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Jugoslavija Pastate
1,300,000 Kareiviu

Prie Rubežiaus
GYVENTOJAI VERKIA ISZ DŽIAUGSMO

Tukstancziai Žmonių Vaikszczioja Po Uly- 
czias Szaukdami: “Szalin Su Vokiecziais 

Ir Hitleriu!”

Belgradas. — Jugoslavija 
pastate 1,300,000 kareiviu prie 
savo rubežiaus kad pasiprie- 
szyt Vokiecziams ir apsaugoti 
sklypą nuo tolimesniu maisza- 
cziu ir gyventojai net verke isz 
džiaugsmo kad pasisekė nu
mesti nuo sosto Judosziu ka
ralaiti Povyla, kuris pardavė 
tėvynė in rankas nevidonu. 
Maiszatyje dalyvavo net vais- 
kas kuris stojo už savo jauna 
karalių Petra II-ra. Gyvento
jai nepritaria padarytai taikai 
su Vokietija ir ketina kovoti 
už savo laisve. Tukstancziai

žmonių vaikszczioja po uly- 
czias szaukdami: “Szalin su to
kia taika, szalin su Vokiecziais 
ir Hitleriu!”

Vokiecziai skaitliuje 3,000 
apleido Jugoslavija nes yra 
pavojuje netekimo savo gy- 
vascziu. Badai Vokietija siun7 
ežia kareivius prie Jugoslavi
jos rubežiaus.

Amerika ketina prigialbet 
Jugoslavijai su ginklais ir 
maistu, gintis nuo Vokietijos 
ir užlaikyti savo laisve.

Isz Amerikos
2,560 UŽMUSZTA

PRAEITA MENESI

Per Automobilius
Chicago. — Vasario menesis 

buvo nelaimingas del 2,560 
žmonių kurie žuvo visokiose 
aultiomdbiliu nelaimėse. Buvo 
tai 22 procentas daugiau ne 
kaip Vasario menesi 1940 me
te. In du pirmutinius menesius 
nuo naujo meto užmuszta 5,370 
žmonių.

Palikus Turtą Varg-
szams - Nusižudė

Kansas City. —■ Palikdama 
visa -savo turtą,- 'susidedanti 
-beveik isz penkių tukstaneziu 
doleriu del miesto idant sunau
dotu tuos pinigus “del tuju, 
kurie negali užsimokėti už gy
dymą ligoribuitese o kurie gei
džia gyventi,” Veronika 
Kauffman, 30 metu, atėmė sau 
gyvastį per irikvepima gazo na
mie. — Taigi, ji mirė o kitiems 
prailgino gyvenimą.

§ Neguodojimas senatvės 
yra tai griauti anksti narna ku
riame reiikes paežiam nakvot.

Pennsylvania Tures 
Pristatyti 2,880 

Naujoku

Harrisburg, Pa .—- Val
džia apreiszke gubernato
riui James, kad turi pri
statyt 2,880 naujoku prie 
kariszkos tarnystes isz 
Pennsylvanijos vals., nes 
tiek da stokuoja kareiviu, 
kad dapildyt pilna skaitlį 
8,488 vyru. Viso Penn
sylvania turi pristatyt 
25,776 vyrus.

Bomba Del Miesto 
Virszininko

Scranton, Pa. — Palicija ap- 
laike kerszinlanczia žinia per 
telefoną, buk namas daktaro 
Arithuro Davis, miesto sveika
tos dažiuretojau-s, bus dinami- 
tuo'tas. Vienas isz palicijantu, 
kuris radosi toje aplinkinėje 
ant sargybos, surado bomba 
bulviniam maisze bet knatas 
buvo užgesęs ir bomba netru
ko. Visa palicija jeszko pedsa- 
kio, kas galėjo taja bomba pa
dėti ir ikerszinti daktarui atė
mimu gyvasties.

—- Užlaikymas ir varymas 
visu telefonu Amerike kasz- 
tuoje kas minttta po $2,500.

TARNAI LIGONBUTES ARESZTAVOTI

Už Suplakima Ligoniu

Philadelphia, Pa. — Keturi 
dažiuretojai ligoniu, Byberry 
prieglaudoje, likos uždaryti 
kalėjimo už suplakima ant 
smert John Smith, juoduko, 
kuriam sulaužė kelis szonkau- 
lius ir baisei suplakė ji -ant 
viso Ikuno. Pagal koronerio ty
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AMERIKA
UŽGRIEBĖ

65 LAIVUS
Visi Radosi Czionais, Kuriuos 
Ketina Paskandyt Ju Laivorei

— Anglikai Paskandino
5 Italiszkus Laivus

ANGLIKAI BOM
BARDAVO BRESTĄ

Washington, D. C. — Suvie
nytos Valstijos užgriebė 36 Da
nijos laivus, devyniose pristo- 
vose, kaipo ir 29 Italiszku ir 
Vokiszku laivu kurie radosi 
czionaitinese pristovose. Val
džia dažinojo buk laivorei tu
ju laivu ketino juos uždegti ir 
paskandyt. 15 Daniszku laivu 
likos paimti New Yorke, 8 Bal- 
timoreje, 2 Filadelfijoj, Nor
folk, Jacksonville, Los Ange
les ir kitur. Amerikoniszki sar
gai patruliuoja su ginklais 
tuos laivus ir aresztavojo 1,600 
laivoriu su virszininkais.

Prezidentas Rooseveltas da
vė pavelinima ant pristatymo 
daugiau ginklu del Graiku kai
po ir visokio maisto. Viskas 
jau likos iszsiunsta Panedelio 
diena.

London. — Angliszka flota 
ant Mediteraniszku mariu pa
skandino penkis kariszkus Ita
liszkus laivus. Anglikai sten
gėsi iszgialbet skenstanezius 
laivorius bet atlėkė Vokiecziu 
eroplanai ir pradėjo bombar
duoti gelbėtojus. Anglikai da
vė žinia apie tai in Italija kad 
prisiunstu laivus pasiimti su
žeistuosius kuriuos Vokiecziai. 
tyczia pažeido ir užbėgo Ang-' 
likams juos gialbeti. Keli tuk
stancziai laivoriu paimti in ne
laisve.

Anglikai smarkei bombarda
vo Vokiszka miestą Brestą ir 
kitus pakrasztinius Vokiszkus 
miestus užmuszdami daug gy
ventoju ir sužeidė daug Fran- 
cuziszku kareiviu ir žmonių.

Vokiecziu su moterems kuris 
apleidinejo Maribou ir Spiel- 
field, ant upes Danube.

28,859 Civiliszki Žmo
nes Užmuszti Anglijoj

London — Nuo kada kare 
prasidėjo tarp Anglijos ir Vo
kietijos tai 28,859 civiliszki 
gyventojai likos užmuszti po 
visas dalis Anglijos per Vo
kiszkus eroplanus o apie 50 
tukstancziai likos sužeisti. Ap
skaitoma kad ir Vokietijoj už
muszta gal daugiau kaip Ang
lijoj.

Amerika Dirbs 80,000 
Eroplanu In Du

Metus

Washington, D.C.—Ka- 
riszkas departamentas pa- 
rengineja kontraktus ant 
padirbimo 80 tukstaneziu 
kariszku eroplanu in laika 
dvieju metu. Sziadien jau 
turi užkalbinę 33 tukstan- 
czius eroplanu. Isz tojo 
skaitliaus 14 tukstancziai 
yra prižadėti del Anglijos 
ir da, ketina padirbti del 
jos 10 tukstaneziu eropla
nu, jeigu tai butu reika
linga.

Graikai Paskandino
Italiszka Laiva

Atėnai, Graikija — Graikisz- 
kas submarinas, Triton, užklu
po ant Italiszko laivo kuris 
plauke su kareiviais prie Al- 
baniszko pakraszczio ir su- 
szaude kita kuris radosi arti
moje. Italai, nuo kada pradėjo 
kare su Graikais, neteko 50 
tukstaneziu kareiviu.

APSZUTINO
BURDINGIERIU

Kad Nemokėjo Už 
Burda

Pittsburgh, Pa. — Julija 
Podbielkiene (tanikei burdavo
si su savo burdingierium, Au
gustu Zukovslkiu, kuris turėjo 
toki būda kad gaspadinelei ne
norėjo mokėti už burda. Visi 
stengimai Julijos nueidavo ant 
niek idant aplaikyti savo pri- 
gulinczia užmokesti. Kada 
burdingierius staeziai atsisakė 
mokėti už burda ir apreiszke 
kad pasijeszkos nauja vieta, 
bet jam turi duoti pinigu ant 
persikraustymo. To jau buvo 
už daug gaspadinelei. Užvirė 
jos kraujas pagriebė katilėli 
su verdaneziu vandeniu apszu- 
tindama Augusta baisei ir da
bar jis turi dyka burda ligon- 
buteje. Moterėlė”taip tuom per
sigando kad pavojingai apsir
go.

NUOGA JEVUTE

Arecztavota Ant 
Ulyczios

Washington, D. C. — Pali
cija nemažai nusistebėjo kada 
užtiko 21 metu nuoga Jevute 
stovinezia anil kampo ulyczios 
be jokio paredo tiktai su žiedu 
ant pirszto. Paimta in palici- 
jos stoti, mergina pasakė buk 
susibarė su savo mylimu kuris 
nuplesze nuo jos drapanas ka
da ji jam neatidavė sužiedoiti- 
nio žiedo nes jis atsisakė su ja 
vestis po trijų metu mergini
mosi. Palicija aresztavojo jau
niki už toki nelaba pasielgimą 
su mergina ir paliepė jai dau
giau neužsidavinet su tokiu 
jaunikiu.

KENO TAME KALTE

Kad Vaikas Pasikorė

rinėjimą tai dažiuretojai ir ki
tus mirtinai -apdaužė o palicija 
isztyrinejo buk dažiuretojai už 
mažiausia prasikaltima nemie- 
laszirdingai plakdavo ligonius. 
Byberry yra prieglauda del 
serganeziuju ant proto.* * *

Rymas — Girdėt kad Italai 
taip yra neužganadinti savo 
Mussolinu kad nekuriose vieto
se šukele revoliucija ir spiresi 
užbaigimo kares. Italija apie 
tai užtyli,

Belgradas, Jugoslavija. — 
Szimtai Vokiecziu pradėjo ap- 
leidinet Jugoslavija kuri ker- 
szina užėmimu Albanijos jei
gu Vokietija eitu in Graikija. 
Visas Vokiszkas rubežius už
darytas per Jugoslavija. Ant 
vieno laivo radosi net 2,550

Nenorėjo Gryžti In 
Tėvynė; Nusižudė

Akron, Ohio — Mrs. Jonie
ne Smerdel, 43 metu, motina 
dvieju vaiku, atėmė sau gy- 
vasiti, būdama baimėje kad ja 
valdžia sugrąžys adgal in Ju
goslavija isz kur pribuvo 17 
metu adgal. Motere aplaike tą
ją diena laiszka nuo valdžios 
kad stotu ant perklausymo už 
tai kad atplaukė in Amerika 
nelegaliszku budu ir visa taja 
diena verke graudžiai. Ryte 
vyra's iszgirdo szuvi ir nubė
gės in kuknia rado savo paezia 
gulinczia nusiszovusia. Vyras 
pasakė palicijai buk motere 
neturėjo ukesiszku popieru isz 
ko labai rūpinosi ir nežinojo 
kad perženge imigracijos tie
sas.

Ubage Mirė Palikus 
Kūpate $10,000

Knoxville, Tenn. — Senmer
ge, pana Darata Simpson, 60 
metu, buvo taip nebagele “var
ginga,” kad apsiėmė prižiūrė
ti peczius czionaitiniam kote
lyje už maža atlyginimą. Kada 
ji ana diena staigiai mirė, gi
minaitis, atejas peržiureti jos 
likuczius ir skarmalus, rado 
ant dugno seno kuparo de- 
szimts tukstaneziu doleriu pi
nigais ir bondais bet kiek turė
jo bankoj tai to neiszdave val
džiai.

Moteres Lavonas 
Kupare

Madison, Wis. — Palicija 
surado czionaitineje upeje di
deli ikupara kuriame radosi nu
žudytas lavonas kokios tai mo
teres. Vėlesni tyrinėjimai pa
rode buk tai buvo Mrs. Elvina 
Perkins, isz Showano, kuri 
dingo apie trys menesei adgal, 
isz namu. Motere dingo in ke
lis menesius po apsivedimui 
su Mik olų Perkins. Vyras ran
dasi kalėjime už užgriebimą 
tosios turtingos moteres visa 
turtą apgavingu budu.

Eroplanas Susidaužė, 
10 Žmonių Žuvo

Capetown, Afrika. — 
Buvusis gubernatorius, 
Admirolas Clarendon ir 
devyni kiti likos užmuszti 
nelaimėje su eroplanu, 
Cape Providence. Ero- 
planas lekc su svarbiu rei
kalu in czionais.

Surado Nužudyta 
Anglekasi

Greensburg, Pa. — Prie savo 
namo likos surasltas nužudytas 
John Henry, 76 metu angleka- 
sis, suplaktas ant smert su 
szmotu geležies.. Badai senu
kas susibarė su kitu žmogum 
kuris pavogė nuo jo viedra 
anglių isz kiemo. Palicija 
aresztavojo nužiūrėta.

Daug Padirbta 
Automobiliu

Detroit, Mich. — Nuo Naujo 
Meto automobiliu dirbtuves 
padirbo daugiau automobiliu 
ir troku ne kaip praeita meta 
nes padirbo net 1,560,000 auto
mobiliu ir itii’dku. Verhauzes 
yra prikrautos su naujais auto- 
mobileis nes kupeziai tikisi di
delio biznio szimet. Vien tik 
Va'sario menesije padirbta net 
650,000 automobiliu.

Hartford, Ky. — Penkioli
kos metu vaikas, Norton Freis, 
atėmė sau gyvasti per pasiko
rimą. Nemoksliszikumas buvo 
priežastim savžudinstos. Vai
kas gavo labai bloga raparta 
isz mokyklos kuri bijojo paro
dyt tėvui, bet kada tasai ker- 
szino ji nubaudimu, vaikas pa
rode motinai.raparta. Motina, 
matydama kad sūnelis blogai 
mokinasi, kerszino jam kad tė
vas ji už tai nubaus. Vaikas 
isz baimes nubėgo ant pastoges 
ir pasikorė.

Galima buvo tikėtis kad tė
vas iszbares valka, duotu jam 
pamokinimą ir ant to butu už
baigta bet vaikas apie tai ki
taip mausite. Juk tai nebuvo jo 
kalte kad negalėjo iszmdkti sa
vo užduoeziu. Daugelis ženkly- 
vu vyru sziadien yra kurie vos 
užbaigė mokslus skaitymo ir 
raszymo bet gavo suraminima 
nuo savo tėvu ir gerus patari
mus.

'Tėvas ir motina neprivalo 
būti rustus jeigu ju vaikai ne
gali iszmokti Ito, kas kitiems 
vaikams yra labai lengva bet 
in laika ju protas supras moks
lą ir tasai kelias bus jiems 
lengvesnis. Duokite vaikams 
laiko mokytis o nebauskite 
juos už tai.

—■ Japonija aplaiko dau
giau paczto isz Amerikos ne 
kaip kitas kokis sklypas. Gau
na jo kas minuta po 50 szmote- 
liu.

Tai tau “Funes!”

Williamsport, Pa. — Keli su
augta pusgalvei turėjo nema
žai szposo ąpversdami bleszi- 
nes su pelenais, nakties laike, 
kurias gyventojai iszstate ant 
iszvežimo. Vienas isz j u, James 
O ’Hern, likos susektas ir už ta- 
ji szposa turėjo užmokėti 25 
dolerius ir kasztus teismo. — 
Ir Mahanojui reiketu palicijai 
panaszei padaryti nes ir czio
nais randasi tekiu pusgalviu.

NUSIPIRKO SZLIUBINE SZLEBE

Vyras Nužudė Ja Ir Pats Save — Surasti 
Per Merginos Motina

Woodland, Ill. — Gyvenda
mi kaipo vyras su motere per 
visus metus, ana diena Royale- 
na Hinkle, 26 metu, nusipirko 
puikia szliubine szlebe ir keti
no būti suriszta mazgu mote
rystes su Lowell Gray, 25 me
tu, bet nesulauke tojo džiaugs
mo nes vyras su kuriuom gyve

no, atėmė jai gyvasti per nu- 
szovima po tam pats sau pasi
darė gala tuom paežiu budu.

Abudu likos surasti lovoje 
per merginos motina kuri sake 
kad abudu gyveno pavyzdin
gai ir sutikime ir kas vyra pri
stūmė prie tojo žingsnio tai ne
gali suprasti.
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Kas Girdėt i ISZ LIETUVOS Isz Visu SzaliH
Didesnėse Lietuviszkose apy

gardose tankei duodasi girdėt 
apie Lietuviszkus piktadarius. 
Keno tame kalte? O-gi tėvu, 
nes jeigu Dievas duoda jiems 
vaiku, tai tuosius vaikus (tė
vai privalo dorai augyt o kuo’sias smegenis! 
doresneis bus vaikas ar mer-| 
gaite, 'tuo geresneis ir naudin-

O jauna gentkarte apie nie
ką nesirūpina tiktai apie gerus j 
laikus,munszaine, bambilius ir ' ~ ~ '
muving pikezerius.” . . * .

Nuo saves patartam tik tiek Komisarais Pasivadinę 
tam raszytojui: Žmogeli, jeigu) 
tu per 40 metu dirbai ir in taji 
laika negalėjai sutaupyt sau 
kelis szimtelius ant “juodos 
valandos,” tai reikėjo senei pa
leist sau kulka in iszdŽiuvu-

Pleszikai Daro Kratas 
Ir Pleszia Žmones

90,000 Isztremtuju
Sugryžo Namo

Gerove sugryžo daugeliuose

Kaunas.— Czionais teismas1 
ana 'diena sprendė kelias bylas 
kurios nurodo kokia naujoji 
gadyne Sovietu Lietuvoje, 
Kažkokie Vlad. Bartoszevicz-

geismais bus tėvams ir visuo- miesteliuose kur kasa anglis ir pus, Vlad. Szemis ir Jonas Kor- 
koke, aplinkinėje Pititisburgho, |menei. Jau sziadien turime to

kiu tėvu kurie turi suaugusius kur sziadien kasyklos ir koksi-' linkės ir Pažaislio vafecziuje 
vaikus bet neturi jokios nau- nei peczei dirba gerai.
dos isz ju ne pagialbos ant se
natvės nes tieji vaikai po pla- 
czia Amerika reizuoja ir ne 
vienas ant kartuvių užbaigia 
savo gyvastį, kaip jau keli pa
baigė.

Daugelis tėvu ir isz dukrelių 
ta pati džiaugsima turi, rod- 
hauzes ir paleistuviu urvos pil
nos ju, kurios ju Italijonais ir 
Graikais trankosi isz urvos in 
urvą o keHos jau neteko gyvas- 
cziu nežinomu budu. Kokia pa
vyzdi turi dukreles isz nekuriu 
tėvu ir burdingieriu ? Tėvas už
imtas kasdieniniu darbu, ma
ma namie pusgirte ir kada to
kios motinos dukrele susilau
kia 12 ar 15 metu, tai daugiau 
iszmano ne kaip jos mamyte.

Jeigu savo vaiku neprižiūrė
site, tai ant senatvės gero netu
rėsite. — Vargsite ir verksite 
bet jau bus po laikui kada sū
nelis suspirgęs ant elektrikines 
kėdės arba dukrelei kokis ma
karonas nutrauks sprandą.

sakas išvažiavo ia Kauno rlpy-

Apie! 
26,700 anglekasiu dirba 50 ka
syklose minksztu anglių ir apie 
7,300 keksinei peczei dirba die
na ir nakti ir da daugelis kitu 
ketina pradėti dirbti. Mieste- 
Idi, kurie buvo apleisti isz prie
žasties bedarbes, sziadien gy
vuoja ir darbai jose prasidėjo 
ant gero. Apie 32,000 darbinin
ku sziadien turi darbus ku
riems iszmokama apie 3,500,- 
000 doleriu ant menesio.

Tūlas skaitytojas, isz Balti- 
mores, aprašinėja akyva klau
symą kuris dasilyti mus visus 
czionais Amerikoj — tik pa
klausykite jo nuomones apie 
tai:

“Jus rašote kad didesne 
dalis gyventoju szios žemes ne
uždirba daugiau kaip po 30 
doleriu ant sanvaites.

O toji moterele, kuri rugoja 
kad jos vyras uždirba tiktai 30 
doleriu ant sanvaites, tai pri
valo džiaugtis kad jos vyras 
tiek da uždirba nes didesne da
lis žmonių neuždirba ne puse 
tiek. Paprastas darbininkas 
uždirba po 40 centu ant valan
dos o jeigu jis dirba po deszimt 
valandų per diena tai uždirba 
tiktai keturis dolerius ant die
nos o ant sanvaites 24 dolerius. 
Bet ir tai butu da tik puse bė
dos jeigu tik duotu dirbti po 
szeszes dienas ant sanvaites 
bet daugeli kaitų dirba tiktai 
po tris dienas todėl uždirba tik 
po 12 doleriu ant s'anvaites. 
Reikia žinoti ir tai, kad neku
rtos szeimynos turi po 7 ir 9 
vaikus kurie da neklausinėja 
kaip reikia gyventi idant ne
turėti skolų.

Yra ir tokiu dirbtuvių kur 
moka tik po 35 centus ant va
landos o ir tokis darbas yra 
sunku gauti — ir tai vadinasi 
geri laikai Amerikoj! Kapita-I 
Irstai nesirūpina kaip fabrikai 
ir kasyklos dirba juk jie turi ir 
taip užtektinai pinigu ir ne
mirs isz bado.

Asz jau esmių senas žmogus 
todėl apie save nesirūpinu; 
prisidirbau invales Amerikoj, 
per 40 metu ir sziadien neturiu 
nieko ant senatvės. O kaip ne- 
Ituresiu duonos, tai kulka in 
galva! o duszia eis pas poną 
Dieva ir bus pabaiga su tais 
“gerais laikais”. Asz nepra
šysiu duonos nuo nieko, no- 
rints turecziau mirti nuo ba-

Amerikontszka liuosybe!
Tokio gerbūvio ir tokios 

laisves ne tik politikoje bet ir 
tikėjime nesiranda ir nebuvo 
ant svieto, kokia mes turime 
czionais Suv. Valstijose. Jolds 
sklypas neturi tokios laisves 
kokia mes turime ir toji laisve 
buvo sergėta per szimtus me
tu.

Laisve tikėjime, spaudoje ir 
iszreiszkime savo nuomones, 
kokia kožnas turime, yra tai 
isztikruju Dieviška dovana ir 
žmogus isztikruju stojosi ant 
tikrųjų cielas, pabaigtas žmo
gus.

Bet prispaudime, kokis da
bar vieszpatauja Italijoj, Vo
kietijoj ir Rusijoj, žmogus ten 
yra tiktai puse žmogaus. To
dėl Amerikoniszki darbinin
kai, pramoninkai ir visa (tauta 
privalo stoti kaipo vienas žmo
gus apgynime tosios laisves 
kuria mums davė Amerikonisz- 
ka laisve—demokracija.

Todėl, ar-gi neprivalo ding
ti isz tarpo musu visokį strei
kai ir neužganadinima’i kad 
kožnas galėtu stoti apgynime 
ir prisidėti prie vienybes ir 
taikos?

Juk turime juodas pletmas 
ant tosios Amerikoniszkos 
laisves. Taip yra — bet ar ne
siranda ir pletmai ant saules ?

Todėl pats protas parodo ir 
iszmintię. kad visa Ameriko- 
niszka visuomene — daugiau
sia darbininkai — privalo sto
ti kaipo mūras apgynime savo 
didžiausiu privilegijų, tai yra 
Amerikoniszkos ukystes.

Neišnaudokime tos auksi
nes laisves ir nepaniekinekime 
ja kad ateityje nesigailetumem 
kad ja paniekinome nes tada 
bus per vėlai, taip kaip Vokie
tijoj, Italijoj ir Rusijoj.

T . • rri’ Įsakau: “Žegnokite®, bueziuo-
Laivoriu Khubas jkHe 1)icva_ 1IC tai’asz jlimis, 

ISzalin su visa skrynia!” Ta 
|akimirka tik sužvangėjo isz a- 
Įkiu, o asz taip persigandau, 
Ijog sustyrau vietoje ir paskui 
Į vos atsigavau. Aišku, tai bu
vo užkeikti pinigai.

Mano sena® diedukas taip 
pat pasakojo apie indomu nuo
tyki. Kaip jis 'dar pusbernis 
buvo, Kauno-Radviliszkio gele
žinkelio dar nebuvo, lodei Rad
viliškio ir kituose miesteliuo
se buvo paczltas. O paežiuose 
tais- laikais būdavo po kokia 10 
arkliu, penkios szeszios karie
tos ir koki penki samdyti ber
nai, vadinami pacztoriai. Taigi 
tie pacztoriai—ar jie patys ma
te pinigus degant ar isz senu 
žmonių pasakojimo žinojo, kad 
tarp Padviliszlrio ir Kotiiszkio 
kaimo didžioje lomoj buvusios 
pakastos trys baczljois pinigu, 
buk nuo kažkokio didelio karo 
laiku.

Tai ir susitarė penki paczto
riai, pasidirbo ilgus geležinius 
sztinpelius ir viena vasaros va
kare nuėjo in didžiąją loma 
jieszkoti paslėpto aukso. Su
stojo greta vienas kito ir eme 
baldyti žeme. Bade kokia va
landa, kol allsibade netoli pini
gu, beit tuno pat laiku žiuri—nuo 
Sziauliu atvažiuoja kokia de- 
szimts karietų. Pacztoriai pa
rnešto darba ir bėga in Radvil
iszki, vadinasi, reikia kinkyti 
arklius ir vežti ponus toliau. 
Parbege namo, klausia, kas va
žiavo. Nagi niekas nevažiavo 
ir niekas nebuvo. Pacztoriai 
tuomet suprato, kad turėjo rei
kalą su! (iškeiktais pinigais.

Kaip vedė per didžiąją loma 
geležinkeli, tai žemeje per pus
antro metro gilumoje rado ’ka
riškus senoveis ratus.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Moskva, Rusija.-Pagal Rus- 
iszIka-Vokiszkaisutarti, 'tai dau-1 
giau kaip 90 tukstaneziai žmo
nių isz Lenkijos, Lietuvos, Es- 
tonijos ir Latvijos1, sugryžo ad
gal in savo tėviškes. In laika 
keliu sauvaieziu 21,343 liuasaii ir 
Lietuviai, kurie buvo apsigy- 
viena Klaipėdoj ir Suvalkuose 

.sugryžo in Rusija. Lietuviai ii

Žinodami, kad Sovietisžkiems 
komisarams viskas leidžiama, 
jie pasivadino komisarais', ir 
Rusiszkai kalbėdami eme dary
ti kratas. Pasiemia laikrodžius 
pinigus ir kitokius vertinges
nius daiktus, jie nuėjo tokiu 
pat kratų dairyti pas kitus ūki
ninkus. Nusigandę komisaru 
titulu ir dar girdėdami, ka|d 
kalbasi Rusiszkai, ūkininkai 
•nedriso prieszintis įtokioms 
kratoms; apvalė kelis Pažaislio 
ūkininkus, iszie komisarais pa
sivadinę vagys nuėjo in Viesz- 
kuno kaimo restoraną, kur eme 
girtuokliauti. Kilus triukš
mui, insikiszo policija, bet ir 
ežia vagys pasivadino komisa
rais. Turėjo būti paszalukti net 
Raudonosios armijos kariai, 
bet ir sziemis buvo pasakyta, 
kad turima reikalo su ko
misarai®, aisti maltais isz Mask
vos. Visa apgavyste buvo isz- 
ai'szkinta ir naujosios gadynes 
komisarai atsidūrė kaltinamų
jų suole. Vienais komisaru nu
teistas dviem, o kiti du, pusan
trų metu kalėjimo.

Ta pat diena Kauno apygar
dos teismas svarstė St. Dam
brausko byla. Ir szis krimina
listas, žinodamas, kad okupan
tams viskas leidžiama, pasiva
dino GPU žvalgybiniinku. Jis 
vaikszcziojo po krautuves ii 
prisidengęs GPU valdininko 
vardu, eme nemokamai invai- 
riu prekių. Kaip “Tarybų Lie
tuva” raszo, Dambrauskas isz- 
vilibjes isz Kun. Kapocziaus 
200 litu, o pralota Janiulevicz- 
iu, Vaikelio Jėzaus Draugijos 
pirmininką, iszkvdtes daryda
mas jo instaigoje revizija. In- 
domiausia 'tai, kad toje draugi
joje savivaldybių departamen
to revizorius J. Noirkaitis tik
rai daro revizija. Bet szis val
dininkas, prisibijodamas Dam 
braiuisko, pasivaidinusio GPU 
valdininku, nesiprieszino, kad 
tuopai laiku ir Dambrauskas 
eme daiyti revizija. Tokiu bu
du isz praloto Januszevicziaus 
irgi buvo iszviliolta pinigu. 
Dambrauskas nuteistas pusan
trų metu kalėjimo.

Szie altisit'ilrimai parodo, ko
kia baime Lietuvos gyvento
jams gali invaryri invairus 
sukeziai, jeigu jie pasivadina 
komisaru arba GPU valdinin
ku vardais.

Vokietija skaitliuje 67,800 su
gryžo adgal.

250 Japonu Likos 
Užmuszti

Hong Kong, Kinai.— Dau
giau kaip 250 Japoncziku likos 
užmuštais ir daug kariško 
materijolo sunaikinta, kada 
trūkis kuriame važiavo, likos 
isznesztas in padanges per di
namitą, kuri Kinczi'kai padėjo 
ant geležinkelio. Trūkis ėjo in 
Kantoną ir nelaime atsitiko ar
timoje Yocliow, Hunan provin
cijoj.

Narei Laivoriu Kliubo, 
Amerikoj, in kuri priguli ne 
tik prasti laivorei bet ir ka
pitonai, kada instoja in szita 
kliuba turi atlikti visokius 
bandymus isztirti ar yra tin
kami būti nareis ir turi 
plaukti szitam kubile.

KA SENOVISZKI 
ŽMONYS PASAKOJE

Apie Užkeiktus Pinigus

Kolera Platinasi 
Kinuosia

Hongkong, Kinai.—Nuo nau
jo meto, kolera baisiai pradėjo 
platintis Kinuosia ir jau tuk- 
stancziiaii žmonių serga ir mirš
ta po dešimts ir daugiau kas 
diena. Daugiausia miršta vai
kai ir molteres, neis neturi a'tsa- 
kanezio maisto.

ATSAKYMAS.

A. M., isz Ambridge, Pa. — 
Kas kišasi apra'szimo apie pri
ėmimą buvusio prezidento Lie- 
tuvois, p. Ant. Smetono, naujie
na paėmėm isz laikrasz- 
czio “Keleivio” apie jo priėmi
mą, tai ne musu kalte, nes taji 
straipsni isstraiukem isz ‘Kelei
vio’ ir taip indejome kaip bu
vo jame patalpyta. Jeigu ‘Ke
leivis’ sumelavo paduodamas 
apie taji atsitikima, tai ne mu
su kalte. ‘Keleivis’ pats ima 
tai ant savo atsakomybes.

Su Mielu Noru

—o--
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

ANT GAVĖNIOS.

Pribuvo in Amerika buvusis
Lietuvos prezidentas, Antanas 

(Smetona, isz Lietuvos, kuris
po užėmimui Lietuvos per Bol- 
szevikiszka Rusija, turėjo ap
leisti savo tėvynė, išvažiuoda
mas in Vokietija, po tam in 
Pietine Amerika o isz ten in iszsibaige. 
Suv. Valstijas.

Badai jis apvažines visas skaityti ir 'kitus kalbinu prie 
užisiraszimo, taip puikaus laik- 
raszczio.

Ka rašo Ona Zarankiene isz 
Mollenauer, Pa., — Siuncziu 
tamisltoms užmoke'sti už laik
rašti “Saule” kurio laikas jau 

Jusu laikraštis
man labai patinka, kiuri myliu

Lietuviškas kolionijas nuo 
Bostono lyg San Francisko, 
kad paraginti Lietuvius ant 
atgavimo tėvynės,Lietuvos.

lUIMIIH

— Praszau ponios, vienas 
ponas norėjo mane pabucziuo- 
ti.

— Isz kur žinai kad jis norė
jo pabucziuoti?

— Na, kad pabucziavo.
— Tai kam sakai, kad norė

jo pabucziuoti?
— Nugi, kad nebutu norėjas 

tai nebutu bucziaves.

§ Pažiūrėkime pirmiausia
Koki priėmimą tose kolioni- ant saves o saugokimės sūdyti privadžioti o patys nenorime 

jose Smetona turės tai turime; kitus. 1 kad mums kiti privadžiotu.
laukti pasekmes jo keliones.

§ Mes norime idant kitus

1 kad mums kiti privadžiotu.
§ Gerai daro tasai kuris ge- § Daugelis žmonių mislina 

ro visuomenei daro, negu sau kad laisve yra del to, kad nau- 
SKAITYKIT1 ‘SAULE’ PLATINKI!! gero darytu. I doti'S isz artimo.

Senesni žmones dar ir dabar 
pasakoja apie žemeje paslėptus 
užkastus užkeiktus pinigus. 
Daugeli tu lobiu žmones inval
idais laikais btave radę, tik ne
galėje ju iszimti. Esą kita kar
ta žmogus pinigus jau atsikasi- 
daves pradedaves juos skaityt, 
bet tuo laiku kažkas imdavos 
ji smaugti ir lobio radėjas mes- 
daves puodą su pinigais atgal 
in duobe ir vėl Užpildavęs že
mėmis. Po to tokiam žmogui 
pasidarydavę lengviau ant 
szirdies.

Vienas senis (pasakojo toki 
atsitikima.“Važiuodami vaka
re pamatėm, kaip vienoj vietoj 
žybtelėjo liepsna. Žybtelėjo 
viena karta, Įrita, treczia.

Žinai ka, Simonai, sako ma
no draugas. Pasižymėkime 
szita vieta, o rytoj vakare eisi
me kasti, neis ežia dega pinigai.

Taip ir padarom. Kita vaka
ru išgėrėme bonka degtines ir 
išėjome. . In vieta atėjome a- 
pie vienuolikta valanda. Vakar 
pasižymėta vieta surajdome 
greitai. Na ir valiai in darba. 
Pakasėm duobe per viena kita 
lopeta, įtik žiūrim prieisz mus 
ant duobos krašto stovi žmo 
garis griaueziai. Isz baimes 
mums net akyse pažaliavo. Mu
du isz duobes, griaueziai vytis. 
Vijosi iki pat mušiu kaimo lau
ku rubežiau®. Po tokio atsiti
kimo mudu ilgai pasirgome, o 
pinigai, turbut ir sziadien ten 
tebėra..

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris
tus©. 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 
Seraphiškas Officium, 10c. 
Novena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
czia usiosios Panos Mari jos,10c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“VAINIKĖLIS,” Katalik
iška Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..5O^ 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Žmonose ir dabar atsiranda 
pasakojimu apie pašieptus pi
nigu:®. Estą didžiojo karo laiku 
kaip Vokieeziai apie Lygumus. 
Pakruojį, Radviliszki apsiautė 
daug Rusu, tai pastarieji maty
dami, kad paklius in nelaisve, 
kažkur tarp Jasvilaicziu ir 
Kauksnuju kaimu miszke po 
didžiuliu ąžuolu paslėpė 'dideli 
katilu auksiniu pinigini.

Szios kartos 'žmones in to
kius pasakojimus mažai dome
sio tekreipia, bet senieji amži
nai svajojo surasti Užkeiktus 
lobius ir kaip nors juos pasiim
ti.

Sziadien žmones užkeiktu lo
biu nojieszko, o pinigėliu 'sten
gia®! uždirbti savo slunkių dar
bu. ,

★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★

★ 
★

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

:64 pus., Did. 5x7col 
: Tiktai, 10c.
★ 
★

i

I“SAULE ”
MAHANOY CITY, PA. 
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Kitas, senukais 90 metu, apie 
užkeiktu'® pinigus papasakojo 
toki atsitikima, sako buvau dar 
aipie20 metini vaikinas ir mėgda
vau pavakaroti po svetimus 
kaimus. Viena karta grįžtu iš i 
vakaruszku apie vienuolikta 
valanda. Staiga kelia man pa
stojo dvi merginos ir taip įpri- 
ilsusios, kad vos 'tik kalba. Ant

. ■ Ikelio pasideguisios nemaža 
skrynia. Pririjęs sakau, labas 
vakaras, jois laltsako, labas, la
bas,—isz kur grižlti jaunuoli?.. 1 
Sakalu', taip ir taip, buvau va
kar usz'kose, dabar grįžtu namo. 
Gerai, sako jos, pabueziuok 
mudvi po tris kartus, mes tau 
atiduosim szita skrynia. Asz 
pažiurėjau in jais, visai nepa,- 
žinsltamos mergos. Mergas bu- 
cziuoti nelabai mėgdavau, o

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
Dalejdus

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

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

DABAR, TIKTAI $100

“SAULE” Mahanoy City, Penna.
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GERIAUSIA DALELE
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Pusiaunakti musze miesto 
laikrodis mieste Galais, Pran
cūzijoj. Tai buvo Lapkriczio 2 
diena 1622 metuose. Miesczio- 
nys ir amatninkai, nuilsę nuo 
dienos darbo, miegojo sunkiu 
miegu, nesirūpindami apie tai 
kad smarki viesulą su lietum 
ir sniegu szniokszte ir szvilpa- 
vo lauke.

Gaitvese vieszpatavo tamsu
mas, nei viena žvaigždele ant 
dangaus nežibejo, nei vienas 
žiburėlis danguose nesublizge- 
jo. Sakau nei vienas... bet kly
stu. Gatves Mininia kampe, 
priesz karalisakus palocius ir 
plečiu, buvo didelis, keliu 
augsztu namas. Tai buvo viesz- 
butis po vardu “Prancūzijos 
Tolerio”, kuriame paprastai 
apsistodavo Angliszki pirkliai. 
Tuo (tarpu tu namu viename 
lange mažas žiburėlis blizgėjo. 
Jis apszviete kambarį, pono 
Maillefort, teisingo ir doraus 
pirklio, ne tiktai savo mieste 
bet ir už rubežiaus visur pla
cziai žinomo.

Doras tasai žmogelis rodos 
buvo suspausitas sunkaus liūd
numo. Spartas ant stalo, po- 
pieromis apkloto, iszbales ir 
sunykęs sėdėjo kasžin apie ka 
toki giliai mislydamas. Laikas 
nuo laiko szluoste nuo kaktos 
bėganti szalita prakaita ir isz 
jo krutinės drebanti žodžiai 
veržėsi:

— Esiu sunaikintas... be atei
ties... be vilties!... Kokia ne
laime !... Kaip tas viskas patai
syti!... ^k, kas-giJįo, tikėjosi?

Ponas Maillefort labai dide
lius skausmus kentėjo. Kad 
staiga nakties (tyloje, ant ka- 
ralisžko pieniaus pasklydo bal
sas su patarimu kokio tai mu- 
zikaliszko instrumento. Nak
ties sargas tai szauke (tokiais 
žodžiais:

“Kelkitės jus, katrie mie
gate o melskitės už numiru
sius!”

Ponas Maillefort papurtė su 
gaiva ir kareziai nusijuokė.

Melstis už numirusius! Ga
lėt u-gi jis apie tai mislyti, jis, 
pirklys, apsunkintas reikalais, 
gyvenantis nuolatiniame susi
judinime... Ponas Maillefort 
nebuvo pagonis, turėjo jis (ti
kėjimo manta, už jokius pini
gus nenorėtu jis Nedeliomis 
Misziu Szv. arba Velykines isz- 
pažinties apleisti bet daugiau 
ko nuo jo reikalauti, ypatingai 
dar (tokiose aplinkybėse,

* butu jau to visko perdaug.
II.

Tai-gi kas atsitiko?
Didele nelaime ant jo nukri

to. Nuo nekurto laiko visokiais 
nepasisekimais kankinamas, 
dabar pakele tokius didelius 
nuostolius kad visas jo turtas 
pražuvo.
“Lilia,” jo garsus laivas, 

brangiu tavoru prikrautas 
plaukiantis in rytinius krasz- 
tus, su žmonėmis ir su tavorais 
ant mariu susidaužė ir. nu
grimzdo. Ir taip paskutine jo 
viltis buvo sunaikinta. Toji ži
nia ji visa pefeme neapsako
mu sopuliu. Galime-gi stebėtis 
kad jis buvo abejingas ant du
sziu nusiskandimo, kurios su 
tuo svietu buvo persiskyrusios! 
Užgimė ilgas tylėjimas. Pono 
Maillefort misl'ys sugryžo prie 
savo reikalu, neatneszant jam 

tai

szmotas aukso, nupuolęs ant 
žemes.

Ponas Antanas Maillefort, 
kuris neseniai dar rieszkuczio- 
mis aukso pinigus pilstė, pasi
lenkė ir pakele fa aukso .szmo- 
ta, sakydamas:

— Tai paskutinis... Isz viso 
mano turite pasiliko tik tasai 
vienas szmotas.

Tegul-gi tasai aukso szmo-' 
tas bus del mirusiu, tegul jis 
jiems priklauso. O Dieve, kaip 
tai bueziau asz laimingas, kad 
galeeziau del ju ka nors dau
giau padaryti! Ir ponas Mail
lefort, pažiurėjas in Dievo Mo
tinos paveiksią kabanti ant 
sienos, aitsiklaupe. O motina, 
nuliudusiu suramintoja, sztai 
asz, nuliūdęs ir .sopuliu su
spaustas, atkreipk savo malo
ninga. aki ant manės ir palai
mink mane. Duok man atjesz- 
koti nors maža dalele prarasto 
turto o prižadu kad apie ken- 
tanezias duszias niekados ne- 
pamirsziu. Ta-gi ypatinga auk
so gabala paaukosiu už priete- 
liu, kuris paskutinis ant Dievo 
sūdo bus paszauktas.

III.

jokio suraminimo ir palengvi
nimo.

Kad staiga sargo balsas vela 
atsiliepė:
‘‘'Kelkitės jus, katrie miegate 

o melskitės už numirusius!”
Sargas buvo kitame pieniaus 

gale o vienok jo žodžiai aisz- 
kiai buvo girdimi.

Tas poną Mailleford padare 
nekantriu — beveik ruseziu. 
Jis pats kentėjo, taip jautėsi 
nelaimingu ir, esant tokiame 
padėjime, negalima apie kitus 
mislyti. Teisybe, ponas Maille
fort buvo sunkiu sopuliu su
spaustas bet kam-gi tiek daug 
nusiminti? Jis dar buvo jau
nas ir gera sveikata džiaugėsi, 
prie dai'bsztumo ir pasisekimo 
galėjo dar gražius turtus .susi
krauki.

Jo vardas jokiu piktu dar
bu nesuteptas, jo teisingumas 
ir dorumas placziai visur žino- . 
ma, taigi tas viskas dar galė
jo jo nelaime pataisyti.

Trecziu kartu pasigirdo pa
naktinio rimtas balsas:

“Kelkitės jus, katrie ilsitės 
o melskitės už numirusius!”

To jau perdaug, pamislijo 
sau ponas Maillefort ir pakilęs 
pradėjo placziais žingsneis po 
savo kambarį vaikszczioti. 
Balsas nutilo. Aplinkui viesz- 
patavo tyla. Nenoromis jo mis- 
lys nusikreipė kiton pusėn.

Atsiminė jis savo gimdyto
jus ir prietelius kurie buvo per
sikėle in ana svietą. Pamate 
savo gerbiama tęva, savo mie
la motinėlė, ' gulinczius ant 
smertelno patalo, iszgirdo ju 
dejavimus, ju paskutinius pra- 
szymus.

— Nepamirszik musu, mielas 
vaikeli, — kalbėdavo jie. — 
—Turėk susimylejima ant mu
su dusziu idant mus Dievas in 
savo Rojų teiktųsi priimti. 
Melskis už mus daug ir storo- 
kis kad ir kiti už mus melstų
si nes mes jau patys del saves 
nieko negalėsime padaryti.

— Prižadu Itai jums — at
sake Antanas.

O kaip jis ta prižadejima da- 
laike?

Deja! Privalėtu del savo di
desnes gėdos iszpažinti kad 
niekados' jo malda už tuos 
brangius mirusius prie Dievo 
sosto nekilo, kad jokiu Misziu 
Szv. už ju duszias nenupirko, 
jokios almužnos už juos uba
gams in rankas nesudėjo.

Bot ir kitos duszios turėjo 
tiesa nuo jo pagelbos reikalau
ti. Duszios giminiu, priedeliu 
ir tarnu ezyseziaus liepsnose 
dejavo ir prie jo tiese savo 
rankas, praszydamos sau pa
gelbės.

O jis kietaszirdis apie tuos 
biednus kalinius užmirszo.

Ir dabar dar ant to laivo, ku
ris jo reikalams tarnaudamas 
pražuvo, kiek tai duszeliu per
sikėle in ana svietą ir reikala
vo pas ji pagelbos.

Kas-gi už anas melsis? Kas- 
gi n ors viena skatikėli už tas 
duszeles paaukos? ............—

Sunkus suomenes graužimas 
palytėjo jam jau ir taip sužeis
ta szirdi. Suprato savo kaltybe 
ir muszdamas sau in krutinę 
praszneko:

— Ka-gi galiu del ju pada
ryti? Kaip turiu jas gelbėti? 
Neturiu jau nieko... nieko...

Tuo (tarpu pamate ka toki 
blizgant ant grindų. Tai buvot

Tuo tarpu subelsta in duris 
ir Ponas Maillefort pasikėlęs 
nuėjo atidaryti. Duryse stovė
jo vyras gana patogus, nuo ko
jų iki galvos apsisupęs plos- 
cziumi nuo kurio lietaus van
duo stovėjo priesz ji. Lempos 
szviesa apszviete jo mirtinai 
iszbalusi.

Nepa'žinstamas ji pasveikino 
ir tarė:

— Ponas Antanas Maillefort, 
atleisk man kad toje valando
je ateinu. Gal manes nepažins- 
ti?

Jei neapsirinku, esi ponas 
Von der Risdale, (turtingas 
bankierius isz Amsterdamo, .su 
kuriuom turėdavau daug geru 
santikiu.

— Taip yra.
— Ar galiu paklausti isz kur 

man toji malone kad poną ga
liu matyti, — tarė Maillefort— 
užmirszdamas kiek tasai apsi
lankymas buvo stebėtinas ir 
nepaprastas.

— Ateinu pasakyti tau, ma
no mielasis Maillefort, puiku 
reikalą.

Ponas Antanas liūdnai pa
kratė galva.

— Man pasakoti apie reika
lus ! Tai-gi nežinai kokia mane 
nelaime patiko? Esu biednas, 
sugriautas, be jokio turto, be 
iszgialbejimo.

■Szvieši akis Von der Risdalo 
praszvito, matydamas aukso 
gabala, gulinti ant stalo.

— Esi pražuvęs — prabilo — 
o ežia kas?

— Tai viskas, ka turiu.
— Tai gali but papėdė nau

jiems turtams.
— Tasai aukso gabalas ne 

man priguli. Jis paskirtas du- 
szioms, kenezianezioms ezys
eziuje.

Tai kas kita. Dalaikyk savo 
prižadejima, ponas Antanai 
Maillefort. Tikėk man, duszios 
kenezianezios ezyseziuje yra 
biednesnes už tave. Ir pridūrė : 
Asz czionai ateinu su kita pro
pozicija. Sztai skaityk ta per- 
gamina ir pasakyk man ar su
tinki ant tos draugavęs. Bet 
sikubinkrs nes man laikas yra 
labai brangus!

i Ponas Antanas paėmė per- 

gamina ir skaitė:
“Žemiau pasiraszusieji.
Ponas Maillefort, pirklys isz 

Caais ir Von der Risdale, ban
kierius isz Amsterdamo, sutve-
Į-Į. sekanezia. pirkliszka bendro- na. Ar-gi tai nebuvo tas ste- 

. ve, kuri turi trauktis per iszti-1 buklingas daigias?
,sus metus: prasideda nuo 2 d. 
Lapkriczio, 1622 metuose, per 
pusiaunakti o pasibaigs 2 d. 
Lapkriczio, 1623, ta paezia va
landa.

Ponas Von der Risdale au
kauja suma 20 tukstaneziu du
katu ant pirklystes ponui An
tanui Maillefort, kuris priža
da per ta laika suvartoti visus
doriszkus budus, idant toji su- davosi. 
ma didžiausia nauda atnesztu. 
Uždarbis isz tos sumos bus pa
dalinta lygiai ant dvieju daliu. 
Pirmutine visa dalis bus pa- 
szvensta almužnai, Misziomis 
szventomis, maldoms ir' ki
tiems geriems darbams už du
szias ezyseziuje kentanezias, 
antra dalis, ant kurios ponas 
Vau der Risdale visas savo tie
sas iszkloja, pasilik locnastimi 
pono Antano Maillefort.

Pasiraszyta:
Von der Risdale.”

— Ar sutinki su tos bendro
ves sanlygomis? — paklausė 
Amsterdamo bankierius.

— Isz visos szirdies, — atsa
ke nustebintas ir nudžiugintas 
ponas Antanas Maillefort.

— Pasiraszyk, mielas prie- 
teliau. Sztai dvideszimts tuks
taneziu dukatu.

Holandas mete ant stalo 
krepszi aukso, kuris ant stalo 
metalo atbalsiu suskambėjo. 
Ponas Antanas pasirąsze ir ant 
Holando reikalavimo pergami
na paslėpė in kiszieniu.

— Dar žodis, — tarė bankie
rius. — Musu bendrove bus už
laikoma paslaptyje ir per visa 
laika, jos gyvavimo, t. y., per 
isztisuis metus nes su savimi jo
kiu savitarpiniu santikiu netu
rėsime. Jeigu praslinkus me
tams dasižinosi apie mano 
smerti, noriu idant tu butum 
iszpildytoju mano valios kas
link ikentaneziu ezyseziuje du
sziu.

— iStengsiuosiu viską iszti- 
kimai iszpildyti, ka man tiktai 
liepi. Ar man tai prižadi, po
nas Antanai Maillefort?

— Iszkilmingai prižadu 
priesz 'Nukryžiavota.

— Pirklys parode Muka ir 
Dievo Motinos paveikslu, ka- 
banezius ant sienos ir dar pri
dūrė:

— Kaslin tos dalies, kuri
man priguli, prisiekiu priesz 
Dieva, kad ja praleisiu dau
giausiai už mirusiu gelbejima, 
būtinai savo giminiu ir priete- 
liu. 4

Neužmirsak apie apleistąsias 
duszias — tarė ponas Von der 
Risdale. Dabar atsisveikinu su 
tavimi, velydamas tau laimes 
ir pasisekimo. Turėsi nuo ma
nės žinia czionai, toj paezioj 
vietoj, pusiaunaktyje, 2 d. Lap
kriczio, 1623 metuose.

Praslinko metai kaip viena 
diena. Isztikimas savo priža
dėjimui ponas Antanas Maille
fort, kiek tai priesz nurodyta 
valanda sėdėjo savo kambary
je, vieszbutyje “Prancūzijos 
tolerio.” Doras žmogus buvo 
insziles. Viskas isz jo pažiūros 
rodė jog jis savo senus turtus 
atgavės ir vela palikes turtin
gu.

Aplinkui ji gulėjo krepszei 
pilni aukso ir sidabro. Tenai 
buvo pilna visokiu pinigu isz 
visu svieto krasztu.

Ponas Antanas iszpyle pini-

gus ant stalo isz kre^ąziu.ir vi
sus padalino in dvi dalis. Kož- 
noje dalyje buvo po 800,000 
Prahcuziszku franku. Tie 20 
dukatu atnesze labai gera pel-

Be abejones kad ponas Mail
lefort. nesigailėjo nei laiko nei 
sunkenybių kad ta suteiktajam 
suma atsakahcziai sunaudoti. 
Jis vede pirklyste su Anglija, 
Italija ir Iszpanija. Produktus 
isz Rytu, isz Azijos ir Austra
lijos salų in Europa pant rauki- . 
nėjo ir kiekvienas jam užsiėmi
mas su Dievo palaiminimu se'k-

Ąk, kode! tokios kilnios do
rybes brolio Antano negalima 
sekti!

Tie žodžiai skambėjo isz opa- 
Ito lupu, kada brolis Antanas 
buvo sudėtas in kapus.

GALAS

— Kas-gi tame stebetino, — 
kalbėjo jis karta, tartum Dva
sios szv. apszviestas. — Ar-gi 
ezyseziaus duszios mums ne- 
pagelbsti? Juk ir anas prie sa
vo bendroves priėmėm.

Toji mislis jam pridavė 
darbsztumo ir stamanitrumo ta
me užsiemime. Atėjo laikas isz- 
pildyti bendroves sanlygas. 
Ponas Antanas Maillefort lau
ke Amsterdamo bankieriaus. 
Tuo tarpu subelsta in duris. 
Tai buvo vieszbuczio tarnas: 
atnesze jis pergamina su rau
donu laku užpeczefyta. Ant pe- 
czeties matėsi kryžius. Nepa- 
žinstamas jam perdavė perga
mina.

Ponas Maillefort su dreban- 
czia ranka, perlauže peczeti ir 
skaitė:

“Bankierius Von der Ris
dale užmigo Vieszpatyje 2 die
na Lapkriczio, 1622 metuose, 
apie pusiaunakti. Nepamirszk 
to prižadėjimo... Mielaszirdys- 
tes del numirusiu!”

Tai buvo viskas. Ant tos ži
nios ponas Antanas Maillefort 
persigando ir negirdėtai nusi
stebėjo. Ar-gi tai numirėli ma- 
cziau? — klausė pats saves. 
Ar-gi tai su numirusiu bankie- 
rium apie reikalą kalbėjausi? 
Tame nebuvo jokios abejones.

— Jeigu jau taip, — tarė po
nas Maillefort, — tai su Dievo 
pagialba dalaikysiu savo pri
žadejima. Pono'Von der Risda- 
■lo auksas bus iszdalinltas kuni
gams, kiiosžtoriams, biedniems 
keneziantiems ir visiems nelai
mingiems, paniekintiems. Kaip 
dangiszka rasa tasai auksas 
nukris ant ezyseziaus liepsnų, 
apszaldins baisius skausmus 
ir daguma kaliniu nuves in 
dangaus karalyste.

Kaslink mano paties aukso, 
negaliu geriau ji sunaudoti 
kaip tik paaukauti kenezian
ezioms duszioms. Tai ju pavel
dėjimas, tai auksas joms pri
gulintis net iki pasikutiniam 
pinigėliui. Man mirsztant no
riu būti tik ant tiek turtingas 
kiek man davė mirusis Amster
damo bankierius. Viskas bus 
atiduota už kenezianezias du
szeles. Ponas Antanas Maille
fort buvo tai žmogus pilnas 
pagarbos jis mokėjo savo duo
ta žodi dalaikyti. Jis savo tur
tus sunaudojo mirusiu skolų 
apmokėjimui.

Kada, po dvideszimts metu 
vėliau, kūnas vienuolio Anta
no Maillefort buvo viename 
Flandrijos Ikliosztoriuje laido
jamas, apatas, sopuliu sujudin
tas tais žodžiais prakalbėjo:

— Melskimės už mirusiųjų 
prieteli!

Brolis Antanas turėjo milži- 
niszkus turtus kuriuos dangu
je ant procento sudėjo. Tarp 
turtybes ir biednumo jis buvo 
apsirinkęs paskutine kaipo ge-j* 
riausia dalele. Szventos 'du-,* 
szios, kurias jis isz ezyseziaus $ 
kaneziu iszgelbejo, bus 
amžinas vainikas.

BALTRUVIENE

Tula moterele Ohajuj apie 
vaikina bėginėja, 

Insipuszinus in visur bambiliu 
važinėja,

Vaikai namie alkani, 
Nuskuria ir basi.

Toji bobele jau turi 40 metu, 
■O geltonos blekes ant dantų, 

Czeverykai nebile koki, 
Szirdeles, raudoni.

Apie puse tuzino vaiku turi, 
Ant tu sierateliu visai nežiūri, 

Ba tėvelio neturi, 
Kuris nesenei mirė.

Tai motina, kad ji prasmegtu, 
Kad kur sprandą nusisuktu, 
Meto pinigus nebaszninko, 

Jeszkosi sau vyro kito,
Ir jau po sudu buvo, 

Nubaust gavo.
Bujok, bujok tu bobele, 
Kvaila avies galvele, 

Netrukus pinigus praszpicuosi, 
Ir didelio vargo sulauksi. 
Pataisykie savo gyvenimą, 
Tegul būna tam valkiojimui 

gana,. ■ 
Nedarykie sarmatos del vaiku,

Nie del visu Ijtotuviu, • 
Tu mistini kaip vyra pa

laidojai,
Tai kaip ant szimto arkliu 

užsedai ?
O neiszmaiiele, visi juokėsi, 
Ir isz tavo pasielgimu 

piktinasi,
Jau ženklai senaitves ant snu

kio yra,
Jau kaip žmones sako: “tran- 

dai byra.”
Ar da tokia kvaila ilgai busi, 

Tykiai sėdėk, 
Vaikelius prižiūrėk,

O Dievuli mylėk, 
Tada žmones tylės,

Ir nieko blogo nekalbės, 
Ir tave mylės.
* * *

Jeigu motere savo vyra 
prižiūri,

Ir visame aki ant jo turi, 
Tai ne kas szpielis,

Ba yra didelis nabagėlis.
Nevalia nuolatos turi, 

Jeigu ant kožno žingsnio ji 
nužiūri.

★ 
★ i 
★ 
★ ★ 
★

jam ★

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
...IR MALDA...

Viesz. Jėzaus ir
/ \ Motinos Szvencz.J

Kaip (tai Vaterbiiri yra mo
terėle pasmelus,

Tai ir rūteles netikus, 
Jeigu žmogus in katros stuba 

ineina, 
Žinoma su reikalu nueina, 
Visaip tuojaus iszmislija, 
Nebuvusius daigius loja.

O ir girtis mėgsta,
Kad jai pinigu netrūksta, 

Kur tik ateina, juoku padaro, 
Ba visur kvailybe daro.

O gal kad nebūtu iszdžiuvus, 
Tai negeltu josios liežuvis, 
Gal in senatve susivaldys, 
Norints priesz smerti ap- 

įsimalszys.

Skaitykite “Saule”
Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
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laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 I
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Žinios Vietines Nelabai Bijo K arės Pavojaus

Szitie Angliszki laivorei ant torpediniu laivu mažai 
rūpinasi apie kariszka pavoju ir Vokiszkus submarinus 
nes kada turi laiko tai draugai juos apkerpa ir nuskuta ir 
užganadinti isz savo tarnystes.

— Pirma diena Apriliaus. 
Nesiduokite prigaut.

— Utarninke pripuola Ang- 
lėkasiu Szverite, >po vardu 
“Eight Hour Day” arba pa
nešimas nuo <kada prasidėjo 8 
valandų diena darbo.

— Antanas Andruseviczius, 
1102 E. Market uly., likos su
žeistas skaudžiai anglinėj sky
lėje per karuka kuris ji su
spaudė prie sienos. Likos nu
vežtas in Locust Mountain li- 
gonbute ant gydymo.
ir seserį Lietuvoje, seseruna, 
Juozą Ancerevicziu, barberi, 
Mahanojuj ir daug kitu gimi
niu. Prigulėjo prie Lietuvisz- 
kos parapijos czionais. Laido
tuves bus gal Ketverge su baž
nytinėms apeigoms. Velionis 
taipgi buvo senu skaitytojam 
“(Saules”. Sudedam ir mes sa
vo gailesti del likusios szeimy- 
nos nefekia vyro ir tėvo.

New Philadelphia, Pa. f Ka
zimieras Verbila, gerai žino
mas musu tautietis, mirė Pa- 
nedelio ryta po ilgai ligai na
mie. Velionis pribuvo in Ame
rika daug metu adgal ir užsi
ėmė anglekasiaut. Kitados gy
veno Mahanoy City, apsipa- 
cziavo su Rozalija Brukiute isz 
Mount Carmel, mieste Cumbo
la. Paėjo isz Suvalkų guberni
jos ir vals., Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos ir Strum- 
vagalves kaimo. Paliko paczia 
Rozalija, penkes veduses duk- 
teres ir du sūnūs, broli Juozą

< Isz Chicago, Ill.
—■ Rastas negyvais M. Gu

tauskas, po Nr. 3314 So. Aber
deen Ave. M. Oiesliak, kuris 
su velioniu gyveno skiepe, pa
sakojo, kad parėjės namo, jisai 
rado Gultauska gulinti ant 
grindai. Ji irikele in lova, ir 
kaiip grižo kiek vėliau, jis buvo 
negyvas.

—■ 51-mos ir Western Ave., 
Gage Park, automobilis suva
žinėjo ir sunkiai sužeidė 44 me
tu Lucija Masonis, 2500 N. 
50th uly. Automobili vairavo 
And. Polonek nuo 3646 W. 60th 
uly.

—• Ties 6760 Stony Island 
Ave., jaunas užpuolikas atėmė 
pinigine nuo p. June Zoris, nuo 
7550 Coles Ave. Joje buvo $10 
ir aufl<.sinis žiedas.
t Marijona Urboniute, 50 

metu amžiaus, Bridgeportiete, 
kuri buvo slunkiai sužeista au
tomobilio nelaimėje, prie 2Olos 
ir Emerald Ave., mire. Velione 
gyveno Nr. 2920 S. Union Avė., 
Bridgeport, su savo giminaite, 
Emilija Lazauskas. ■—N.

DARBO ŽINUTES

Belthlehem, Pa. — Bethle
hem Steel Co., dirbtuve užbai
gė straika ir visi 'sugryžo ad
gal prie darbu bet kitas strai- 
kas kerszina dirbtuvėje Lacka
wanna Buffalo, kur darbinin
kai yra neužganadinti isz dar
bo iszlygu.

Johnstown, Pa. — Cambria 
Mills, darbininkai, iszejo ant 
s'traikos skaitliuje apie 11 tuk- 
staneziu ir nedirbs pakol erge
lis ne bus visisžkai sutaikin
tas.

Milwaukee. — Allis—-Chal
mers pradėjo dirbti su 1,000 
darbininku, kuriuos, sergsti 
ppie 400 palicijantu.

P-A-U-L-I-N-A
♦^♦♦♦♦♦X***'!>*^**^********'***********X*

Paulina buvo motere berasz- 
te. Net savo pavarde jinai ne
mokėjo paraszyt.

O Paulinos vyras buvo atsa- 
komingas tarybų valdžios dar
bininkas. Ir nors jis buvo žmo
gus prastas, isz sodžiaus, bet 
per penkis mieste pragyventus 
metus asitryne ir visame ka
me pragudrejo. Ir ne tiktai pa- 
siraszyti, o velnias žino, ko jis 
nežinojo.

Ir labai jis varžėsi kad jo 
žmona buvo beraszte.

— Tu, Paulyte, kad nors pa
varde iszmoktum pasiraszyti, 
— kalbėjo jis Paulinai. — Ma
no tokia lengva pavarde, isz 
devynių raidžiu — Kuczkinas, 
o tu negali... nepatogu...

O Paulina, būdavo, mostelė
ja ranka ir atsako:

— Na, prie ko, girdi, man 
tatai, Joneli? Mano metai slen
ka isz lėto. Ranka specialiai 
nelinksta... Ant ko man dabar 
beSimokinlt ir raides vedžiot. 
Tegul vereziau jaunieji pijo- 
nieriai mokinasi o asz ir taip 
ligi senatvei dagyvensiu.

Paulinos vyras buvo žmogus 
nepaprastai visokiais reikalais 
užimtas ir daug laiko žmonai 
paszvenst negalėjo. Pakraipo 
jis galva, — e, — girdi, Pauli
na, Paulina... Ir tyli.

Bet viena karta vis-gi atne- 
sze Jonas speciale knygele.

— Va, — sako, — Paulyte, 
naujausis elementorius — sa- 
va-mokslis, sustatytas prisilai
kant vėliausiu metodu. Asz, sa
ko, pats tave mokysiu.

O Paulina tykiai nusiszypso- 
jo, paėmė elementorių in ran
kas, pasuko ji ir in komode pa
slėpė — tegu, girdi, guli, gal 
anūkams susigadins.

Bet viena karta dienos metu 
atsisėdo Paulina prie darbo. 
Buvo reikalinga Jonui szvar- 
kas pataisyt, rankove prasizu- 
lino.

Ir atsisėdo Paulina už stalo. 
Paėmė adata, inkiszo ranka po 
szvarku — kaž-kas .sznabžda.

“Ar tik ne pinigai?” — pa
manė sau Paulina.

Pažiurėjo, — laiszkas. Tokis 
szvarus, akuratiszkas vokas, 
plonos ant jo raidytes ir popie- 
ra tarsi kvepalais arba odeko
lonu atsiduoda. Kažin koks ne
žinomas jausmas suspaudė 
Paulinai szirdi.

“Nejaugi, — mano sau, — 
Jonas mane apgaudinejas? Ne
jaugi jis vedas szirdinga susi- 
ras'zinejima su tvarkingomis 
poniomis ir isz manes, kvailos 
berasztes, itycziojasi ? ’ ’

Pažiurėjo Paulina in voką, 

iszeme laiszka, iszvyniojo — 
nieko negali perskaityt, — nie
ko nežino.

Pirma karta savo gyvenime 
gailėjosi Paulina kad jinai ne
galinti skaityt.

“Nors, — mano sau, — ir 
svetimas laiszkas, bet asz pri
valau žinot kas jame raszoma. 
Gal nuo to visas mano gyveni
mais pasikeis, ir man bus ge
riau in kaima važiuot, stot prie 
mužikiszku darbu.”

Apsiverkė Paulina, pradėjo 
prisimint, kad Jonas, buk tai, 
pastaruoju lailku persimainė,— 
buk tai labai eme rūpintis usu 
iszvaizda ir tankiau rankas 
mazgot.

Bedi Paulina, žiuri in laisz
ka ir bliauja, kaip mažiuke. O 
laiszka negali perskaityt. O 
svetimam žmogui droviu paro
dyt.

Po Ito Paulina paslėpė laisz
ka in komode, užlopė szvarka 
ir pradėjo laukt savo Jonelio. 
Ir kuomet jis parėjo, Paulina 
nudavė buk nieko apie laiszka 
nežinanti: Prieszingai, jinai ly
giu ir ramiu tonu sznekuczia- 
vosi su vyru ir net davė jam 
■suprast, kad jai esą butu ne 
pro szali pasimokint ir kad jai 
tas labai irikirejo but tamsia ir 
nemokyta boba.

Jonas del Itos permainos la
bai nudžiugo.

— Na ir gerai, — tarė jis. — 
Asz tau pats raides parodysiu.

— Ka-g'i, parodyk, — tarė 
Paulina.

Ir atydžiai asižiurejo in ly
gius, pakirptus Jono ūselius.

Du menesiu pogret Paulina 
diena isz dienos mokinosi skan 
tyt. Jinai kantriai atskiromis 
raidėmis sudarydavo žodžius, 
i'szvesdavo raides ir iszsimo- 
kindavo sakinius. Ir kiekviena 
vakara iszsiimdavo isz komo
dos sltalcziaus paslaptinga lai
szka ir mėgindavo atspėt jo pa
slaptinga turini.

Tacziau, tatai buvo labai ne
lengva.

Tiktai in treczia menesi Pau
lina nugalėjo mokslą.

Ryto meta, kuomet Jonas 
iszejo in darba, Paulina iszeme 
isz komodes laiszka ir pradėjo 
skaityt.

Jinai sunkiai perimdavo plo
na pabreža ir tiktai vos-ne-vos 
sugaunamas kvepalu kvapsnis 
nuo popieros ja paskatindavo.

Laiszkas buvo Jonui adre
suotas.

Paulina skaitė: 
“Gerbiamasai drauge Kuczki- 
ne! — Siuncziu jums prižadė
ta ji elementorių. Asz manau1 
kad tamstos žmona in du—tris j 
menesius pilnai pajiegsianti 
nugaldt visa ežia paslėpta gud
rybe. Prižadėkite, balandėli, ja 
priverst tatai padaryt. Inkvep-

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplankysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka..................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu ; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................ 15c

No. 116 Istorb'a apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... 15c

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

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

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brole: 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puslapiu .................................15c

kite jai, pialaiszkinkite, kaip, 
esmeje, esą bjauru but neap- 
szviesta boba.

'Netrukus, prie sziu sukaktu
vių mes visomis priemonėmis 
likviduosim beraszitiszkuma 
visoj mils Respublikoj o apie 
artimus asmenis kaž-kodel už- 
mirsztame.
Drauge Jonai, tatai būtinai pa
darykite.

Su Komunistiniu linkėjimu, 
Mare Blakaite.” 

Paulina du kartu szi laiszka 
perskaitė ir, gailiai sueziaupu- 
si lupas ir jausdama kokia tai 
slaptinga nuoskauda, apsiver
kė.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

roiliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo 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 25o.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

§ Jeigu mes kas meta 'tik
tai viena isz Savo negeru pa- 
ratimu pamestumem, tai pasi
tiktumėm gerais 'žmonimis.

Adresus Gyveninio
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maine 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir dąug ergelio!■

-MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 40P 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai.....................$1.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave7 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25e

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode] 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken,- 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis KiaUsziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmilo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Vėlniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .......................................... 25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15e

Adresas:
Saule Publishing Go., 

Mahanoy City, Penna.

I
SZI BANKA YRA NARYS g 

Federal Reserve System a
TEIPGI IR 

Federal Deposit Insurances

Corporation
— i 

| Union Nations! Bank | 
| Kampas Main ir Centre St. | 
į MAHANOY CITY, PA. g 
» s

į L. TRASKAUSKAS
į LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City

160 puslapiu 
5^x8col.did.
Su daugybe paveiks- 
Hu, iszaiszkina viso
kius sapnus, kokius 
žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais au
deklinius apdarais.
Preke su nusiuntimu 
tiktai,

SAULE PUB. CO., 
Mahanoy City, Penna.

Tikriauses Kabalas
Arba 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.

VISOS TRYS 9Kp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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