na naminę muse, in meta laiko, 
padeda apie dvideszįmts mili
jonu kiausziniu, Jeigu isz visu 
kiausziniu iszsiperetu muses ir 
ne viena isz ju nežutu, tai ant 
svieto nesirastu kitokiu gyvū
nu in laika trijų metu kaip vien 
tik muses kurios ant galo suės
tu viena kita,

Isz priežasties pasidaugini
mo žuvu- jeigu jos nestiptu, ne
galėtu plaukti laivai ant mariu 
nes marios butu taip pripildy
tos žuvimis kad laivai negalė
tu plaukioti.

Saules negalima butu matyt 
nes milžiuiszkos miglos viso
kiu paukszcziu uždengtu jos 
szviesa o žeme per tai butu už
dengta bilijonais milžiniszku 
grybu.

(Puiki pasaka desl-riioteriu).

Tolimoje vįeszpatystęje gy
veno tūla ir labai gera motere 
kuri mylėjo ąayo vyrą Jaugiau 
kaip savo gyvastį ir buvo pasi
rengus atiduoti. jam savo gy
vastį- Bet karalius tosios vięsz- 
patystes netikėjo in teisingys- 
ta ir isztik.imys.ta pasiąukavi- 
mo tosios moteręs. Viena diena 
paliepė taja mylinczia motere 
paszaukti pas save tardamas 
in ja: .

-— Sziadien paliepsiu tavo 
vyra uždaryti in kalėjimą o ry
toj jo galva bus nukirsta per 
budeli. Bdį.. jeigu tu sutiksi 
mirti už ji tai dovanosiu jam 
gyvasti.

Mylinti ir isztikima pati nu
lenkė galva priesz baisu valdo
ną kalbėdama:

— Szirdingai aeziu tau pone, 
kad davei man taip lengva bū
da apsaugojimo savo vyro. Są 
džiaugsmu mirsiu jeigu per tai 
galėsiu apsaugot gyvasti savo 
mylimo, vyro.

Parengta viską prie egzeku
cijos. Garbinga motere atsi
sveikino graudžiai su savo nu
budusiu vyru, po tam ėjo drą
siai ant rusžtavones ir paguldė 
savo puikia galvele ant kala
des. Tokis meilus ir szirdingas 
pasiaukavimas geros paczios 
sujudino kieta szirdi karaliaus 
kuris prakalbėjo in motere:

— Lai toji gera motere gyve
na nes tai ji sujudino ir .per
mainė kieta mano szirdi.

Bet karaliene stovėdama 
szale karaliaus nusijuokė pa- 
niekinaneziai ir piktai atsilie
pė in karalių:

— Iszbąndymas da neužbaig
tas, mano vyre. Tu nepažysti 
moterių. Pasakykie tai moterei 
kad tik tada iszgelbes ji savo 
vyra jeigu lyg pabaigai savo 
gyvenimo vaikszczios vis toje 
paezioje szlebeje ir su viena ir 
ta.paczia skrybėlė kuri jai ne
pritinka. Jeigu ji ant to sutiks 
tai galėsi jai intiket kad savo 
vyra myli ir yra pasirengus už 
ji mirti.

Ant tuju žožiu mdtere paba
lo kaip lavonas, sudejavo ne
laiminga ir pro aszaras paszau- 
ke;

— Ak, ne, negaliu ant to su
tikt! Ka pasakytu ant to mano 
drauges ir kaiminkos — ir ap
alpo.

Karalius nusijuokęs pasakė:
— Nesvietiszku dalyku ne

galime reikalauti nuo moterių.

§ Norints ant svieto užėjo 
visokios permainos po pasibai
gimui Svietines Kares, da asz- 
tuoni milijonai žmonių yra val
domi per karalius, karalienes, 
emperatorius ir kitus valdo
nus.

§ Idant prigialbet ir pri
žiūrėt sužeistus ir kitus kurie 
reikalauja paszialpos laike su
žeidimu ir kitokiu atsitikimu, 
Raudono Kryžiaus Drauguve 
turi 2,851 paszialpines stotis iv 
2,626 automobilius ant ženkly-

Allijentai užkirto kelia Vokiecziams paimti Norvegija. Dabar Vokietis yra apsiaub
tas isz visu szaliu per Ali jentiis ir negales iszsisukti isz tuju slaistu.

KONSTANTINO Didis kunigaiksztis Mikalo
jus Pavlaviczius — netrukus

y RUBLIAI ::
guro tai 6-ta diena Gruo

džio 1825 metuose. Priesz
Bruchlovo palociu Varszave, i 
kuriame gyveno kunigaiksztis 
Konstantinas, privažiavo pa
keleivingos roges, užkinkytos 
k r imi arkliais.

Iszszoko isz anū jaunas afi- 
cierius gvardijos pulko ir tuo
jaus liko priimtas per didi j i 
kunigaikszti.

— Ka man ponas atvežei isz 
Peterburgo? — paklausė jo ku
nigaiksztis,.

— Ta skrynute ir finansų 
ministerio laiszkas, nuo grafo 
Kankrino — atsake aficierius 
Saburov.

Kunigaiksztis tuojaus ati
darė skrynute ,ir ten pamatęs 
“sidabrinius rublius” su savo 
aveikslu ir parasz uaplinkui: 
“Konstantinas pirmasis, visos 
Rosijos paltvaldis mete juos 
ant stalo ir suszuko piktai:

— Asz ne ciesorius bet tiktai 
didis kunigaiksztis!...

Ir nuėjo sau in savo kamba
rius.

Saburov, kuriam grafas Kan
krin liepe neatbūtinai perduoti 
sidabrinius rublius “naujam 
monarkui, ciesoriui Konstanti
nui pirmam” ir parvežti atsa
kymą, ar “naujas ciesorius” 
užganėdintas isz tu bandomu 
rubliu, nežinojo kas pradelti...

Liepta man parvežti atsa
kymą in Peterburgą. Koki-gi 
nunesziu atsakyma ? — paklau
sė Saburov adjutanto didžio 
kunigaikszczio Konstantino. 
Grafas Kankrrin trokszta ma
tyt ai- jo didenybe pripažins at- 
sakaneziu ta paveiksią ir visa 
pieszini ir ar daleis tuos rub
lius pinigu kalvėje kalti. Ka-gi 
asz dabar grafui pasakysiu?

— Keliauk onas namo ir pra- 
neszk grafui kad kunigaiksztis 
tame reikale nenori duoti jokio 
atsakymo. Kadangi jis saves 
nelaiko ciesorium — atsake ad
jutantas.

Atvažiavęs dar syki in palo- 
cius ir gavės nuo adjutanto at
sakymą kad didis kunigaiksz
tis laiko visoki atsakyma per 
tuszczia daigta o isz tos prie
žasties, kuri turi buit žinoma 
Peterburgo dvare, Soburov 
tuojaus iszvažiavo atgal in Pe
terburgą.

Ar vienok grafas Kankrin 
turėjo papėdė liepti kalti del 
prabos rublius su paveikslu 
“Konstantino” I ciesoriaus ir 
Rusijos patvaldžio?

Be abejones: taip.

rublius padirbti ir tie taigi bu
vo ir užlaikomi ministerijos 
slaptame archyve. Isz Varszą- 
vos-gi parsiųsti egzemplioriai 
buvo sunaikinti.

Pagal kitu szaltiniu kunig. 
Konstantinas pasiliko sau tuos 
atsiustus szeszis rublius.

Per Lenk-meti 1830 metuose 
“Konstantino rubliai” sykiu 
su kitais daigtais isz Belverdo 

j palociu buvo iszgabenti in už- 
j rubeži. Vienas isz tu rubliu at
sirado rankose numizmatiko 
Szuberto, kuris ardavę ji gra- 

• fui Tolstojui. Tas paskutiniam 
Szubertas apsakė visa istorija 
apie tai, kaip ta “Konsitantino 
rubliu” gavo, kokiuose tai ka- 
zyravimo namuose.

t Daug tikresnis gali but Ja- 
leidimas, kad Reichel, nežiūrė
damas paliepimo, kad sunai
kinti tuos visus rublius, pasi
laikė viena sau ant atminties 
kuri po tam Szubertui ir par
davė. Norėdamas iszteįsinti

tines skydas su Szv. Jurgio 
Pergalėtojo paveikslu; aplink

Reicheli, Szubert iszmisjijo pa
saka apie kokius ten kazyria-

paskui ciesorius Mikalojus 1, 
— pirmas sudėjo prisiega isz- 
tįkimybei ciesoraicziui, kaipo 
tikram monarchai.

Aie užėmimą sosto per Kon
stantina I buvo apgarsinta 
‘‘Ruskąme Invalde” tuojaus 
arėjus žiniai apie ciesoriaus1 
Aleksandro smerti.

Netrukus po tam Peterburge 
pradėta greitai drukuoti’prisa- 
kymus, paszpartus ir kitokius 
dokumentus, prasidedanezius 
žodžiais “Prisakius Jo Cieso- 
riszkai didybei 'Szviesiausiam 
Ponui Konstantinuo Pavlovi- 
cziąi, Visos Rosijos Patval
džiui.” Užsiteliuota taip pat 
daug paveikslu su paraszu: 
“Konstantinas I. Ciesorius isz 
visos Rusijos Patvaldis.”

Cerkvese laikyta pamaldos 
ant intencijos ciesoriaus Kon
stantino I ir t.t.

Taigi ir galėjo finansų mi- 
nisteris neužsiimti kalimu pi
nigu su naujo monarcho pa
veikslu ?

Apie tuos taip vadinamus 
“Konstantino rublius,” apie 
ju tolesni likimą po augszcziau. 
apraszyltai scenai Bruchlovo 
palociuose Varszave, smulkme- 
niszkai apie tai apraszo S. Li- 
braviez neseniai iszleistoje sa
vo knygoje po vardu “Nepap
rastas rublius. ’ ’

Gavus Peterburge žinia apie 
ciesoriaus Aleksandro I smer
ti, grafas Kankrin iszleido pri
sakymą, idant pinigu kalvėje 
butu atmuszta sidabriniai rub
liai del prabos su Konstantino 
paveikslu.

-— Tauta kalbėjo Kankrin, 
— privalo kuogroieziausiai da- 
sižinoti kad turi nauja cieso
rių ir geriausiu tam dasižinoji- 
mui daigtu, yrą geriausiai isz
leisti greitai, kaip galima dau
giausiai monetų su ciesoriaus 
paveikslu.

Naujos monetos peczetis 
(forma) jau buvo gatava; ja 
padare pinigu kalves molderis 
Reichel. Tos foros modelis il
gai buvo laikomas kalvoje ir 
tai didžiausioj paslaptyje.

— Ant vienos Konstantino 
Pavlovicziaus paveikslo su pa
raszu aplinkui: “B. M. Kou 
stantin I Imp. i Sam. Vsią- 
ross”. Po paveikslu metai 1825 
o aplinkui apvedimas.

Kitoj rublio pusėje lauru 
vainike, perrisztame visomis 
pusėmis stangomis, maltesi dvi 
galvis erelys, apvainikuotas 
trimi ciesoriszkomis karūno
mis.

Deszinej jo rankoj bertas, 
'kairėj obuolys. Ant erelio kru-

skyda lenciūgas Szv. Andrie
jaus ordeno. Po ereliu “JPB”.

Taip iszrode “Konstantino 
rubliai,’’rubliai,” padaryti lie
piant finansų finisteriui grafui 
Kankrinui.

Grafas Kankrin prigulėjo 
prie tu nedaugybes dignitorių 
kurie žinojo kad Konstantinas 
atsisako nuo oslto, kada jis per
siskyrė su savo paezia didžia 
kunig. Anna Teodorovna ir 
kada paskui apsivedė su Len
ke Grudzinskaite.

Bet taipgi kaip kiti to laiko 
dignitoriai, Kankrin buvo per
sitikrinęs kad po Aleksandro I 
smereziai, kunig. Konstantinas 
pasinaudos isz savo tiesu, at
mes szaliu savo rezignacija ir 
apims valdžia.

Toksai pat persitikrinimas 
vieszpatavo ir taip Viėszpatys- 
tes Rodos sąnariu ir tarp sena
torių, norints kaip vienur taip 
ir kitur kancelarijose gulėjo 
uždaryti kopertai su rezignaci
ja.

Visi paskesni atsitikimai 
yra visur placziai žinomi.

Pradėjus nuo 14 Gruodžio 
prasidėjo greita likvidacija ir 
naikinimas visokiu atmineziu

vimo namus.
Tik apie viena neabejojama: 

“Konstaritino rubliu” pas 
žmones sviete, apart falsifika
tu, negali rasti. Ir tuo galima 
iszaiszkinti faktas, kad numiz- 
matiszku rinkiniu savininkai 
ir per sąpuus svajoja apie 
“Konstantino rublius,” kaipo 
apie brangiausia moneta, už 
kuria pasirenge užmokėti tuks- 
tanezius rubliu.

Numizmatiszku rinkiniu sa
vininkai ir antikvarai duoda 
iki 3,000 rubliu už viena “Kon
sitantino rubliu,” bet ir už ta 
preke negalima tikru egzemp
liorių gauti. Kurie turi tuos 
rublius, tai regis, juos saugoja 
kaip savo aki, idant jie kur ne
prapultu.

Jeigu Reichel butu žmogus 
pramatantis ir butu palikes sa
vo patamkams tuos kelis rub
lius, sziadien jie butu sveriami 
ant brilijantu ir jo patąmkai 
sziadien kultu turtingi,

SėSnu ir retu monetų mylė
tojai jau nesyki buvo apgauti 
su “Konstantino rubliu” falsi
fikatais, kurie jiems buvo par
duodami už tikrus.

Senu monetų falsifikacija
ir pedsakiu, kas tik galėjo pri
minti nenusisekusi vieszpata- 
vima.

Sunaikinta jau parengti do
kumentai su antgalviais: “Pri
sakius ciesoriui Konsltantinui 
I” ir jo visi portretai. Liko ne
pajudinami tiktai rubliai su pa
veikslu Konstantino ir užlai
komi sekretname archyve fi
nansų ministerijoje. Ar apie 
juos užmirszo grafas Kankrin, 
ar tai gal tyczia nusprendė juos 
užlaikyti kaipo reta daigta, ne
žinia.

“Konstantino rubliai” gule-
° i

jo archyve iki 1879 metu, kob 
apie juos nepranesze ciesoriui 
Aleksandrui II didis kimi-j 
gaiksztis Jurgis Michailovicz: 
kuris užsimanė gaulti sau viena. 
toki rubli del savo turtingos( 
kolekcijos.

Augszcziausiu prisakymu 
tie visi rubliai paimta isz finan
sų ministerijos archyvo. Vie
nas isz ju buvo padovanotas di
džiam kunigaikszcziųi Jurgiui 
Michailovicziuį antrąs didžiam 
kunigaikszcziųi Sergijuo Alek-| 
sandrovieziui, trepzias Hessu, 
kunigaikszcziųi Aleksandrui,1 
ketvirtas padėta ciesoriszkan 
kabinetan o penktas rmsiunsta 
in ciesoriszka Ermitažą.

Pagal neisztiriu szaltiniu, 
apart iszsiunstu in Vapszava 
szesziu prabiniu rubliu, Kan
krin liepe dar tokius septynis

sziadien taip isztobulinta, kad 
numizmatai nuolatos savo gal
voj privalo turėti tu rubliu 
skaitliu, jeigu nori kur nusi
pirkti ta reta ir visais pagei
daujama rubli. Jie turi žinoti 
kiek tu rubliu buvo nukalta.
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likusius pinigus parnesze Jo
nelis tėvui apsakydamas kaipPROTINGAS

:: :: JONELIS,'pa^r*'..... . , 
. -— ... . — j L z kokio laiko tarė tėvas m 

yiENAS tėvas turėjo tris su-'’
nūs. Visus lygai mylėjo, nes 

visi buvo jo sūnūs. Vienok jau
niausia, Joneli, vadino nekvai- 
liu.

Kada daejo savo metu, susi
tarė sūnūs tarp saves:

Eisime in svietą, juk to
linus dirstelesime tai daugiau 
pamatysime ir ne vieno daig-| 
telio iszmoksime.

Iszejo-gi du vyresni in svie
tą o Jonelis taipgi drauge su 
jiems iszejo. Vyresni broliai I 
turėjo pinigu ir pirkosi sau szi, 

’ bei ta, 'bet Jonelis nepirko nes 
neturėjo pinigu.

Karta kelionėje iszvire sau 
kukuliu ir gerai užspirge jog 
kukuliai tiktai szvilpe per 
gerkle. Jonelis, kuris nieko ne
prisidėjo prie kukuliu, žiurėjo 
ir prasze kad ir jam duotu val
gyt kukuliu ar nors kelis pa
liktu. Broliai paliko ant dugno 
kur daugiausia tauku buvo.

Kita karta pirkosi del saves 
viena skranda ir taip ja vienas 
priesz piet, kitas po piet, dėvė
jo apsivilkės, nakezia abudu 
užsiklodavo. Jonelis, kuriam 
buvo szalta, prasze ju kad nors 
pavėlintu in vidurį atsigult. 
Broliai pavėlino ir Jonelis 
kaip parszas viduryje gulėjo 
po skranda. Nes kožnas žino, 
tryse gulint po kailiniais, tai 
viduriniu! geriausia o gulintie
ji kraszte negali pasidalint. 
Matydamas ta'i Jonelis atsidu
so ir tarė:

— Mielas Dieve, kaip tai 
kožnas ant saves skranda trau
kia, asz biednas nieko neda
viau, tai neturiu tiesa skranda 
traukt nes neprisidėjau ne ska
tiko ir turiu džiaugtis keliom 
vilnelem kurios viduryje ties 
manim buna.

Vyresniems broliams jau tas 
nubodo kad visur turi už broli 
mokėt o jis nieko neprisideda, 
tada parsiuntė ji pas tęva o pa
tys nuėjo toliau in svietą.

Jonelis vėl buvo pas tęva ir 
prigelbejo jam dirbti ant lau
ko.

Tėvas mislino atiduot Jone
liui ūkia, norėjo ir persitikrint 
ar gales su ja veikt. Del to-gi 
viena karta prakalbėjo in ji:

—■ Joneli, paimkie avuke, nu
vesk in miestą ir tenais su ja 
priivalgyk ir -atsigerk o paskui 
vela ja parvesk.

Jonelis paėmė avi ir nuvede 
ja in miestą. Stojo ant vidurio 
rinkaus ir stovėjo. Buvo tai ne
toli szulinio isz kurio mergos 
įminėjo vandeni. Kožna aky
vai žiurėjo ant jo o szi ir ta nu- 
sirizeno nes joms buvo navat- 
na jog niekur ne eina tiktai ant 
vietos stovi ir tai jau taip ilgai. 
Viena tiktai isz ju, Marijona 
Kurkaicziute — duktė sziau- 
cziaus, paklausė jo:

— Ko tu Joneli taip ilgai ant 
vienos vietos stovi?

— Man tėtulis liepei — at
sake Jonelis — kad paimtau 
avele ir nueitau in miestą, ten 
su ja pavalgyczia ir atsiger- 
czia o paskui parves tau ciela 
namo, asz ta nežinau kaip pa
daryt.

— Palauk valandelie, Joneli, 
tai duosime rodą, — tare in ji 
Mariuką. Paėmė viedra ir nu- 
nesze namop skubiai.

Už valandėlės sųgryžo, pa
ėmė avele in paszali, nukirpo 
vilnas, taisės pardavė ir pini
gus atidavė Joneliui. Dabar 
taip Jonelis džiaugėsi, tuojaus 
nusipirko valgiu ir gerymu o

— Joneli! asz tau atiduosiu 
ūkia, ibet turi apsipacziuot.

— Kad asz teveli, nežinau 
kaip tai paeziuotis ?

— Sztai, — kalba tėvas, — 
nueikie in miestą ar in kur ki
tur o katra mergina tau labiau
sia patiks tai paimsi taja ir su 
ja padarysi veseile.

Jonelis paklausė ir nusidavė
j in miestą. Ant kelio pasitiko su 
I Mariuką Kurkaicziute o jam 
i iszrode ant motinos. Į
i — Sveikas Joneli! O kur tu | 
eini ?

— Tėvelis liepe man apsipa
cziuot ir pasakė idant nuei- 
eziau in miestą ir katra mergi
na man patiks, paimeziau sau 
už paczia ir padarycziau vesei
le.

— O Joneli! tai asz tau nore- 
cziau geriausia patikt,

Jonelis parsivedė su savim 
Mariuką ir tuojaus atsibuvo 
puiki veseile.

Už menesio Mariuką aptei
kė savo vyra šuneliu. Jonelis 
paėmė kūdiki ant ranku ir nuo
latos bueziavo ir džiaugėsi. Tė
vas in ji tarė:

— Joneli! pakinkyk arklius 
ir važiuok in miestą nupirkt 
vygia del mažo nes nuolatos 
nelaikysi ant keliu ir ji nesup
si.

Jonelis pakinkė arklius in 
ilga vežimą ir in pora adynu 
parpleszka net su dvylika vy- 
giu, tėvas pamatęs paszauke:

— Kam tu tiek daug pirkai, 
butu vienos užtekia, tai tik mė
tymas pinigu del beręikalo.

— Nu-gi ar tai asz teveli kas 
menesi po vygia plikinėsiu? 
Ant kart ėmiau dvylika kad 
ant cielo meto užtektu.

— Vaikeli! Juk tai nebus 
kožna menesi o ir szitas kasžin 
keno.

— Ka tėtuli szneki? Ar szi
tas vaikas ne mano? O ar ne
pameni teveli, kaip tu pirkai 
karve ant jomarko o paskui 
kaip turėjo verszeli, tai pasa
kėte jog tai yra jusu — ant 
veisles bus?

Tėvas palingavo su galva ir 
pripažino jog Jonelis turi tei
sybe, priimdamas Marijona in 
narna priėmė ir viską ka su sa
vim turėjo in narna.

Atidavė tada Joneliui ūke. 
O vienok tolimesniam laike Jo
nelis laikais spardėsi ant pa- 
czios bet prie protingo pasiel
gimo gyvenime labai gerai se
kėsi.

AKYVAS VAIKUTIS.

0.

Kongresmonai Prisižiuro BeisBolei

1 ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Daugiau kaip 33,000 žmonių prisižiurinejo atidarymu’ beisboles tarp Washingtono 
Senatorių ir Boston Red Socks. Daugelis senatorių ir kongresmonu prisižiurinejo tam loszi- 
mui.

SLAPTINGAS ::
:: :: RASZTAS

yiENAS laivo kapitonas pa-| 
pasakojo toki atsitikima. Tas 

atsitikimas nėra negalima nes 
Dievo valia visur pasireiszkia. 
Paklausykime ka kapitonas 
pasakojo.

— Asz ir pirmasis vairinin
kas matavome mazgus ir nusi
leidome žemyn kad sužinoti 
vieta, kurioje randasi musu 
laivas. Gal ne visi žino kaip tai 
daroma? Taigi, suradimas vie
tos atliekamas taip, kad su pa- 
gelba tam tikro pridtaiso ma
tuojama juru žemlapyje ilgi ir 
ploti ir paskiau atrandama vie
ta kur yra laivas. Bruce — taip 
vadinosi musu pirmasis vairi
ninkas — atsisėdo, kaip pa
prastai, savo vietoje ir pasken
do skaieziavimuose. Asz pa
žvelgiau in barometra ir nuste
bau : buvo kuogražiausias oras 
o vienok barometras rode be- 
siartinanezia audra, Susirūpi
nės iszejau ant dangezio. Bru
ce, paskendęs skaieziavime, 
nepastebejo mano iszejimo. Jis 
mane, kad asz sėdžiu už savo 
staliuko nes po valandėlės, ne
pakeldamas galvos, eme kalbė
ti:

— Ponas kapitone, matai, 
kad esame 45o8’40” sziaurej 
ploczio ir 42oF’6” vakaru il
gio, tai-gi nuplaukėme 9G maz
gu®; — o nesulaukdamas atsa
kymo jurininkas tese: — Tai 
puikiai plaukiame, tiesa ponas 
kapitone? Dabar pirma karta 
jūreivis pakele galva ir insmei- 
ge akis ton vieton, kur jo ma
nymu sėdėjo kapitonas. Tyla.

Nustebės ir placziai atdaro
mis akimis Bruce pakilo nuo 
staliuko ir pažengė pirmyn; 
staiga iszįsigandes sustojo. Tas, 
kuris sėdėjo mano vietoje ir 
rasze, buvo visai įiepažins'ta- 
mas vyras. Nors jūreiviu buvo

Petrukas:—Tetuk! Kas at- 
nesze musu Katrute?

Tėvas:—Garnys, mano vai
keli.

Petrukas:—Garnys1?!.... tai 
dabar žinau kodėl mamyte taip 
reke ant garnio, iszaukdama, 
kad ji velnei paimtu!

Skaitykite “Saule”

’atminimo žiedas

tenai

mela-

jis —

Nulipome žemyn bet 
nieko nebuvo.

— Matai Bruce, kad 
vai, — sakau asz.

— Kapitone, — tarė
praszau pažiūrėti in raszta ant 
staliuko.

Priėjau prie staliuko ir ra
dau gabala popieros, kurioje 
buvo paraszyta: "Pasukite lai
vą in vakarus per 1/4 0!”

Nesupratau ka tai reiszkia.Į 
To raszto negalėjo paraszyti 
nei Bruce, nei kitas isz jūrei
viu. Tuo tarpu Bruce tare:

— Ponas kapitone! Szis rasz- 
tas liepia mums pasukti, tai 
negaiszykime.

Asz nieko panaszaus daryti 
nemaniau. Bet pamanstes lie
piau sukti. Po keliu valandų 
kelio jūreivis sėdintis gandro 
lizde ('tam tikra vieta apžiūrė
ti jura), pranesze kad matosi 
ledo uolos, kyszanczios isz van
dens. Netrukus priplaukėme 
ta ledo uola ir nustebome pa
mate ant uolos gulinti pusam
ži vyra ir maža bernioką. Kada 
jūreiviai nuplaukė ir atveže 
tuos žmones in laiva, Bruce pa- 
szoko ir suszuko:

— Tai tas žmogus kuri ma
cziau tamstos kajutėje!...

Norėjau atsakyti bet tuo tar
pu didžiausias uraganas su1 
milžiniszkomis bangomis eipe 
mėtyt laiva. Iszdaviau paliepi-1 
ma pasukti laiva už ledo uolos 
ir tik toji ledine uola, o teisin
giau pasakius, paslaptingas! 
žmogus ir jo nasztas, iszgelbejo 
mus nuo nuskendimo. Praėjus 
audrai, nuėjau in kajute kur, 
buvo iszgelbeti žmones. Vyras 
buvo labai nusilpęs bet netru-j 
kus atgijo. Koks buvo jo 
džiaugsmas pasijutus laive su 
mylimu sunumi.

Lieka pridurti kad priplau
kus mums prie kranto pagali 
paprotį turėjau užraszyti pa
vardes laive buvusiu žmonių. 1 
Iszgelbetasis pasakė ja taip

Sakalelei mano, sziadien ne
galiu jums pasakyti oracija 
nes szirdi man labai sopa, ne
tekus mano meisterelio kuris 
mus apleido. Kaipgi galiu jums 
giedoti kad mano szirdis baisei 
sužeista. Sztai ka tik po laido
tuvių, palydėjus savo meiste- 
reli ant amžino atsilsio, turiu 
sudavadyt savo reikalus ir (tru
puti pasilsėt. Atleiskite man, 
sakalelei nes gal jusu szirdyse 
randasi kokis sopulis kurio ne
galite užmirszt. Stengsiuosiu 
jums surinkti žinucziu ateinan- 
cziam numaryje.

Seniai, labai seniai vienas 
vaikinas pamylo kaimyno duk- 

' teri ir norėjo ja vesti bet kaž
kodėl abieju tėvai buvo tam 
prieszingi. To vaikino tėvas, 
nenorėdamas kad jo sūnūs su 

, taja mergaite matytųsi, iszsi-i 
j kele kitur gyventi. Insimyleju-. 
si pora paskutini karta atsi-, 
sveikino pieveleje, kurioje au-i 
go žoleles, puikiais melsvais 
žiedeliais. Jiedu nuskynė po 

i viena tokia žolele ir padavė' 
viens kitam ir prižadeju jiedu’ 
ta, jog kur tik pamatys tokiai 
žolele, visados ja nuskinti. To
ji žolele turėjo jiems priminti! 
viens kita.

Po tam praslinko daug metu. 
Ir toji mergaite kitur iszsikele 
gyventi. Karta jinai, jau žila 
būdama, ėjo keliu ir pakelyje 
pamate taja melsvu žiedeliu gė
lėlė. Pasuko ji isz kelio ta žo
lele nusiskinti. Tuo paežiu ke
liu ėjo koks tai senelis. Jis 
taip-gi, pamatęs ta žolele, pa
suko ja nuskinti. Jiedu beveik 
sykiu pasilenke norėdami ta 
paczia gelele nusisginti. Tada 
jiedu vienas in kita pasižiurė
jo. Gerai insižiureja, jiedu vie
nas kita pažino. Tai buvo tas 
pats vaikinas ir toji pati mer
gaite, kuriuos tėvai perskyrė. 
Kaip jiedu buvo susitaria vi
sados tuos melsvuosius žiede
lius skinti, taip jie visa gyve
nimą ta nutarimą ir pildė ir 
pasitaikė proga kad tasai žie
delis vela juos suvede in pažin
ti o kitaip jiedu vienas kito ir 
nebūtu pažine. Nuo to laiko 
žmones ta žolele ir praminė 
"atminimo žiedas.”

Atminimo žiedą ir Lietuvos 
paupes puoszia ir dažnai gali
ma matyti pas Lietuvaite van
denyje pamerkta melsva atmi
nimo žiedu vainikėli. Vandeny
je tie žiedeliai pradeda plėto
tis ir ilgai nevysta.

NAUJA MALDA-KNYGA: 

“Jėzus 7

Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akulorįu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, 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, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

Naujas LietuviszkasSAPN0RIŪ8

drąsus ir smalsus, vienok jau-1 neaiszkiai kad paprasziau jo
te, kaip linksta po juo kojos. 
Szoko amt laipteliu ir greitai 
pribėgo prie manės.

—Kas atsitiko Bruce?
— Kapitone, — sudejavo, — 

ten apaczioje yra žmogus kuri 
sziadien pirma karta matau. 
Mąn baisu.

— Svetimas žmogus? Isz 
kur? Jau menuo kaip esame 
juroje. Ar tamsta pasiutai?

— Gal but, kapitone, vienok 
macziau ji.

— Jei ’tai buvo svetimas, tai 
reikėjo ji ežia atvesti. Eik tuo- 
jaus man ji atvesk. Bruce dre
bėjo.

— Pone kapitone, eikime 
kartu.

— Gerai.

paties užsiraszyti knygoje. 
Kaip nustebau, sulyginęs pa
slaptingojo raszto raszysena ir 
ta, kuria užsirasze nepažinsta- 
masis! Pasirodė esanczios rai
de raiden vienodos.

Nuo to laiko vėl ėmiau tikė
ti in Dieva ir jo Apveizda," — 
baigė kapitonas pasakojima.

12 ISTORIJOS UŽ 25c j
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

GERAI ATSAKE 
KOMUNISTUI.

Mano rūteles, ir asz prisidė
siu prie savo kūmo su gailes- 
czia netekus savo meisterelio 
įkuriam tarnavau szczyrai ir 
kuris mus apleido taip staigai. 
Sugryžus isz tolimos keliones, 
dagirdau kad jau su mumis at
sisveikino ant am'žiu. Ka turė
jau daryt? Sukalbėjau ražan- 
czeli už jo duszia, apsiverkiau 
graudžiai, palydėjau lyg kapo 
ir sugryžau namo nuliudus ir 
dabar sėdžiu užpeczkyje. Vai 
rūteles, negaliu jums iszreiksz- 
ti, kaip man szirdi skauda nes 
mano meisterelis buvo geras 
žmogus del manes. Lai jam 
Dievulis suranda vietele dan
guje tarp savo palaimintųjų.

Komunistas norėdamas pasi
rodyt didelei mokytu, tare in 
savo kaimyną:

— Ar tu mistini ir in tai ti
ki, kad žmogaus duszia yra ne- 
smertelna? Po teisybei, ne- 
•mirszlt’a drauge su žmogum 
nes pereina in visokius žverius 
ir taip ilgai vaikiojesi, kol su
vis nesusivalkioja.

Ant to kaimynas nusijuokiąs 
tarė;

— Tai gal but nes ir mano 
szunes nuo kokio tai laiko sto
josi labai iszmintingi gal but, 
kokiu Komunistu duszios in 
juos inejo.

§ Didesne dalis kaimu ir 
miesteliu Jaonijoj, tiesos rei
kalauja ir prisipyrineja kad 
gyventojai turėtu prie savo 
namu ant duriu ne tik numari 
namo bet varda szeimynos, 
reidio laisnus, ugnies insziu- 
renc paliees numari ir palici- 
jos peczeti.

§ Anglijoj, isz skaitliaus 47 
milijonu' žmonių, 45 milijonai 
neturi savo locno szmotelio že
mes, už tai grofai ir kiti turtin
gi žmones kuri jos užtektinai, 
kaip tai Markizas Bute, kuris 
nesenei pardavė savo žeme su- 
sidedanczia ir (puses miesto 
Cardiff, kuria pardavė už 100 
milijonu doleriu drauge su 20,- 
000 namu, 500 kr omu, saliunu, 
bažnycziu ir fabriku.

ur Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "SAULE,” kurie apją tai 
užmirezo ir prasze idant nesulaikyta

Naujas Didelis Sapnorins 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaiws- 
kina visokius sapnus, kie
kius žmogus gali sapnuok 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
Mahanoy City, P*.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Iiztikimiausis G ra torius 

:: Gabiausias Baisamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

BeP Telefonas 532-T

"MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS" maldų knygely 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

W. D. BOCZKAUSKAS - COu . 
MAHANOY CITY. PA.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokio 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines EurqpoS 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžeinio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už ?1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spancarport, N. Y. ,

t



MAHANOY CITY, PA.'

Žinios Vietines
LAIDOTUVES
A. t A. VLADISLOVO

D. BOCZKAUSKO
Iszduotojas “Saules” 
Likos Palaidotas Iszkik 
mingai, Su Bažnyti

nėms Apeigoms
DAUG ŽMONIŲ PALYDĖJO 

IN AMŽINO ATSILSIO 
VIETA.

Pirma diena Gegužio, Sere- 
doje atsibuvo laidotuves isz- 
duotojaus “Saules” a. a. Vla
dislovo D. Boczkausko, su baž
nytinėms apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje prie kurios 
velionis prigulėjo. Kun. P. C. 
Czesna su vikaru kun. S. Ma
žeika pribuvo in namus atkal
bėti trumpas pamaldas ir kū
nas likos nuvežtas in bažny- 
czia. Graba nesze broliunai ir 
seserunai velionio kurie buvo: 
Florijonas Boczkauskas, Ed
vardas ir Leonas Boczkauskai, 
Povylas ir Klemensas Kaži u - 
nai ir Edmundas Rakietis. Gar
bes grab-neszei buvo: James H. 
Kirchner, iszduotojas Record- 
American laikraszczio, James 
C. Dwyer, isz Eagles draugu
žes, Geo. J. Post, žymus biznie
rius, Juozas Ancereviczius, 
barberis ir narys Konsulo, Da
nielius Guinan, miesto vyriau- 
ses pacztorius ir A. P. Mc
Laughlin, kapitonas miesto 
palicijos.

Kunigas Czesna atlaike gai
lės Miszias ir pasakė puiku pa
mokslą apie velionio gyveni
mą ir palydėjo nebaszninka 
aut Szv. Juozapo kapiniu kur 
lavonas likos užkastas szale ka
pu jo tėvelio Daminiko ir Teo
filės Boczkausku.

Daugelis žmonių palydėjo 
velioni in bažnyczia ir ant ka
piniu.

Likusi szeimyna ir brolei 
velionio sudeda -szirdinga 
aeziu Už puikius žiedus, Misziu 
korteles, automobilius ir vi- 
: ?ms tiems kurie nors kokiu 
badu prisidėjo prie laidotuvių. 
Daug giminiu pribuvo isz visu 
aplinkiniu atiduoti paskutini 
ipatarnavima iszduotojui ‘Sau
les’, Vladislovui D. Boczkaus- 
kui. Aeziu szirdingai musu pra- 
baszcziui už puiku pamokslą, 
grabnesziams ir gailininkams.

Graboriui L. Traskauskui už 
parengima puikiu szermenu 
'taipgi szirdingai aeziu.

Sekanczios ypatos paaukavo 
Žiedus:

Mr. ir Mrs. John Kovai; Chivinsky 
ir draugai; Mr. ir Mrs. D. P. Paiste, 
Jr., isz Ridley Park, Pa; Alice Lor
aine isz Norfolk, Va; State Fund 
draugai isz Harrisburg; Mrs. J. Ell- 
wood Faltermayer, isz Mt. Airy, Pa; 
The,Family, 413 Ridley Park; Milda, 
Povylas ir Clemensas Kaziunai isz 
Shenandoah; Richard Benson Wig
ton ir Ralph E. Miller isz Harrisburg; 
nuo Paczios ir Vaiku; Dr. Morris Sil
ver, Harrisburg; Paul B. Houck, isz 
Pottsville; Netta ir Peter Gabrysh 
isz ’Pembrook, Pa.

Sekanczios ypatos paaukavo 
Misziu Korteles:

Mr. ii- Mrs. Louis C. Lucas isz 
Wilkes Barre; Rev. J. A. Mroziewski 
isz Jessup, Pa; H. Francis Boczkow- 
ski isz Indianapolis, Ind; National 
Council of Pi Lambda Sigma isz 
Lawrence, Mass; Murray Szeimyna 
isz Philadelphia; Mr. ir Mrs. Walter 
Weicicoski isz Brockton, Pa; Michael 
ir Marie Slowitzky; Jacob ir Joseph
ine Tomaszewski; Mr. ir Mrs. Joseph 
Drabnis; Fraternal Order of Eagles; 
Mr. ir Mrs. Anthony Drabnis; Mr. ir 
Mrs. John Baliunas; Helen Chęsko; 
Drabnis Szeimyna, Middleport; Flo
rian Boczkowski ir szeimyna; Drau

ges Franciszkos; Drauges Eleonoros; 
Mr. ir Mrs. John Kielbasa; Džiadosz 
Szeimyna; Brolis Viktorias ir Szei
myna; Theofilia Žaliute; Mr. ir Mrs. 
Stanley Gegužis; John Paserpsky Jr; 
Mr. ir Mrs. Anthony Tamulionis; Mr. 
ir Mrs. Jos. Anceravicz; Tome Street 
Teachers, Ridley Park, Pa; Mr. ir 
Mrs. John Drabnis; Mr. ir Mrs. John 
Paserpsky; Mr. ir Mrs. Peter Marcha- 
lonis; Marchalonis Brolei; Jones ir 
Supranavich Szeimynos; Pati ir Vai
kai ; Brolis Franciszkus ir Pati; Mr. ir 
Mrs. Frank Sklaris; Mrs. John Cisa- 
rik ir Liliosa; Mrs. Elzbieta Aftuck; 
Mr. ir Mrs. Peter Yodesky; Lisoski 
Szeimyna isz Minersvilles.

Lai visiems Dievas szimte- 
ropai užmoka nes mes nega
lime iszreikszti savo dėka vi-I 
siems isz musu skaudanezios I 
szirdies, netekime musu vyro,, 
tėvo ir brolio. I

Boczkausku Szeimyna.

— Menesis Gegužis-Mojus. 
Tasai menesis paszvenstas aut 
garbes Motinos Dievo.

— Petnyczioj pripuola baž
nytinis apvaikszcziojimas At
radimo Szv. Kryžiaus.

— Visi miesto bankai suti
ko laikyti bizni ant Czedinimo 
Laiko arba Daylight Saving 
Time. Kiti bizniai badai taip
gi ketina laikyti Czedinimo 
Laika.

Port Carbon, Pa. f Po ilgai 
ligai mirė czionais gerai žino
mas gyventojas Jonas Czeba- 
torius, 64 metu, isz Szentauno. 
Velionis kitados gyveno Maha- 
noy City ‘bet apleido miestą 
apie 27 metai adgal. Velionis 
paliko paezia ir penkis vaikus.

West Hazleton, Pa. f Pane- 
delio vakara, apie 5:15 staigai 
mirė szirdies liga Jeva, myli
ma pati Boleslovo Levickio, 213 
Winters Ave., sirgdama koki 
tai laika. Velione gimė Shamo
kin, Pa., ir gyveno czionais ar
ti 40 metu. Paliko nuliūdima 
savo vyra, sekanezius sūnūs: 
Leona, Emiliu, Edwarda, Juo
zą, Floriona ir penkes veduses 
du k teres. Taipgi penkes sese- 
res: Katre Klimkiene, isz Chi
cago, Ona Vengrauckiene isz 
Sugar Loaf Pa., Helena Jack- 
son isz Toledo, Ohio, Teofile 
Paltanavicziene, Shamokin, ir 
Cecilija Boczkauskiene, Maha- 
noy City, Pa., 12 anuku ir vie
na proanuka. Prigulėjo prie 
Szv. Onos draugystes. Palaido
ta Petuyczioje su bažnytinėms 
apeigoms Persimainymo V. Jė
zaus bažnyczioje. Graborius 
Grenkauckas laidojo.

ŽINUTES

Frackville, Pa. — Lavonas 
Jono Groszevskio, 53 metu, li
kos surastas artimoje East 
Bear Ridge kasyklų, kuris gy
veno ant 267 S. Spencer uly. 
Palicija tyrinėja priežasti jo 
mirties.

Wilkes-Barre, Pa. — Szeszi 
anglekasei likos pavojingai ap
deginti eksplozijoj gazo Loom
is kasyklose netoli Nantiko.

London, Anglija. — Didelis 
Vokiszkas eroplanas nukrito 
artimoje Clacton-on-Sea, kuris 
sudaužo kelis namus, sužeidė 
100 žmonių ir 7 žmones likos 
užmuszti.

Henderson, Tex. — Smarki 
vėtra padare czionaitineje ap
linkinėje bledes ant milijono 
doleriu, užmusze 22 žmones ir 
sužeidė apie du szimtus.

* Užlaikyk sau viską ka 
tik žinai o tau bus visados ge
rai.

* Szelpti Amerikoj neužsi
moka nes už suszelpima piktu 
tau užmoka.

KA
RASZO PILOZOPAS- 

RAULAS
Girdėjau kad Amerikonisz- 

ki virszininkai labai nulindo, t . 
kad czionais Jamerike pasidi-L 
dino skaitlis žmonių o jaueziu* 
vis mažiau. Ar--gi jie nori kad 
jauezei pervirszintu žmonis? 
Tai butu foni!

PIRSZLYBOS
— Esi vikrus kaip jautis, 

greitas kaip ežys, gražus kaip 
Afrikos beždžione. Tai ka.su

• tavim daryt ?
1 Taip kalbėjo senis Barkaitis 
■savo seserėnui Vytautui. Ilgai 

i vaikszcziojo po kambari, pas- 
i kiau tarė:

— Moki tik miegoti ir valgy
ti. Bet asz žadėjau tavo moti
nai kad tave padarysiu žmogu
mi. Taigi, dabar turėsi vesti;

* * *
Kokis tai kongresmonas isz

Nevados nori in vesti tokia pro-! nori ar nenori.
va kad revolveris kasztuotu 1 — Man vistiek, — atsake 
szimta doleriu. Yra tai gera ai-, žiovaudamas Vytautas.
dija. Kas norėtu ka nuszaut tai — Kaip tai vistiek ? Kvai- 
jam kasztuotu 90 doleriu dau- Į ly, paklausk dar kuri geresne 
ginu ne kaip sziadien. Fain, ar 
ne?

* &
Kokia tai moterele isz Sze- 

nadorio laike susirinkimo ant 
vieno kliobo kalbėjo kad trys 
dalys moterių balsuotu už pro- 
biszion jeigu vela ateitu. Asz 
manau kad tai butu didelis 
misteik nes moterėles jau žino 
kiek bledes toji smarve pada
re ir ne vienai atėmė gera vy
ra. O gal kitos ir norėtu kad 
vyrai gertu taja smarve nes tai 
lengviauses būdas atsikraty
mo nuo vyro. Meibi dets rait!

* * *
Bolszevikiszkam rojuje mu

žikai turi daug Itriobelio su že- 
nijimu. Tenais dabar ženijasi 
pagal naujausia mada. Kožnas 
Storasta gali duoti szliuba o 
jeigu tau boba nepatinka tai 
nueikie in ofisą, .pasakyk kad 
jos nenori ir eikie sau namo pa
likes boba ant ulyczios. Bet 
daugelis netiki in toki szliuba 
nes kalba kad tai ne pagal Die
vo prova. O kada susilaukia 
beibukia tai neturi jokio tro- 
belio duoti jam varda. Pasaky
si miesto raszftinirikui kaip ji 
nori vadinti, paraszys in kny
ga ir all rait! Badai Rusijoj 
dabar lengva gauti bobų, kiek 
kas nori. Mai edvaįs, del senu 
jaunikiu yra kad važiuotu isz 
Jameriko in tenais o suras sau 
'smarkiu bobų. Vat lok!

* * *
pa-Tūlas kunigėlis turėjo 

pratimą laike pamokslo pasa
kyt koki džioka del parapijo- 
nu. Kėlės nedelias adgal užlipo 
ant pamokslinyczios ir pradė
jo szau'kt ant visos gerkles: 
“Pasigėriau! Pasigėriau! Pa
ini ant jo su dyvu, norintseezo 
sigeriau!!! ” Žmones žiurėjo 
ant jo su dyvu nes n orinis ži
nojo kad jis itankei szmauksz- 
davo isz stiklelio bet apie tai 
bažnyczioje niekados negarsi
no. Po valandėlei, kada visi at- 
sikvotejo nuo akyvumo, kuni
gėlis vela pradėjo kalbėti: 
“Taip, pasigėriau bet krauju 
Kristaus.” Bai gali, kaip pra
dės bobos laike pamokslo 
baubt, tai kaip karves tvarte. 
Ju bet, meik ju krai!

* * *

Ana diena užėjau pas barbe- 
ri Ancerevicziu tai kaip mano 
iszfainavo ir dirstelėjau in zer- 
kola tai 'savo feisa nepažino
jau. Reikia žinoti kad tėvas 
Ancereviczius ir sūnūs Juozas 
yra smart barberei ir žmogų 
taip papiksina kad iszrodo de- 
sziints metu jaunesniu. Fine 
vork Joe! Nekst taim duokis 
man feiszel splash! — Pilozo- 
par Rauly.

—« Kas tik “Saule” skaito, 
pinigu turi ir kitaip ant svieto 
žiuri.

mergaite eis už tavęs? Bet ežia 
dar yra viena viltis. Per kara 
iszgelbejau gyvastį Volskiui, 
kuris turi labai gražia dukte
rį. Bet, Volskio dvaras ne yra 
praseziausiu. Taigi tau, jei mo
kėsi, gražiai prie tos paneles 
prieiti, teks geras kąsnis nes 
žinau kad Volskis man neatsi
sakys suteikti dukters ranka, 
mano seserėnui.

— Tai fain geszeftas! — at
sake Vytautas.

— Dabar sudtatysim plana. 
Ponas Volskis visuomet tuoj 
o saule-laidos gula miegoti. 
Tatai mes rytoj nuvažiuosim 
per paezia saule-laida. Ponas 
Volskis suspės tik pasisveikin
ti ir eis in lova. Mus priims ir 
vai'szins jo duktė. Kada susė
sim prie istalo, tu nevalgyk ir 
nekalbėk, kad nepasakytum 
kvailystes. Po to asz papraszy- 
siu pavelinimo uždegti papero- 
sa ir degdamas in lempa, ja už- 
gesysiu. Tuomet tu griebk pa
nele ir bucziudk.

Kai asz vėla, uždegęs lempa, 
pamatysiu kad tu bueziuoji ja, 
tai viskas bus užbaigta. Bus 
vestuves nes ir paprotys toks, 
jog kaip bernas pabueziuoja 
mergaite tai turi ja vesti.

— O ar nieke negalėsiu pa
ragauti?

—- Ne. Po vestuvių tai rysi, 
kiek norėsi.

Viskas invyko sulyg plano. 
Atvažiavę rado Volski jau be
gulanti ir szis pavede sveczius 
priimti dukteriai.

Susėdus už sitalo imta kalbė
tis. Vytautas, reikia tiesa sa-
kyti, daugiau žiurėjo in gar- V 
džius valgius ant stalo o ne iii '* 
gražiosios Karolinos akis.

Jis .labai norėjo paragauti 
gardžiu kaldunu, kuriuos labai 
mėgo bet dede vi sa laika ji sau
gojo.

Pagaliau jis mirktelėjo sese
rėnui ir tarė:

— Manau kad tamsta leisi 
man užrūkyti?

— laibai praszau!
Senis Barkaitis pasilenkė 

ant lempos ir lyg degdamas pa- 
perosa, užgesino lempa.

Tamsa apėmė kambari. Mer
gaite pasikėlė ir tarė:

— Begu atneszti degtuku.
— Ne, praszom sėdėti. Asz 

turiu degtuku.
Tuo laiku sugirgždėjo kode. 

Senis mane kad tai jo seserė
nas jau glamonėja Volskio 
dukterį. Taigi uždege degtuką

Bet... Panele sėdėjo savo vie
toje o Vytautas pilna burna tu
rėjo... kaldunu. Sunka tekejo 
jam per barzda akys net spro
go. Panele pamaeziusi bai, pra
pliupo juokais; ir iszbego isz 
kambario. Gi senis Barkaitis 
priejas prie sesereno tįaip mo
ve, jam in sprandą kad iszbiro 
visi kaldunai isz gerkles...

Ryte atsikėlęs ponas Vols
kis nerado svecziu.

Szvediszkį Kareivei Apgina Savo Rubežiu

Dirbk žmogau ir pinigą Netikėk niekam tai tavęs

saves varyk. geli visados tos rodos.

IW. C. Hack & Sons
» Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

MAHANOY CITY Žemiaus naujus elektrikos ’ {

EIKIE KUR

:::

s

Norvegija ginasi kiek galėdama nuo užpuolimu Vokietijos todėl ir Szvedija pradėjo 
apsauginei savo rubež'u ant kurio nusiuntė savo gerai apginkluotus kareivius. Sritie karei
vei randasi prie Stokholmo rubežiaus. Norints Szvedu kariuomene yra maža bet gerai ap- f 
ginkluota ir iszlavinta.

* Kožnas privalo Dievo bi
joti o apie daugiau suvis ned- czedyk; piktas pagundas nuo niekas neiszduos, laikykis žmo- 
boti.

žiburius gausit musu sztore { 
kaipo ir visokiu kitokiu e- | 
lektrikiniu prietaisiu.

NORI
Jeigu verdi su pagialba Elektri

ką, tai gali pasilsėt arba eitie kur 
nori—nes tas daug prigialbsti prie 
sziadieninio gyvenimo. Elektri- 
kiszkas peczius su kontrolėms arba 
kaip ji regulavoti, nereikalauja jo
kios priežiūros, karta indedi mais
tai in pecziu ir modemiszka motere 
gali virti del savo szeimynos ir da 
turėti laiko ant pasilinksminimo ar
ba praleidimo naudingai savo laika 
kas daug prisideda prie moteres 
jaunumo ir patogumo!

Duokie sau nauja proga gyveni
mo! Virkie Valgius su Elektriką 
... ir persitikrink kaip lengvai ga
li užlaikyti savo jaunysta 1

“GYVENKIE GERIAU — CZE- 
DINKIE DAUG. LAI KILO

WATT DIRBA UŽ TAVE”
READY KILOWATT

Tavo Elektrikiszkas Tarnas

Pennsylvania Power & Light Company 
arba pas Savo Miesto Kromininkus

ka.su



