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Isz Amerikos
APSIVEDĖ

6 KARTUS 
IF —

Be Persiskyrimo
Spokane, Was. — Poniute 

Madelina Veitrei, Smith, Jes
ke, Jessmer, Vandehburg, Mar
tin, likos nubausta už apsivedi- 
ma su szeszeis vyrais bet nuo 
ne vieno neaptarė j o persisky
rimo pagal tiesas. Kada audžia 
ja nubaudė sake: “Tu .gal esi 
tik viena isz daugelio tokiu vy
ruotu moterių kurios turi daug 
vyru be jokio (persiskyrimo to
dėl nors1 tave uždarysiu in ka
lėjimą kad daugiau nevestu- 
m-ei in pagunda kitu vyru. ’ ’

Loszimas “Bingo” Ga
les Būti Legaliszku
Harrisburg, Pa. — Senato

rius Jonas Haluszka, isz Cam
bria pavielto perstatė bila ku
ris, jeigu pereitu, tai loszimas 
“Bingo” butu legaliszku. Ta
sai senatorius sako kad tas pa
silinksminimas iPennsylvani- 
joj yra daugiau losziamas ne
gu kitas kokis loszimas.

Karukas Užgriautas 
Kasyklose Per 35 

Metus

Cartersville, Ill. — Trisde- 
szimts penki metai adgal neži
nomas anglekasis užliedavo 
karuka anglimis, .senose kasyk
lose Forsythe-Carterville Co., 
artimoje czionais ir nubėgo in 
szali kada iszgirdo kad viražus 
pradeda griūti ir tai in pati 
laika nes tuojaus anglis už
griuvo karuka. 'Tasai karukas 
likos tik ana diena surastas 
per darbininkus kada kasyklos 
likos vela atidarytos. Karukas 
ir anglis buvo geram padėji
me.

Atkerszinimas
Dvasios

NEDUODA RAMYBES MOTEREI

Kurios Vyras Nužudė Jos Prielaidini — Kur 
Tik Motere Eina Mato Nužudytojo Dvasia

Superior, Wis. — Pati Ado
mo Karanovskio staeziai tvir
kina ir prisiegineja buk dvasia 
Jono Zapalo, nužudyto koki tai 
laika adgal, neduoda jai pašilu
sio diena ar nakti kankydamas 
ja baisei.

■ Motere buvo susineszus su 
Jo nu kuris buvo pas ja ant bur- 
do o vėliaus prisipažino vyrui 
buk ji apgaudinėjo. Vyras isz 
piktumo nužudė moteres prie
laidini po tam pabėgo in Kana
da. Dabar motere graužia san-

Ūkininkas Turėjo 
Dvi Szirdis

Medford, Ore. — Ana 
diena mirė ūkininkas J. 
S. Frick, 73 metu amžiaus 
senukas, kuris turėjo dvi 
szirdis. Viena buvo pa
prastoj vietoj, o antra 
prie deszines szalies plau- 
cziu. Priežastis jo mir
ties buvo toji antra szir
dis. Sziaip senukas buvo 
sveikas.

Rusiszkas Žydas Turi 
108 Metus

Philadelphia, Pa. — Didelis 
sniegas kuris nupuolė ana san
vaite czionais primine Szimui 
Elfmanui apie praeitus snie
gus koki nupuolinejo Rusijoj 
kada da jis ten gyveno. Beit 
kiek jis sziadien turi metu tai 
pats nežino bet sako kad jau 
turi 103 ar 108 metus. Jo duk
tė, Mrs. Ona Cohen, pas kuria 
senukas gyvena, sako kad jos 
ttevas kasdien meldžiasi, skai
to be akuloriu ir suvalgo dau
giau kaip du žmones suvalgo. 
Pribuvo jis in Amerika 50 me
tu adgal. Devyni isz jo vaiku 
isz skaitliaus 11 yra gyvi.

Daug Nelaimiu Sausio 
Menesyje

Harrisburg, Pa. — Pagal 
apskaityma darbininkiszko 
bjuro tai menesyje Sausio-Jan- 
uary buvo mirtinu nelaimiu vi
sokiose pramonystese 309 o 
likos sužeista 9,959 žmones. 
Daugiausia nelaimiu atsitiko 
plieno dirbtuvėse kurios turi, 
daug kariszku užkalbinimu, 
ten likos užmuszta deszimts o 
sužeista 1,337. Kietųjų anglių 
kasyklose užmuszta 21 darbi
ninkai o 1,204 sužeista. Mink
štųjų augliu kasyklose už
muszta 19 darbininku o 1,052 
sužeista.

žine buk tai isz jos priežasties 
Jonas likos nužudytas ir todėl 
jo dvasia dabar ja kankina kas 
nakti neduodamas jai ramy
bes.

Kur tik motere eina, mato 
nužudytojo dvasia o naktimis 
stovi jis prie jos lovos ir rodos 
ja smaugia. Motere inpuole in 
nerviszka liga ir sziadien pasi
liko kaip szeszelis. Daktarai 
sako jog jeigu motere nepa
liaus apie tai mislylt tai iszeis 
isz proto.

maisto. Anglikai suskaite kad 
dabar turi nelaisvėje daugiau 
kaip 150 tukstaneziu Italu, pa-' 
imtu žieminėje dalyje Afrikos.'

Anglikai Paėmė Daug' 
In Nelaisve

Berlinas. — Vokiszki tele
gramai pranesza buk Anglisz- 
ka flota bombardavo nekuriuos 
pakraszczius Norvegijos, . pa
imdami daug Vokiecziu in ne
laisve. Kiek paimta tai nepra- 
nesza. Keturi laivai taipgi Ii-' 
kos paskandyti. I

ETIOPAI ISZVAIKE20,000 ITALU 
Paėmė Pristova Port Bury e, 
Iszvaike 20,000 Italu Dau
gelis Italu Pasiduoda Gervalei 

— Rumunija Prisidėjo 
Prie Vokietijos

Rolandai Nubausti
Ant Suszaudymo

Kairas. — Etiopai iszgujo 
20 tukstaneziu Italu isz drut- 
vietes Gcjjam provincijos, pa
ėmė Port Burye, 140 myliu nuo 
Addis Ababa ir sziadien pa vi
sa sklypą pakilo pasikėlimai 
prjesįz Italus. Taipgi paimta 
Mansuka miestelis isz kurio li
kos iszguiti Italai. Italai pame- 
tineja savo pulkus pristodami 
prie Etiopiecziu ir lyg sziai 
dienai jau pasidavė 1,500 ka
reiviu su 200 aficieriu. Italai 
apkidineja užimtas vietas j’esz- 
kodami saugios vietos.

Sofia. — Anglija sulaužė vi
sus diplomatiszkus ryszius su 
Bulgarija, kuri buvo priversta 
prisidėti prie Vokietijos. Grai
kija dabar gali būti užklupta 
isz keliu szaliu bet Turkija pri
žadėjo Anglijai laikytis su ja.

Amsterdamas — Vokiecziai 
suszaude 18 Holanderiszku 
tautiecziu už tai kad jie pasi- 
prieszino Vokiecziams o 20 li
kos nubausti kalėjimu.

Tukstaneziai Vokiszku ka
reiviu jau gavosi in Bulgarija 
skaitliuje 150,000 prie Grai- 
kiszko rubežiaus kur tikisi su
siremti su Graikija. ...

150,000 Italu Randasi
Nelaisvėje

London. — Italai Etiopijoj 
panesze dideles bledes nes Ang- 
likai vela paėmė kėlės drutvie- 
te Somalilande, paimdami ke
lis tukstanezius in nelaisve, 
daug kariszko materijolo ir 

Italai Žudo Albanie- 
czius, Nesigailėdami

Moterių Ne Vaiku

Tepeleni, Albania — Italisz- 
ki kareiviai bombardavo ma
žus Albaniszkus kaimus už- 
muszdami daug moterių ir vai
ku ir daug sužeidė aplinkinėje 
Drinos Gorge. Toji aplinkine 
likes bombarduota per Italus 
kelis sykius. Gyventojai tuju 
kaimeliu yra mals žus žmones 
ir neprisidėjo prie kares jokiu 
budu bet turi nukensti nekal
tai.

Buvusis Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona

Pribus Ateinanczia 
Sanvaite

New York — Lietuviszkaš 
konsu'lis aplaike žinia buk bu
vusis Lietuvos (prezidentas, 
Antanas Smetona, pribus in 
New Yorka ateinanczia san
vaite isz Argentinos, Pietines 
Amerikos. Su juom taipgi pri
bus jo pati, sūnūs ir marti. Pre
zidentas Smetona ketina apsi
gyventi Amerikoj. Daug Lie
tuviu priims mus sveczius ku
riems iszkels dideli bankieta 
ant ju garbes. , ■

§ Kas minuta. fabrikai isz- 
dirba po 60 elektrikiniu mite
liu Amerikoj.

584,000 Žmoniu Bus 
Praszalinti Nuo

WPA Darbu

Washington, D. C. — 
Darbiniu Projektu Admi
nistratorius apreiszke kad 
584 tukstaneziai žmonių 
kurie dirba ant visokiu 
WPA projektu, bus pra
szalinti nuo darbu apie 
Birželio (June) menesi. 
Norints Kongresas pasky
rė 375 milijonus doleriu 
ant tojo tikslo, bet pinigu 
neužtenka ant užlaikymo 
visu 3,350,000 darbininku 
koki sziadien randasi ant 
WPA projektu.

Anglikai Bombardavo 
Vokietija

Berlinas. — Keli žmones li
kos užmuszti per Angliszkas 
bombas kurios padare daug 
bledes nekuriose dalyse Vokie
tijos. Bombos uždege daug 
dirbtuvių ir eroplanu stoeziu 
kaipo ir daugeli namu, pada
rydami milžiniszkas bledes. 
Keli laivai likos paskandyti.

ŽINUTES
Cumbola, Pa. — Jonas Janu- 

leviczius, 47 metu, butlegerinis 
anglekasis, likos sužeistas ir 
nuvežtas in Coaldale ligonbute 
ant gydymo.

Coaldale, Pa. — Keli vaikai 
surado naujai gimusio kūdikio 
lavonėli stripinse prie kelio. 
Palicija jesz’ko nelabos moti
nos kuri atsikratė nuo kūdikio.

Lehighton, Pa. — Bernicija 
Janiczek, dvieju metu mer
gaite inpuole in verdanti van
deni. -ceberyje ir baisei apsiszu- 
tino. Likos nuvežta in ligonbu
te.

Washington, D. C. — Ka- 
riszkas 'departamentas užkal
bino -del kareiviu 2,034,000 cze- 
veryku kurie ka-sztuos dau
giau kaip 10 milijonu doleriu.

Vėtra Padare Daug
Bledes Italijoj

Cosenza, Italija. — Smarki 
vėtra prapute pro czionais pa- 

j darydama daug bledes. Upe 
i Sultone iszsiliejo isz savo lo
vio užliedama visas aplinki
nes. Vėtra sunaikino daug na
mu ir keli žmones likos užmusz- 
ti ir apie du szimtai sužeisti.

Buvusis Karalius Karo
lius Pabėgo Su Savo

Mylima
Seville, Iszpanija — Buvusis 

Rumunijos karalius Karolius 
ir jo mylima Magda Lupescu, 
pabėgo isz czionais automobi
liuke, kaip rodos in Portugali- 

. ja. Toji porele buvo p6 aresztu 
per keliolika menesiu ir nega
lėjo apleisti Iszpanijos bet ant 
galo pasisekė jiems iszbegti.

Pacziule Sveria 429
Svarus, Vyras Tik

108 Svarus

Gunnion, Colo. — John 
Groom, 36 metu, ana die
na pabėgo su pana May 
Burns, 27 metu ir jie apsi
vedė Denverije. Jauna
marte sveria tiktai 429 
svarus, o jaunikis sveria 
vos 108 svarus. Kokiu 
budu jiedu neatkreipe aty- 
dos ant saves, tai yra 
stebėtina.

8 Metu Vaikas Nuszo- 
ve Mergina

Hazleton, Pa. — Grace Wam- 
bach, 19 metu, -likos užmuszta 
per asztuoniu metu valka Don
ald Houseknecht, kuris itame 
laike bovinosi persta'tydamas 
Indijona. Vaikas nubėgo ant 
virszaus ir pasiėmė revolveri 
kuris radosi motinos kambary
je. Eidamas t repais žemyn, pa
slydo ant divono, revolveris 
iszszove ir szuvis pataikė in 
stovinezia artimoje mergina, 
nuszaudamas ja ant smerft.

“Amžinai Jaunas”
Žmogus

Mason City, Iowa — Vieti
nei daktarai surado czionais 
žmogų kuris “amžinai” yra 
jaunu ir nesensta. Ana diena 
likos atvežtas in ligonbute 78 
metu žmogus kuris iszro-do ir 
turi pajiegas 35 metu žmogaus 
nors jau buvo vedės tris kar
tus Juom yra Mikolas Seibert 
kuris, kaip pats sako, jaueziasi 
■kaip jaunikis. Pagal jo iszveiz- 
da, miklumą ir sveikata, tai 
tas žmogus gali gyventi da tris 
kartus tiek mdtu kiek jau tu
ri.

Seiberta atvevže in ligonbu
te nes jis iszsilauže tris szon- 
kauiius puldamas nuo kope- 
cziu kada maliavoje narna. 
Daulgiau apie save nieko ne
kalba ir apie savo nepaprasta
sveikata.

Iszgama^unus
SŪNŪS SZOKO ANT MOTINOS 

SU PEILIU

Perpjaudamas Jai Ranka — Uždarytas 
Kalėjime

Detroit, Mich. — Arsziausiu 
sutvėrimu ant svieto yra žmo
gus kuris ant savo geriausios 
prietelkos, motinos, kuri ji -pe
nėjo ir iszauigino, pakeltu 
priesz ja ranka. Tokiu rakaliu 
pasirodė kokis tai Ludvikas 
Kulvicki, 32 metu, kuris susi
barė su savo senuite motina Ro
zalija, 68 metu amžiaus, kuri ji 
iszbare už koki tai dalyka. Lai
ke įbarnio suims pagriebė nuo 
stalo duonini peili, užduoda-

“VELNEI”
NEAPLEIDO JA

Norints Pasninkavo 14 
Valandų ■»

Jackson, Tenn. — Roberta 
Bertmann, Žydelka, kuri turi 
savyje net 65 “velnius” ir ne
galėdama nuo j u atsikratyti, 
nusidavė pas rabina ant rodos 
paklausti kokiu budu geriau
sia butu galima iszguiiti isz jos 

. nepraszytus sveczius. Rabinas 
1 uždare Roberta su jos velneis 
jo name ir pradėjo ja maryti 
badu idant tokiu budu privers
ti velnius ant apleidimo mote
res.

Po praėjimui dvylikos va
landų velnei da vis buvo užsi
spyrė ir nenorėjo apleisti mo
teres kuri nieko nevalgė per 
visa Itaji laika. Rabinas vėla 
užsispyrė juos ikanėcz iszguiti 
ir nutarė laikyti Roberta kad 
ir visa sanvaite be valgio pa
kol ja velniukai apleis. Palici- 
ja dagirdus apie tai, ja surado 
ir paliuosavo. — Daug pana- 
sziu kvailiukiu turime czionais 
Amerikoj o tarp kuriu randasi 
ir nekurie Lietuvei' kurie tiki 
in tokius gydymus. ’ '<

VAIKAS NENORĖJO 
GYVENTI

Su Didele Szeimyna

Hopkinsville, Ky. — James 
Cordell, dvylikos metu am
žiaus, pabėgo nuo tėvu ir isž 
namu kuriaine radosi da dvy
lika vaiku. Vaikas pasakė sze- 
rifui, kuris ji vėliaus surado, 
kad jis yra sieratukas nes jo 
tėvai yra mirė. Palicija pradė
jo tyrinėti ir suseke buk vai
kas melavo nes pabėgo isz na
mu del to-, kad nenorėjo pri- 
gialbet motinai dažiurdti jau
nesniu broleliu ir sesueziu.

§ Amerika sunaudoja daug 
spirito ant visokio pareikala
vimo nes sunaudoja po 70 galo
nu kas minuta.

mas senukei motinai gilu žai- 
duli rankoje.

Sena motina likos, nu vežta in 
ligonbute per kaimynus kur 
daktarai turėjo susinti žaiduli 
o -palicija paėmė po savo globa 
nedora sunu norints motina 
gana prieszinosi ir melde pali- 
cijos kad jos “gera sūneli” pa
leistu ant liuosybes bet palici
ja turėjo kitokia nuomone apie 
taji gera sūneli ir uždare ji už 
groteliu.
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Kas Girdėt
do puikei ir pilnas yra žingei
dumo kas kiszasi tosios orga
nizacijos. Linkime jiems su
laukti Auksinio Juibilejaus.

Civilizavoti sklypai ne tik 
Europoje bet ir Amerikoj vis 
tankiau rugoja kad gimimai 
vaiku vis mažta. Bet randasi 
ant svieto žmonių kurie yra 
apdovanoti gausioms szeimy- 
noms, kaip parodo sekanti už- 
raszai:

Iszpanijoj, mieste Lūvana, 
gyvena senas žmogus Baslio 
Venanso, kurio pati turi 44 me
tus amžiaus ir apdovanojo ji 25 
vaikais — keturis kartus kvad- 
rukais ir tris kartus trynukais. 
Visi sveiki ir gyvi. Tūlas Ru- 
siszkais kaimuotis, 70 metu, tu
ri neit 77 vaikus ir visi gyvi. 
Isz tųjų, 69 vaikus turėjo su 
savo .pirma paczia. Žinomu 
dalyku yra, kad tiek vaiku nuo 
vienos moteres negalėjo turėti 
pavieniu; gimdavo kas karta 
daugiau kaip po viena. Toji 
motete turėjo 16 kartu dvynu
kus, 7 kartus trynukus ir 4 
kartus kvadrukus. Apsivedęs 
su antra paczia turėjo vela asz- 
tuonis vaikus.

Kitas atsitikimas gausaus 
gimimo buvo taipgi Rusijoj 
bet buvo tai labai senei nes bu
vo tai 1858 mete. Tuom kart 
levas susilaukė 72 vaikus, 
taip-gi nuo dvieju moterių. 
Pirmutine pagimdė 57 vaikus 
o.antroji 15 vaiku.

Toliau® senovės gimimo už- 
raszai parodo kad tūla Angli- 
ke turėjo 39 vaikus o kita, Ita- 
lįjonka, kuri gyveno praeitam 
szimtmetyje, įturejo 52 vaikus 
isz kuriu tik trys buvo mergai
tes.

Alsacijoj, Francijoj, artimo
je Strasburgo, randasi vieta' 
kur apibegineja dvi pasakos.) 
Viena isz ju yra labai puiki,1 
yra apie stebuklinga iszgyd'y- 
ma nereges mergaites ir už tai 
toji vieta vadinasi Sainte Od-, 
illa. i

Antras apsakymas yra senui 
žmonių kurie pasakoja kad da-1 
bar, laike szios kares, gyvento-j 
jai farmu ir miesteliu nusuka 
in sza'li nuo kelio idant pažiu-Į 
ret temingai ant gulinezio di-i 
delio akmens. Tasai akmuo,1 
kaip sako labai seni žmones, 
kurie jau mate visokiu atsiti
kimu savo gyvenime, sako kad 
tasai akmuo jau nekarta ap- 
reiszke pabaiga kares. Taip 
buvo 1871 ir 1918 meiluose, ke
lis menesius priesz padarymu 
taikos.

Kada pabaiga kares jau ar
tinasi, tasai akmuo pradeda 
verkti. Virszune akmens apsi
velka su drėgnumu ir laszai 
vandens byra nuo jo ant žemes. 
Rodos kad akmenine szirdis 
negali ilginus nukensti visokiu 
bjaurybių ir baisenybių kares.

Žmones, kurie isz ten pribu
vo, pasakoja kad tasai akmuo 
vela pradėjo verkti.

Apsakinėja Apie Savo Nupuolimą

Paimtas in nelaisve, Italiszkas admirolas (viduryje) 
su savo kapitonu (ant deszines) apsakinėja Angliszkam 
kapitonui, Tcbruko kazarmese, apie ju paemima, po už
ėmimui Libijos pristovos per Anglikus. Anglikas yra pa
sirėdęs ka:p prastas kareivis o Italiszki virszininkai ne- 
szioja puikias mandieras. Po paėmimui tosios Tobruk 
drut-vietes, Anglikai paėmė in nelaisve 15,000 Italiszku 
kareiviu, du admirolus ir keturis generolus.

kalbėjo palaiminimo žodžius
sunui kuris nesigėdijo atiduoti AUKSINE ŽĄSIS 
viesz'ai paguodone tėvui.

O Amerikoj ? Vaikai sziadien ISZ ANGLISZKO

na man?
— Asz tave galiu užganadin- 

tuTta. Tai isztares Ii, jeigu ei'si su manim tai tu
rėsi gerymo in valos — atsake

vo iszmintingai o su savo pa
czia gyveno linksmai iki vėly
bai senatvei.

Per Sausio menesi žuvo nuo 
automobiliu jau 2,760 žmonių 
arba devintas procentas dau
giau ne kaip 1940 mete. Bosto
nas turėjo mažiausia nelaimiu 
nes tik 9; New Yorke žuvo 10 
o Pittsbuighe buvo 11 mirtinu 
nelaimiu.

has medis, nukirsk ji o szakny- 
se rasi ka toki kuris tau a.tnesz 
laime ir 
žmogelis isznyko.

Paikszutis nuėjo pas medi o 
kada nukirto, paregėjo szakny- 
se sedinezia auksine žasi. Pa
lmes žasi po pažaste, nuėjo in 
karezema kur ketino pernak- 
v< i; nes namo jau nenorėjo eiti.

Szinkorius turėjo tris (lukte
rės kurios paregeja auksine ža
ki no'rcejo dažinot kokis tai do 
pauksztis ir kanecz norėjo gau
ti viena auksine plunksna. Pa- 
stanavijo per tai nakties laike, 
žada Paikszutis užmigs, viena 
isz plunksna iszt raukt. Vyriau
sia isz dukterų atėjo nakties 
laike ir vos dalypstejo žasi, 
prilipo prie jos rodos prikaus
tyta. Atėjo ir antra, ir tai taip 
atsiliko. Paregėjus treczioji 
duktė jog abidvi seserys stovi 
prie žąsies ir szaukia ant jos 
idant jas atitrauktu nuo žąsies 
bet vos toj dalypstejo seseres 
ir stoji prilipo prie ju ir taip vi
sos trys stovėjo prie žąsies per 
visa naktį.

Ant rytojaus atsikėlęs Paik
szutis paėmė žasi po pažasezia 
ir ne nedirstelejas ant stovin- 
cziu seserų, iszejo isz kareze- 
mos o merginos paskui ji. Taip

Paikszutis.
Ir nuėjo abudu tiesiog iii ka- 

raliszka skiepą, žmogutis alsi-j 
sėdės prie vienos baczkos isz- 
gere in akimirksni ir ta pati 
padare su visom iki iszgere vi
sas. Tada Paksžutis Vela pra- 
Sze dukters už paczia bet kara
lius pasakė jam, jeigu atves 
žmogų kuris suvalgys kaina 
duonos, tai tada aplaikys duk-

11 ere.
Paikszutis, neilgai vilkines, 

vela nubėgo in girria kur pare
gėjo sėdinti žmogeli apsijuo
susi pilvą su diržu kuris su iiu- 
liudusiu veidu kalbėjo:

—- Ka tik suvalgiau pilna 
pecziu pyragu 'bet ka tai ženk
lina jeigu žmogus yra taip isz- 
alkes kaip asz? Mano pilvas 
beveik tuszczias per ka turiu 
apsijuokt illant nepairezia o da 
galiu ir numirt isz bado.

Paikszucziui tik tokir ir rei
kėjo per ka nudžiugęs pa.szau- 
ke:

— Stok greieziau ir eikie su 
manim o turėsi valgyt in va
les.

Tiesiog nuvedė žmogeli pas

Iszguitas Isz Savo 
Tėvynės

Dirk Jan de Geer, buvusis 
ministeris Holandijos, kuris 
buvo iszguitas isz savo tėvy
nės, kuris prisiege daugiau 
nesugryžti in tėvynė pakol 
toji rasis Vokiszkose ranko
se, sulaužė savo prisiega su- 
gryždamas in tevyvne atlan
kyti savo serganezia paczia.

Agnieszka Lubanskiene isz 
Yonkers, N. Y., paliepė aresz- 
tavoti savo vyra už tai kad jis 
lindo per laniga savo name. Vy
ras lankei pareidavo namo vė
lybu laiku, kas moterei labai 
nepatiko, ant galo nutarė ji 
pamokyti ir atpratini nuo to. 
Ana vakara užrakino duris ir 
kada vyras vela parėjo namo 
vėlybam laike ir negalėjo inei- 
eiti, pradėjo lipti per langu. •. 
Vos inkiszo galva kad sztai ne- 
žine isz kur atėjo “aniuolas 
sargas”, reže įsu paika jam per 
peczius ir pasakė “kom on”, 
na ir įturejo pernakvot kozoje.

. Bet tas da nieko... Maliano- 
jui da yra arsziau nes czionais 
ne tik vyrai bet ir moterėles 
lenda per langus. Žinome kėlės 
tokias kurios lenda per langus 
bet ju vyrai neszaukia palicija 
idant jas uždaryti kalėjime.

Del ko? Dalykas visai pap
rastas, kad palicijautas to ne
mato... o vyras miega kaip 
kūdikis po sunkiam darbui 
butlegerineje skylėje arba po 
iszgerimu'i guzutes ir nepabun- 
da... nes prisiegele nusiauna 
savo szliperius priesz inlindi- 
ma idant nesibaladot. Tasai 
vargszas nežino kad jo “teisin
ga” paeziule parpiszkejo na
mo bambilium su prielaidiniu. 
Tok'iu czionais randasi kelios 
musu aplinkinėje.

Abisinijoj kaimuoeziai tik 
tris kartus* būna iszprausti sa
vo gyvenime, tai yra: kada už- 
gema, kada paeziuojasi ir ka
da numirszta. — Kokis tai bu
tu rojus Amerikon!szkiems vai
kams kurie nenori praustis!

'■ • •
Mėnesinis laikrasztis “Vy

tis” iszeinantis Chicagoj ir or
ganas Vycz'iu draugystes, isz- 
leido savo 'Sidabrinio Jubile- 
įaus numeta. Ląikrasztis iszro-

Praeita menesi redaktorius 
“Saules” surado vardus dvy
likos laivu ant kuriu žmones 
atplauko in Amerika ir toji ži
nia buvo reikalinga del iszemi- 
mo popieru ir aplaikymo pa- 
szialpos nuo valdžios. Jeigu 
jus nežinote vardo laivo ant 
kurio atplaukei in Amerika, 
raškykite pas redaktorių o ir 
jutas patarnaus jis tame reika
le kaip patfernavo del daugelio 
kurie buvo užganadinti isz to
jo patarnavimo.

Metodistu misijonierius Rev. 
Dr. Weinsworth, kuris per dau
geli metu platino Kristaus 
mokslą Afrikoj, sziomis dieno
mis sugryžo isz Afrikos in New 
Yorka ir apraszineja gražu te- 
nai'tini pavyzdi del Ameri'ko- 
niszku vaiku, pavyzdi gtiodo- 
jimo savo tėvu nes pats mate 
savo akimi kaip vaikai savo 
te’vus gtiodoja lenais.

Viena karta, kada misijonie
rius su savo tarnais pribuvo 
in tula kaima prie upes Kongo, 
kuriame virszininku buvo se
nas vadas Mamba'buk ir kada 
jis dagiido kad pribuvo misi
jonierius, liepe ji nuvest prie 
misijonieriaus valties kurioje 
jis atplaukė. Mambabuk jaul 
buvo suvirszum 80 metu ir jo 
plaukai buvo balti kaip snie
gas.

Draugystėje misijonieriaus 
radosi patogus jaunikaitis, sū
nūs virszininko. Kada tėvas 
'pribuvo, sūnūs atsiklaupė, pa
lenkė galva labai žemai, kad 
ne't su kakta dalypstejo žeme, 
po tam pasikėlė ir pagal tenai- 
tini paprotį paguodonei del tė
vu, suplojo kelis kartus su del
nais. Senukas uždėjo jam ran
ka ant galvos, su nykszcziu pa
dare ant jo kaktos ženklą kry
žiaus o lupomis patylomis su-.

vadina savo tėvus pirmu var
du arba “old man” o ir kitus 
senus žmones taipgi vadina 
pirmais vardais, rodos kad su 
jais kartu ganė kiaules.

MAŽIUKAI ŽMONYS

Trijų Pėdu Augszczio 
Žmonys - Turi Nepa

prastus Paproczius
Papua, Naiuja Gvina.— Pro

fesorius Juo. Cartwright, kuris 
su'kitais žinunais tiriiiejo czio- 
naiitineje apylinkėje nuo kokio 
tai laiko, užtiko tankiose gi- 
rrioisia sztama žmonių niksz'tti
ku, kurie yra nuo'trijų lyg ke- 
turiu pėdu augszczio. Visas 
ju parodas yra diržas ant pil
vo ir tinklais ant gaivos. Jie 
užsiima dai’žininkysta ir augi
na tabaka, kuri ruko prade
dant nuo trijų metu amžiaus.

Stubosia užlaiko szvaruma 
ir dažiuri gerai ®avo vaikais, 
naudoja tiktai akmeninius pei
lius ir kirvukus. Tie mažiu'le- 
liali žmonys turi nepaprastus 
paproczius kaip: Jaigu vyras 
nori 'apsįpacziuo’t, tai pirma tu
ri parodyt savo drąsumą in 
kur taiko isz lanku du vyrai ir 
nuo vil'ycziu (strielu) jis turi 
apsisaugo!.

Moterei, kuri persisky
rė nuo savo vyro, ta i jai nuker
ta pirszlto galuka,; jeigu antru 
sykiu, lai nukelta antra pirsz- 
ta ir i. t., id'tait ko'žnas matytu 
kiek sykilui yra persfekyrus. 
Kožna szeimyna laiko tam tik
ra skaitlį szunu su vaidais gi
miniu. Tieji szunes turi 
trumpus geltonus platokus, bet 
negali lolti. Nauja Gvina guli 
taip Australijos ir Kinu, ant 
Pacifiko mariu.

Seniauses Drukorius 
Ant Svieto, Mirė

Belfast, Irlandija. — Patri
kas Sherlock, kuris susilaukė 
puikaus amžiaus 103 metu ir 
buvo vienas isz seniausiu dra
konu ant svieto, mirė czionais 
ana diena. Tasai senukas, kai
po rinkėjas Titaru daugeliose 
spaustuvėse, dirbo po visas da
lis svievto savo jaunysitoje.

Kitados gyveno žmogus ku
ris turėjo tris Sūnūs isz kuriu 
jauniauses vadinosi Pai'kszas, 
kuris buvo nuo visu iszjuoktas. 
Viena diena tėvas liepe vyriau
siam sunui eiti in girria pri- 
kirsti malku o priesz ėjimą mo
tina davė jam pyraga ir borika 
vyno idant nekenstu bado ir 
turėtu kuom pasidrūtint laike 
darbo. Kada atėjo in girria, 
pasitiko su mažiuleliu žmoge
liu kuris atidavė jam laba die
na ir tarė:

— Duok man truputi savo 
valgio ir gei*7'mo, esmių labai 
isztroszkes ir iszalkes.

— Atiduot tau mano vyną 
ir pyraga? Turiu pats mažai ir 
taip o su tavim nesidalincziau 
— atsake piktai vaikinas.

Palikes žmogeli nuėjo toliau 
in girria. Kada pradėjo kirsti 
medi, kirvis paslydo ir insikir- 
to iii ranka taip, jog turėjo nu- 
siduot namo.

Po tam antras sūnūs nuėjo 
in girria ir patiko mažiuleli 
žmogų kuriam taipgi atsake 
gerymo ir valgio o kada pradė
jo kirst i medi, insikinto in koja 
ir turėjo sugryžt namo.

Tada tarė Paikszas:
— Teveli, leisk mane in gir

ria kirsti medžiu.
Bet levas užpykęs, iszkolio- 

jas Paikszuti ir davės kėlės 
kumszczias per peczius, pa
smaukė !,

— Ka tu kvaily darysi gir- 
rioje? Da sau galva nukirsi! 
Tavo 'broliai, kurie iszmintin- 
gi yra, save pažeidė o da tu no
ri su kirviu eiili? Bet Paikszu
tis taip ilgai prasze pakol gavo 
pavelinima eiti. Na ir iszsiren- 
ge. Motina davė honka vandens 
ir pyraga pakepta pelenuose. 

'Kada i nėjo in girria pasitiko 
su žmogeliu, kuris tare in ji:

— Duokie man truputi savo 
pyrago ir vandenio. Esmių la
bai iszalkes ir isztroszkes.

— Mažai turiu, žmogeli, beit 
ka turiu tuom pasidalinsiu. At
sisėdo abudu ant kelmo o kada

eidami visi ėjo per laukus te- 
naiitinio kunigo, kuris parege
jas savo parapijohkas began- 
czias paskui vaikina, paszau- 
ke:

— O-gi jus besarmates, nesi- 
sarmatinafes bėgti paskui vai
kina per kaima? — O norėda
mas atitraukt paskutine mergi
na, pats prilipo prie jos ir tu
rėjo eiti paskui Paikszuti. Bėg
dami taip toliau, paregėjo za
kristijonas savo prabaszcziu 
bėganti paskui merginas ir pa
smaukė:

— O jei, jegamasteli, sarma- 
tinkites, nebegkite, juk da tu
rime vienas kriksztinas iszia- 
dien — ir paemes kunigą už su- 
tonos, pats prilipo prie jo ir 
turėjo bėgti drauge su kitais. 
Kada taip szesziese bego, užti
ko juos du bernai kurie ėjo per 
lauka šu grebliais ant pecziu. 
Kunigas szauke in juos idant 
atitrauktu ji nuo merginu o 
kada, tieji stengėsi ji atitraukt, 
abudu ir prilipo prie jo ir za
kristijono. Dabar jau septyni 
bėga paskui Paikszuti ir jo 
auksine žasi.

Eidami taip, per koki laika 
užėjo iii dideli miestą kur ka
ralius turėjo vienatine dukte
re kurios nieikas negalėjo pra
juokinti, per ka karalius ap- 
szauke po visa karalysta jog 
kas prajuokins jo duktere, ap
laikys ja už paczia ir puse ka
ralystes. Iszgirdes tai Paik
szutis nusidavė pas karalių su 
savo navatna procesija o kada 
duktė karaliaus paregėjo sep- 
itynes ypatus einant paskui 
viens kita, pradėjo taip juok
tis jog vos netruko isz juoku. 

’Karalius prižadėjo Paikszukui 
atiduoti ja už paczia bet jam 
nelabai patiko tokis žentas o 
idant galdtu nuo jo atsikratyt 
pastanavijo užduoti tris už
duot es.

Karalius pasakė jam jeigu 
atves toki žmogų kuris iszger- 
tu visa skiepą vyno, tada gaus 
dukterį už paczia.

karalių kur buvo pakepta mil- 
žiniszkas kalnas isz duonos. 
Žmogelis atsigulęs ant pilvo 
pradėjo kramtyt duona ir pa
kol saule nusileido jau duoni
nio kalno nebuvo matyt.

Dabar Paikszutis vėla parei
kalavo duktere už paczia bet 
karalius da uždavė viena už
duoti o tai tokia, jeigu prista
tys jam toki laiva kuris plauks 
ant vandenio ir eis ant žemes, 
tai tada aplaikys' jo duktere už 
paczia.

Paikszutis vela nusidavė in 
girria jeszkot pagelbos nuo 
žmogelio ir užtiko ji sėdinti ant 
kelmo, su kuriuom pasidalino 
su savo maistu. Paregejas ji ir 
pasisveikinęs su juom tarė 
žmogelis:

—Valgiau už tave ir geriau 
už tave ir dabar duosiu tau lai
va koki karalius sau reikalau
ja o tai vis už tai jog nebuvai 
tokis skapus kaip tavo broliai 
kurie nenorėjo su manim pasi
dalint savo maistu ir gėrynių.

Žmogelis liepe jam eiti prie 
mariu kur laivas lauks jo o ka
da Paikszutis .priplaukė prie 
kraszito, karalius paregejas lai
va jau negalėjo nuo savo duoto 
žodžio ats'tot. Atidavė jam 
duktere už paczia o po smer- 
cziai seno karaliaus, Paikszu
tis apėmė jo sostą ir vieszpata-

Geri Pamokinimai
— . Niekas taip b raugei ne- 

ka'sztuoja, kaip kas tau ka do
vanoja.

— Kas “Saule” skaito ir 
už ja užmoka, tasai bado kentėt 
nemoka.

SKAITYKITE “SAULE”

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 

tĮąT tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 

W gausite iszsigiart geriau-
į į šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gerymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

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

Bell Telefono Numeras 78

S20 W. Centre St. Mahanoy City

SKAITYKITE “SAULE"I VISUOMET
Paikszutis atsiminė apie ma

ža žmogeli o nubėgės in girria
Iszeme pyraga ir vandeni, tuo- paregėjo toje paezioje vietoje 
jaus pastojo isz vandenio geras (sodinti žmogeli susirupinusi la- 
vynas o isz pyrago puikiausia bai o paklausęs jo kas jam ken- 
duona. Kada pa valgė abudu, Ike, jis atsake:
žmogelis tarė iii Paikszuti: — Esmių labai isztroszkes,

— Už tavo gera szirdi, jog vanduo mane neužganadina o 
pasidalinai su manim, duosiu dabar tik iszgeriau bertaini vy
tai! gera giliuki, Ten stovi sc-^no beit ka tokis laszelis ženkli- I

 Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;! 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;!

Dalejdus ;!

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

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu

Parsiduodasi Po $1.50 ;•

DABAR, TIKTAI $1.00 |“SAULE” Mahanoy City, Penna. ‘ ;

I



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vaidy liūs
Ji įtarė:
“O, Monsieur, tamista gali 

padaryti del manes didžia ge- 
radėjyste! ’

Asz maginau atsakyti bet ne
galėjau isz'tart'i nei vieno žo
džio. Kymus garsas iszsiverže 
isz mano kaklo.

Ji kalbėjo:
“Ar 'tamista tai padarysi! 

Tamista gali isZgelbeti mane, 
iszgydyti. Asz keneziu, o kaip 
keneziu! ’ ’

Ir atsisėdo lengvai in mano 
krėslą. Pažiūrėjusi in mane, 
tarė:
“Tamista juk padarysi tai?” 

i “ Asz daviau pritarimo ženk
lą mostelėdamas galva, nesą 
balsas buvo apleidęs mane.

“Tada ji atkiszo man želv- 
luksztines szukas ir sumurmė
jo:
į “Suszukuok mano plaukus; 
o, suszukuok plaukus! Tas isz- 

. gydys mane. Reikia szukuoti 
mano plaukus. Žiūrėk in mano 
galva. Kaip asz keneziu! Ir 
mano plaukai, koki skausmą 
jie man daro!”

Jos plaukai, kurie buvo pa
laidus, ilgi ir labai juodi ( kaip 
man rodėsi), karojo nuo krės
lo atlaszos. sulyg grindų.

. “Kodėl asz ipadaįriau tai?
> Kodėl, visas drebėdamas, pri
ėmiau szukas ? Ir kodėl asz pa- 

•; ėmiau in savo rankas įtuos ilgus 
plaukus kurie davė mano pirsz- 
tams jausmą skaudžiausio szal- 
czio, tarytum asz cziupinejau 
gyvates? Asz nieko nežinau!

“Tas jausmas po sziai dienai 
.prikibęs tebyra prie mano 
pirsztu. Ir kada asz pamisliju 

-,----apiednj, tai drebu.
“Asz suszukavau ja. Asz 

cziupinejau, pats nežinau kaip, 
tuos ledinius .plaukus. Asz su- 
szukavau juos. Asz riszau juos 
ir atriszau. Asz pyniau juos, 
kaip kad piname arklio kar- 
czius. Ji atsiduso, nulenkė sa
vo galva, iszrode laiminga.

“Staigai ji isztare man: 
“aeziu,” pagriebė szukas isz
mano nagu ir iszibego per pu
siau pravertas duris kurias asz 
buvau patemijas.

“Per kelias valandėlės, po 
tam, kaip pasilikau vienas, asz 
jaueziau toki nuožmu sumiszi- 
ma duszioje, koki žmogus jau- 
ezia tik slegucziui slegus, po to, 
kaip isz miego ji kas pabudi
na. Pagalios pargryžau in ža
da. Pribėgau prie lango ir isz- 
musziau langaveres smarkiais 
kireziais.

“Szviesos srove insiverže. 
Asz szokaū prie duriu, per .ku
rias ji isz'bego. Jos buvo užda
rytos ir nepajudinamos.

“Tada užsidegimas pabėgti 
užklupo mane, iszgasitis tokia, 
kokia apima armija. Asz pa
griebiau nejaukiai tris punde
lius groma'tu isz atviro stal- 
cziaus, iszbegau isz kambario, 
perszokau po keturis trepu 
laiptus ir pasijutau esąs lauke, 
pats nežinau kaip; ir pamatęs 
savo arkli .per deszimt žingsniu 
nuo saves, užszokau ant jo vie
nu pasiszokejimu ir leidausi 
szalin pilnais szuoliais.

“Asz nesustojau tol, kol pa
si jutau beesąs pas savo gaspa- 
dos duris Rouen’e. Metes pava
džius in tarno rankas, asz nu
bėgau in savo kambari, kuria
me užsirakinau del mislijimo.

“Per visa adyna mano sme
genys su didžiausia nekantry-

be dirbo apie klausymą, ar tik 
asz nebuvau losza haliucinaci
jos. Asz turėjau be abejones 
viena isz it u nepermanomu ner- 
viszku sukietimu, viena isz tu 
smegenų ligų, kurios sukiurži- 
na stebuklus, nuo kuriu virsz- 
gamtiszkoji esybe ima savo ga
lybe.

“Buvau jau kone parejas in 
persiliudijima, kad tai buvo 
deliuzija suklydimas mano 
jausmu bet toje valandoje pri
siartinau prie augo ir netyczia 
dirstelėjau iii savo krutino. 
Mano skraiste buvo apsivėlusi 
su ilgais moteriszikais plaukais 
kurie buvo apsisu'kė aplink sa- 
guczius!

“Asz nuėmiau juos viena po 
kito ir iszmecziau per Įauga su 
drebuliu pirsz'tuose.

“Tada paszaukiau savo tar
ną. Jaucziausi esąs per daug 
sumiszusiu, per daug 'sujudin- 
tu, idant eiti pas savo dranga 
ta diena. Asz norėjau taipogi 
rūpestingai apsvarstyti apie 
tai, ka jam pasakyti apie ta 
visiką.

“Asz nusiuneziau gromatas 
jam in namus. Jis iszdave Žal
nieriui raszteli priėmimo. Jis 
uždavė jam daugeli klausymu 
apie mane o mano kareivis pa
sakė jam, kad man esą nesvei
ka; kad tapau stabo isztiktas 
— ar panasziai in itai. Jis rodo
si nerimastavo.

Asz nuėjau pas ji ant ryto
jaus anksti isz ryto, pasiryžęs 
papasakoti visa teisybe. Jis 
iszejas buvo vakar vakare ir 
nesugryžes.

įSugryžau ta paezia diena. 
•Nebuvo mate jo. Laikiau per 
isztisa nedelia. Jis neparėjo. 
Tada parnesziau policijai. To
ji jesžkojo jo visur kur, ta- 
cziaus nesurasdama nei pėdsa
ko, kur jis ėjo ir kur pasidėjo.

Iki mažiausiu panagucziu 
apleistasis dvarelis tapo isz- 
kra'tyta. Nieko ypatingo nesu
rado ten..

Jokio ženklo, kad moterisz- 
ke 'buvo ten paslėpta, nesura
do.

'Tyrinėjimui pasirodžius vel
tu, tolimesni pajeszkojimai ta
po pertraukti.

Ir per penkesdeszimts sze- 
szis metus asz nieko nedasiži- 
nojau. Asz dauginus nieko ne
žinau.” (Galas.

Nauja Gazine Maska

Sztai naujausio budo gazi
ne maska kokias valdžia da
lina del gyventoju Londono, 
Anglijoj, kurie negali neszio- 
ti paprastas gazines maskas 
kurios yra sunkios ir labai 
neparankios.

Amerikoj gimus, Mrs. Ju
niata Pagelia yra viena isz 
dvieju Amerikonku kurios 
varo kariszkus ligoniu am- 
bulancus Anglijoj, kuriuos 
parengė Amerikoniszkos mo- 
teres ir padovanojo juos del 
Anglijos. Mrs. Pagelia yra 
isz Palo Alto, Gal., isztekejo 
ji už Angliszko aficieriaus, 
kėlės dienas priesz prasidė
jimą kares.

NEI ISZ SZIO,
NEI ISZ TO

Per maža kamaraites lange
li, ežia pat per auganezios gru- 
szios szakas, inpuola vidudie- 
nos szviesa.

Nuo placziu lauku, nuo toli
mu pievų, nuo mėlynos gojine- 
lio linijos vereziasi saules spin
duliu kamuoliai ir kaipo koki 
auksiniai pėdai javu visur 
skverbiasi. Tai aplieja gruszios 
lapus savo ‘sidabrine szvies'a, 
tai per langeli insiskverbe ka
maraitei! vėl landžioja ir mir
ga, tai ant suolo tai po suolu, 
tai vėl ant sienų ir ant visokiu 
daigiu.

Saules spinduliai nėra links
mybe ir juoku... Nes kamarai
tėje girdisi verksmas... Kampe 
sėdi gaspadine akis su rankom 
uižs'idengus, szale jos stovi kū
mute ir artima usiodele o vidu
ryj aslos priesz jas skrynele 
suskaldyta.

Skryneles virszus su kirviu 
sudaužytas, skudurai koki ten 
buvo ant žemes! iszmetyti ir isz 
skryneles iszimta paskutiniai 
pinigai, kokius ji, gaspadine 
juodai savo valandai buvo su- 
siezedinus ir ant pat dugno pa
slėpus.

Ir taip padare galgonas, loc- 
nas ir tikras sūnūs.

— O Jėzau, tu mano, Jėzau 
Saldžiausias!... Už ka tu mane 
taip nubaudei? Už ka? už ka, 
u’ž ka?...

Kumute juk reikia sutieszy- 
ti.

— Na, kurna, nebedavok per
daug ir nesikrimskie nereika
lingai!... Žinomas daigias, ge
rai žinomas'. Kas turi bites, ta
sai turi medų, kas turi vaikus 
tasai turi smarada!... Visur 
taip yra, visur taip esama, ži
noma !...

Vienok tasai patieszijimas 
skamba blogai ir nelaiminga 
motina apima da didesne gai
lestis kad suims su kirviu su
daužė skrynele ir paėmė jos 
paskutinius pinigus,

— Jeigu taip, tai taip!... Bet 
jis 'niekados nebuvo tokis ir 
asz isz jo to visko nelaukiau! 
Nuo kūdikystes, nuo jaunystes 
dienu jis buvo toks paezedus ir 
ramus kaip avinukas — su juo 
kas ka norėjo daryti tai visa
dos galėjo...

— Taip, kurna, sakai? Ar

tiesa ?
— Matai, kad pasakoju tei

sybe, taigi man dabar dideli 
dyvai ir to viso atsitikimo su 
juo negaliu suprasti.

— Tai žinoma, kaip jau ap- 
i siveda, tai viskas ir persimai
no.

— Bet kaip, bet kaip!...
Ant. valandėlės pasidaro ty- 

i ku ir toj tykumoj ateina aitsi- 
' minimai.

—- Kad tu, kurna, žinotum, 
kai}) jis augo būdamas vaiku, 
koks buvo smagus, gudrus... 
A-a-a-a, O-o-o-o! Būdavo nei 

■ jam !ka sakyt, nei jam parodyk! 
, Sztai būdavo atsistosiu prie pe- 
|cziaus, atsidūsiu ir sudejuosiu, 
j kad malku neturiu o jis tuojaus 
per duris nabagėlis, jam buvo 
tik l'edva aisztuntas metas, žiu- 
rau: gryžta ir parnesza kelis 
sulaužytus strakolus. Isz kur
gi, — klausiu — vaikeli, emei?

— Toli, — sako, — motule, 
tai Petrienės įtvora. Ot, iszlu- 
pau, sulaužiau kelis strakolus, 
parnesziau ir jau... Sakau, kū
mute, kad jis isz jaunu dienu 
turėjo gera szirdi...

— A-a! matau, kad turėjo...
— Viena syki, neatsimenu 

kada, mums visz-ta pasmaugė, 
tur'but lape ar kas'kiltas. Jesz- 
kojome, szaukeme, visus palie
pius iszkreteme bet niekur taip 
nebūta. Prapuolė ir viskas! 
Asz tuojaus ir pradėjau verkti 
raudoti. O jis man, mano sūne
lis ant to: tylėk, matule, tiktai 
tylėk; asz tau visztele surasiu, 
sujeszkosiu, bus gražesne už 
prapuolusią.

— Ir atrado?
— Na-gi, taip kaip ir atmi

nėte. Sztai ‘bimbalas inlindo 
viena pavakarį Juozienės dar
žan ir vieton vienos, visatos 
parnesze net dvi. Tokios rie
bios, su dideliais kuodais... 
Pardaviau Žydui ir gavau ge
rus pinigus.

— Negali but!
— Dievaži! Kaip mane ežia 

gyva matai!... Bet jis da ne to
kia galva turėjo! Rodosi taip 
po metu ponas pardavė miszka 
ir atėjo visokiu burloku puszis 
kirsti, griauti. Matau vienas, 
antras, treczias; kožnas su sa
vim turi puodukus, bliudelius. 
Norint žmones iszrodo biedni 
bet turi pinklus ir kirvius to
kius žibanezius ir asztrius kad 
tik žiūrėk ir norėk. Pažiurėjau, 
pažiurėjau ir tik atsidusau: — 
Motina iSzvencziaUsioji, toksai 
kirvis ir mums namie 'butu rei
kalingas! — Ka mistini!... Tuo
jaus mano sunukas kirvi ir par
nesze... Nusidyvijau ir persi- 
gandau...

— Ir del'ko tas taip? Ko per- 
sigandai ?

— Sakai del ko? Na-gi del to 
kad burlokai greitai apsižiūrė
jo ir pagimdė visame kaime 
riksmą: Kirvi įkas pavogė ir tik 
kirvi ir kirvi ir kirvi!... Ketur- 
pesti visus kampus iszlandžio- 
jo bejeszkodami to kirvio...

— O del Dievo! ar taip?
— Na-gi matai! Burlokai tai 

pikti žmones! Bekresdami pir
kias priėjo ir prie musu. Misti
nu, jau dabar bus man beda. 
Bėginėjo kaip suszlapus viszta 
ir nežinau jau ka pradėti. O 
ežia mano tas vaikelis in mane 
kytras pažiurėjo ir sako: — 
Kirvi puodan mesk, matule, te
gul verda ;su bulvėmis! — kaip 
sykis viriau bulves, tai-gi jo 
žodžiu klausydama: kirva-koiti 
ngnin 'budi! o kirvi in puodą 
pas verdanezias bulves! Taip 
kirvio pas mus jie ir nerado!

— Žinoma, kad paliko...
Czia pasakojaneziai motinai 

galva ant (krutinės nulinko O(

isz akiu paplūdo gailios asza- 
ros.

— Tai-gi sztai tuo paežiu 
kirviu szita skrynele suskaldė! 
O Jėzau, Jėzau Jėzau!...

Ir jos gailestis dabar netu
rėjo rubežiu.

— Kad jis man nors butu 
pasakęs, kad nors žodi isztares 
gal bueziau jam davus puse pi- 
nigu o taip! Bet nieko nesaky
damas atėjo ir viską paėmė, pa
ėmė, paėmė...

Placziuose laukuose tarp 
kvepianeziu lanku ir ten toli j 
ant puszyno mirga auksiniai
saules spinduliai.

Ir tuose spinduliuose gyvy
be dreba...

Ir džiaugsmas ir linksmybe...
Tik kamaraitėje girdisi asz- 

trus verksmas; jau abi bobos 
raudoja, baubia.

Jas sujudina sumuszta skry
nele ir paimti isz jos pinigai, 
visokį skudurai iszmetyti o 
kas taip padare? Na-gi tikras 
sūnūs...

— Dievo szventieji, kas apie 
tai pamislytu kas?... Taip augo 
kaip avinukas, buvo geras ir 
protingas, turėjo kytruma. Ir 
Isztai nei isz szio nei isz to in(e- 
prietelius pasidarė latru...

— Septynių Sopuliu Motina! 
Kam tu prie to daleidai?...

BALTRUVIENE

Ton kur Ohajaus siteite, 
Pasakysiu apie motina ir 

duktere,
Ji laiko szes'zis burdingierius, 

O kad buezia apie tai ne
girdėjus.

Motina liežuvio nesulaiko,
Dukrele vyrams jodo ant

sprando,
Užpraszo daug vyru in 

sveczius,
Na ir tada pakelia reivakus, 
Jos vyras iszdžiuves kaip 

silke,
Nevalia jam žodžio isztarti, 
Kada vaikinai gerai užsi

traukia,
’Tada siunezia savo vyra 

muszti;
Nežinau ar vis taip bus, 

Ar isz girtavimo bobele ne
pasius.

* * *

įSkulkino paviete, vienoje 
peczeje,

Yra pora liustaunu bobelių 
aibeezė,

Kaip viena pas kita nueina, 
Tai lyg vakarui namo ne

pareina.
Vyras isz darbo pareina.

Suodinas pas buezeri eina, 
Mėsos ir duonos parsinesza, 
Vakariene pats pasigamina,
Mat pacziules nesulaukia, 

Pasirėdė ir in miestą traukia,
Tokis gyvenimas, 

Tai szirdeles ne kas.
* * *

Kur ten apie Springville,
Tai bobeles kaip pasvile,

Už plauku peszasi, 
Veidus sau draikosi,

Bjaurei koliojasi, 
Užpakalius rodosi,

O pas katras būna merginos,
Ant burdo ar ant kvatieros.

Tai ir del tu in akis szoka, 
Nėrinis už burda užsimoka.
Tosios per diena prisidirba 

gana,
O kaip pareina, boba prie dar

bo gena,
Kaip katra neturi laiko, 

Tai už niekiausia palaiko.
Nesenei viena tokia pas kitus 

nuėjo,
Ba jau ilgiaus būti negalejm 

Tai drapanų neiszdave, I 
Da ir pas vaita pasidavė,

O ka laimėjo?
Mergina 75 centus užmokėjo, 

Už sena, kaldra po kuria gulėjo,
O bobele kasztus užmokėjo, 
Namo kaip velnei pikta 

parėjo.
Is'ztikruju tuju bobų vyrai, 

Tai ne vyrai, 'tik avinai, 
Sunkei dirba, lieja prakaita, 
Boba guzule niekad nepri- 

sotyta.
Vai vyrueziai, rimbo nesi

gailėkite,
Už prasižegima in kaili 

duokite,
O jeigu rimbo pavydesite, 
Tai didžiausio vargo su

lauksite.

JADVYGOS TUBELIENES 
MARSZRUTAS VAKARI

NĖSE VALSTIJOSE.

iPo Vasario 16 dienos, kuria 
szvenite Baltimore j e, Maryland 
valstijoje, kur Lietuvos Nepri
klausomybe yra pripažinta le
gale valstijos ;szvente', p. Jad
vyga. Tubeliene kalba eilėje ki
tu kolonijų rytinėse valstijose, 
po to važiuos in vakarines val
stijas.

Vasario 22 d. kalbėjo U’tiko- 
je, Vasario 23 —Amsterdame.

Kovo 2 ir 3 d. aplankys Wil
kes-Barre, Pittstona ir Ply
mouth ir dar gal kitas Pennsyl- 
vanijos kolonijas, po to jau ke
liaus in vakarines didžiąsias 
kolonijas — "

Pittsburgh, Pa., ir apielin- 
kese,

Cleveland ir kituose Ohio 
miestuose,

Detroit, Mich.
Grand Rapids, Mich.
Chicago, Illinois.

- Isz Chicagos, aplankys pla- 
ezias apielinkes ir Wisconsino 
valstijos kolonijas.

Ponia Jadvyga Tubeliene yra 
žymiausia dabar Amerikoje 
esanti asmenybe isz buvusios 
Lietuvos tautines valdžios ar
timu nariu. Jos vyras, a. a. Juo
zas Tūbelis buvo Lietuvos Mi
nistru Pirmininku ir turėjo 
vietas kitose ministerijose. Ji 
pati labai uoliai darbavosi vi
suose Lietuvos visuomenes vei
kimu srityse. Ji taip pat yra 
Prezidentienes Smetonienes se
suo.

Ji yra pabėgėlė isz Lietuvos, 
pabėgus nuo raudonojo teroro, 
ir in Amerika at važiavus priesz 
Kalėdas.

Rytiniu valstijų kolonijose 
jai lankantis Lietuviu visuome
ne parode didžiausio susidomė
jimo, jos prakalbose sales užsi
pildo. Ji yra gera .kalbėtoja ir 
tikra Lietuviu tautos kovoto
ja, kokiu mums reikia, ne tik 
isz vyru bet ir isz moterų tar
po.

Kolonijos kurios norėtu po
nia ’Tubeliene iszgirsti, prade
dant nuo Pi'ttsburgho in vaka
rus link Chicagos, kreipkitės 
skubiai in Lietuviu Tautines 
Tarybos sekretorių. Be to, ežio
mis dienomis tūloms koloni
joms jau buvo iszsiuntineta 
laiszkai tuo reikalu. Praszoma 
greitai atsiliepti. Prakalbu su
rengimui užtenka, 'keleto tauti- 
niui veikėju sudaryti laikinas

■komitetas kur draugijos ne
spės komitetu sudaryti.

Raszyki’te:
K. S. KARPIUS,

6820 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio.

Skaitykite “Saule”

Tikriauses Kabalas
A.rba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam.gali būti suprasti.

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

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

9' VISOS TRYS 9-
KNYGUTES

‘‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

Su 283 Naujai* Paveikslai* į 
160 Dideliu Puslapiu

S coliu ilgio - 5^4 coliu ploczie 

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

B^A - B - CELA^ * s

i arba pradžia |
I SKAITYMO !
* *
* ...ir... »
į RASZYMO |
* ------- *

$64 pus., Did. 5x7col.:
* Tiktai, 10c. *
i — 5
i “SAULE” *
* MAHANOY CITY, PA. * 
5-K-K-K-K-K-K-M<**-M<**********-Mt5

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui

:: Gabiausia* Balsamuotoja* ::
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-J

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iozka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50$ 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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ŽiniosVietinesllsz Amerikos;™™™ZIU’ ISZ LIETUVOS
■ — Ateinanti Panedeli pri
puola 40 Kankintiniu.

— Miestas nutarė nužemint 
miesto taksas ir praszaliiit tak
sas žmoniems už darbus tai 
“occupational tax” kuri buvo 
didėle sunkenybe del darbinin-

t Gerai žinomas fotogra
fijas, Antanas Gromalski, ku
ris laike savo studio ant East 
Centre uly., ir nutraukė szim- 
tus paveikslu svodbininku, mi
re Jefferson ligonbuteje, Fila
delfijoj, praeita Subata. Pali
ko sena tęva mieste. Laidoitu- 
ves atsibus Utarninko ryta su 
apeigomis Szv. Kazimiero baž- 
nyczioje.

— Juozas Brown, 323 E. 
Market uly., randasi Locust 
Mountain ligonbuteje kur gy
dosi ant pavojingu sužeidimu 
kokius aplaike laike eksplozi
jos dinamito anglinėje skylėje 
isz kurios kasė anglis artimoje 
Primrose kasyklų Utarninko 
ryta. Jo bode, Jurgis Matsko, 
is^ Barnesvilles, likos taipgi 
lengvai sužeistas. Browno su
žeidimai yra labai pavojingi ir 
yargei iszliks jis gyvas.

SHENANDOAH, PA.
—t Ant. Whalen, kamandie- 

riuš Amerikoniszko Legion 
Posit 370, mire Nedelioje, namie 
1185 E. Centre uly. Palaidotas 
Ketverge. Jo vieta užėmė nau
jai iszririktas kamandierius 
Lietuvys Jonais Melstus. Lin
kime p. Metskui pasekmes jo 
naujam užsiemime.

Mount Carmel, Pa. f Gerai 
žinomas senas gyventojas Jur
gis Riinokaiitis, nuo 333 S. Pop
lar uly., mirė namie sirgda- 
damas dvi sanva'ites. Palaido
tas Panedelio ryta, su apeigo
mis Szv. Kryžiaus bažnyczioje. 
Velionis gimė Lietuvoje, per
gyveno Amerike apie 48 metus 
visa taji laika Mount Carmel, 
dirbdamas kasyklosia per dau
geli metu. Prigulėjo prie Szv. 
Kryžiaus parapijos, taipgi prie 
Social kliubo. Velionis paliko 
paezia Juzefin'a, sunu Bernar
da, namie, dukteria, pati Jono 
Moran ir Ędvarda; du brolius 
Antaną isz Waterbury, Conn., 
ir Motiejų Lietuvoje. Buvo se
nu skaitytojum “Saules” per 
25 metus. Silsėki® 'Senas drau
ge amžinam atsilsi.

Black Diamond, Wash. —
Pas mus žiemos kaip nebuvo, 
dieneles szaltos ir gražios. An
glių kasyklos dirba gerai o ir 
girriose darbai eina gerai bet 
yra czionais daug visokiu 
■strai'ku ir darbininkiszku ne
supratimu. Lietuviu mažai bet 
visi gyvena sutikime ir drau- 
gisžkai.

PAJESZKOJIMAS
Į * _____

s Kur buna mano gimines: Je- 
Va, Stanislovas ir Juozas Ausz- 
rai, po tėvui Juozui Yucas. Pa
einanti isz Szilales parapijos 
Lietuvos, kurie kitados gyveno 
Illinojaus vai. Meldžiu jeigu 
kas apie juos žino a'r jie patys 
tegul atsiszauke ant adreso:

Joseph Yucas,
102 Longfellow Str..

Vandergrift, Pa..

§ Kuba aplaiko ryžiu, ko
kius sunaudoja, isz Amerikos, 
po 400 svaru kas minuta.

GIRTUOKLEI TĖVAI Likos Aresztavotas
NESIRŪPINO

VAIKAIS

Abudu Aresztavoti
Camden, N. J. — Tėvas tri

jų mažu vaiku, kurie likos su
rasti per palicijanta, likos ar
esztavotas drauge su savo pa
ezia už apleidima vaiku ir ju 
neprižiurejima.

Tėvas, Charles Weitzel, 48 
mėtų ir jo pati, 28 metu, likos 
uždaryti kalėjime o vaikai ati
duoti in apleistu vaiku prie
glauda.

Palicijautas likos paszauk- 
tas per kaimynus kad isztyri- 
netu gyvenimą Weitzelu. Pa- 
licijantas rado abudu tėvus 
girtus, vaikai neturėjo czeve- 
ryku ir tinkamo apsiredymo ir 
buvo nevalgia per kėlės dienas. 
Tėvas dirbo ant WPA ir kiek 
uždirbdavo tai visus prager
davo drauge su paezia o apie 
vaikus visai nesirūpino. Mete 
1937 valdžia aiteme du vaikus 
nuo tuju girtuokliu ir .patalpi
no juos prieglaudoje. — Gyvu
lei taip uepasielg’inetu kaip ne- 
kurie žmones.

Norėjo Sukapoti Savo 
Vyra Su Kirviu

Yonkers, N. J. — Valerija 
Tui'bek likos pastatyta po kau
cija už užsikeisejima ant gy
vasties savo vyro Stasio. Ka
da vyras ėjo tropais ant vir- 
szaus, jo mylima pacziule pri
selino isz užpakalio ir >su kir
vuku kirto jam per galva.

Ant riksmo subėgo kaimy
nai ir paszauke palicijanta ku
ris turėjo nemažai darbo pakol 
nuginklavo pasiutėlė. Jeigu ne
būtu subegia kaimynai in lai
ka tai motore butu užbaigus 
pradėta darba. Motere likos už
daryta kalėjime o vyra nuvožė 
in ligonbute su perskeltu pa- 
kausziu.

“Lai Sūnūs Mato Koki
Gyvenimą Asz 

Turėjau”
\ -------
■Sheppard, Md. — Priesz nu

sižudymą Augusto Sheppel, 
60 metu amžiaus, turtingo biz
nieriaus, paliko jis laiszkeli pa
raižyta savo penkiolikos metu 
sunui kuriame buvo paraszyta 
sekaneziai: ‘ ‘ Neuždrauskite 
mano sunui pažiūrėti ant veido 
jo mirusio tėvo, idant jis atsi
mintu ir nepadarytu kaip asz 
padariau klaida apsipaeziuo- 
damas ir ant galo turėjau atim
ti sau gyvasti. Lai mano mirtis 
buna jam ant atminties per vi
sa jo gyvenimą. ’ ’

Sheppel, kuris buvo persi- 
skyres su savo paezia, atome 
sau gyvasti czionaitiniam lie
telyje per gaza. Kitados jis da
re dideli bizni parduodamas 
kailinius bet jo pacziule, kuri 
buvo 15 metais jaunesne už ji, 
praleidinejo viską ir taip žmo
geliui dakako kad jam nubodo 
gyvenimas ir atėmė ji kad at
sikratyt nuo visu 'bedu.

§ Pennsylvania iszduoda 
daugiau ant užlaikymo savo 
vaistines palicijos ne kaip kita 
kokia valstija nes iszduoda 
net po 12 doleriu kas minuta.

Elizabeth, N. J. — “Jau kas 
per daug tai szelauk. Jeigu mo
terėles spiriasi už daug lygiu 
tiesu su vyrais, tai jau laikas 
padaryti tame gala o ypatingai 
jeigu moteres prispyrineja sa
vo vyrus kad dažiuretu vaikus 
ir juos užmigdytu kada mote
rėlė eina loszti bridžiu.” Taip 
pasakė sudžia del poniutes Ro
žes Dixon, 20 metu, kuri užve
dė skunda priesz savo vyra už- 
metinedama jam buk jis atsi
sakė prižiūrėti kūdiki.

Motere aiszkina kad kūdikis 
priguli taip prie jos vyro kaip 
prie jos ir turėtu jiedu lygiai 
juomi rūpintis bet sudžia turė
jo kitokia nuomone apie tai ir 
teismą iszmete isz sūdo, pa
liepdamas moterei daugiau 
sėdėti namie ir prižiūrėti kū
diki.

Valdžia Turi Daugiau 
Pelno Nuo Arielkos
Washington, D. C. — Sura

stai parodo buk ineiga nuo 
svaiginaneziu gerymu yra szia- 
dien didesne ne kaip keli metai 
adgal ir valdžia turi 15 kartu 
daugiau ineigos ne kaip kita
dos gaudavo. Ineiga nuo viso
kiu svaiginaneziu gerymu 1940 
mete buvo 320 milijonai dole
riu o mete 1915 buvo tik 21 mi
lijonas doleriu.

Szoko Isz Namo Ir Ant 
Vietos Užsimusze

Philadelphia, Pa. — Palik
dama tik trumpa laiszkeli kad 
ja gimines palaidotu, Jean 
Doering, 20 metu mergina, isz- 
szoko isz YMCA namo, užsi- 
muszdama ant vietos. Priežas
ties nepadavė del ko sau atima 
gyvasti tokiu baisiu budu. Ka
da ja žmones paėmė, mergina 
buvo negyva.

Kumpis Svėrė 95 
Svarus

Smithfield, N. C. — Farme- 
ris W. D. Allen ana diena pa
skerdė kiaule sverenezia 886 
svarus, kuri buvo didžiausia 
szioje apielinkeje. Isz jos ga
vo kumpi (hamsa) kuris svėrė 
net 95 svarus o kitas buvo 84 
svarus.

Baisei Užvydi Moterele
Johnstown, Pa. — James 

Rickson likos apskunstas' ana 
diena už suplakima savo mote
res o priežastis tosios revoliu
cijos buvo tokia, kaip pats 
aiszkino ant palicijos:
“Mano motere turi szetonisz- 

ka užvydejima nes kada nuei
name ant judomu paveikslu ir 
tenais parodo patogias pusnuo
ges merginas, tai ji man už
draudžia žiūrėti ant ju arba 
mane iszbara teatre prie visu 
žmonių. Jeigu kada pasitaiko 
dirstelėt ant praeinanezios mo
teres tai ji isžbara mane ant 
ulyczios. Negalėdamas ilgiau® 
iszlaikyti tuju paniekinimu, 
uždaviau jai kelis ypus per 
veidą.” — Sudžia žmogeli pa
leido o moterėlei iszkirto gera 
pamokinimą kaip turk guodoti 
savo vyra.

Skaitykite “Saule”

Malkoms Gauti
Reikalinga Sanraszai
Kaunas.— Kad miszku urė

dai galėtu duoti szalti ken- 
cziantiems gyventojams mal
kas, privalo turėti visu gyven
toju suraiszus. Urėdai privalo 
žinoti kiek szeimynoje yra na
riu, kiek gyventojas tiuri gyvu
liu, kur jis gyveno ir gyvena.

Szios žinios privalo but vyk
domojo komiteto patikrintos. 
Kol nebus įsanraszu, tai malkos 
stoves misz'ke, o gyventojai 
kės szalti.,

Vagys Kalbasi 
Rusiszkai

Kaunas, Lietuva — Patinta, 
kad paskutinėmis dienomis 
ūkininkus apvogia žmones vi
sa laika kalbėjosi Rusiszkai.
Valdžios organai tvirtina kad 

Lietuvon atvaryti Rusai va
gystėmis neužsiima bet negali 
iszaiszkinti kas tas vagystes 

SZTAI SZVIESOS STEBUKLAI
GERAS BUDAS APLAIKYMO GEROS 

SZVIESOS UŽ MAŽA PREKE!
FIT INTO LIGHT SOCKETS 
JUST LIKE ORDINARY

Su pasukimu rankos galite permainyt 
savo narna ant puikaus apszviesto ir geresnio 
matymo.

Nauji liktoriai vadinami Adaptor Units, 
duos jums malonia szvieša ir gera regėjimą. 
Szitie puikus nauji liktoriai susideda isz dvie
ju daliu ir gali būti insukti in jusu senus 
fiksezerius in minuta laiko. Nebrangus! Yra 
labai lengvi suprasti ir naudoti todėl ir ne
brangus !

PASIMATYKITE SU JUSU SZVIESOS 

KROMININKU,

Pas ji pamatysite visokio budo liktorius už 
maža preke. Jis jums duos patarima visame 
kaip juos naudoti namuose. Jusu visas namas 
gali būti papuosztas pagal naujausio budo 
szviesos ir tai ne brangiau kaip užmokėjote 
už jusu senus fiksezerius keli metai adgal.

NUEIKITE PAS SAVO ELEKTRIKINI

KROMININKA O ATLAIKYSITE
PATARIMUS KAIP PADABINTI JUSU

NAMUS UŽ PIGIA PREKIA.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

daro.
Kai kuriose vietose vagys 

dėvi Rusu kareiviu drabužius 
ir atrodo tikrais Rusais. Vog
dami aiszkina kad pildo vyres
niųjų insakymus.

Viskas Pabrango
Isztrauka isz laiszko kuri ga

vo viena Chicagiete nuo savo 
sesers:

“Kad tu žinotumei, miela 
sesutėlė, kaip dabar viskas be 
galo pabrango. Dabar dar te
beina dveji pinigai iki Nauju 
metu, lai tu litu niekas nesigai
li, — moka, kas tik kiek papra- 
szo. Kai tu buvai, sviesto kilo
gramas buvo 2 litai o dabar 10 
ir 12 litu; pienas buvo 15 cen
tu litras o dabar — 50 ir 80; 
mėsos kilogramas buvo 60 cen
tu o dabar — 5 litai; lasziniu 
kilo. 2 litai o dabar 10 litu; de- 
szimt kiausziniu buvo 70 cen
tu o dabar 5 litai; duona tik 
dusyk brangesne. Medžiaga ir
gi labai ’brangi: suknele, kuri 
pirmiau buvo 20 litu, dabar 100 
litu; batai, kurie pirmiau buvo 
20 litu, dabar 100 litu; batai, 
kurie pirmiau buvo 14 ar 18 li

tu, dabar, 60 ir 100 litu.”
§ Britiszka Indija ir Bur-! 

ma parsigabena isz Amerikos' 
kas minuta už 20 doleriu senu- 
laikraszcziu ir knygų.

DEL GAVĖNIOS
Kanticzkos, giesmių knyga,. .$1.75 (
Gyvenimas Marijos,....................35c
Sopulingos Motinos Dievo arba ap- 

manstymas septynių sopuliu ir Nove- 
nos prie Mot. Dievo, per gavėnia. 35c

Pontsko Piloto galas, kurs buvo 
sudžia Jėzaus, ...................................10c

Pekla arba amžinas pragaras ir 85 
stebuklai dusziu ezyseziuje, drūtais • 
apdarais, 500 puslapiu,.............. $3.00 Į

Gyvenimas Szventuju Dievo, ant 
kiekvienos dienos per metus, drūtais 
apdarais........................................... $7.50

Istorija seno ir naujo testamento, 
su 48 paveikslais,............................. 25e
Gydiklos nuo baimes mirio su 30 pa
veikslu, parodaneziu gyvenimą žmo
gaus doro ir nusideliejo,.............. 50c

Kantros Alenos, graži pasaka, 25c
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos,..................35c
Mikaldos pranaszavimai, ....25c 
Sapnas Marijos, ant kai. alyvų, 15c 
Velykoms geros Trajankos pak.60c

3 pakeliai už $1.50.
Sveikata ligoniams knygele apra- 

szo visokiu visokias žoles ir szaknys 
kokiu kentejimu jos naudingos, 25c

Nervu prieparatas žoles nuo nervu 
85c. Žoles del suvalnijimo viduru 60c 
Žolių arbata nuo ramatu 60c., Žolių 
arbata nuo dusulio, 60c.

M. ŽUKAITIS,
Rt. 1 SPENCERPORT, N. Y.

3 Screw complete unit 
into old socket to 
provide glareless light!

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibud'inimas prie Apmis'linimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris
tupo. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios. Pagal senoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristuso, 
10c. Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, 10c. Gromata arba 
Muka musu iszganytojaus Je
zuso Kristuso, 5c. Tretininkių 
Seraphisžkas Officium, 10c. 
Novena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
cziausiosios Panos Marijos, 10c.

Adresas: 
< f

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.

- “Saule,” Mahanoy City, Pa.

SZI BANKA YRA NARYS J 
Federal Reserve System 

TEIPGI IR {

Federal Deposit Insurance} 
Corporation r 
--- $--- l

Union National Bank l
Kampas Main ir Centre St. 5 

MAHANOY CITY, PA. Į

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiko 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyraa. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziūot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Susideda isz 40 akeriu, 3 ake- 
rei girrios, 3 akeriu puikus so
das, arklei, karves, padarai ir 
trokas, 300 visztu, arti Shenan
doah ir Mahanojaus. Gera vie
ta del gero farmerio. Parsiduo
da nes locnininkas negali dau
giau dirbti. Atsiszaukiite ypa- 
tiszkai laiszku apie preke pas:

Paul Kvalkauskas,
R.F.D., Zions Grove, Pa. 

2t)

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

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