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Isz Amerikos
JESZKOJONIKELIO
NETEKO 8,000 DOLERIU.

New York. — Jeszkodamas 
{penkių centu kad užsimoket už 
parvažiavima požeminiu gele
žinkeliu, Jonas Abel, kupczius 
brangiųjų žemcziugu, neteko 
8,000 doleriu. Jeszkodamas ni
kelio kiszeniuje, pasidėjo ant 
žemes krepsziuika kuriame ra
dosi visokiu žemcziugu vertes 
8,000 o kada jis nikeli surado, 
persitikrino kad kas tokis pa
siėmė krepsziuka su brangeny
bėms.

GUZUTE UŽBAIGĖ JO 
LIŪDNA GYVENIMĄ.

Elizabeth, N. J. — Vargin
gam kambarėlyje kaimynai su
rado lavona Mi'kolo Radiszo 
kuris buvo pasikoręs aitt vir
ves. Mikas vede girtuoklio gy
venimą ir kur ’tik sugriebdavo 
koki centeli tai tuojaus pra
leisdavo ant guzutes. Ant galo 
nubodo jam tokis gyvenimas 
ir nutarė užbaigti savo vargin
ga gyvenimą per pasikorimą.

Kaimynai rado jo kabanti 
lavona o szale gulėjo dvi tusz- 
czios bonkos — visas girtuok
lio palikimas. Badai pasikore- 
lio motere nenorėjo pribūti in 
Amerika su juom gyventi ir 
nuo tojo laiko pradėjo labai 
gerti isz rupesties. Kaimynai 
(sake buk priesz tai buvo pacze- 
dus ir blaivas vyras 'bet nuo 
kada motere jam parasze laisz- 
įka kad nepribus1 in Amerika, 
pradėjo baisiai gerti.

JNUBODO JAI GYVENIMAS; 
NUSIŽUDĖ.

Easton, Pa. — Margarieta 
iSclimeizer, 19 metu tarnaite, 
pas daktara, atėmė sau gyvas- 
įti per nusiszovima su daktaro 
revolveriu, palikdama trumpa 
Jaiszkeli kuriame iszreiszke del 
ko atima sau gyvasti. Jauna 
mergina buvo nusiminus gyve
nimu ir nutarė užbaigti gyvas- 
jti. Margarieta buvo sieratele 
įr dirbo sunkei neturėdama jo
kiu draugiu ne giminiu kurie 
jai duotu suraminima gyvent 
Įme.

EKSPLOZIJA DIRBTUVĖ
JE AMUNICIJOS; VIENAS

I UŽMUSZTAS.
Philadelphia, Pa. — Praeita 

įPetnyczia kilo baisi eksplozija 
dirbtuvėje amunicijos Frank
ford Arsenai ant Bridge ir Ta- 
cony ulycziu. Drūtis eksplozi
jos davėsi jaustis Delaware ir 
New Jersey valstijose. Vienas 
darbininkas, Vladas Osmik, 31 
jmetu, likos užmusztas o keli 
sužeisti. Kulkos szvilpe po visa 
aplinkine ir stebėtina, kad dau
giau žmonių nebuvo užmuszti.

Kaip nekurie mena, tai bu- 
yo darbas Europiniu šznipu 
kuriu tikslas yra. isznesžt Ame- 
rikoniszkas dirbtuves amuni
cijos ir kitas dirbtuves.

Paaukuos Milijoną Do
leriu, Už Suėmimą

Hitler’io

Szimas Harden Church, 
prezidentas Carnegio In
stituto, Pittsburghe, pa
aukavo milijoną doleriu su 
kitais turtingais žmonimis 
tam, kas suims Adolfą Hit
lerį ir ji pristatys in Pitts- 
burga, gyva ir sveika. Ar 
atsiras kas, kuris pasige
dęs ant milijono doleriu.

Bet ne taip lengva bus 
suimti Hitlerį.

MOTERE NEŽINOJO KAD 
YRA UKESE.

New Britain, Conn. — Rože 
Vaszkeliene mane kad jeigu 
apsivedė su vyru 1920 mete, 
kuris neturėjo ukesiszku (citi
zen) popieru, tai nuo tada ji 
tapo ateive. Apie tai ji dažino- 
jo geriau kada nusidavė in sū
dą iszsiimti ukesiszkas popie- 
ras kur jai iszaiszkinta kad ji 
yra Amerikoniszka ukese ii' 
nereikalauja, iszsiimti popieru. 
Taigi, per 20 metu moterėle 
buvo tosios nuomones kad ne
turi ji Amerikoniszku tiesu.

MOTINA PASKANDINO SA
VO DUKRELE;NORĖJO IR 

KITA PASKANDYT.
Norwood, Pa. — Mrs. Lil

lian Dorfman, 28 metu, paskan
dino savo asztuoniu metu duk
rele Diana voneje. Neužteko jai 
to, tai da norėjo paskandyt ir 
szesziu melu dukrele bet kada 
toji pradėjo rėkti, paleido ja ir 
pati po tam perpjovė sau gys
las rankose nuo ko mirė ligon
buteje. Motere buvo nusiminus 
kad jos1 vyras ja apleido kėlės 
sanvaites adgal.

Kas Minuta
—• Paprastai, 40 žmonių 

naudoja geležinkelius Norvegi
joj kas minuta.

—< Amerikonai praleidžia 
po doleri kas sekunda, intaisy- 
dami reidio in automobilius.

— Amerikas pargabena 
kreidos kas minuta po 250 
svaru.

—■ Amerikonai praleidžia 
po 13 tukstaneziu doleriu kas 
minuta, keliaudami ant gele
žinkeliu, bosu ir automobiliu.

—' Anglijoj randasi 80 žmo
nių kuriu ineiga buna po doleri 
ant minUtos ir daugiau.

— Szvedai geria daug ka
vos, todėl kas minuta pargabe
na isz užrubežiauls po 200 sva
ru kavos.

MOTINA IR DUKRELE SU
DEGĖ DEGANCZIAM 

NAME.
Pittsburgh, Pa. — Neszczia 

motina ir jos keturiu metu duk
rele sudege ant smert degan- 
cziam name Baldwin Town
ship. iSuanglija lavonai Mrs. 
Irene Bamford ir jos 4 metu 
dukreles likos surasti pelenuo
se po užgesinimui namo per 
kaimynus.

Bamfordu szeimyna insi- 
krauste pas tėvus kad turėti 
priežiūra laike gimdymo kūdi
kio kurio Bamfordiene neuž- 
ilgio tikėjosi.

ĖJO PEKSZCZIA 3,000 MY
LIU, KAD ISZTEKETI UŽ 

SAVO MYLIMO.
Graneville, Idaho.—■ Alicija 

Frey, 16 metu mergina, isz 
New Yorko, atliko trijų tuks- 
taneziu myliu kelione kad isz- 
teket už savo mylimo Tamosz- 
iaus King, kuris randasi CCC 
Kempeje, netoli nuo czionais. 
Vaikinas taipgi paeina isz New 
Yorko. Motina Fray, prisiun
tė savo pavelinima ir palaimi- 
nima jaunai porai ant apsive
rtimo.

SENOJE LELUKEJE SURA
DO 260 DOLERIU AUKSE.
Berusville, Mass.—‘ ‘ Turekie 

szita lelukia ant atminties, nes 
ji tau gali, atne’szti dideli gilin
ki.” — Taip tai kalbėjo 22 me
tus adgal motina in savo duk
rele, Mrs1. Agota Sayber, kada 
jai padovanojo skurine lėliukė 
ant Kalėdų.

Agota laike lėliukė per vi
sa. ta laika, didelėje paguodo- 
neje, bet kada ana diena norė
jo ja susint, rado joje 260 dole
riu auksiniais pinigais. Agotos 
motina mirė 15 metu adgal.

ŽINUTES

Pottsville, Pa. — Lehigh Ang
line Kompanija užmokėjo pa
vietui $4,696.07 taksu, už žeme 
kuri randasi Coaldale, Tama
qua, New Philadelphia ir Port 
Carbon.

McAdoo, Pa.—Ant. Szunskis 
mire ligonbuteje, nuo sužeidi
mu kokius aiplaike dirbdamas 
Glen Alden kasyklosia. Anglis 
sulaužė jam peezius.

White Hall, Pa. —Sugryzias 
nesenei isz Geisingerio ligon- 
bu'tes, Danville, Ralph Dewatt, 
34 metu amžiaus, tėvas 8 vai
ku, pasikorė name savo levu. 
Turėjo jisai kėlės operacijas.

Shamokin, Pa.— Ugnis kuri 
kylo Continental kasyklosia 
Raven Run, jau likos užgesyta 
ir angle'kasiai sugryžo prie sa
vo darbu.

Philadelphia, Pa. — Seredoj 
kilo smarki ugnis Szv. Vincen
to seminarijoj ant 500 E. Chel- 
ton uly. Toji seminarija likos 
pastatyta 80 metu adgal. Keli 
ugnagesiai likos sužeisti ir pa
daryta daug bledes.

VOKIECZIAI JAU RANDASI
ANT FRANCUZISZKOS ŽEMES

Miestai Dega, Tukstancziai Kareiviu Užmuszti; Italija Gal 
Eis Su Vokiecziais

ROOSEVELTAS PRAŠŽO N1ŪŠSOL1NO KAD 
SAUGOTUS! KARES

Prezidentas Rooseveltas Praszo Kongreso, Kad Duotu Apie 
Bilijoną Doleriu Ant Apsiginklavimo

PARYŽIUS. — Visoje aplin
kinėje Meuse tarp Namuro, 
Belgijos ir Sedano, Francijos, 
buvo kruvinas muszis kuriame 
dalyvavo apie milijonas karei
viu. Vokiecziai prasimusze per 
Maginot Linija, 15 myliu nuo 
Sedano. Tame muszyje žuvo 
tukstancziai kareiviu ant abie
ju szaliu. Anglikai tvirtina buk 
paskandino apie 150 Vokiszku 
laivu su ginklais ir amunicija o 
apie 30 Angliszku ir Francu- 
ziszku eroplanu suszaudyta 
per Vokieczius.

Rotterdamas ir Amsterda
mas gavosi in rankas Vokie- 
cziu, Belgai isznesze in padan
ges daug aliejaus ir gazolino 
kad nesigautu iii Vokiszkas 
rankas.

Visi Ameri'koniszki u kęsai 
apaike paliepima kad apleistu 
kares vietas ir važiuotu namo 
nes jiems grasina didelis pavo
jus. Amerikonu tose vietose 
randasi apie 64 tukstancziai.

Italija neatbūtinai turės in- 
stoti in taji kruvina iszoki, kaip 
Vokiszki žiaunai skelbia bet 
prezidentas Rooseveltas nu
siuntė praszyma Mussolinui 
kad jis stengtųsi visom pajie- 
gom užbėgti tam užmanymui. 
Taipgi Rooseveltas prasze kon
greso kad paskirtu apie bilijo
ną doleriu ant apsiginklavimo 
ir pasirengti ant kares jeigu to
ji inkivinkliotu Suv. Valstijas.

Graikija nusiuntė daugybe 
kareiviu ant Albanijos rube
žiaus nes ir jai kerszina užklu- 
pimas per Vokieczius.

Žodžiu, kare jau prasidėjo 
ant tikrųjų. Visi Europiszki 
sklypai ginkluojasi karsztai 
nes nežino dienos' kada ir jie 
bus inklampyti in kare. Visa 
Europa sziadien stovi ant pra
garo kranto ir kas rytoj gali 
būti tai sunku iuspeti. Visi ne
rimauja kokia bus ateitis szio 
seno svieto jeigu greitai nebus 
nusukta sprandas tam nepriso
tintam gyvuliui Hitleriui.

Brooklyn, N.Y.—Tarpe Roe
bling ir Havemeyer uly., sun
kus trekas sužeido pavojingai 
M. Žemaitiene, kuri randasi 
Greenpoint ligonbuteje.

f Kazys Ruksztelis, 322 
Union Avė., «enas biznierius, 
mirė Gegužio 13ta diena, na
mie. Velionis paliko dvi ve
dusias dukteres, brolius Jurgi 
ir Szima, Inetuvoje.

Vokiszka Didele Armota Ant Maginot Rubežiaus

Sztai viena isz Vokiszku naujausio budo armotu kurios spjaudo mirti in Francuzus 
ant Maginot linijos. Tokios tai armotos buvo naudojamos ant Francuzu kada Vokiecziai 

paėmė Sedana, prie Francuziszko rubežiaus.

Europine Kare
Paryžius. — Trūkis, pripil

dytas su 650 Vokiszkais karei- 
veis, kuris pribuvo in Tournal, 
likos suszaudytas su maszini- 
neis karabinais, isz eroplanu, 
per paežius Vokieczius kurie 
mane kad tai Prancūzai. Apie 
szimtas kareiviu likos užmusz- 
ta. I

Belgradas, Jugoslavija. — 
Idant apsisaugoti nuo Italisz- 
ko užklupimo, Jugosavai ap
statė savo rubežius su 700,000 
kareiviu.

Paryžius. — In Francija pra
dėjo eiti 300,000 pabėgėliu isz 
Belgijos ir Luksemburgo. Apie 
200,000 yra moteres su vaikais 
o da 100,000 ketina ateiti už ke
liu dienu jpszkoti saugios vie
tos. Trukei kas diena atveža su
žeistus kareivius ir gyventojus. 
Francija nesitikėjo tiek pabė
gėliu priglausti.

Rymas, Italija. — Italiszki 
studentai sudegino Angliszka 
ir Francuziszka vėliavas prie 
tuju ambasadų, kaipo pasipric- 
szinima priesz tuosius sklypus. 
Tame maiszatyje . dalyvavo 
apie 5,000 studentu — vyru ir 
merginu. Kareivei turėjo ap- 
malszyti taja pasiutiszka gau
ja.

SKAITYKITE “SAULE”

Berlinas, Vokietija. — Vo
kiecziai kerszina buk pradės 
neužilgio bombarduot Anglija 
isz szallięs Belgijos. Dabar po 
paėmimui Holandijos, Vokie
cziai randasi tik 185 mylės nuo 
Angliszko rubežiaus.

Oslo, Norvegija. — Baisi 
eksĮpozija kilo kariszkoje sto
tyje Bergene, kuria buvo pa- 
emia Vokiecziai. Daugelis žmo
nių likos užmusžJta ir sužeista.

Isz Visu Szaliu
TILTAS SUGRIUVO

26 Žmonis žuvo.
Paryžius, Francija.— Tarp 

Valion ir Ureay, sulužo tiltas, 
paplautas per tvana, ant kurio 
tame laike ėjo pasažieriuis trū
kis, kuris ingriuvo in upe. Ma
noma kad 26 žmones pražuvo 
ir daug sužeista. Trūkis ir ke
turi vagonai ingriuvo in upe. 
Trūkis tame laiko ėjo iii Pari- 
žiu.

APSIPACZIAVO SU SAVO 
MOCZEKA.

Whitehall, Wis. — Czionais 
pas skvajeri atsibuvo szliubas 
M. Holeman su savo moezeka, 
Mrs. Agnes Holeman, kuri tu
ri 65 metus o jis 58 metus. Tė
vas Holeman’a, vyras jo dabar
tines paezios, mirė praeita me
ta.

BAUSME UŽ APSIPACZIA- 
VIMA SU SAVO PUS

SESERE.

Brookhaven, Miss. — Vieti
nėje ligonbuteje randasi dvy
nai Elenoros ir Matto TarmoL 
li, serganti nepaprasta liga ku
ria daktarai užvardino “pseu- 
dolukemia. ’ ’

Dvynai taip pajuodo, lyg 
rodos butu nigeriu vaikai o ju 
galvos iszaugo ant nepaprasto 
didumo. Tolimesni tyrinėjimai 
daktaru parodo buk Eleonora 
yra Matto pussesere ir turi da 
penkis vaikus. Bažnyczia ' už
draudžia teikiam apsipaeziavi- 
mui giminiu kurie po tam netu
ri laimes nes ir gamta tam prie- 
szinasi.

SZIMTAI ŽUVO BAISIOJE 
UGNYJE.

Bagota, Columbia.— Ugnis 
kylo krutmuju paveikslu sve
tainėje Sandona, kuri paėmė 
suimtus jaukui. Iki isziolei jau 
surasta pelenuosią daugiau 
kaip szinita žmonių ir daug 
žmonių likos sužeista. Isz tu 
buvo 60 vaiku visokio amžiaus. 
Ugnagesiai tikisi surasti dau
giau lavonu. Ugnis kilo nuo 
užsidegimo paveikslines cellu- 
loidines štuczkeles maszinoje. 
Svetaine buvo prigrūsta žmo
nimis, nes taji vakara rode pa
veiksią isz gyvenimo generolo 
Saiitandor, Columbijos patri- 
j°to- .

f

V
-i _______ J



Kas Girdėt
Lai Amerika ima. pavyzdi 

isz to, kas atsitiko ana diena su 
sena Europa kuria Hitleris pa
siutėlis nori apvaldyt ir kada 
isz naujo užklups ant kito skly
po tai niekas negali irispėti to
dėl pirmutiniu stengimu Ame
rikos yra pasirengti ant apsi
gynimo nuo tokiu pasiutėliu.

Musu kariszkas departamen
tas reikalauja 200 milijonu ant 
padirbimo daugiau kaip 500 
kar'iszku eroplanu nes sziadie- 
ninei yra netinkami ant apgy
nimo musu sklypo o priek tam 
ir musu pakraszczei ne yra tin
kamai apginkluoti pagal žinu- 
nu raportą.

Sziadien yra laikas apsi
drausti nuo nevidono panaszei 
kaip žmogus isz laik apdrau
džia savo gyvasti arba nuo li
gos. Lai valdžia padaugina 
darbininkus laivu dirbysteje ir 
arsinoluose ir tegul pastato 
sargus kad negalėtu dinami- 
tuoti musu dirbtuves.

Nebūkime pasiredia in bal
tus marszkinius tik in plieni
nius zbrajus ir bukime pasiren
gia ant pasveikinimo kulkomi, 
eroplanais ir laivais neprieteĮ- 
liu jeigu atpauktu in musu pa- 
kraszczius. ,

Laikas kad kongresas pra
dėtu maustyti geriau apie ap
gynima Amerikos kada ateis 
ant to laikas. Tasai laikas gali 
būti netikėtinas ir staigus o 
tada jau ne laikas uždaryti 
kluoną kada vagis pavagia 
arkli.

Sueina mot eres ir vyrai ant 
/ kriksztynu, vestuvių arba ko

kio kito linksmaus susirinki
mo, ten kalbasi apie szi ir ta, 
davadniai, mandagiai, links
mai ir gražiai, kad nė t gražu 
paklausyti. Bet sztai viena isz 
tarpo kitu iszlenda su beige - 
diszku szposu...

Ir ka? Ar ta begede ar begė
di visi subars arba iszkolios? 
Ne! Tankiausia visas susirin
kimas prunksztele juokais nes 
jiems tas patinka, na, ir kiti 
damesdami po žodeli, vieton 
nuvyt tokia begediszka, nepri- 
derenczia kalba tai da ja pra
ilgina. Klauso jauni ir net pa
rausta isz sarmatos, klauso se 
nesni ir nesulaiko vedima ne
mandagios kalbos, juokėsi ir 
tols senesnes moteres neapmis- 
lydamos kad tuom bjaurina 
pačzios save ir kitas merginas, 
imanezias pavyzdi isz senes
niu.

Negalima sakyti kad jau vi
si iidtūfi gėdos, o ne. Tieji, ku
rie iszauginti dorai, tie, in ku
riuos tėvai ir auklėtojai inkve- 
pe isz mažens dorybes gedly- 
vuma ir mandaguma, tasai nu
sikreips in szali, užims su ran
ka savo ausis idant negirdeti 
begediszko žodžio, tas užsi
degs šzventa ugnia gėdlyvūmo 
ir pames norą būti tarp tokiu 

, kurie nepriderencziai ir bege- 
\ diszkai kalba.

Kas ardo meile?
Kiek tai žmonių užsikreczia 

meile ir paskui kankinasi kaip 
kokios ligos apimti!

Vaikinas, -susipažinęs su jam 
patinkanezia mergina, prade
da pas ja tankiau lankytis kad 
pasidalinus su ja savo nuomo
nėmis, kad patraukus jos szir- 
di prie saves, kad ji pamylėtu. 
Jis pats irgi pradeda mylėti 
merginą ir savo sužiedptinei 

tveria lizdus busianezios lai J 
mes ir laimingo gyvenimo J 
Mergina pradeda pritarti jam 
ir vis didesne meile jam paro
do. Vaikinas jaueziasi laimin
gu nes mergina, ji myli ir mano 
kad tos meiles niekas negales 
sugriauti. Bet apsirinka. Jis 
užmirszta kad pikti žmonių lie- 
žuvei tik laukia progos kad ap
kalbėjus juos ir viską suar
džius. Žmones patemine kad 
jiedu mylisi, liežuvei jau pra
deda veikt. Žmoneš tuoj pra
deda inkalbineti merginai kad 
tasai vaikinas negeras, jai per 
senas, kad reikia jai pasirinkti 
kita vaikina. Merginos meile 
pradeda atvesti ir kad nors gė- 
riauses jis butu vaikinas, mer
ginos akyse virsta jis netikė
liu ir pradeda nuo jo tolintis/ 
recziau jiedu susieina ir ant 
galo visai užmirszta apie ji.

Tuo tarpu meile pas vaikina 
vis da dega jo szirdyje ir jis, 
matydamas kad jo svajonei 
žūsta, kad mergina daugiau ji 
nemyli, kankinasi iki kol ant 
galo pailsta nuo tu kaneziu bet 
to visko neužmirszta.

Kas ežia labiausia kaltas? 
Be abejones, yra kalti liežuvei. 
Bet didžiausia kalte yra tame, 
kad ežia nebuvo tikros meiles 
tarp tos poros. Kada vaikinas; 
mylėjo ja karsztai ir tikrai,- 
merginami mylėjo ji tik pavir-; 
szutiniai, vien tik jam pritar
dama; bet tuo paežiu laiku žiū
rėdama in kitus vaikinus o gal 
kartais ir sueidavo su jais. 
Jeigu jie butu tikrai myleja 
viens kita, tai žmonių liežuviai 
nebutu sugriovė ju meiles, 
kaip didelis Vejas negali su
griauti gerai pastatyto namo.

Bet visgi geriau kad tas at
sitiko pirm negu jie pradėjo 
szeimynini gyvenimą. Nors ir 
Stitiktt isz pradžių būna bet 
vis-gi geriau negu barniai per 
visa gyvenimą arba persisky
rimas.

Maža ir jaunute paveikslu 
aktorka, žinoma po visa svie
tą, Šhirley Temple, kuriai jau 
suėjo vienuolika metu, daugiau 
nesirodys paveiksluose po sep
tynių metu sunkaus darbo ir 
dabar gyvens kaip kitos mer
gaites, lankysis in mokykla ir 
siaus su kitais vaikais ir mer
gaitėms. Taip apgarsino jos 
motina, kuri sako kad Šhirley 
surinko daugiau kaip milijoną 
doleriu ir nereikes jai daugiau 
dirbti.
J * * •

Nekurie Amerikoniszki ži- 
nūnai tvirtina buk todėl Ame
rikoj tokia 'brangenybe kad 
Amerikoniszkos moterėles ne 
yra geros gaspadineles; už 
daug gaiszina maisto nes dau
giau iszverda ne kaip sunau
doja.

Lengva a'pie tai kalbėt tiems 
kurie nepažysta kas tai yra 
triubinimas žarnų kada žmo
gus yra alkanas. Gali but tei
sybe tame bėt galima kaltint 
tik taisės Amerikoniszkas mo
teres kurios nemoka virti bet 
musu ateives moteres iszverda 
tik tiek, kiek reikalinga o kar
tais da ir per mažai, kada vy
ras pareina isz fabriko ar ka
syklų taip isZalkes kad galėtu 
suėst gumini ezebata.

Geriausia dovana kokia ga
lite padaryti dėti iszdavystes 
“įSaulėš” yra prišiunsti viena 
nauja skaitytoja arba užraszy- 
ti laikraszti del savo draugo, 
tėvu, mylimos arba savo gas- 
padinei. Taja dovana ne tik 
mes džiaugsimės bet džiaugsis

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Francuziszkas Legionas Eina In Pagialba Franciai

Sztai Francuziszkas legionas kareiviu isz North Afrikos, einanti per Marseilles, 
Francija. Yra tai legionas “Užmirsztu Vyru.” Buvo jie paskirti in Norvegija prigial- 
bst Anglikams apginti Steinkjer. Tieji kareivei užsiraszo in taji legioną isz visu daliu 
svieto ir niekas apie juos nežino kuom jie buvo, isz kur jie yra ir kokios ju tikros pra

vardes. Instoja in legioną norėdami kad butu užmirszti per visa svietą.

ir tieji kurie aplaikys “Sau
le” per visus metus ir links
minsis jaja. Pabandykite szia
dien o persitikrinsite ir tuomi 
padidinsite musu iszdavysta o 
kitiems padarysite dideli links- 
niurna............

KELIONE PAS 
SAVO MYLIMA

gUDO rasztininkas, (ponas 
Burskis laitke. save už lai

mingiausia žmogų visam kai
me. Jo mylima Mare, su kuria 
susipažino -ant vestuvių kaime, 
rasze pas ji, idant atvažiuotu 
pas ja -susipažinti su jos tėvais.

Vakar nurasze ilga gromata 
kad ateinanezia nedelia atva
žiuos ir atvež jai netikėta daig
ia.

Atėjo nedele. Burskis greit 
apsirėdęs szventa-dieniiiems 
drapanoms linksmas nusidavė 
ant stacijos. Ant galvos cilin- 
deris, rankoje suglaustas para- 
sonas.

Pribuvo ant -stacijos, nusi
pirko bilietą ir kada truikis su 
griausmu adbego, inlipo greit 
in vagonai, ir atsisėdo szale ko
kios tai moteres kuri laike kū
diki ant ranku. Tame laike in
lipo in yagona taipgi -trys vy
rai ir pradėjo tarp saves szne- 
kucziuotis.

Motere su kūdikiu paklausė 
Burskior — In kur ponas va
žiuoji?

— In Kauna, — atsake Burs
kis.

— A! tai gerai. Asz taipgi in 
Iten važiuoju. Pas ka ponas va
žiuoji jeigu vale paklausti %

— Pas Astrausk-a, — atsake 
Burskis.

— A! kaip tai gražiai susi
deda. Asz važiuoju pas ju kai
mynus, Važiuosim puikiu keliu 
drauge.’Esmių tarnaite ir ma
ne priėmė kadangi turiu gerus 
pabudinimus... O mano Dieve! 
Palikau savo knygele ant sta
cijos. Ar nebutu ponas taip ma
lonus palaikyt kūdiki ant trum
po laiko idant galecziau atnesz- 
It savo knygele. Trūkis da ne 
greit eis.

Burskis negalėjo atsakyt, 
paėmė kūdiki. Motere iszejo 
bet keletą miliutu perejo ir da 
ji nesugryžo. 'Burskis jau pasi
darė nekantrus, konduktoris 
paszauke: ‘Jau* laikas” ir trū
kis pradėjo eiti. Burskis ka tik 
ne apalpo, isz piktumo norėjo 
kejkt. Vyrai pradėjo povaliai 
juoktis ir paszauke: — “Tai 
mat, ant kart pasilikai tėvu!

Ha, ha, ha. Vėliname viso ge
ro. ’ ’

Kad tas ka Burskis turėjo 
rankose, nebutu buvęs kūdi
kiu, butu metes jiems in galva, 
taip ji supykino. Norėtu isz- 
siunsti ta motore po szimts vel
niu. Vadino save pus-galviu, 
durnium ir t.'t. bet nieko tas ne
gelbėjo. Ant galo kūdikis pra
dėjo nesavu balsu klykt. Bied- 
nam Burokini pasirodė dideli 
laszai prakaito arit veido. Vy
rai pradėjo da labiau juoktis.

Burskis mislino ka darys jei
gu ant stacijos jo lauks Mare. 
O tai baisus laukimas bus. Par- 
si'baiges atidarė akis, rodos no
rėtu mirt, ant ko vyrai juokėsi/

— Kaunas! — paszauke kun- 
duiktorius ir atidarė duris va
gono. Burskis atsistojo kaip 
užkerėtas. Norėjo kūdiki pa
likti vyrams bet jie toliaus va
žiavo ir pasakė: — Ponas pa
ėmei kūdiki po savo apieka to
dėl turi Su savim paimti. Jau 
mate kaip jo mylima Mare su 
motina stovi prie stacijos. Na 
ir turi iszlipt.

Taip ir padare, su kūdikiu 
ant ranku nes niekas nesirado 
kuris butu nuo jo paemes ji.

Suriko Mare nesavu balsu,' 
kada pamate savo mylima Juo- 
zuti su netikėtu daigtu ir su
rikus “likau apgauta” puolei 
in motinos glebi. Tame laike 
subėgo daugybe žmonių, atbė
go žandaras. Mares motina ro
de su pirsztu ant Burskio 
szaukdama: “Tas rakalis už- 
musze mano duktere.”

— Bet mano mylima mote
re, — pradėjo kalbėti Burskis, 
kuriam pradėjo akyse viskas 
šUktis.

— Atriesze kūdiki del savo 
mylimos ant apiekos.

— Bet ‘tas kūdikis ne mano.
Nfepabaigė kalbejas ties žan

daras uždėjo ranka ant Burs
kio peties ir tarė: “Vardan 
valdžios aresztuoju poną.

— Bet del meiles Dievo — 
stenėjo Burskis — tai ne mano 
kūdikis. Esmių nekaltas. Duo
kite man daeit in žodi. — Tame 
laike atidarė Mare akis ir tarė:

— Duokite jam laiko iszsitei- 
sin't. — Ir Burskis viską papa
sakojo ir kada pabaigė, visi 
pradėjo juoktis. Priėjo ured- 
ninkas ir liepe Burskiui apsi- 
malszint ir nunesžt kūdiki pas 
Astrauska kur pribus ant kito 
vagono ta motere kuri pasivė
lino.

Visi isz naujo pradėjo juok
tis. Burskis nunesze kūdiki pas 
Astrauskus kur pribuvo mote
re ir džiaugdamosi paėmė ku-

APDRAUDA DAR
BININKAMS IR JU 

SZEIMYNOMS
Po Sociales Apdraudos Aktu. 

Straipsnis 4 
Szeimynos Apdrauda.

Sociales Apdraudos Aktas yra 
Kongreso priimtas instatymas. In 
steigia dvi ruszis sociales apdraudos 
— bedarbio alpdrauda ir senatvės — 
ir likusiu naszlaicziu apdrauda del 
darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina 
viesza pagelba betureziams seniems, 
akliems ir vaikams.

Sociales Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 19-39

diki. Mare su motina taipgi ant 
galo nusiramino ir in trumpa 
laika po tam atsitikimui apsi- 
paeziavo Burskis su Mare. Pri
žiūrėjimas kūdikio nieko jam 
heužkenkė. Ih mėta po tam gar
nys atrieszė jiem puiku sūneli. 
Burskis iszmokes kelionėje bo-

m. Szie straipsniai stengs paaiszkin- 
ti skaitytojams ju teises, naudas it 
pareigas pHgal instatymo senatvės it 

I likusiu naszlaicziu aprupinima.
I • •• K >T--Straipsnis 5.

JEIGU JAU SULAUKEI 
65 m. AMŽIAUS.

. ■ _—_ • i, > i i ,
Kongresas, 1939 metais, pa

dare pataisų Sociales Apdrau
dos Akte, kurios pataisos ypa
tingai lieezia senesnius darbi
ninkus. Kaip instatymas origi
naliai .stovėjo, darbininko al
gos, po 65 m. amžiaus, nebuvo 
rokuojamoS prife senatvės ap
draudos. Instatymas dabar sa
ko, kad nuo Sausio 1 d. 1939 m. 
algos bus vokuojamos nepai
sant kiek metu darbininkas tu
ri ir kada tas1 algas jis uždirbo. 

Tas reiszkia kad nors tams
vyt svetima kūdiki, dabar mo
kėjo ir locna kūdiki bovyt.

Green Prieszingas 
Trecziai Partijai

Amerikoniszka Federa
cija Darbininku Amerike, 
nepritaria jokiai partijai 
kuri stengėsi iszrinkti pre
zidentą ateinaneziuose rin
kimuose arba iszrinkt tre- 
cziti sykiu prezidentą Roo- 
sevelta ant to paties dins- 
to. Taip kalbėjo prakalbo
je William Green, Pitts-

Nenorejo ::

— Ar žinai Magdute, jog 
nuo kada asz tave pažinau 
tai tik tu viena mano gal
voje sėdi.
— Ar tik tu, Antanėli ne 
meluoji? Asz bijau viena 
grinezioje sėdėti, o ežia se- 
detau tuszczioje galvoje.

§ Kada tavo artimas nuo 
tavęs kame pagialbos laukia, 
su ja skubinkis nes tai privalu
mas gero žmogaus szaukia.

§ Kad tuojaus tavyje tokia 
drultybe ir geras noras pakęstu 
idant mažiausiai pagialbos tei
kiau t um nuo kitu.

ta sulaukei 65 m. amžiaus, 
priėsz laika kada instatymas 
inejo galen, t. y. Sausio 1 d., 
1937 m., vienok tamsta bus 
kvalifikuotas del senatvės ap
draudos, jeigu tik iszdirbsi šze- 
szis kvartalus, rokuojant nuo 
Sausio 1 d., 1939 m. Pavyzdin, 
jeigu uždirbai iki $50. prie už
siėmimo, kuris ineina in socia
les apdraudos sriti, kiekviena
me isz 1939 m. keturiu kalen- 
doriszku kvartalu ir per 1940 
m. pirmus dviejus kvartalus, 
tai jau Liepos menesi, 1940 m., 
busi kvalifikuotas del senatvės 
apdraudos. Jeigu iki tam lai
kui tamsta neturėsi reikalau
jamu kvartalu, vis galėsi juos 
uždirbti ir vėliaus gauti ap
drauda.

Imkime kita pavyzdi. Daleis- 
kime, kad tamsta sulaukei 65 
m. amžiaus Vasario menesi, 

j 1938 ir vis dirbi. Kad gavus 
apdrauda po nauju instatymu 
tamsta privalai turėt szeszis 
kvartalus. Tamsta gali skaity
ti 1937 m. visus keturis kvarta
lus, todėl, kad senas instaty • 
mas inejo galion tu metu pirma 
diena ir pagal to instatymo 
tamsta gali skaityti visa laika 
pakol sulauki 65 m. amžiaus. 
Negali skaityti laika po 65 m. 
amžiaus ir dabar instatymo pa
taisos siekia atgal tik iki Sau
sio 1 d., 1939 m. Kad gavus 
kreditus dabar už szeszis kvar
talus tamsta gali skaityti visus 
1937 m., praleisk 1938 m., ir 
skaityk visus 1939 m. Tas isz 
viso sudaro asztuonis k,varta> 
lūs, tai daugiaus kvartalu ne
gu tamstai reikia ir tamsta ga
li reikalauti apdrauda kada 
tik sustosi dirbti.

Po senu instatymu, jeigu 
tamsta sulaukei 65 m. amžiaus; 
pirm negu buvai kvalifikuotas1 
del mėnesines apdraudos, ga
vai tik vienos sumos iszmokeji
ma. Jeigu esi kvalifikuotas del 
mėnesines apdraudos po nauju 
instatymu, tai ta viena Suma 
bus numuszta priesz pradėsiant 
mokėti apdrauda. Pav., jėigu 
tamsta jau gavai vienos sumos' 
iszmokejima, sakykime isz $50. 
ir tamstos menesine apdrauda 
po nauju instatymu yra $25. 
tai aiszku, kad dvieju menėsiu 
iszmokejimai atmokės ta su
ma. Tokiame atsitikime tamsta

gausi pirma mėnesini išzmokė- 
jima, arba mėnesine apdrauda, 
tik in treczia menesi po užgyn
imi tamstos praszymo.

— F.L.I.S.
Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 

; naszlaicziu apdraudos plianas ininra 
tik darbininkus ir ju szeimynas, ku
rie kvalifikuoti . po sistema. Viesza 

| Pagelba (Public Assistance), fede- 
ralis — valstiszkas plianas, kuris tei- 

i kia pagelba betureziams seniems, ak
liems ir vaikams yra kas kitas. Del

I informacijų apie Apdraudos sistema 
Į kreipkitės prie arcziąusios rasžtinės 
Social Security Board, kuri randasi 

I jusu mieste. Del informacijų apie 
; viesza paszialpa kreipkitės prie ar- 
cziausios labdarybės rasztines.

. , —F.L.I.S.

Patogios Merginos Isz 
Visos Amerikos Daly

vaus Parodoj

Iszkelme New Yorke szi- 
met turės patogias mergi
nas isz visu daliu Ameri
kos, kurios atvažiuos per- 
statyt kožna savo valstija. 
Szita patogi mergaite yra 
isz Floridos ir kitos pana- 

szios jai, pribus ant 
Parodos.

§ Ne ant žieves vaišius me
džio duodasi pažinti ir ne dra
bužis bet gražus žmogaus dar
bai ir mandagumas ji dabina.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslatp'cžiu 
ateities. Su pagelba kažirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cfgori- 
iszku Burtiniku. Išzguldiričji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

visos TRYS nčp 
KNYGUTES

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

SVEIKATA LIGONIAliiS

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

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

SKAITYKITE “SAULE
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IAS SZ1/ĄOMA5!
Prūdas Kuri Matyt Milijonai Svecziu Ant Parodos

. ■ l i ■ i i • .
Da Jokūbas apie tai nebuvo 

.su savo paezia kalbėjus, jog 
butu ne szlektai kad suporuot 
Szimona su Mariuką o jau po 
kilimą paskalas pasklydo jog 
Jokūbas priima Szimona už 
žentą o buvo bagetu vaikinu 
kuris su visom keturiom butu■ t ■ 't 1 ' t':;', ' . ■ ■ ■
ernes Manuka. Kada jau žmo
nes apie tai atvirai kalbėjo, gy
veno tame kaime gaspadorius, 
Vincas Crinlkis, kuris turėjo 
girtuokle paezia ir nieksza bo- 
bd kaip ir jis pats. Turėjo jie ir 
dukterį triš-deszimts penkių 
iriė'ftt senumo', panaszia ih mo
tina. Sztai tas Cmukas, dašiži- 
tioįHs apie tai jog Szimolia pd- 
cziuoja su Marijona, sumislino 
pastatyti šlubele' palėi Vista 
kad dėl Savo Katrės pagaut ko
ki vyra.

Priek tam neapsiejo ir be vi
sokiu apkalbu ant Szimuko o 
ant Mariukos daugiausia.

Szimukui hepatiko tas žmo
nių zaunijimas, Jokūbas džiau
gėsi isz žmonių pasakos o jeigu 
kas paklausė kada bus veseile, 
Jokūbas tiktai nusiszypsoda- 
vo o Jokubiene atsakydavo ne 
szi ne ta.

Du metai greitai prabėgo.
Szimukas ne nemislino pra- 

szyti gal leistu už jo, bet visi 
mislino jog teks Mariuką Szi
mukui tai kiti vaikinai buvo 
nuo jos isztolo.

Jokūbas nežinodamas ka 
pradėt, pastanavijo su paezia 
apie tai pasikalbėt.

Greitai apsvarstė. Abudu se
niai nusprendė atvirai su Szi- 
muku pasikalbėt.

Jokūbas i'szrado tinkama 
laika kada Mariukos nebuvo 
grinczioje nes tėvai nenorėjo 
idant ji žinotu ka apie ja nu
sprendė, szaukia in grinezia 
Szimonai

Jis suvis nesitikėjo kas ji 
laukia, tai labai stebėjosi pa
matęs ant stalo stovinezia 
arielka su bonka o rankose Jo
kūbo stikleli bet da labiau ste
bėjosi kada senis jam apsakė 
apie Savo mierius jo ir Mariu
kos.

Jokūbas, pabaigęs žiurėjo 
ant Sžimono ir lauke ka jis ant 
to pasakys laukdamas gana il
gai. Vaikinas stovėjo kaip nu
diegtas it negalėjo žodžio isz- 
tare, net Jokūbas paemes už 
rankos ji pakratė ir tarė:

— Ka tu ant to, Szimuti?
— Szimonui pasirodė aszaros 

akyse, nuleido galva ir taip ta
re:• ■ • . ■ . . :

j .Per daug mane, gaspadoi-, 
augsztinate; teisybe, teisingai 
del jots dirbu bet taip Dievas 
ptisake. Mariuką del manes, 
tai per didele malone. Atsiras 
del jos vyras turtingas, ne to
kis vargszas kaip asz.

— Nenorecziau skirtis su Ma- 
rriuka ir leist nuo salvė o ir kaip 
ji mus ant senatvės paliktu? 
Jeigu jau tave Dievas pas mus 
atvede ir per du metus gražiai 
gyvenome tai jau btus negali 
apleisti.

Szimukas tylėjo, rodos mis- 
iino, ka czia atsakyti.

Stebėjosi senei ir nekantrei 
lauke, ka jiems pasakys.

— Tegul jums Dievas užmo
ka už jiistt gerus norus — tarė 
ant galo —suprantu gerai, ko
kia man norite malone padary
ti, man szirdis plyszta, kadd. 
pamislinu jog taip negali būti.

— Gal tu mus niekini — at
siliepė Jokubiene lyg užpykus

— ar gal turi kita ant akies...
— Oi, mano mieliausi, — ta

re ant to Szimukas, — nepažin- 
state jus mane jeigu taip misii- 
nate. Neturiu asz kitos ant 
akies ir jus neniekinu bet tik 
sakau ka man sanžine liepia. 
Juk jus žinote jog asz ne isz 
czionai, neturiu ne metrikų o 
be to nesuvineziavos ir Dievas 
žino kur asz gimęs ir kur met
rikų jeszkot.

Jokubiene gailėjosi jog per 
grėitai Szimuka nusudijo.

— Taip, taip, turime pasi
gaut ir apie viską užmirszt nes 
itlan szirdis plyszta jog negaliu 
SU Mariuką sueiti in pOra. Ant 
tuszczio ir negali; tai negali bū 
ti.

Kada Szimukas taip kalbėjo 
J&kulbas vaiksztinejo po grin- 
tele o motina sėdėjo prie stalo 
pasirėmus ir mislino apie lai
ka. Szimukas kalbėjo, .ant kart 
Jokūbas sustojo, raukomi su
plojo ir tarė:

— Musu virszus, vaike! Ne
sirūpink, jeigu tiktai apie met
rikus eina tai viskas bus gerai. 
Žinau kaip padaryti. Juk turi
me gera jegamasti! Jis ant to 
ras ka reikia daryti o paskui 
tare in paezia:

— Eik motin, pagauk žaisi,— 
tuojaus eisime pas jegamasti.

Tuom laik Szimonas vis sto
vėjo kaip nudiegtas ir kaip ne- 
bylis ir iszrode jog nieko isz to 
nebus. Ant galo puolė seniams 
in kojas, bueziavo su aszaroms 
ir kalbėjo:

— Dėkui jums už visa gera, 
vienok isz to viso nieko nebus.

Abudu Jokūbai žiurėjo ant 
jo, buvo labai iszbales ir persi
mainęs ir matomai ant jo szir- 
dies kas tokis sunkino.

— Mano Szimonai — tarė Jo- 
kubas — sakai jog kitos neturi 
ant akies, tai kas yra do prie
žastis jog nenori?

Szimukas galva pakele ir ta
rė:

— Taip yra, turiu mylima o 
norint fa, katra myliu, yra kito 
pati ir niekad mano nebus bet 
asz del jos isztikimu busiu lyg 
•smert.

— Tai buvo niekszas margi
na ir tavęs neverta — tarė Jo
kūbas.

— O, ne, ne! — tarė Szimo
nas greitai — taip padare nes 
turėjo, ja motina privertė, taip 
buvo nuo Dievo duota. Apglo- 
bejas netikias, iszplesze man 
tėvynė o paskui pats su jagp- 
sipaeziavo. O! Zosele nekalta. 
Zosele gera mergaite, ji dau
giau keriezia negu asz. Bet kam 
apie tai pasakot?

, Jokūbai klausė su gailesezia 
1 Szimuko apysakos.

— Asz del jus piktai užsimo- 
r ■■ « -X ■ - - ■t;

Turėjo Gerus Davadus

— Kokius turi davadus,- 
kad tavo pati tave apgaudinė
jo?— užklausė advokatas vyro.

— Apt keliu dienu įszva- 
žiavau in Atlantic City o kada 
sugryžau namo, radau visas 
bonkas guzuteš iszgertas ir 
brį'tva buvo iszdylus.

ku už prieglauda, ne esmių 
vertas jusu malones bet asz to 
nenukesiu idant mane už niek- 
sza palaikytumėte... eisiu in 
svietą kur mane akys ir kojos 
nesz o jus apie mane užmirszi 
kite. — Atsisuko link duru ir 
norėjo iszeiti bėt ji Jokūbas su
laikė kalbėdamas kaip tėvas. 
Tame iszgirdo ateinanezia Ma
riuką, Jokūbas davė ženklą 
Szimuikui kad nutylėtu apie 
tai ir nieko nesakytu ka kalbė
jo su jais. Szimukas iszejas ant 
kiemo, dirstelėjo in szali upės 
Vislos o jau buvo pavakare.

Ant slenksczio pasirodė Jo
kubiene ir paszauke ji ant va
karienės.

Szimonas kaip prie žemes 
priaugės stovėjo nuolatos ant 
vietos ir nemislino eiti ant va
karienes. Nežine ka jis mislino. 
Buvo iszbales ir vela raudonas, 
akys rodos ugnia dege, lupos 
rodos iminejosi ant juoko, tai 
vela nevos ant verksmo .su
gniaužė kumsztes ir grūmojo • 
nežinia kam, tai vela su ranka , 
pamojo rodos nieko nenori. Am . 
galo užsidenge veidą delnais, , 
rodos pradėjo verkt. Po valan
dėlei skubu žingsniu iszejo isz 
kiemelio ir negirdejo, ar gal 
nenorėjo girdėt Mariukos kuri 
negalėdama sulaukt jo iszejo 
jeszkot ir paszaukt ant vaka
rienes.

Nuėjo in paupi ir ten ant 
kraszto persėdėjo per vakara. 
Mariuką apt 'tuszczio jo jeszko- 
jo ir tėvu klausė apie ji nes di
džiai stebėjosi kada paregėjo 
ji pareinanti nakties laike na
mai! ir patemino didele atmai
na jame. Szimonas tylėjo ir tik
tai niurnėjo ant visu klausymu 
Mariukos.

IV.
Szimukas ir toliau buvo pas 

Jokubtfs bet daugiau kalbu ne
blaivo apie iszleidima Mariukos 
už jo nes Szimonas, nuo tos die
nos, kurioje buvo kalba apie 
susiporavimą, suvis persimai
nė.

Po teisybei darbsztumas ne
persimainė, da geriau dirbo ne
gu pirmiau bėt del Marijoneles 
jau buvo kitaip.

Jau jokiu dovaneliu nedąve. 
Nedėliotai, kada susirinkdavo 
pas ka ant szokiu, tai isztolo 
laikosi, nė neszoko, nepavydė
jo jai su kitais szokti, nesi- 
szypšojo in ja o tai kad paro
dyti jog neturėjo ir neturi noro 
sti ja paeziuotis.

Nesmagu buvo Jokūbams 
jog niekais nuėjo ir patys neži
nojo ka padaryti, kaip ta visa 
pataisyti.

Czia jau senatve artinasi, 
norėjo Mariute apvyruot kad 
turėtu prie ko prieglauda. Czia 
jaunikis jokis nęątsiszaukiai 
Susitarė Jokūbai atstatyt Szi- 

* muka o tada ir jaunikiu Mariu
tei atsiras.

Bet atstatyt bernuką, kuris, 
kaip tai sako, ant kojų juosius 
pastate, tai butu didele nedo
rybe.

Mariuką, kuri nežinojo apie 
rėdymus seniu šu S'zimuku ne- 
dasiprato nieko. Tiktai dėl jos 

r buvo koktu kad buvo afszales 
nuo jos ir kbžna karta szalino- 
si nuo jos, mislino jog kas to
kis turėjo užeit tarp jo ir tėvu.

Buvo nuliūdus labai ir pra
dėjo klausti jo ir tėvu bet vel
tui nes tėvai ne Szimonas nesa
kė. Parhaczius katd nieko neisz- 
gaus, paliovė klausinėt bet pra-

Szitas prūdas, Lagoon of Nations, ant New Yorko Parodos, szimet bus atlankytas 
per milijonus svecziu o nakties laike bus apszviestas per milijonus elektrikiniu žiburiu. 
Szimet inžanga ant Parodos bus nužeminta kaipo ir ant visokiu perstatymu. Paroda 
atsidarė 11-ta diena Gegužio szimet, kuria praeita meta atlankė beveik puse milijono 
žmonių isz visu daliu Amerikos ir Europos. Neužmirszkite ja atlankyt ir szimet nes yra 

daug pagerinimu ir permainų.

dėjo liūdėt ir toji atmaina bai
siai ja vargino jog negalėjo 
duoti sau rodą.

Praėjo kelios dienos, kelios 
nedėlios, laikas vilkosi pama- 
želi ir smutniai. Grinczioje Jo
kūbu jau pėrsimaine ženkly- 
vai. Dingo senovės linksmu
mas, dingo atvirumas. Jau Ma
rinka nedainavo kaip pirmiau, 
ant szokiu nevaikszcziojo. No- 
rints Szimukas dirbo kaip pir
miau ir del Mariukos blogo žo
džio ne'tare, vienok jau ne tas, 
nes sako, vis skersuoja.

Dabar taip pat konia kaip 
kada gavo žinia jog sūnūs Jo
kūbu likosi užmusztas ant ka
res lyg nepribuvo antras. Szi
mukas, kuris užvadavo dingu
si sunu.

Dabartės Szimukas kada su- 
gryždavo isz lauku po darbui, 
suvalgęs vakariene iszejo in 
pakraszti Visloš ir tonais vaik- 
szcziojo ir dūsavo kaip žemes 
pardavės. Netoli grinezios Jo
kūbu buvo prie Vislos augszto- 
kas krantelis nuo kurio buvo 
matyt keli kaimai kitoje pusė
je upes. Ant tojo krantelio tan
kiausia Szimukas sėdėdavo. Ir 
Mariuką taipos-gi nubėgdavo 
paskui bet matydama ji nuliū
dusį nedryso in ji prakalbėt, 
slėpėsi už medžiu ir žiurėjo ant 
Szimuko o kad ir tankiai nu
žvelgė in ja bet nieko nesake 
tiktai turėjo akis insmeigtas in 
vieta už upes.

Viena vakara, kada taip sė
dėjo ir žiurėjo in užupi, Marin
ka prisiartino prie jo isz užpa
kalio ir stojo, jog jos nenužvel- 
ge. Stovi valandėlė ir szirdis 
jos plake, bijosi pasirodyt Szi- 
mukui o tuom labiaus prakal
bėt in ji koki žodeli, kąd lai
kais užpykęs koki nepasakytu 
dirstelėjo isz szalies o Szimu
kas akis delnais užsidengės ir 
per rankas byra aszaros isz 
akiu.

Ir užsidunksojo ant valandė
lės. Mariuką meilinosi prie 
brolio, vis klausė kas jam yra o 
jis vis ta pati kalbėjo:

— O, nėra jau del manes ra
mumo, nėra giliuko ant szio 
svieto. Matai tu, Mariute, anoj 
pusėj upes ta bokszteli su pa
auksuotu kryželiu.

Mariute isztempe akis bet 
kad saule leisdamasi szviete 
isz tos szalies tai negalėjo ma
tyt ir atsake:

— Nematau.
— Ar nematai? tai gaila! o 

asz vis matau, nors nežiurau 
ant jo — nes tas kryželis, Ma
riuk mylima, tai mano kaimas, 
Zavisle. Ten man labai miela 
nors isz ten mane iszvare. To
nais nors ant senatvės turėsiu 
numirt ir ant savo kapiniu bū
ti palaidotu. Pas jus būdamas 
galėjau isz tolo matyt gimtini 
kaimeli o kaip iszeisiu nuo jus, 
tai gal nematysiu.

— Ar tu, Szimuti, nori mus 
pamest?

— Labai nenorecziau 'bėt tu
riu jus palikt.

— O tai del ko? oi! matau., 
asz matau, jog tave nhskriau- 
de, tu jau nuo seniai ne tokis 
kaip pirma buvai.

— O ne! nepadarė man jo
kios skriaudos tavo tėvai ypacz 
padare daug gero nes priglau
dę mane kada, neturėjau kur 
pasidėt, apsiėjo su manim kaip 
su tikru sunum.

— Tai apie ka tau eina, ko
dėl nori mus pamest ?

— O ar tu džiaugtumeis, Ma
riuk, kad asz ant toliaus pasi- 
likcziau? — paklausė Szimu- 
kas.

— O tu mano Szimukeli, kam 
da tau klaust apie tai? Ar tu 
nematai jog asz del tavės kaip 
broliui gerai vėlinau?

— Dėkui tau, Mariute mano 
Asz ilgiau būti negaliu, laikas 
tau teket už vyro o kol asz ežia 
bunu tai niekad neiszteketum.

Žinokite kad darbininkas, 
Tai geras amatninkas, 

Jeigu ju nebutu, 
Tai visi bizniai dingtų, 

Ir jus nuskuria būtumėte, 
Nosis augsztyn nekeltumete, 

O kuom tieji biznierei, 
Ar-gi be darbininkai?

Rūteles, in vandeni ne
spjaukite, 

Ba atsigert turėsite,
O kaip kokio biznieriaus nesu

lauksite,
Tai Dzievaž, rakali gausite, 

O jeigu ka lupt neturės, 
Tai nuo paezios kaili plcsž!

* $

Tu dukrele, gerai padarei, 
Kad apie tuos kumelius man 

apraszei, 
Dabar klausyk ka pasakysiu, 
Apie tokia baika apraszysiu:

Trys ar keturi kucai, 
Tamsunelei, uaktigonikai, 

Wusterije mergina pamylėjo, 
Bet ne už vieno teket nenorėjo. 
Tieji, varde merginos, gromata 

parasze,
Buk ji pajeszkoti vyro prasze, 

Ir da indejo 50 centu, 
Ant tuju užsaku.

Kaip tik gromata gavau, 
Tuojaus in gurbą indejau, 
O už centus byro atsigėriau.

O jus vyrukai,
Koki jus kvailiukai, 

Jus mislinate mane prigaut, 
Sena bobele in kutulį gaut? 
Mislinate padaryti triksus, 
Isz tos mergaites padaryti 

juokus, 
Ne kokios jus galveles, 

Taip kaip visztos perekles, 
Ne daug tokiu pilozopu už

tikau, 
Kasžin ar kur da yra daugiau?

* * *

Elizabėte ateina mergina pas 
vaikiha,

Savo kotą ant krėslo kabina, 
Iszejo su vaikinu pasi- 

vaikszcziot, 
Szviežiu oru atsrkvept.

Kaip ilgai vaikszcziojo, ne
žinau, 

Tiktai ant ryt dažinojau,
Kada, sugryžo buvo jau tam

sumas suvis,
O ir rado užrakytas duris.

Ka turėjo daryti?
Reik lyst per Įauga — megyti, 

Na ir abudu mėgino,
O czia už vinies drese už

sikabino.
Adgal leidosi,

Drese už vinies laikosi, 
Czia ndbage persisuko, 

Kojos augsztyn, galva žemyn 
nusisuko,

Ant giliuko vaikinas pribėgo, 
Mergina nuo vinies iszgialbejo, 
Bet jekes isz stubos neiszgavo, 

Su perpleszta drese namo 
nuvandravo.

PER MAŽAI UŽ DORYBIA.
— Onute, kaip busi dora 
mergaite, tai asz tau duo
siu nikeli.
— Vai diedyti, tai labai 
pigei pas tave stovi dory
be, jeigu tiktai duodi ni
keli!.. .

tS" Neužmirszkite Guodotįni Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 !

Sztai Kaip Cziaudulys 
Iszrodo

Sztai kaip iszrodo cziau
dulys, kada apleidžia burna. 
Szi paveiksią nutraukė žinu- 
nai Massachusetts Teknolo-

Mariuką negalėjo ilgiau da-Įvįsį mislina jog asz su tavim
laikyti, garsei pravirko ir pan 
szauke:

— Szirnuk, Szirnuk mano 
vienatini, ko tu verki? kas tau 
stojosi? kas tau yra?

Szimonas rodos isz miego pa- 
sžoko, prispaudė prie saves 
Marinka ir tare:

— Dėkui tau mergaite už ta
vo gailia szirdi. Klausi manes 
kas man yra, oi yra, yra, vos 
man szirdis neplyszta.

apsipaeziuosiu, per .tai niekas 
tavęs nekalbina.

— Ka tu Szimuk, mislini? 
Ar tai tau tas galvoje ir del to 
nori pamest kad asz iszteke- 
cziau? Ar-gi jau asz turiu te
kėt? Ar-gi man negerai su tė
vais ir su tavim? Asz, meiluk, 
netekėsiu ne klausyti apie tai 
nenoriu, iszmuszk sau tai isz 
galvos ir bukie su muini toliau.

Toliaus bus

Waterburis yra didelis 
miestas,

Ne suvis prastas, 
Ten yra daug Lietuviu, 

O ir Liėtuviszku merginu,
Bet tos paganskos,
Yra labai mandros, 

Su darbininkais nenori 
užsidėt,

Ne su jais kalbėt. 
Josios tokeis bjaurinasi, 
Prie kitokiu kabinasi,

Prie daktaru, 
Barberiu, 

Saliuninku, 
Sztorninku.

Ir sako kad už kitokio neteke; 
Ne ant kitokio nežiuręs.

Vai mergiukes, 
Esate kvailiukes.

gijos Institute.

:: 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.

Prlsiuskite 25^ o gau
site per paezia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Nedelioje pripuola Szv. 

Traices.
— Pranui Puidokui 'buvo 

padaryti operacija Locust 
Mountain ligonbuteje.

— Apsivedimo laisnus isz- 
sieme Juozas Laszinskas, 26 
mėtų, su Mare Steiff, 23 metu, 
abudu isz miesto. Reikia ir tai 
primyt 'kad Pottsvilles sūdąs 
nuo 1 d. Gegužio iszdave net 
420 ženybu laisnus lyg sziai 
dienai. Isz priežasties nauju 
tiesu ir daktariszko isztyrine- 
jimo apie kandidatus ant ženy
bu, ženybu laisnai pasidaugino 
labai.

t Motiejus Senavaitis, se
nas .gyventojas Mahanojaus 
beveik per 50 metu, mirė namie 
po 1237 E. Mahanoy Avė., Pa- 
nedelyje po piet, sirgdamas ke
lis menesius. Gimęs Lietuvoje, 
pribuvo jis in Amerika 45 me
tus adgal ir per tuos metus per
gyveno mieste, dirbo visa ta ji 
laika kasyklose bet pamėtė ta- 
ji darba apie de'szimts metu ad
gal. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos. Paliko paczia 
Agnieszka ir sekanczius vai
kus: Mikola, Vincą, Alberta ir 
Fiorentina, gyvenanti mieste 
ir Viktori, New Yorke, viena 
seseri, Lietuvoje, ir du aliukus. 
Palaidotas Ketvergo ryta su 
apeigomis Szv. Juozapo 'bažny- 
czioje. Laidotuvėms užsiėmė 
graborius Ludvika's Traskauc- 
fcas.

— Ant West Maple ulyczios 
pradėjo ingriuti žeme in Tun
nel Ridge kasyklas, ant kokios 
25 pėdu ploties. Miesto darbi
ninkai pradėjo užpilti skyle. 
Daugeli metu adgal pamename 
kaip toje vietoje likos užgriau
ta tūla motere kada rinko ang- 
lisisz tosios skyles. Ji likos už
griauta ant smert.

—• Ponas C. Kaminskas, isz 
Gilbertono, kuris dirbo dauge
li metu kasyklose, ana diena 
atlankė “Saules” redakcija 
nes ponas Kaminskas yra skai
tytojam “Saules” daugiau 
kaip 45 metus ir be jos nerims
ta. Reikia ir tai primint kad 
ponas Kaminskas yra linksmo 
budo žmogus ir mylimas per 
visus kurie ji pažysta. — Mel
džiame vela atsilankyt pas 
mus, senas drauge.

—‘ Ant apsivedimo iszemc 
laisnus Antanas Szerksznis, 
33 metu, su Alicija Daniels, 26 
metu, isz Szuinakerio. Taipgi 
Mikola Dasey, 31 metu, isz 
miesto, su Viola VaicZauskiute 
24 metu, isz Tamaqua.

—■ Edvardas Sinkeviczius, 
isz miesto, likos sužeistas auto- 
mobiliaus nelaimėje arti Barns- 
villes, Nedėlios vakara. Sinke
viczius likos apžiūrėtas per 
daktara iir randasi namie.

— Ar žinote, kad Mahano- 
juj randasi apie tūkstantis se
nu maldaknygių, kurios yra su 
plyszusios. Jeigu turite tokia 
knyga namie, tai atneszkite in 
“Saules” redakcija o bus jums 
iapdlaryta kaip nauja, už maža 
prekė.

— Motere Santina Tiboni, 
1235 E. Market uly., nupuolė 
trepais savo name ir mire in 
keliolika miliutu vėliaus. Mo
tere turėjo apie 47 metus, pali
ko vyra ir kelis vaikus.

— Andrius Kohan, 428 W. 
Spruce uly., likos surastas lo
voje negyvas, mirdamas szir- 
dies liga.

"f Apie 3:30 vai. po piet, 
Seredoje, likos Užgriautas ant

smert per anglis Mahanoy Ci
ty kasyklose gerai žinomas gy
ventojas Vincas Kvedarą, 500 
W. Spruce uly. Velionis per- ■ 
gyveno apie 40 metu Mahano- 
jui, buvo' vedes su naszle Onai 
Beruksztiene ir paliko duktere' 
Julija, dvi seseres, Marcele Ja- 
kubauckiene isz miesto ir An
tanina Boziene, isz Tamakves, 
kaipo broli ir seserį Lietuvoje. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
Parapijos. Laidotuvėms užsi
ėmė graborius Rėklaitis. Kada 
žine, gauta apie nelaime, tuoj 
duota žine koroneriui F. Bocz- 
kauskui, kuris isztyrinejo prie
žastį nelaimes ir surasze proto
kolą ir ves tolimesni tyrinėji
mą ateinanezia sanvaite. Lai
dotuves atsibus Panedelio ryta 
su bažnytinėms apeigoms.

— Pagal paskutini surasza 
gyventoju tai pasirodo buk 
Mahanojus susimažino skaitly
je gyventoju ant 1,394 mažiau 
kaip turėjo 1930 mete. Tame 
mete gyventoju mieste buvo 
14,801 o sziadien yra 13,407 gy
ventojai.

Kulpmont, Pa. — Albertas 
Mikolaitis, 50 metu, likos su
žeistas pavojingai per eksplo
zija dinamito, buflegerinej sky
lėj, arti Marion Heights ir li
kos nuvežtas in Shamokin li- 
gonbute.

Girardville, Pa. — Gegužine 
Procesija laikyta Nedelioje 
ant garbes Szv. P. Marijos, 
Szv. ‘Vincento bažnyczioje bu
vo iszkilminga kurioje daly
vavo apie 500 vaiku ir parapi
jom!. Procesija apėjo aplinkui 
bažnyczia ant szventoriaus. 
Stovylas Motinos Dievo likos 
aipkarunavotas per Alberta 
Szadžiute, kuri yra Sodaliecziu 
pirmininke. Visos nares buvo 
pasiredia baltai ir padare dide
li inspudi ant visu. Po pro
cesijai atsibuvo pasilinksmini
mas, kuriame dalyvavo vieti
nis Choras po direkcija Prof. 
Šorio ir parapiniu vaiku. Buvo 
taipgi atlosztas perstatimas, po 
vardu: “Sieratukas.” Vaikai 
isz ketvirto skyriaus taipgi tu
rėjo maža perstatima. Mergai- 
gaites turėjo Gegužini Szoki 
aplinkui parėdyta stulpą, kuri 
vadina May Dance.

Connerton, Pa. f Nedėlios 
ryta mirė Franas Vaitkevi- 
czius, pas 'savo duktere W. 
Ausman, sirgdamas koki tai 
laika. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribuvo iii Amerika būdamas 
jaunu vyruku ir dirbo kasyk
lose. Jo motere mirė apie penki 
metai adgal. Paliko tris sūnus 
Stanislova, Kazimiera ir Al
berta, kaipo ir tris dukteres: 
Ausmaniene, isz miesto, Bu- 
rauckiene, isz Shenandorio ir 
Czeseikiene, isz Mahanojaus, 
seserį Rasimiene, Terre Haute, 
Ind., kaipo ir 6 anūkus. Palai
dotas Ketvergo ryta su apeigo
mis Szv. Vincento bažnyczioje, 
Girardvilleje. Graborius Men- 
keviezius, i'sz Shenandorio lai
dojo.

Frackville, Pa. — Keturios 
gazolinines pumpos prie Va- 
saiezio garadžiaus, N. Lehigh 
uly., likos 'suteszkintos per 
automobiliu, kuri vare Stepo
nas Semoncziik, kuris norėjo 
apsisaugoti nuo didelio angli
nio treko ir pataikė in pampas. 
Nieką nesužeido.

Shamokin, Pa. — Pearl Ra- 
manauckiene užvede skunda 
priesz savo vyra Andriu Ra-

manaucka ant persiskyrimo užj 
tai kad jis ja apleido tuojaus 
po apsipacziavimui July 6, 19- 
38 mete ir dingo isz jos gyveni
mo. I

------------------------- |

SHENANDOAH, PA.!
— Juozas Balkeviczius, 32 

metu, ir Lottie Vaitkevicziute, 
abudu isz miesto, iszeme lais
nus ant apsi'pacziavimo.

— Albertas Maksztutis su- 
gryžo namo po dvieju sanvai- 
cziu įsvecziavimosi, Filadelfi
joj.

— Ponstva Jurgei Valai- 
cziai, 242 E. Lloyd ulyczios, ap- 
vaiksztinejo savo 14-tas sukak
tuves savo vedusio gyveninio 
praeita sanvaite.

t Pijuszas Lukszys mite 
Nedėlioję, Ashlando ligonbute
je, kurioje radosi nuo kokio tai 
laiko. Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje ir pergyveno Amerikoj 
■daugeli metu. Paliko įseseri 
Elzbieta Lietuvoje, du seseru- 
nus, Kazimiera Lukszi ir Jona 
Sanpaliu mieste ir giminaite, 
Helena Tunkevicziene, isz 
Kearney, N. J. Palaidotas Se
redoje isz namo Kazimiero 
Lukszio, 239 W. Coal uly., su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny
czioje. Graborius Valiukevi- 
czius laidojo.

— Sudžia Curran, isz Potts
villes, paskyrė Vinca Sadauc- 
ka kaipo spacialiszka ipalici- 
jailta del vaiku kurie eina in 
mokyklas ir kad juos apsaugo
ti nuo automobiliu.

— Vincas M. Juodeszka, 
gerai žinomas insziurenc agen
tas, 434 W. Oak uly., gydosi na
mine nuo skaudanezios kojos 
kuria susižeidė apie menesi lai
ko adgal.

T Svietines Kares kareivis, 
Jonas Sidalikas (Siddal), 303 
W. Washington Ave., mire Pa- 
nededio vakara kareiviu ligon
buteje, Aspinwall, netoli Pitts- 
burgo. Gimęs czionais, lankėsi 
in czionaitines mokyklas ir už
siėmė kasyklų darbais. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio Lietuviu 
parapijos. Paliko paczia, po 
levais Klara Gajeskiute, tris 
dukteres namie, motina, Justi
na, Sidalikiene, penkes seseres 
ir du brolius Juozą ir Antanu 
mis Jurgio bažnycz ioje .Ut2 
czionais. Laidotuves atsibus su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny
czioje, Subatos ryta, 10 valan
da (D.S.T.), parapijos kapuo
se. Kareivei atiduos jam pas
kutine garbe. Graborius Men- 
keviezius laidoja.

— Jeva Jankeilioniene, isz 
William Penu radosi ant ope
racijos Locust Mountain ligon
buteje.

Maryd, Pa. f Nedelioje po 
piet, mirė czionais senas gy
ventojas Pranas Bieruszka 
(Barosky), sirgdamas koki tai 
laika. Velionis paliko dideliam 
nuliūdime: paczia Mare, dukte
re Mare Barosky, mieste ir po- 
dukte Helena Kazakevicziute, 
namie. Taipgi viena broli Lie
tuvoje ir daug giminiu. Velio
nis gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika 1911 metuose, gyveno 
kitadds Middleport ir McAdoo, 
o czionais pergyveno 14 metu. 
Velionis taipgi buvo “Saules” 
skaitytojum, kuria skaitė per 
2Q metu, ne karta kalbėdamas, 
kad 'tai yra vienas isz geriau
siu laikraszcziu koki kada 
Skaitė. Likos palaidotas Gegu
žio 15-ta diena.

Skaitykite “Saule”

Czionai Sunaikino Daug Vokiszku Eroplanu Svarsto Ka Daryt Su Amerikos Jaunuomene

Per tris sanvaites laiko Anglikai užklupo 20 kartu ant 
szitos eroplanu stoties, Stavanger, Norvegijoj, sunaikin
dami daugeli ir užmusze daug Vokiszku lekiotoju. Szita 

Norvegijos pristova Vokiecziai paėmė, kada 
apėmė Norvegija.

Adresus Gyvenimo “Saule” Geriausia Isz

Daktaras Alen Valentine, Carl W. Lauterbach ir Wilbur 
Hooker, profesorei, isz Rochester, N. Y., Universiteto, 
svarsto svarbu klausymą: Ka daryti ir kaip palengvint bū
ti Amerikoniszkos JaunuomeneSį kurie apleidžia Universi
tetus ir Kolegijas užbaigia mokslus.. Kur jie pasidės ir ka 
jie veiks? Yra tai svarbus klausymas apie ka visi szia

dien mansto.

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 rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

ISTORIJOS - PASA
KOS - APYSAKOS

IR T. T.
Randasi 5 Setu Knygų

OFPo 50c Setas'££S
Talpina Gražiu Pasakų ir 

Istorijų

Juos greit parsiduoda, todėl 
nelaukite ilgai, bet tuojaus pri- 
siuskite mums Money-Orderi, 
o Setas bus jumis tuojaus isz- 
siunsta. Mes apmokame pri- 
siuntimo kaszto. :: ::

SETAS No. 1
Anglorius isz Valenczijos; 

Kožnas daigtas turi savo vie
ta; Ka pasakė katras paeziuo- 
jas; Sierata; Gražia Haremo 
nevalninke; Luoszis; Viena 
molina; Vaikucziu plepėjimas; 
Mocziutes pasakojimai; Žibin
te bažnyczioje; Sugertuves 
traukyje; Alui e duktė kun. 
Kerniaus; Boksztas ant salos 
Dago; Pinigai galva-žudžiai; 
Ražanczius iszgelbsti nog 
smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt 
giliukninai einiki ir kiti szpo
selei; Auka Nihilistu ir Ste
buklas Kuczios nakti.

SETAS No. 2
Gailuti; Du broliai; Majoro 

duktė; Joną ir Alena; Pavojin
ga klaida; Ranka apveizdos; 
Nedaejusia žudinsta; Paskuti
ne vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka 
Berną dina; Ketvirtas prisaky
mas Dievo; Kėliau tojei in 
Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna, ir Vaidelota.

SETAS No. 3
Velniszkas Malūnas; Kaip 

studentas lojo, o maluninkas 
pabėgo; Stebuklinga puodą; 
Dainele; Vaitas iSzvilpikas; 
Pas merga; Gražios akys; Ta
rnas; Vargdienis Jonukas ka
ralium; Baisi naktis; Dzuoko 
pasaka; Protas ant proto; Ke-

Visu Laikraszcziu!
Guodotina Redakcija “Saules” 

Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti “Saule” 
ant viso meto nes ji pralinks 
mina mano liūdna gyvenimą ir 
asz ja geriau myliu už visus ki
tus laikraszczius ir laukiu jo 
kaip kokio linksmo svetelio po 
savo paslegia. Acziu jums szir- 
dingai kad redote taip puikiai 
laikraszti, kad viską jame ga
lima suprasti. Lieku su tikra 
pagarba, jusu senas skaityto
jas, Andrius Garkauckas, isz 
Westville, Ill.

lėta trumpu pasiskaitymu; Ku
czios Žemaites; Vaizdelis; Gu
drus Piemenelis; Isz ko susida
rė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kdkais budais, 
apgavikai apgauna žmonis;' 
Prietarai ir Burtai; Keletą 
Juoku ir Paveikslu; Duktė pus-, 
tyniu; Peleniuite; Du brolei; 
Vargutis ir įSkuputis; Valdi- 
mieras; Bedali; Ha isz maiszo 
iszliiis; Boba ka negalėjo savo 
liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe 
meiles; Raganiszka lazdele; 
Boba kaip ir visos bobos; Juo
kai, Rodos, trumpi pasiskaity
mai.

ŽYDO NEPRIGAUS!.
Vienam miestelyje Lietuvo

je, stovi dvi bažnyczios szale 
viena kitos — Kataliku ir Žy
du szkala. Priesz szkala sėdėjo 
dažiure'tojas ir szilde dantis 
įpriesz 'saule ir snaude. Keliu 
ėjo kokis tai keleivis, nuėmė 
skrybėlė ir pagarbino Žydeli 

! žodžiais:
— Tegul buis pagarbintas 

Jėzus Kristus.
— Tai ne czionais, tiktai 

szale,— atsake Žydelis,— czio
nais gyvena jo tėvas.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszka, 
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, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. ROCZKAUSKAS - CO.fi 
MAHANOY CITY, PA.

GERAI PASAKĖ.

i L. TRASKAUSKAS i
LIETUVISZKAS GRABORIUS |

t »
J

į jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo t 
į automobilius del laidotuvių, Krik- { 
t Vestuvių ir kitokiams reikalams, j 
! Bell Telefono Numeras 78
j 520 W. Centra St. Mahanoy City {

5 SZI BANKA YRA NARYS į 
A Federal Reserve System n g TEIPGI IR 3
5 Federal Deposit Insurances 
5 Corporation g 
g ---$|
1 Union National Bank | 
? Kampas Main ir Centre St. g
2 MAHANOY CITY, PA. g

Skaitykite “Saule”

SETAS No. 4
Apie Buri'ke ir Burikas; Ka

reivis ir Velnias; Kas man na'k- 
ci acitiko (Dzūko pasaka); Už- 
liekos isz senovės padavimu; 
Peary ant Žemgalio arba kaip 
jisai atrado Žemgali; Kantra 
Alena; Molyną eiles; Gudri 
Merga ir Vaita; Pasiszventi- 
mas Kunigo; Vargszo Paskuti
nis Skatikas; Juokai; Ali Baba 
ir 40 Razbaininku; Valukas isz 
Girrios; Ant Nemuno; Stebuk-
lingas Žerkolas; Sidabrinis 
Grabelis; Drąsus Szuo; Kolera; 
Senelis; Vargo Saipnas ir apie 
Čigonus;Jonukais Spekulantas; 
Kryžius prie upes Vislos ir Do
ras Vaikinelis.

SETAS No. 5
Trys Valkijozai; Iszmintinga 

rodą; Apskialbtojus; Nevalioje 
pas Mauru'S'jVieszkelio Duobes'; 
Karalaitis Žmogus; Dvarine 
Pana; Apie Baisi Istorija; Pas
kutinis Noras; Septynis Bro
lius; Varginga Žmogaus Sunu 
ir Razbaininka; Kapitonas 
Stoimfiėld Danguje; Pabėgėlė; 
Kas-gi Isztyre; Prigautas Va
gis; Talmudo Paslaptys; Du 
Mokiniu; Kam iszdavineti Pi
nigus; Girrios Sargas; Sunu ir 
Dukteri.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Vienas szmutorius klausia 
turtingo žmogaus:

— Kam 'ponulis neszioji 
prie laikrodėlio lenciugelio 
kiaulaite ?

—- Mat, kiaulaite ketina bū
tie giliuku del laimes, del to ja 
neszioju.

— Vai dabar žinau'. Pra- 
szau pono, kas nori būtie lai
mingu, tai turi pats būtie 
kiaule.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausis 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
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JOHN KOVAL

.. .K VI E T K I N I N K A S...

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu 
Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del Vestuvių, Ligonbucziu, 
Laidotuvių ir T.T. Kreipkitės Pas JOHN KOVAL

TELEFONAS, 764

616 W, Centre St., Mahanoy City, Pa.
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