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20,000 STRAIKUOJA FORDO DIRBTUVĖSE

NEW. YORK, N. - Prezidentas Fr. D. 
Rooseveltas paliepė streikuojantiems Minksz- 
tu Anglių Darbininkams greitai susitaikini 
nes to reikalauja sklypo Apgynimo Progra
mas. Todėl, 40,000 anglekasiu ketina grei
tai susitaikyt ir sutikti ant taikos su Ope- 
ratoreis ant tinkamu iszlygu. 

*________ ____ _________

PER mos
Anglikai Vejasi Paskui Italus,

Italiszkas Laivas Paskandytas

DETROIT, MICH.— GuberJ 
natorius iszszauke vaistine po-! 
licija, idant apmalszyti sedin-! 
ežius straikierius Fordo dirb
tuvėse, kur 20,000 straikieriu! 
šukele sėdinti straika. Neku-į 
riose vietose buvo maiszaczei 
bet nepavojingi.

MILWAUKEE, WIS. —' 
Apie 50 darbininku likos su-i 
žeisti musziuose su policija 
prie Allis-Chalmers Dirbtuvių? 
Policija naudojo aszarines' 
bombas ir vandenines paipas ! 
ant apmalszinimo straikieriu, 
o straikierei naudojo akmenis 
ir plytas. Gubernatorius Heil 
isz Wisconsino likos sužeistas 
per akmeni, kuri mete vienas 
isz straikieriu.

Ir kitur vieszpatauja visokį 
straikai pakurstyti per Komu
nistus, kurie erzina darbinin
kus, kad pasikeltu priesz val
džia, bet slapti agentai tokius 
pauksztelius suraszineja ir 
ateis valanda, kada visus isz- 
yarys isz Amerikos arba užda
rys juos už groteliu.

Harlan, Ky. — Keturi strai
kierei likos nuszauti laike 
maiszacziu o apie deszimts su
žeisti. Tas atsitiko prie Crum
mies kasyklų. Visi paėjo isz 
Lynch, Ky., bet dirbo czionais 
ir pikietavo kasyklas.

Detroit, Mich. — Czionais 
buvo smarkus maiszacziai prie 
Fordo dirbtuvių bet vaistine 
palicija daro paredka ir ap- 
malszineja straikierius su 
bomboms ir paikoms.

Iszžude Visa Savo 
Szeimyna

Marshall, Mo. — Roney Mit
chell, 50 metu, nuszove savo 
paezia, 32 metu, penkių metu 
sūneli, dvieju metu dukrele po 
tam pats sau pasidarė gala. 
Mitchell buvo persiskyrus su 
savo motere ir taiikei stengėsi 
sueiti su ja padaryti taika kad 
su juom vela gyventu bet visi 
jo spengimai nuėjo ant niek, 
tada nutarė padaryti visiems 
gala ir tokiu budu susivienyti 
amžinam gyvenime. Uoszve 
palicijai pasakė buk žentas ir 
ja norėjo nuszaut nes ji buvo 
priežastim ju persiskyrimo ir 
nesutikimo. Geriau butu buvę 
kad ja butu pirma nuszoves.

Vagone Surastas 
Nužudytas Vaikas

Steelton, Pa. —Policija 
rado lavona nužudyto vai
ko, 12 metu, Charles Mi- 
lovicz, kuris radosi tarp 
senos geležies vagone 
Bethlehem Steel Co., jar
duose. Vaikas dingo isz 
namu praeita Petnyczia, 
isz Lebanon. Kas ji nu
žudė ir del ko, tai policija 
tyrinėja.

JUGOSLAVIJA NE
TEKO DVIEJU

LAIVU

Kairas, Egiptas. — Angli
kai apsiaubė geležiniu, ratu 
Italus Libijoj isz kur 100,000 
Italu bėga patys nežinodami 
in kur nes jau visa Afrikonisz- 
ka Mussolino karalysta žuvo. 
Anglikai mano visus paimti in 
nelaisve nes Italai neturi kur 
pasislėpt. Badai Vokiecziai tu
rėjo tris divizijas savo karei
viu Libijoj prigialbet Italams 
bet tieji iszbego in Agedabia 
gialbedami savo kailius.

—----------- ------ —— '  

Anglikai Paėmė Asma 
ra su 890 Kareiviu

TIRTAS NEATNE-'

SZE LAIMES

Melde Dievo Turto 
Kuris Atnesze Jai Dau
giau Nelaimes Kaip

Laimes

Flint, Mieli. — Mrs. Corne
lia Dodge nekarta melsdavo 
Dievo kad susimylėtu ant jos 
ir duotu gilinki ju gyvenime. 
Matyt jog Dievas iszklause 
moterėles karsztos maldos beit 
dabar motere gailesi isz aplai- 
kyto turto ir vėlina būti vela 
vargsze kokia buvo ne kaip bū
ti tuntinga ir negiliukninga.

Praeita meta ant ju fanuos 
likos surastas szulinis aliejaus 
bet nuo tos dienos giliukis szei- 
mynos persimainė; tėvas ne
buvo užganadintas isz to ka 
jam Dievas ir gamta clave — 
geide da daugiau pralobt. Pra
dėjo pardavinet apgavingus 
ežerus kad da dastoti daugiau 
turto ir už tai gavosi iii kalė
jimą.

Vyriauses sunns, dirbdamas 
prie aliejaus szulinio, pavojin
gai apsirgo ir mire in kėlės san- 
vaites. Dvideszimits metu am
žiaus ju dukrele susipažino su 
kokiu tai agentėliu ir pabėgo 
pasiimdama kelis tukstanezius 
doleriu. Dabar motina gailesi 
kad nereikalingai lindo Dievui 
in akis, iszmelsdama turtą ku
ris jai ne kitiems neaitnesze lai
mes j'os gyvenime tiktai bedas 
ir rūpesti.

— Jeigu žmogau ant gro
žybių svieto dirstelėsi, tai grei- 

' cziau Sutvertoju pašysi.

London. — Anglikai paskan
dino Italiszka lai va Indi jose, 
vardu Pantera o kita Vokiszka 
laiva sulaikė kuris bego isz 
Messinos.

Kairas, Egiptas. — Asmara, 
scstapyle Eritreos, pasidavė 
Anglikams kuria laike 35,000 
Italiszku kareiviu. Tarp 800- 
kareiviu paimtu in nelaisve 
radosi ir vienas generolas. As- 
maroje radosi 98,000 gyvento
ju isz kuriu 50,000 buvo Italu, 
buvo gerai apginkluoti bet ne
galėjo iszlaikyti toliaus Ang- 
liku užklupimu.

Daug gyventoju likos su
žeista per pabėgėlius kada tie
ji apleidinejo miestą bet Ang
likai juos iszvaike ir apmalszi- 
no.

Jugoslavai slaptai padėjo 
bombas Adriatiko mariose ir I 
du j u laivai kurie nežinojo 
apie bombas, užplaukė ant j u 
ir nuskendo.

Pasikorė Tris Kartos

Vokiszka Eroplanu
Stotis Ir Keli Laivai

Sunaikinti
Lima, Peru. — Da devyni 

Vokiszki laivai likos sunaikin- 
’ ti per Vokiszkus laivorius kadi 
j nesigautu in rankas Peruvisz-1 
kos valdžios. Kareiviams pasi
sek© sunaikinti savo eroplanu 
stoti ir kelis Vokiszkus ir Ita- 
liszkus laivus. Po sudeginimui,- 
tuju Vokiszku laivu, kapitonas 
iszreiszke savo užganadinima 
kad padare tai del savo tėvy
nės.

5 Divizijos Vokiecziu
Prie Vengrijos

Rubežiaus
Budapeszt. — Penkios 

kiszkos divizijos kareiviu ran
dasi jau prie rubežiaus Jugo-

Vo-Fairfield, Iowa — Vaclovas
Szymonovicz, 50 meiliu, pasiko
rė net tris kartus tiksle užbai- u

Į gimo savo gyvasties ant palici- i slavijos, pasirengia užklupti 
j jos stoties. Pirma karta panau-■ ant jos. Belgrado reidio ap- 
>dojo diržą bet tas nutruko, an-1 reiszke gyventojams kad pasi- 
tru kartu susuko virve isz su-elginetu malszei ir nekeltu 
pleszytu marszkiniu bet ir ve- > maiszacziu.
la nepasiseko o trecziu kartui Tukstanczlai Serbu, Kroatu,A m PY*iIvcyti qrzlrQ ei IniTrjja i

tern Chief likos paskandytas G^ikore kelnėmis ir tuo pas-1 Bosniaku ir Montenegru pri-
artimoje Irlandijos pakrasz- 
czio. Visi laivorei likos iszgial- 
beti per kitus laivus.

Vokiecziai kerszina buk jei
gu Jugoslavija nepasiduos ger- 
valei tai jos pabaiga bus tokia, 
kokia buvo Lenkijos ir kitu 
sklypu. Jugoslavija ant tuju 
kerszinimu visai nepaiso ir ke
tina gintis visom pajiegom.

kutiniu budu pasisekė jam sav-' buvo in Jugoslavija,- inžengti 
žadinsią. Szymonovicz likos! in kariuomene. Girdėt kad 
uždarytas kalėjime už girituok- 
lysta ir sudaužyma skaudžiai 
pačzios ir dukters.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT)

Turkija ir Rusija ketina pri- 
gialbet Jugoslavijai. Visi sve- 
timszalei apleidineja Jugosla
vija ir geležinkelei yra už- 
kimszti pasažieriais.

Naujas Kariszkas Lai
vas Del Dėdės Šamo

Ne Visados Tėvu Pa
mokinimai Iszeina Ant 

Gero Vaikams
Vokiecziai aresztavojo ketu

ris Amerikonus kaipo kerszt? 
už užgriebtus laivus. Taipgi 
apreiszke Amerikai buk už
griebs visus Amerikoniszkus 
turtus kurie randasi sklypuo
se užimtuose per Vokietija kai-t 
po atlyginimą už suimtus lai
vus Amerikoj.

Czeverykai Pabrangs i

Nashville, Tenn. — Maxie T. 
Jarman, prezidentas General. 
Shoe kompanijos, apreiszkei 
buk trumpam laike czevery
kai pabrangs ant deszimto pro- Į 
cento daugiau isz priežasties

Szitas kariszkas laivas “Ca
rolina” yra vienas isz nau
jausiu in dvideszimts metu

pabrangimo s'kuros ir darbi
ninku algos. Skūra jau pabran
go nuo pradžios meto bet fab
rikai czeveryku da nepakele 
prekes. Bet dabar yra priversti 
pakelti preke ant czeveryku 
kuriuos dabar padirbs. |

kuris bus užbaigtas del De
des Šamo Apriliaus 11 d. Tu
ri jis devynes dideles 16-co- 
lines a-rmotas ir yra sunku
mo 35,000 tonu ir yra di- 
džiauses Amerikoniszkoje 
f lotoje.

i»Yi

SIZE of U. S. ARMY
1865 (UNiofo 2,123,948 

imtiiummiii, 
1918 (nov. i™, 3,673,888

1939 1 87,886Htn 
1941 , 1,003,500

Diena 7-tą Apriliaus bus apvaikszcziota “Kariszka 
Diena” ir kožnas gyventojas gales lankyti visus karisz- 
kus abazus Amerikoj. Virszuje matome generolą George 
S. Marshall, kariszka vyriausią vada, atsiszaukimas 
szaukentis vyrus in kariuomene ir H. H. Arnold, vadas ’ 
erines flotos.

Vokiecziai Neteko 
155 Eroplanu In 

Tris Menesius

T ondon, Anglija.— Oro 
Ministerija apgarsino buk 
sunaikino
eroplanus in laika trijų 
menesiu,
sziuose, o Anglikai nete
ko 41 bombiniu eroplanu. 
Vokiszku lekiotoju už- 
muszta apie 300.

155 Vckiszkus

orinuose mu-

VAIKINAS NUŽUDĖ

MOTERE

Macon,. Ga. — Kartais tėvu 
pamokinimai ir apsakymai -del' 

I vaiku neiszeina ant gero, kaip 
Į tai ana diena atsitiko czionais. 
i Nicolas Kostacciot, Italas, ap- 
j sak-e savo szesziu metu su-ne-! 
liui apie Nukryžiavojima. Kris-i 
taus ir kiek tai Jis Kentėjo 
ant kryžiaus būdamas prikaltu

’ per nedorus Žydus. Vaikutis 
neužmirszo tojo apsakymo nes 
ana diena siausdamas su vai
kais prikalbino juos idant nu-

Kad Ji Nemylėjo

MOTERE BE
SZIRDIES

Lanke Kad Tik Grei- 
cziau Mirtų Jos Vyras

Rochester, Minu. — Buvusis 
kareivis paskutinėje Svietinej 
Kareje, kuris nukent© 
peikia, serga nuo itojo 

! džiova nuo trucinanczio 
i kuriuom buvo apimtas 
! mnszio Franciioi. Gnileio

tikra 
laiko 
gazo, 
laike 

i muszio Francijoj. Gulėjo jis li- 
gonbuteje tarp dvieju draugu 
bet jo moterei nubodo ilga liga, 
vyro, su kuriuom apsivedė 
priesz iszkeliavima in kare. 
Gulėdamas ligonbuteje jo mo
tere atlankydavo ji itankei o 
nuo keliu metu kasdien, kada 
atlankydavo ji kalbėdavo jam: 
‘-‘kad tu jau greieziau numir
tum tai man nors butu leng
viau gyventi. ’ ’

Vyras pergyveiies. tokias 
kas kanczia's, nutarė

' Detroit, Mich. — Harold 
Gustafson, 19 metu, nuszove 
motere, Mare Devereaus, 29 j ' ,z meltu, in kuria insimylejo bet pekliszk. 
toji nenorėjo ant jo ne žiūrėti.' kovoti priesz liga ir aut galo 
Motere su vyru ir dukrele gy- pradėjo pasveikti. Kada pra- 
veno tam paežiam name ir vai- dėjo vai'kszczioti, užvede teis- 
kina-s vis kibo prie jos o kada 
toji atsisakė sutikti ant jo no
ro, szove in ja isz karabino du 
sykius sužeisdamas ja mirtinai 
kuri mirė ligonbuteje in kėlės 
miliutas po atvežimui.

i VYRAS NESIPRAUSĖ

Motere Gavo Persi
skyrimą

ma priesz taja beszirde mote
re kuri sude atvirai pasakė 
kad jeigu vyras pasveiktu tai 
su juom gyvens ir ji mylės. 
Bet dabar vyras nemano su to
kia motere gyvent kuri jam 
paliepė greieziau mirti o da- 

■ bar nori idant gyventu jis kad 
tik aplaikineti nuo valdžios 
menesine paszialpa už vyro li
ga — rupi jai įtik pinigai o ne 
vyro sveikata.

Omaha, Neb. — Už tai, kad
kryžiavotu keturiu metu An-! jog vyras, kuris dirba stokjar-
driuka Montallo. Pastate vai
ką prie it voros ir prikalė jo ran- 

į kute prie lentos. Butu ir kita
ranka prikalė bet ant vaiko
riksmo subėgo kaimynai ir pa- 
liuosavo vaika kuris sziadien 
randasi ligonbuteje. Daktarai 
mano- kad turės vaikui nupjau
ti rankele lyg alkūnes nes nuo 
surūdijusios vinies užsitruci- 
no kraujas.

----------------------------

Kas Minuta

duose nesiprausė lankei ir bal
sei smirdėjo kada pareidavo 
isz darbo kur skerde gyvulius, 
22 metu Mrs. Edna Waymann
aplaike persiskyrimą nuo savo 
vyro kuris nesiprausdavo per
kelis menesius. Sudžia iszklau- 
ses moteres užmetinejimu, da
vė jai persiskyrimą nuo įtokio 
apsileidėlio kuris smirdėjo 
kaip stokjardis.

— Didesne dalis Ameriko- 
niszku ezokuladiniu saldumy
nu yra padirbti czionais 
Amerike, ypatingai Illinois,
Massachusetts ir New York 
vals., ba kas minuta net už vie
na doleri padirta saldumynu.

—■ Žmonis taip myli sze- 
belbonuis, kad svietas užaugina 
ju po 15 tu'kstancziu svaru 
kas minuta.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Žymus Kemikas

a
Valdžia sugražino moterems 

pilietybe — citizenship.
Trisdeszimts devynios mo-1 

teres, kurios neteko pilietybes 
arba citizenship, per apsivedę 
ma su nepiliecžiais, stojo ana. 
diena priesz -sudžia Cyrus Pal- * 
mer, Pdttsvilles, Pa., sūdė, pra-i 
B-zydamos kad joms sugražintu 
pilietybe kurios apsivedė 
priesz 21 d. Septemberio, 1922 
mėtėte ” tente- --įi'-u

Tiesos, ’ kurios atima mote- 
rems* pilietybe per toki iszte- 
kejima su ateiviais priesz taji 
meta* dabar likos panaikintos 
ir mbtėrems ^sugražinta i pilie
tybe.' Pagal senas tiesas tai 
nors ir motere butu czion gi
mus,*be!t apsivedus su ’ ateiviu 
priesz 1922 meta, neteko savo 
pilietybes ir pasiliko ukese pa
gal vyro tau t i sžk urna, tai yra, 
pasiliko 'tokia,1 kokia yra' jos 
vyras b jeigu'vyras pasiliko pi- 
liecžiA, tai motere turi dabar 
buitį permainyta ant pilietes- 
pagal- savo sklypą.

Dabar moteres nereikalaus 
iezim'ti pilietybes popieras jei
gu czionais yra) gimus ir iszte- 
kejo už ateivio.

W. L. Evans yra preziden
tu 3,500 kemiku, Amerikoj, 
kurie susirinks ant savo me
tinio seimo 7 d. Apriliaus, 
St. Louis, Mo., apsvarstyti 
naujausius iszradimus ir ap
gynima sklypo laike kares.

tuom jis nesislapstb.

Japonai pradedami kare su 
Kinczikais, mane kad' juos in- 
gal'es in kelis menesius bet pa
sirodė kad Kinczikai pasistatė 
priesz savo nevidonus ir da vis 
Kinczikai laikosi ant kojų, 
duodami Japonams gana erge
lio ir lyg szi-ar dienai Japo
nams toji kare kasztuoja aidi 
keturis bilijonus doleriu lyg 
pabaigai 1940 meto ir inlindo 
in skola ant septynių bilijonu 
doleriu.

jis gina prascziokelius nuo per
sekiojimu ir paniekinimu nes 
tai ju laikrasztis. Padaryk tai 
sziadien o ne tik mums pada
rysi taja geradejyste bet ir tau 
bus isz to nauda kad “jusu”l 
laikrasztis yra geriauscs ir 
stovi ant geriausio pamato be' 
pardavinėjimo kokiu ten “pa
jų” kurie neturi jokios vertes 
ne “smoko.” Padaryk tai szia-Į 
dien o tokiu bildu suszelpsr 
iszdavysta ir gyvuos da daug 
metu, del jusu naudos.

Isz Amerikos
SUSIBARĖ UŽ

VYRO MEILE

Atėmė Sau Gyvasti
Philadelphia, Pa. — Ant ry

tojaus ketino eiti prie savo 
naujo darbo in restauracija, 
po keliu •sanvaicziu bedarbes 
Mare Barciska, 23 metu am
žiaus, bet mergina likos suras-

Kitados sėdėjo sau žmogelis Mare Barciska, 23 metu arn- 
Lietuvoje ir sapnavo apie taja į žiaus, bet mergina likos suras- 
palaiminita ir laisva -Amerika J (,a ulyczaiteje negyva. Pagal 
— kaip Žydas ant prižadėtos' policijos tyrinėjimą tai bur

gate in J dingierius kuris radosi tam 
paežiam name pasirūpino jai 

savo tėvynė, kaip Žydai Ba- ta darba per ka kita motere, 
Mr-s. Elanagan taip užpyko 

j kad szoko ant Mares ir sudau- 
. že jai nosi. In -kėlės valandas

žemes. Pribuvo ant
Amerika ir vėla liūdi paskui

Sveczei Isz Indijos

p

te

tj

Padėjimas Indijoj kasdiena 
yra pavojingesnis todėl mi- 
nisteris Eelco Van Kleffens 
su paczia turėjo pabėgti isz 
ten, atplaukdamas in Ame
rika ant trumpo apsigyveni
mo. Ketina jis atsilankyti 
pas prezidentą Roosevelta 
apkalbėti taji padėjimą.

Visi kapitonai ituju laivu, 
kurie likos sulaikyti Ameriko- 
niszkose prastovose, drauge su 
laivoreis, likos aresztavotais 
už -sudaužyma maszinerijos 
tuose laivuose kad negalėtu 
iszplaukti isz prisitovu arba 
gautis in kitas rankas kad ki
ti negalėtu juos naudoti. Tieji 
iaivoriai, kuriu sklypai kariau
ja* perbuvo savo paskirta lai
ka pavėlinta czionais, kas prie- 
szinaši imigracijos tiesoms ir 
likos aresztavoti už peržengi
mą tiesu ir sunaikinimą laivu. 
Visi Italiszki laivai likos su
naikinti taip kad negali isz
plaukti isz prastovų.

beloniszkoje nelaisvoje.
Juk vis tas pats, ar Ameri

koj ar Lietuvoje pauksztelei 
gieda, miszkeliai ūžia, vėjelis 
puczia, pieveles žaliuoja ir ita 
pati saulele szvieczia.

Svieta-s sukasi ir mainosi o 
mes su juom. Ar-gi negeriau 
butu idant kožna tauta sėdėtu 
savo lizde, kaip pauksztelis 
priesz viesulą ir po viesulai, 
juk jeigu paukszcziai turi sa
vo lizdus, kodėl žmogus ju ne
turėtu ?

Nesirūpinkite kas bus rytoj, 
mokina Kristus — nes kožna 
diena turi užtektinai savo var
gu ir bedu. Tas, kas -priesz ta- 
ve guli, tai yra tavo pajiegose, laidotuvių. Po laidotuvių apie 
pataisyk kur tik galima ir pro
ga ant to yra. Juk ir Kristus 
kentėjo ant Golgotoj del žmo
nių, taip ir tu kentėsi ir kovo
ti turi už savo būvi, pakol turi 
laiko, dirbkio del naujo atei- 
hanezio gyvenimo nes ateis 
mirtis .kaip vagis nakties lai-!
k-e ir tada bus per vėlu imtis tūkstanti doleriu. Taipgi- pali- 
prie darbo. Jeigu tu u-žmirszai ko 5Oo doleriu ant žiedu ku- 
apie kitus tai kiti už-mirsz .apie| riuo,s. turį sud.eti ant ,j0 kapo
ta ve, tu prakeiki kitus o kili kožna Papuoszimo Kapu die- 
keiks tave ir vietoje dangaus1 n;L puiaį vedusiai moterei pa- 

pekla bus ant žemes. Juk!]į-ko 1,500 doleriu, pažymeda-

po tam jos lavonas likos suras
tas ulyczaiteje. Palicija mano 
kad jos prieszininke gal iszstu- 
me ja per Įauga.

Buvo Tai Tikra
Laidotuvių “Parte”

Doylestown* Pa. — Kada J. 
Norman Scott, kuris buvo di
deliu blaivininku, mirė, paliko 
jis tūkstanti doleriu ant nupir- 

į kimo visokiu gerymu del savo 
. draugu ir grab-nėsziu, laike jo

szimtas draugu ir prieteliu su
sirinko jo karczemoje kuria 
laike daugeli metu jo tėvai. 
Tarp susirinkusiu nebuvo jo
kio apgailėjimo nes visi jau
tėsi linksmi ir gyre nebasz-nin- 
ko geradejinguma kuris pali
ko ant ju pasilinksminimo

:: SUGRYŽO ::
ISZ AMERIKOS

Tankei ateina žmones in re
dakcija klausdami pas redak
torių visokiu patarimu, rodu ir 
t.t., gaiszindami jam valanda 
ar dvi brangaus laiko. Kada 
tasai duoda rodą, nors jau 
priesz tai buvo pas kelis “ad
vokatus” ir “patarėjus,” pa
sako įtiktai “acziū” ir iszeina. 
Eina vėla pas “patarėja” už
baigti pasekmingai savo reika
lą nors gerai žinojo- kad ir re
daktorius galėjo taji dalyku 
pasekmingai atlikti arba pa
daryti tai už maža atlyginimą 
o tokis “patarėjas” nulupa už 
darbeli apie ka redaktorius 
buvo jiems darodijas.

mes visi geidžiame iszganymo 
— kūno ir duszios nes įtikime 
in mokslus Sunaus Dievo o žo
džiai Jo nedings — nors dan
gus ir žeme persimainytu, no
rints viena dalis svieto dingtų 
in pragara o kita pakiltu.

Vietoje pesztis, ka mums skaitytoja ir ant toliau-s -nes 
ateitis duos, geriaus imtis prie laikraszti “-Saule” mes visi 
darbo o -kada tarp saves gy- skaitom, norints mano mielas 
vensime sutai'koje, broliszkoje'1 vyras yra miręs ir drauge jo 
meileje, tada bus geras gyve-, brolis kuris' taipgi buvo skal
bimas ant svieto. Į tytojum.

Todėl geriausia rūpintis pir
miausia apie save, gerove tavo 
namuose ir apie savo tėvynė.

mas 
moitere kuria jis mylėjo, 
lionis buvo nevedes.

kad tai buvo vienatine
Ve-

Barbora Gailiuniene, 
Boston, Mass., raszo: — Asz 
prižadu būtie jusu “Saules”

Aukso Varpos

isz

Da sziadien, mielas skaity
tojau, kada turėsi liuoso laiko, 
po perskaitymui szio numario 
“'Saules,” pasiimkie ji su sa
vim ir nueikie pas savo pažin-
stama arba dranga, kurie szioj Jeigu atmesi pakilta už' 
laikraszczio neskaito arba da nusidėjimus tai patiks tave

M-cnesis Gruodis, saule lei
džiasi, jau netrukus ketino už
stoti tamsi ir ilga naktis. Snie
giniu keliu ėjo žmogus su.sku- 
rjne valizka rankoje.

Buvo augsztas, laibas, tru
puti sukumpiąs o norints da 
jaunas vienok jau žili plaukai 
paausiuose buvo matyt.

Drabužis ant jo prastas, no
rints lyg poniszkas, nemuži- 
kiszkas.

Matomai buvo biednas jeigu 
užeitinejo in dvarelius praszy- 
ti keliu kapeikų ir vadina ji 
keleiviu. Jeigu ėjo per kalina 
tai patvoryje žmones žiurėjo ir 
'sznab'ždejo rodydami pirsztaiš: 
tai ne prastas ubagas bet po- 
niszkas, da. jaunas, ne kolieka 
ir krepszio neturi.

Pas kaimuoezius pinigu ne- 
prasze o jeigu duonos kas davė 
tai priiminėjo nes kaip sako: 
“Zo postas ne n opos ta.s.”

'Silsėtis mažai silsejosi, tik
tai tiek sėdėdavo kada szauksz- 
t.a viralo-valgė, tuojaus apval- 
ges stoja ir tolyn judydavosi.

Jeigu kas paklauso ko jis 
taip skubina tai atsakydavo' 
jog skubina namo ant Kuczios.

Isz tos' pasakos visi szaipesi, 
kili su galva palingavia už 
paiksza ji palaike nes kas jam 
galėjo duoti narna įtokiam val
katai o gal piktadariui, kuris- 
neturi kąsnelio, duonos už ka- 
nusipirkti.

— Jo namas, tpfu! su jo na
mu.-

O vienok, kada tasai žmogus 
apie savo narna kalbėjo, tai 
neit nuvargęs veidas 
linksmu.

iszrode

— Nesigyna svietiszki mei
lumai, jeigu tik yra geruos dar
buos; bet pikti pageidimai yra 
pra-p uoliugi.

jo kitados jo griiitele?... Ar jam to jog duktė Jurgiu išzitekejus 
galvoje susimaisze? Kas tai ga- o kuri buvo mylimiausia del jo. 
Ii būti? Da stiro kuolelei nuo'Jau ja mylėti negali ir neva- 
tvoros-o kur buvo grintele, da-Jia... O Jėzau!

>•-1 — Dėkui jums už jusu gera 
žodi, senas prieteliau, bet jau 
czionais būti negaliu, matomai 

. neturiu daleles ant sviete.
i-j iSztai šilojo prie jo jauna mo- 
z- tere ir prasze idant pasiliktu 

ant vakarienes, jis dirstelėjo ir 
į darė garsei: — Marijona! Ma

ri joną !
Marijona pravirko o jis kal

bėjo: — Asz nepykstu ant jus, 
juk laukti taip ilgai arit manes 
negalėjote — ir iszejo. Da bu
tu ka kalbejas bet neturėjo žo
džiu. Iszejo ir ėjo su nuleista 
gaiva ant krutinės o veidas jo 
baltavo tamsumoje. Susilaikė 
ant valandos prie krūvos griu
vėsiu apsnigtu. Atsiklaupė ant 
sniego su dideliu verksmu, ro
dos ant kapo motinos ir nuola
tos kalbėjo:

— Ko man reikėjo gryžti!
Czia vėla balsas jam atsimu- 

szinejo:
O ko kvaraba nesze in Ame

rika, ar negalėjai būti vienas 
prie tėvo ir dirbti ant laukelio 
o būtumei paskutinio galo ne- 
dasigraibstes.

motinclei in kojas, ’kaip ilgas... ; 
O paskui apims gaspadoryste, . 
apsises ant laukelio, apsipa- i 
ežiuos su Jurgute... juk jis jau i 
nuo senei ja pažysta ir myli,! 
laja savo saldžia mergele, kuri j.
ui i geltonus -plaukelius, mėly

nas akeles, lupeles raudonas 
kaip bijūnėlis... ant svieto ki- . 
K.s -tekios niekur nerastum.

O Jėzau! Ar-gi szirdis- žmo
gaus gali tiek daug laimes ap
imti? Ar netruks nuo daugy
bes džiaugsimo? Ir vela žings
nius p a skubino.

Ant kart, akyse pasidaro 
| tamsu, smilkiniuose, gyslas 
(pradėjo plakti, sustojo, paėmė 
I gniūžte sniego ir insidejo in 
burna;

Tas ji atgaivino, lai ir judi
nusi tolyn.

Tiek melu, 'tiek vargu, tiek 
sopuliu...

Nesinorėjo, jam -tikėti jog tas 
viskas sziadien pasibaigtu ir 
kad ant jo Dievas -susimylėtu.

O juoda buvo dalele jo, labai 
juoda! Penki metai baigėsi, 
k-ai'p Antanas Bilcziukas, tai 
buvo tasai pats, apleido savo 
gimlt-ines szalele ir isztrauke in 
tolima -svietą jesz-koti giliuko, 
kąsnio duonos, bet ne juodos 
duonos nes czionai'turėjo jos in 

. vales. Ėjo je-szkoti baltos duo
nos. Jus -daugelis nuėjo, tai ėjo 
ir jis. Kili sugryžo su turtu, 
jam nepasiseke. Karta vagis- 
iszple-sze .skrynele ir paėmė 
ciela uždarbi, czia jau buvo 
sziek tiek a'tsigriebes, sunkei 
apsirgo ir visi dolerei ant dak
taru iszejo. Bet da tai viskas 
niekas; apėmė ji pasiutiszka 
pakramta ir nuobodulys apie 
Ievyne ir gimtines sza-li.

Katruos turėjo pažystamus, 
tie in kitur iszvažinejo. Ant ra- 
szyit.os groma'tos in tėvynė, ne
gavo jokio atsakymo. Nuo to 
laiko kasi karta nesmagumas 
didincisi ir pastanavijo sugryž- 
ti. Pradėjo rinkti pinigus kad 
tik surinkti anit -szipkaktes o 
kada gausis in užma.re tai kad 
ir ubagaudamas užsigeidė su- 
gryžli kuogreieziauezia!

Apie nieką kita nemislino 
kaip tik apie tai kad sugryžti. 
Prašilai maitinosi, paliove-gert, 
dirbo kaip arklys -diena ir nak
tį o doleriukus kuopino* nakti
mi skaitė pinigus, miegoti ne
galėjo ir nuolat dejavo.

■Da daug si ūkavo — o czia 
jautėsi jog pajiegos mažta.

Anit pagalios surinko tiek, 
kiek reikėjo ant -szipkartes... 
Puolė ant guolio ir verkė...

Ant rytojaus didelis V’okisz- 
kas laivas nesžo Antanėli in 
Europa. Bet nebuvo tai jau tas 
senovės AniLanelis, smagus ir 
augalotas, kaip berželis o drū
tas kaip mesz-kinas, patogus 
kaip putinėlis. Jau tarp juodu 
plauku daug žilu rodėsi, akys 
indubia, veidas pageltęs, sulin
kęs k-ai-p lankelis.

Biednas Antanėlis! Bet jis 
toje valandoje jautėsi vela jau
nesniu, buvo laimingu isz vil
ties pamatymo saviszkiu.

Paregėjo isz tolo... taip, isz- 
tikro, tai buvo gimtines kai
mas... pažino girraite, pažino 
laukus, norintis po sniegu, ana 
kur bažnytėlė, klebonija, ir ka
pinaites.

Begte bėga... sumures nuo 
prakaito szniokszczia, bet tai 
nieko, pasilsės kaip -prie Ku
czios sėdės... Kojos klimpsta... 
akyse mirguliuoja... tai nieko, 
jis ant įto nepaiso, bėga... Da 
galelis... kas kart areziau... da 
suimti pajie-gas... Jau... jau... 
Arit kart sustojo, rodos kad ko
jos prie žemes priaugo. Kas

tas kapas. Laikas'nuo; laiko be- 
go, jis kaip stojo, taip stovi.

Ant pagalios atsipeikėjo ir 
skubei leidosi per kaimu. Apsi-

ežiu in žemas, dureles grinezios 
Jurgio. Norėjo dasižinoti kas 
atsiliko o ir gal norėjo; pama
tyt -patogu veideli -dukreles 
.Jurgiu ir kad tuom susi-drutyt.

Už valandėlės isz-girdo su- 
-'ars'ant stubos duris ir žings- 
uius -einanezius per priemenai-. 
te; atsiliepe prikimusis balsas:

—.Ar tai tu, Marcziau?
Ir tuojaus atstume .sit.umele 

ir durys atsidarė. Antanėlis 
stojo duryse ir paszau-ke:

— Jurgi, — bet ar tai senis 
nesuprato ar nedagirdo, tiktai 
užsisuko ir. nuėjo in grintele 
kalbėdamas: — Eikie greitai, 
Martinai, mano bobele laukia 
su Kuczia!

Ir taip paskui inejo in grin- 
czia. 'Czia ' keleivis pagriebė 
ranka senelio ir karsz'tai bu- 
cziuodamas kalbėjo:

— Jurgi, ar manes nepažys- 
tat, ei, teve Jurgi!

Ant tu žodžiu motere stovė
dama prie kamino atsigryžo 
staiga ir klik'telejo su baime:

— Juk tai Antanėlis Bilcziu- 
kas, isz ano svieto!

Jurgis taipgi pažino ji ir pa- 
szauke: —-O-gi tu isž kur czion 
emeisi? — jau mes tave, vai
keli, net apverkem.
Bet Aritanas tiktai viena mis

ti turėjo ir tuojaus pradėjo su1 
baime klausinėti: — Kur manoj 
grintdle, kur mano gimines, 
kalbėkite!

Senas Jurgis gailiai palin
gavo su galvą ir-Lare:

— Jau tu, vaikeli, neturi 
grinezios, praeita meta sude
gė ji, tėvai numirė o sesele isz- 
tekejo in kita parapija. Lauke
li, kokis buvo, skolininkai už
griebė, sesute, kaipo vienatine 
sukce-sorka,, pardavė lauka, 
skolas iszmok-ejo o kas liko tai 
turėjo pasogai. Tu buvai ap- 
garsytas guberskuose laikrasz- 
cziuose o kaip neatsiszaukei, 
palaike visi tave už numirusi.

Tai mat Antanėlio giliukis, 
tai Kuczia, tai tokia juoda dar 
lėle...

— Buki e pas mus koki laike- 
li, — kalbėjo senas Jurgis susi
graudinęs.: — tuojaus žentas 
ateis, tai duktė duos valgyti 
nes sziadien turime Kuczia o 
turi būti labai alkanas..

Pakele galva ir dabar supra-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Prisiuskite 250 o gau
site per paczra.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

»

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibud'inimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
tuso. Knygute reikalinga* ant 
Gavėnios. Pagal senoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristus®} 
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- 
cziausiosio-s Panos Marijos,10c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S .A.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

Pradėjo temt.
Žmogelis su valizėlė rankoje 

skubei eina.. Vejas szaltas net 
jam kvapą krutinėję .sulaiki- 
nejo, vejas asztrus poriminejo 
be miclaszirdystes o jis rodos 
nieko nejausdamas ėjo ir ėjo.

Jau ir 'žvaigždeles pradėjo 
rodytis. Grindelejė rengsis val
gyt Kuczia... motinėlė apie su-

Del ko silke yra panaszi iri
graba? • ,

Dėl to, jog kaip grabe yra, nematė ir parodyk jiems. Pa- sunkesni vargai be naudos. 
Ja te j; -wo-.niitio tnnin i .sakyk jiems ka jame skaitei, dviašei. -Su -noru skubinkim-cis

, .pasakyk kad 1 ‘Saule” yra vie-'visi Prie ipakutos, nes -esame vi
lias isz geriausiu laikraszcziu ® apsunkyti nusidej imuosi a.

, kuris nelaiko jokios szalies ne! — Jeigu myli Dievą ir Jo 
jokios organizacijos. Pasakyk prisakymus užllai'kai, 'tai Vieisiz-' nei i pamislys ir apsiverks, kaip 
kad'jame randasi daugiau-ži-'pate inžongs in iszirdi tavo, ir anil! dingusio... o jis tuo laik už- 
niu isz visu daliu svieto, kad tenais padarys gyvenimą savo, eis pamaželi iii grintele ir puls tai yra? Juk toje vietoje stove-*

taip ir ji yra pilna kaulu.
Kas sziadien yra laikomas 

už vagi, O kas tiž-didvyri?
Vagiu yra tasai, kuris vagia 

kas įtik papuola in nagus ir 
duodasi suimt o didvyriu yra 
.tasai kuris moka “imti” it su'

DABAR, . TIKTAI $1.00 
_____ . /

“SAULE” Mahanoy City, Penna
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Petersburgas, kaip ir visi ki
ti miestai, szalis puikiausiu pa
lečių, bažnycziu, muzeju ir 
daugelio, daugelio triobu, kur 
slepiasi dideli (turtai, puikybes 
ir ismagumynai, turi ir menku
tes grinczeles kur vieszpatauja 
didžiausias vargas, nelaimes, 
nusiminimai o tarpe tu ir pik
tybes buitis szliaužineja kaip 
angis griuvėsiuose pylių.

Ypacz viens isz Petersburgo 
priėmieseziu (teisingai pramin
tais “Tamsybes miestu” pilnas 
yra. piktybių; ten slepiasi visi 
profesionaliszki piktadariai 
kaipo in pamirszta policijos 
vieta, kurios nelanko Peters
burgo policija nes daugiau (tu
ri darbo universitetuose ir tar
pe inteligencijos.

Tūloj, galima pavadint, ur- 
voj, tame priemiestyje, gyve
no prastas juod-darbis rank- 
pelnis su savo paezia Hyacen- 
ta, veltui nesziojanti ta varda, 
kadangi jos iszveizda buvo 
sziukszti ir tuo bjauresne isz- 
rode kad apart savo kuniszko 
negražumo buvo apsileidus di
džiausiu neszvarumu, dvoke 
isz atstu degtine, kurioje buvo 
jau iszmirkus; akyse jos mato
ma buvo vien piktybe o ta pik
tybe trisžko isz jos liežuvio su 
kožnu žodžiu.

Jos vyras Ivanovicz ne daug 
kuom nuo savo gyvenimo drau
ges skyrėsi.

Tula Kovo menesio dienos 
vakara kaimynai Ivanovicziu 
girdėjo pleszianti jauslai kru
tinę, baisa kūdikio; bet nieks 
in tai neatkreipe atydos, visi 
užimti savo vargais ir rupes- 
cziais, galinus tas-riksmas kū
dikio jau buvo paprastinu.

IvanovicZiai savo vaiku ne
turėjo, o isz kur gavo (tia nelai
minga vaikuti, kuriam didžia 
malone padarytu jeigu gyvas
tį atimtu, visai niekas nežino
jo.^

Žinota vien kad Petras Iva- 
noviezius musza savo augyitini, 
kuris matomai ne yra linkės 
prie tokio gyvenimo, koki ve
dė jo globėjai, kurie ir musza 
vaika dėlto kad jiems nepatin
ka jo “ ponaityste. ”

— Pareini, galiaus! — suszu- 
ko girgždantis balsas mote- 
•riszkes, kada vėlu vakaru du
rys stubos atsidaro ir inejo vai
kutis neszantis kruželi, kuri 
moteriszke szarpiai iszplesze 
vaikui aptarsiant vaiko ranku
tes pienu, iSztrisžkusiu isz in
delio.

— Kur taip ilgai, valkata, 
buvai! — reke toliaus Petrie
ne. — Asz tau parodysiu tu 
prakeiktas bostri. Gerai kaiia- 
lija, kad da sugry'žai, atsinores 
>tau daugiau žiopsoti. — Ir už
gavo smarkiai su kumszczia 
vaikui in sprandą taip, kad tas 
žaktdlejas' sukniubo ant purvi
nos aslos in pakoji Ivanoviczo. 
Tasai sėdėjo prie szlubo stalo 
nukores galva ir laikantis ran
koj bonka isz kurios kartas nuo 
karto' trauke iszpustom lupo
mis degtine. Dabar pažiurėjo 
paraudusiom baisiom akimis 
in gulinti pakojyje vaika ir ji 
spyrė taip smarkiai kad tas nu
sirito net in pasieni.

Nelabas žmogus tuom nepa- 
sikakdino; gal 'atjautos baisa 
savo piktoj duszioj, jog pasiel
gia piktai ir nežmoniszkai, pa
szoko ir nubėgės in. kerte kur 
kabojo sunkus kutas pastvėrė 
ana idant apkuprint savo du-

szia nauju piktu darbu. Prade-! suvaitojo Hyacenta. Gal poli-
jo kapot; nelaiminga vaika tar
tum anas butu ne isz kūno ir 
kaulu, vien kokiu mediniu kel
mu. Kapojamas per galva, vei
dą, peczius ir strėnas vaikutis 
isz skausmo raivesi kaip su
mintas kirminas bet piktas 
žmogus nejautė pasigailėjimo 
ir liovėsi plakės įtik tada kada 
vaikas apalpęs jau nekrustelė
jo. Ivanovicz atlikęs ta baisu 
savo žveriszka darba atsisėdo 
vėla ir užverto bonka sau in 
gerkle pildamas isz jos degtine 
o pikta Hyacenta sotino savo 
akis baisia regykla bet kad atė
jo jai dabar mislis jog vaika 
užmusze ne del pasigailėjimo 
vaiko vien del to, kad kol jis 
pas juos gyvena turi jie už ka 
gert iki soeziai, pastvėrė kibi
rą su vandeniu ir iszliejo ant 
apmirusio kūdikio. Ta baisi 
kuracija buvo pasekminga nes 
vaikas pražiūrėjo persigandęs 
ir atgijus. Szalto vandens ne
pakako, pikta Hyacenta pasė
mus isz stovinezio ant ugnies 
puodo karszto vandens, iszliejo 
taipgi ant vaiko kuris suvaito
jo skausmingai ir pradėjo vo
liotis po asla isz skausmo. Šu
žeistas mažas kankintinis tylo
mis vaitojo bet tas nepatiko 
piktiem Ivanovicziam.

Uždaryk snuki! — suriko 
Petras nes asz tave vėla nutil- 
dysiu.

— Iripilk jam in gerkle deg
tines — patarė Hyacenta.

— O, žiūrėkis da ko, — su
niurnėjo Petras. Patiktu 'kara
lijai bet patinka ir man pa
ežiam.

Ir patvirtindamas savo žo
džius, apžiojo boiikos kakta ir 
užrietęs galva gere isz jos go
džiai, vartydamas baisiom pa
balusiom akimi.

— Pinigu, kuriuos gauname 
už ta karalija, mums neužtek- 
tinai. Po velniu tas bostrys ėda 
kasdien kaip meitėlis, reikes 
sumažini jam adata — (tegul 
paalks kelias dienas o bus 
szvelnesnis — o tu dali nori ir 
arielkos jam duot.

Hyacenta su apsiaustu ko
kia tai slaptybe, veidu prisiki- 
szo prie savo vyro ir nuleistu 
balsu įtarė:

— Žinai ka, Petrai, — už- 
muszkim ta bostri — juk juo- 
mi nieks nesirūpina, nieks ne
žinos apie jo žuvimą, mums ne
reikės ji maityt ir pinigai visi 
mums liks.

Tie žodžiai girtuokli kaip 
elektriku dalypstejo, paszoko, 
iszsiitiese ir suszuko:

— Ne! Vaikas turi gyvent!— 
Turi gyvent, sakau tau, saugo
kis iszpildyt savo užmanymą 
nes velniai tave ir mane paim
tu.

— Kvailas, tik karta jau 
pamesk ta savo tikėjimą in vel
nius.

— Neiszmanai. Nežinai, bo
ba, kas ta vaika. mums pavede 
jeigu taip sakai. Jeigu vaikas 
mirs isz musu kaltes, laukia 
mus szalto Sibyro kapai.

— Sakei man kas tau atida
vė vaika bet jau pamirszau. 
Kam-gi vienok atidavė jeigu 
nori idant gyventu?

— Atidavė policmeistras jo 
didybes caro artimiauses rodi
ninkas, Kordov. Insake jis kad 
turėsiu kada sveika vaika. jam 
sugražint. Jo insakymai bai
sus.

— Ai, tėvai, ar tik kartais 
n'epakasa mums kas duobes —

rija užsimanys dažinot kaip 
mes su vaiku apsieinam. Isz 
tikro Petrai, czia su tuo vaiku 
yra kokios dideles slaptybes.

— Žinomas dalykas, —atsa-i 
ke rimtai Petras. — Ir palic-| 
meistras, kaip manau, — tesej 
toliaus sužibėjus baisioms aki
mis — atidavė mums vaika 
idant vargintume ji ir žudintu- 
tume jo sveikata nes, kaip ma
nau, nori idant vaikas paleng- 
vele iszeitu isz szio svieto. Gal
tas ponas laukia laiko kada 
reikalaus ita szunsgalvi — kas- 
gi žino? — asz nežinau, vien ži
nau kad insake saugot vaika.

Nelaimingas kūdikis da ne- 
iszsigyde isz savo žaizdų. Kas
dien spardomas ir muszamas 
patiko vela baisu pavoju.

Hyacenta iszejo rytmetyje in 
miestą ir gal užėjo in kareze- 
ma. Petro nebuvo. Iszeinant isz 
'šlubos pririszo vaika suriszus 
užpakalyje raukais ir paliko už
rakinus duris. Ant pryžedos 
kūrinos! ugnis ir malka nupuo
lus ant žemes padare name 
gaisra. Vaikas buvo artimas 
mirties. Keke kol galėjo kva
pą atgaut bet durnai apsvaigi
no ir apkvaitino ji.

— Dega, dega! — szaukta 
aplink ir visi bego gelbet savo 
turtą o niekas nesirūpino vai
ku kuris pritroiszkintas durnais 
nutilo pargriuvęs ant žemes. 
Troba jau stovėjo liepsnose ir 
liepsnos prasimuszusios lau
kan pro stogą iszleido isz vi
daus durnus. Kaip aniuolo sar
go ginamas kūdikis gulėjo vie
toje kur liepsnos da nedaejo.

Tuotarpu pribuvo gaisrinin
kai ir pradėjo gesinti gaisra.

Mielaszirdinga kokia ypata 
nepamirszo apie girdėta riks
mą vaiko bet palaike jau už su
degusi; pasakė vienok gaisri
ninku virszininkui kad trobo
je buvo vaikas.

Iszneszta jis rodos be gyvas
ties, bet da atgydintas1. Nieks 
neatsiszauke prie vaiko ir Iva- 
novieziai tarsi prasmegę. Nu
tarta. vaika paimti in prieglau
da pamestinuku.

Kada dengtas juodai, pažy
mėtas raudonu kryžium veži
mas palengvele pervažiavęs 
Petersburgo gatves susilaikė 
priesz prieglaudos narna, ati
darytojas tarė:

— Gabeni vėla koki radini?
— Taip, —atsake vežėjas. — 

Bet ne pamesta radom, ta- 
cziaus iszgelbeta ta vaika isz 
deganezio namo. Gražus vai
kutis', nors suvargintas labai ir 
negaliu to iszmanyt. kad niekas 
neatsiszaukia. Reikės triūso ir 
laiko kol vaikas galės stot ant 
kojų.

— Ar taip pavojingai sužeis
tas? — užklausė koks tai geras 
žmogus iszejas isz prieglaudos 
apsisupęs puikia skranda.

— Sužeidimas nepavojingas 
bet durnu prisirijo per daug ir 
dabar apsvaigęs, kad vos gy
vas. 1 '

— Tokiame karte reik kuo- 
veikiausiai paszaukt gydinto- 
ja, — tarė nepažinstamas žmo
gus ir paspaude priejas prie 
duriu elektrikini knypkuti. Po 
tam priėjo prie vežimo ir pa
gelbėjo vežėjui inneszt vaika 
im trobos vidų.

Vaikas buvo pusgyviu: akiu 
neatidarinejo ir ka tik galima 
buvo suprast isz silpno gyslų 
plakimo jog jame randasi da 
gyvastis.

Augsztienykas Pilvas

Szita 6% svaru mergaite, 
Gail Grochowski, isz Wor
cester, Mass., yra mažiausia 
kokia kada sirgo ant ‘augsz- 
tieninko pilvo” ir sziadien 
pasveiksta po labai pavojin
gai operacijai.

Nelaikysime ilgiaus s'kaity- 
tojaus nežinystoje kas buvo tas 
vaikas. Buvo tai sūnūs Marijos 
Pehlen isztremtos Sibiran ir 
likos atimtas nuo jos ir sugra
žintas in Petersburga, kur ati
duotas likos Ivanovicziam. 
Taip, tai mažas Valdimieras, 
sūnūs didžio kunigaikszczio 
Konstantino, (tai mažas kan- 
kintinis cariszkos valdžios!

Dabar tas mažas kankinti- 
nis gavosi in gera vieta, kur 
globa buvo maloni ir žmonisz- 
ka.

Gydintojas apžvelgęs Valdi- 
miera persitikrino jog jam ne
gresia jokie pavojus, kad prie 
geros priežiūros netrukus .pa
sveiksiąs ir nereikės ežia varg
ti tiek kiek vargęs. Bet reikėjo 
labai rūpestingos priežiūros 
idant vaikui sugražint norma- 
liszika sunaikinta sveikata.

Mažas , Valdimieras atsirado 
kaip isz pragaro kancziu isz- 
ejas netikėtinai 'danguje. Czia 
niekas ji (nekankino, niekas ne
baudė, negirdejo keiksmu ir 
nekentė bado; buvo pavalgy
dintas ir aprėdytas.

Kada vaikas pasitaisė ir pa
stojo nepaprastinai mielu vai- 
kuicziu, jaunas mokytojas Sta
sys Luckas taip pamėgo valka 
kad ir laisvose nuo vaiku mo
kinimo valandose draugavo su 
vaiku besikalbėdamas ir be
mokydamas iszminitinga vaika 
kas tik kūdikiui yra reikalinga 
del iszvystymo jame mandagu
mo ir dorybes.

Jaunas mokytojas buvo žmo
gumi tikrai tikusiu prie tobuli
nimo vaiku. Visi instaigos au- 
gytiniai ji labai mylėjo. Bet ne
buvo jam czia labai gerai; nors 
savo tfarnysta ii’ pareigas at- 
lankinejo kuopavyzdingiausiai 
nors nesimokino kaip mokinant 
juos Luckiui besimokino tai' 
vienok virszininkas arba di-j 
rektorius prieglaudos nebuvo 
užganėdintas, tacziau stengėsi 
kaip nors iszrast priežasti del 
pavarymo Luckio nuo mokyto
jos vietos.

Tula diena Luckas buvo nu
lindęs ir susikrimtęs kadangi' 
aplaike nuo direktoriaus pra- 
neszima, idant po pasibaigi
mui mokslo lekcijų pribūta pas 
ji o žinojo jog nuo direktoriaus 
nieko gero jis tiketiesi negal. 
Noroms nenorams nuėjo idant 
iszpildyt savo virszininko rei- 
kalavima. Direktorius pasvei
kino jauna mokytoja labai 
szaltai ir pasirodė taip bege- 
diszku kad nepaprašze ji ne 
sesti, tik tuojaus murkliu bal
su prabilo:

— Paskutiniu kartu praser- 
,ginėjau tamslta idant pames-

turn savo mokavima. Visai 
i 

man nepatinka, tamistos tas 
popiszkas apsieitinejimas su 
musu augytiniais. Czia turi but. 
asztri disciplina. Neauklejame 

'czia kunigaikszcziu ne bajoru,' 
vien pamestus merg-vaikius o 
tiem.s tiek daug szvelnumo isz 
tamistos puses suteikiamo isz- 
tvirkys man juos visus. To ne-' 
noriu. Kaip tamsta czia pradė
jai gaspadoriaut visi seni pa- 
proeziai turėjo cit szalin. Ne
naudojimas bausmes, ka darai 
tamsta, yra blogiausiu dalyku.i 
Pasekmes tokio auklėjimo yra 
blogos. Atvirai pasakius, jeigu 
pats bueziau t u rėjas galimybe, 
tuojaus sekanezia diena bu
eziau tamista atstatęs nuo tar
nystes, bet nelaimė, miesto val
dyba paskyrė tau ežia vieta. 
Galiu vienok praneszti institu
cijos valdybai jog tamsta czia 
ne esi reikalingu.

— Ir tokiu, jog ponas direk
toriau savo praneszime pasa
kysi tik teisybe — pertrauke 
Luckas degdamas rūstybe ant 
to besanžiniszko žmogaus.

— Teisybe, neteisybe, kas 
man do to, — gana kad (turėsi
me persiskirt.

— Ponas direktoriau, esmių 
tvirtai persitikrinęs jog savo 
privalumu pareigas pildau tei
singai. Jeigu pritaikau, szvel- 
numa prie tu nelaimingu vaiku 
tai ta darau delei to kad mes 
mokytojai iszdalies, ypacz 
sziems nelaiminguoliams turi
me užvaduot motina ir tęva o 
gimdytojai netik baudžia sa
vo vaikus bet juos myli ir gla
monėja. Nuožmybe kuria ta
mista mėgsti ir reikalauji idant 
su knatu o ne žodžiu moky- 
cziau — gali ponas paskirt ja 
kazokam.

Direktorius kaip yla indur- 
tas paszoko pajuodęs nuo rūs
tybes bet lyg susivaldė ir tik 
paszydamas savo deresziuota 
barzda pradėjo prikimusiu bal
su:

— Drysti priesz mane, direk- 
tori, iszžengti su tokia drąsą? 
Na, na, busi szvelnesniu, kada 
tamistai pasakysiu jog nors 
man tas ir nelabai lengvu buvo 
daigtu bet isztyriau tamistos 
praeiti.

Luckas nubalęs atsitraukė 
atgal bet direktorius taip pat 
ženge žingsni pirmyn ir prisi- 
kiszdamas kaip szetonas isz- 
sziepes juodus dantis ir žiūrė
damas szandijaneziai pro stik
lus ant nosies su piktu szaipu 
tarė:

TOLIAUS BUS

Mussolino Duktė 
Iszgialbeta

Grofiene Edda Ciano, duk
tė diktatoriaus Mussolino, li
kos iszgialbeta isz torpeduo
to ligonbuezio laivo, kuri pa
skandino Angliszkas laivas, 
artimoje Valona, Albanijos, 
kuri radosi su kitoms dažiu- 
retojoms ligoniu, paaukau
dama savo darba prižiūrėji
me savo sužeistu ir sergan- 
cziu tautiecziu.

b

TARADAIKA

Del kates, szunes' ir merginos, 
Tai geriausios Amerike dienos, 
Kur 'szuinu daugiausia matyt, 

Ant to gali visi pažyt,
Kad czia daug ‘‘Polanderių’’

ir

Ba szunu buna gana, 
O ant galo,

Nors szunes vaikus nuvalo, 
Szunes vigada turi, 

Norints ju meprižiuri,
, O ka apie mergaites sakyt? 

Ar galima jas pagirt ?
Juk tuju priviso kaip purvyno, 
O kaip jos auga tai motinos 

nežino,
Kol maža po strytus valkiojasi, 
Nežino kur ir su kuom bovijasi, 

Ir taip apie dukrele,
Nepaiso suvis mamele,

Kada sukanka deszimts motu, 
Kaip elgesi dukrele itai nemato, 

Tada motin, jau buna per 
volai,

Ir jau isz dukreles nebūna 
gerai.

Dukreles pradeda grąžei rodyt, 
Kožna vaikina, ženteliu vadyt, 

Kasdien sugertuves daro, 
Rasivažinet bambilium varo, 

Ir ko tolyn — to niekyn, 
Kada sukanka 1G metu,

Nesisarmaitina. dukrele kad 
kas mato, 

Nedeliomis bambileis visur 
važinėja,

Arba po kalnus slankioja, 
Ir ant galo, 

Tas pasidaro:
Mamule dukreles jau 

nesuvaldo,
Dukrelei tik .sportai galvoj, 

Stubos suvis, nežiūri, 
Ba Ika kita galvoje turi.

Dukrele supranta kad daro 
negerai,

Jau ir kreipėsi nuo jos vyrai, 
Da koki meta pasivalkiojo, 
O paskui in dideli miebta 

iszvažiuoja.
Kol da jauna, vieta gauna, 
In koki fabriko insigauna, 

Tada dukrele dingsta del tėvu, 
Ant amžių amžinųjų.

O jeigu tokia ir nuo tėvu 
apsivyruoja,

Tai vyras lyg smert su tokia 
dejuoja,

Ba isz niekszes merginos, 
Nebūna moteres geros.

Kad merginos darbszios ir 
doros butu,

Tai ir gerus vyrus gautu;
Imkitės mergaites prie nami

nes luobos,
O busite geros dabar ir ant

J SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS l 
...IR MALDA... * 

Viesz. Jėzaus ir t 
Motinos Szvencz.l

*

", visados.'j'’ 
sjs *

Waterbury nekurios moterėlės,
Tai tikros szirdėles, 

Neszvarei grinczeles užlaiko, 
Viralo del vyro nepataiko, 

Lovų kaip reikia nepakloja, 
Ne balkiu niekad neiszran- 

kioja.
Jau ka nukenezia burdingieroi, 
Arsziau ne kaip Bolszevikai, 

Sarmata pas jas dingo, 
Namie sėdėti nenustingo, 
Protas kaip visatos senos, 

Ir lai szirdeles konia kožnos.
Nežino kaip bus toliaus, 

Ar kiek proto kiek kada gaus, 
Bet sziadien pagirt negali, 

Ba didelėje kvailybėje guli, 
Manomai Dievulis jas apleido^ 

Kad moteres ir merginos 
svaiguli gavo.
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Žinios Vietines
— Szia nedelia pripuola. 

Verbų Nedelia.
■— Kita sanvaite, Dideji ar

ba Szventa Sanvaite.
—• Council Club, katalikisz- 

ka draugavę panaujis savo per
statymą Ketverge-v ak. Apr. 3 j 
diena, vadinasi Black and Whi
te Minstrel Show, kuris bus! 
Mahanoy City High School ■ 
Auditorium. Taji perstatyma 
jau losze per du vakarus ir 
taip patiko publikai kad vela 
paantrins taji loszima. Atsilan
kykite o matysite gražu per
statyma.

—* Isz miesto turime dvi 
studentes Temple Universitete, 
Philadelphia, Pa., kurios moki
nasi ant dažiuretoju ligoniu— 
nersiu. Tos dvi yra p. Janina 
Paulina Anceravicziute, 19 me
tu dulkto pono Juozo Ancera- 
vicziaus, barberio, 409 W. Cen
tre uly., kuri liko iszrinkta kai
po rasatininke savo klasos ir 
priguli prie merginu koro. Pa
na Janina užbaigė miesto pub- 
likines mokyklos mokslus. 
Antra, yra pana Antanina Ga- 
jauskiute, 20 me!tlu>, duktė po
nios Mares Gajanskienes, 717 
E. Centre uly., kuri taipgi mo
kinasi ant to paties dinsto, pa
lengvinimą ligoniam juju ken- 
tejimuosia, kuri užbaigė moks
lą mieste, priguli prie keliu 
kliubu ir merginu koro. Abi 
merginos yra garbingoje klaso- 
je ir užbaigė mokslus su garbe.

Tik ana diena iszejo 
žinia buk pana Margarieta 
Saveikiute, 634 W. Spruce uly. 
likos suriszta mazgu moterys
tes su Stanislovu Vaiteliunu, 
E. Pine uly., Gruodžio 31 d., 
1940 mete, Szv. Jurgio bažny- 
czioje, Shenandoah, Pa., Jau- 
navedžei apsigyveno mieste.

T Panedelio vakaru, mirė 
namie, Ona Goberiene isz Bow
man’o peczes, po ilgai ligai. 
Velione gimė Lietuvoje ir per
gyveno Amerike apie 38 metus 
pirmiausia apsigyvendama 
Shenandorije. Velione prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos ir keliu bažnytiniu drau- 
gyscziu. . Paliko dvi dukteres, 
tris sūnūs, seserį Kubiliene, 
Girardville ir du anukus. Lai
dotuves bus Subatoje, po di
rekcija graboriaus L. Tras- 
kausko, su bažnytinėms apei
gomis.

Verbų Nedelia

Matyt kad szita maža mer
gaite yra užganadinta isz sa
vo glėbio Verbų. Bet didesne 
dalis žmonių yra užganadinti 
isz vienos verbos.

nersvillej. Paliko paczia ir dvi 
dukteres.

na pienu ir kiauszineis bet ne
turės isz jo džiaugsmo, nes kaip 
tik kiek paaugs, tai Vokiszkas 
aficierius pasiims ant kepsnio.

ligonbutei ant prigiabejimo su
žeistu kareiviu.—Gerai padare.

Iszmintingi Žodžiai

Paveikslas Iszgialbejo 
Gyvasti Miegancziai 

Moterei

SHENANDOAH, PA.
t Jonas Rutkauskas, 214 

Schuylkill Ave., mire namie 
Panedelyje po trumpai ligai. 
Paėjo isz Lietuvos. Paliko pa- 
czia ir dvi dukteres. Laidotu
ves atsibus Subatoje su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje.

Saint Cair, Pa. t Laidotuves 
mirusio Augusto Bingelio atsi
buvo Utarninko ryta su baž
nytinėms apeigoms Szv. Kazi
miero bažnyczioje, kurias at
laike gerb. Kun. P. P. Laumau- 
kis. Palaidotas ant vietiniu 
kapiniu. Velionis mirė Potts- 
villes ligonbuteje, kur gydėsi 
koki tai laika. Buvo angleka- 
:siu, gimė Lietuvoje, paliko du 
sūnūs ir dvi dukteres.

Pottsville, Pa. f Juozas Ste- 
ponkeviczius mirė namie nuo 
sužeidimu kokius aplaike dirb
damas anglinėje skylėje. Velio
nis pergyveno Amerikoje apie 
40 metu. Priulejo prie Szv. 
Pranciszkaus parapijos, Mi-

Lietuviszkas§ Rupinkie būtie kantrus 
ncszime daug visokiu klaidu ir 
silpnybių nemažai nes ir kiti! 
turi tavo silpnybes nukensti. j

§ Jeigu tu pats tokiu nega
li Imti kokiu norėtai, tai kaip-j 
gi tu gali norėt kad pagal tavo 
valia kiti eitu ?

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

WHAT A HAPPY 
, WIFE I AM \

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

i
| Union National Bank
1 Kampas Main ir Centre St.
5 MAHANOY CITY, PA.

Oallągorra, Iszpanija.—Grin- 
czioje ūkininko Mataro Nar- 
bonne, nakties laike staigai ki
lo ugnis. Miegantieji nejuto 
grasinanezio pavojaus del juju 
gyvasties.

Nežinomu budu nuo sienos 
nukrito didelis 'abrozas Mo
tinos Dievo pabudindamas ūki
ninke isz miego. Ūkininke pa
budus, Suprato nelaime, iszb ru
dino szeimyna ir iszgialbejo 
nuo baisios mirties sudegimo. 
Diena priesz lugni, palaidojo sa
vo vyriausia duktere, kuria la
bai mylėjo, ir kaip nekurie ap
linkinei gyventojai tvirtina, 
tai dvasia dukters iszgialbejo 
visus nuo baisios mirties.

Minersville, Pa. f Utarnirike 
buvo palaidota a.a. Mare Dam
brauskiene, 78 metu amžiaus, 
kuri kitados įgyveno Maizeville 
mirdama namie, 315 St. Fran
cis uly. Velione buvo gimus 
Lietuvoj, pergyvendama Ame
rike apie 56 metus. Paliko 
duktere Barbora, kuri yra nor- 
se prie Mary Packer ligonbu- 
bes, Sunbury, Pa., ir duktere p; 
Lesky, Schuylkill Haven, Pa., 
kaipo du anukus.

— Utarninke atsibuvo mė
nesinis susirinkimas Skulkino 
Draugiszko Lietuviszku Mote
rų Kliubo, Szv. Pranciszkaus 
parapijos svetainėje, Miners
ville, Pa., ant kurio suvažiavo 
nares isz visu daliu pavieto. 
Po susirinkimui moterėles bu
vo pavieszintos skania vaka
riene ir visokiais pasilinksmi
nimais per Minersvilles mote
rėles. Tojo kliubo metinis ban- 
kietas atsibus Neco Allen lie
telyje, Pottsvilleje, 24 d. Ba
landžio (Apriliaus).

Tcrrington, Conn. — Visi 
laukia czionaitinio didelio 
Koncerto su Prakalboms,, kuri 
rengia L.R.K.S.A., po Velykų, 
26 d., Balandžio - April, Suba
toje, Lietuviszkoje svetainėje, 
po Nr. 121 Beechwood Ave., 
czionais mieste. Szv. Treji- 
bos Koras po vadovysta Prof. 
Balsio turės 'koncertą, kaipo 
dalyvaus ir narei Waterburio
koro, po vadovysta Prof. A. J. 
Aleksio. Vakarėlis prasidės 
7 valanda. Gera orkestrą pa
linksmins svetelius. Bus ska
niu užkandžiu ir gėrimėliu, o 
inžanga tiktai 35 c., o vaikams 
15c. Radio pranesz visiems 
klausytojams Itaji puiku kon
certą. Rengimo kamisije vi
sus kvieczia atsilankyti.

ATSAKYMAS.

G. P. Wilkes-Barre, Pa.— 
Ateivis kuris geidžia iszimti 
antras popieras, turi mokėti 
skaityt ir raszy.t Angliszkai ir 
pasiraszy't savo pravarde ant 
peticijos jeigu ne yra paliegęs. 
Sudas jo klausia visokiu klau
symu apie tiesas, ant ko turi 
mokėti atsakyti. In du metus 
po iszemimui pirmu popieru, 
arba in septymis metus gali isz- 
imti antras arba pilnas popie- 
ras. Ant galo gali apie tai pa
klausti ajdvoka/to, kuris užsiims 
finom del tavęs ir duos tau vi
sus patarimus.

Skaitykite “Saule”

PER SAVO
NEMANDAGUMA

Ligonbute Neteko 25 
Tukstancžiu Doleriu

Versziukas Su
Szesziom Kojoms

Katovicze, Lenk.— Pas ūki
ninką Joną Podlewski, karve 
altvede nepaprasta versziuka 
su iszeszioms kojoms. Penkta 
ir szeszha koja iszaugo isz pe- 
cziu. Versziukas yra sveikais 
ir gy veris, o ūkininkas ji maiti-

Adelaida, Australija. — Už 
tai kad sekretorka czionaitines 
ligonbutes pasielgė nemanda- 
gei su svetimu žmogum kuris 
atvažiavo atlankyti ligonbute, 
neteko 25 tukstancžiu doleriu 
dovanu.

Chess Walters, Auistraliszkas 
milijonierus ir geraduszis žmo
gelis, inejo in ofisą ligonbutes 
užklausdamas sekretorkos, kad 
nori pasimatyt su užveizdeto- 
jum ligonbutes kokiam tai pri 
vatiszkam reikale.
“Jeigu negali pasakyt ko no

ri tai negali su juo pasimatyt”, 
atkirto sekretorka su pasiszialui- 
szimu.
“Ar taip, mano miela?!” Na, 

jeigu jus pasielginejate su var
gingais žmonimis szitaip, tai 
geriaus sudraskyti szita banki
ni kvitą ne kaip dovanoti ligon
butei kuri nemoka su žmonimi 
mandagei pasielginot! ’ ’

Siu tais 'žodžiais žmogelis su- 
plesze kvitą ant 25 tukstancžiu 
doleriu, kuri mane padovanoti

Ka raszo Ambrose Miliute, 
Ambridge Pa., — Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti ant. visu 
metu už laikrasztl ‘■‘Saule.” 
Taipgi turiu jums primyiti kad 
asz jau sulaukiau 71 metus, 
esmių ipacziuotu 40 metu ir 
skaitau “Saule” jau 25 metus. 
Vėlinu jums geros sveikatos 
jusu darbuose.

Ka raszo M. Sakoczius, isz 
Waterbury, Conn. — Sveikina
me visa iszdavysta ir dekavo- 
jame už mylima‘Saulutei’ kuri 
yra labai linksmas laikrasztis, 
kuriame randasi linksmu skai
tymu ir skaitysime ja pakol gy
vi busime. Czionais daug žmo
nių skaitytu “Saule,” bet, kad 
kas duotu už dyka, o patys ne- 
užsiraszo. Liekam įsu pagarba, 
ir lai Dievas laimina jus, jusu 
darbuosia, liekam jums viso 
gero vclyjenti.

Ka raszo W. Shevock, isz El- 
mora, Pa., —Prisiuncziu tamis
toms užmokesti už laikrasz'ti 
“Saule” ir iszirdinga aeziu 
kad nesulaikote, kada jau ma
no prenumerata pasibaigė. 
Laukiu mano “Saulutes” atei- 
nanezios du syk kas sanvaite.

IT’S NO SECRET 
HOW HIS WIFE

WHAT A LUCKY 
HUSBAND I AM

Ir TU reiKalausi EkktriKipi Pecziu
DEL PAGAMINIMO SKANESNIU VALGIU, 

SVEIKESNIU IR PIGESNIU BUDU!
Nereikes praleisti ilgus metus ir savo jaunysta, patogumą 

ir ilgas valandas laukimo, gaminant valgi, prie karszto pe- 
cziaus. Gali tai padaryt kožna diena.. .su Elektrikiniu Pe
cziu, be jokio rupesezio.

Elektrikinis Peczius tau daugiau ženklins, ne kaip tik 
iszkepta skaniau ir minkszcziau. Sveikiau, ba nereike kone 
lengvas būdas virimo valgiu. Yra tai tikras, geresnis, sveik
esnis pagaminimas valgiu. Daugiau skanesnis, nes gali ji 
suvaldyti—kontroliuoti ir pigesne mesa gali būtie iszvirta ar 
visai naudoti vandens.. .naudingesnis, ba savyje užlaiko vita
minus ir gardumus maiste, vietoje iszlieti juos laukan, kada 
verdi ka, su vandeniu.

Sziuosia užimtuosia kasdieniniuose reikaluose, kada tai 
Amerikas reikalauje sveiku kunu, pajiegu, smegenų ir geru 
nervu. ..geras viralas yra neatbūtinai reikalingas ir svarbus. 
Norėsite Elektrikini Virala, iszvirta naujausiu budu.. .lengvu

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
_$

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

Bell Telefono Numeras 78

•20 W. Centre St. Mahanoy City

Su daugybe paveiks
iu, iszaiszkina viso
kius sapnus, kokius 
žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais au- 
deklinais apdarais.
Preke su nusiuntimu 
tiktai,

SAULE PUB. 00., 
Mahanoy City, Penna.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapczin 
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.

budu ir sveikesni būda virimo valgiu.
X-. * ■* APSAUGOKIE SAVO KONSTITUCIJA SU VITAMINAIS VERDAMI ELEKT

PENNSYLVANIA POWER & LiGHT COMol^IKU
ARBA PAS JUSU VIETINI ELEKTRIKINI KRO^INlNK

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 Ofp 
KNYGUTES

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.


	Book 4 1941-04-04-SAULE_0001
	Book 4 1941-04-04-SAULE_0002
	Book 4 1941-04-04-SAULE_0003
	Book 4 1941-04-04-SAULE_0004

