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Fordo Dirbtuvių
Straika Pasibaigė

DARBININKAI NETEKO $7,000,000

DETROIT, MICH.—-Po deszimts die
nu kvailaus straiko Fordo automobiliu 
dirbtuvių darbininkai nutarė sugryžti at
gal prie savo darbu. Viso buvo iszeja 
ant straiko daugiau kaip 40 tukstancziai 
darbininku visokiose szakose darbo. Per 
taji laika darbininkai neteko algomis septy
nis milijonus doleriu. Juk galėjo tuos 
pinigus sunaudoti ant Velykų. O tai vis 
per priežasti pakurstytoju, kurie suerzino 
darbininkus pamesti darbus.

BELGRADAS
PAIMTAS

Sena Jugoslavijos Sostapyle 
Paimta Per Vokieczius — Ita

lai Paėmė Bardia, Afrikoj

Isz Amerikos 2 SMARKIOS
EKSPLOZIOS

PERKELS
“LABOR DAY”

Keturi Užmuszti

Ant 8-tos Septemberio
Harrisburg, Pa. — Legisla- 

iura mano permainyti tiesas 
kas kis-zasi perkelinio darbi
ninku szventes “Labor Day” 
nuo pirmo Panedelio Septem- 
Iberio ant antro Panedelio me
nesio szimet, 8-tos d. Septem
berio idant duoti darbininkams 
(geresni laika szvensti taja die
na parkuose ir kitose pasilink
sminimo vietose. Taja diena 
pripuola Kalalikiszka szvente 
Gimimo Marijos Panos todėl 
daugelis darbininku nedirba.

Juokinga Priežastis 
Ant Persiskyrimo

(Scranton, Pa. — Mrs. Edna 
Boyer užvede skunda ant per
siskyrimo nuo savo vyro pa
duodama sekanezia priežasti 
del ko nenori daugiau su juom 
gyventi. Moterėlė sako: “Ma
no vyras mane bueziuodavo 
kada nupuldavau ant sunkumo 
o kada švara nutrukdavau tai 
mane plakdavo.” O kad mote
rėle vis tuko ir tankiau gauda
vo plakti nuo vyro, todėl ant 
galo ilgiaus nenorėjo su juom 
gyventi.

Negalėjo Surasti Sau 
Paczios, Pasikorė

I —

Augusta, Ga. — Luke Don
nelley, 45 metu amžiaus nasz- 
lys su penkeis vaikais, norėda
mas suteikti vaikams motinisz- 
ka meile ir globa, jeszkojo sau 
kita gyvenimo drauge. Bet vi
sos aplinkines kandidates in 
moteriszka luomą, kaipo ir sen
merges ir naszles nenorėjo už 
jo teketi nes jo farma buvo di
delėje skoloje. Suerzintas to
kiu nepasisekimu, naszlys pa
sikorė, palikdamas vaikus da 
didesniam varge kuriuos turė
jo paimti pavietas.

— Nesisarmatyk tarnauti 
kitiems del meiles. Iszganyto- 
jas ir tarnavo del žmonių ir už 
juos mirė.

Belvidere, N. J. — Naujoj 
parako dirbtuvėje, Hercules 
PoWder Co., kilo smarki eks
plozija kurioje likos užmuszta 
keli darbininkai ir keli sužeis
ti. Priežastis eksplozijos da 
neisztyrineta.

Birmingham, Ala. — Dvi ga
rines maszinos eksplodavojo 
Woodward Iron Co., deszimts 
myliu nuo czionais isz nežino
mos priežasties. Du darbinin
kai likos užmuszti ir 14 sužei
sti. Drūtis eksplozijos buvo 
girdėta net deszimts myliu ap
linkinėje.

Skerdyne Kroetu Per 
Serbus

Rymas. — Kada valdžia ap
garsino neprigulmybe Kroeci- 
joj ir po visa Zagrzebo aplin
kine, pradėjo aresztavoti Kro- 
etus ir juos szaudyt. Serajeve 
likos sustatyti prie muro dau
giau kaip szimtas Kroetu ir su- 
szaudyti. Sebenike kilo kruvi
nas maiszatis kuriame dauge
lis likos užmuszti ir sužeisti. 
Daugeliose vietose Serbijoj gy
ventojai kankino Kroetus bal
sei, kur tik juos pagavo.

Berlinas. — Vokiecziai pa
skandino viena Angliszka lai
vą artimoje Icelandijos. Vokie
tija mano ant tikrųjų sunaikin
ti Jugoslavija po tam imsis už 
Anglijos ir Graikijos ir nepa
liaus pakol sulygins su žeme.

London. — Angliszki eropla- 
nai padare daug bledes Fran- 
cijoj, sunaikindami daug amu
nicijos dirbtuvių ir magazinu, 
užmuszdami daug žmonių ir 
sužeisdami kelis szimtus. Bu
vo tai dalyje kur Vokiecziai 
yra užemia Franci j a.

RUSIJA PADARE 
TAIKA SU

JAPONIJA
Berlinas — Belgradas, szimt- 

metine sostapyle Jugoslavijos 
likos paimta per Vokieczius 
Nedelioje po smarkiam bom
bardavimui miesto kuris ir 
taip jau buvo beveik pusiau su
griautas nuo kulku. Jugosla
vai da vis nepasiduoda ir ka
riauja tarp kalnu. Belgrado 
miestas, susidedantis isz 250,- 
000 gyventoju yra tryliktas 
sklypelis užgriebtas per Vokie
tija. Mieste buvo tikra skerdy
ne kada Vokiecziai inejo. Vo- 
kiszkos vėliavos likos iszpleto- 
tos po visa miestą ir ant val- 
diszku namu.

Rymas — Vokiecziai su Ita
lais dasigavo net prie Suez ka
nalo, paimdami Bardia, pasku
tine drutviete paimta per Ang- 
likus Libijoj. Italijoj gyvento
jai nudžiugo kad toji vieta li
kos paimta nes yra artimoje 
Mediteraniszku mariu, apie 
deszimts myliu nuo Egipcijo- 
niszko rubežiaus.

Rusija padare taika su Ja
ponija kad ateityje viena ant 
kitos neužklups ir ateityje gy
vens didelėj e sutaiko j e. Sutar
tis padaryta ant penkių metu.

Japonai Kuopina
70,000 Vaisko

Hong Kong, Kinai — Cen- 
traliszka žinių agentūra skel
bia buk Japonai kuopina 70' 
tukstanezius kareiviu, Hainan1 
provincijoj, ant užklupimo ant 
Kincziku už keliu sanvaieziu.!

Taipgi pranesza buk daug 
Japonu likos užmuszta kada 
kareiviu trūkis užbėgo ant ke
liu bombų kurios buvo padėtos 
ant geležkelio Nanking.

ŽINUTES
----------- i

Philadelphia — Daug žmo
nių likos užmuszta ir sužeista 
per szvente.

Washington — Beisbolas se
zonas jau prasidėjo tarp New 
York Yankees ir Washington 
Ik'liubu. Prezidentas Roosevel- 
tas išzmete pirmutine bole.

Souderton, Pa. — Devyni 
brangus arklei sudege tvarte 
Paul Fisher o 46 likos iszvesti 
isz liepsnos. Bledes ugnis pa
dare ant 10,000 doleriu.

* - """ —1 ......— —

Jugoslavijos Armija
Supliekta

Berlinas. — Pagal Vokiecziu 
daneszimus tai beveik visa Ju
goslavijos armija likos supliek
ta ir visa Serbijos armija likos 
iszvaikinta. Apie deszimts tuk- 
taneziu likos paimta in nelais
ve ir dabar viso randasi nelais
vėje apie 20,000 nelaisviu su 
daug ginklais, amunicijos ir 
maistu. Graikai turėjo pasi
duot nes negalėjo apsiginti ir 
nebuvo kitokio iszejimo.

Rumunija Pasninkauja 
Ketures Dienas

Bukaresztas, Rumunija. — 
Valdžia iszdave paliepima gy
ventojams kad užsilaikytu nuo 
valgymo mėsos per ketures die
nas ant sanvaites nes mesa yra 
reikalinga del kareiviu. Kitas 
naujas paliepimas uždraudžia 
valdiszkiems darbininkams 
vesti svetimszaliszkas moteres.

— Kanadoje randasi net 
23,000 duonkepiu kuriose su
naudoję kas minuta po asz’t'uio- 
nes baczkas miltu del kepimo 
duonos ir piragu.

Daktaras Jonas
Szliupas Bedoje

Isz patikimu szaltiniu, 
žinios skelbia buk Dakta
ras Jonas Szliupas, Lietu
voje atsidūrė kritiszkoj 
padėty. Visas sutaupąs 
ir energija jis sudėjo in 
“Laisvaja Minti.” Dabar 
ta laikraszti Bolszevikai 
isz jo atėmė ir atėmė pen
sija, kuri nepriklausomoj 
Lietuvoj jam buvo moka
ma isz valstybes iždo už 
jo nuopelnus Lietuvybei. 
Senelis nebeturi isz ko gy
venti, ypacz kaip dabar 
viskas pasakiszkai pa
brango. In Amerika su
grįžti nėra kaip, nes viena 
jis jau prarado Amerikos 
pilietybe; antra, ir ežia 
jau sunku butu susirasti 
koki nors pragyvenimo 
szaltini.

— Norint s Ka nada valgo 
mažiau .duonos, bet turi dau
giau kaip 3,000 duonkelptuviu 
kuriose iszfkepa po 2,000 ke
palėliu duonos kas minjulta.

Amerika Apėmė Val
džia Ant Grenlandijos

Washington, D. C. — Ame
rika ana diena apėmė visiszka 
valdžia ant Greenlandijos kuri 
priguli prie Danijos, ant uždė
jimo kariszku eroplanu stoeziu 
ir apsaugoti nuo užpuolu kai
po būti globėju Daniszkos loc- 
nasties Greenlandijoj.
Prezidentas Rooseveltas taip

gi paliepė valdžiai paimt visus 
svetimtautiszkus laivus kurie 
sziadien randasi Amerikonisz- 
kose pristovose ir naudoti ant 
gabenimo visokio tavoro ir 
ginklu in Europa del kariau- 
janeziu sklypu kuriuos nori 
pavaldyti Vokietija.

Vokiecziai Paėmė In
Nelaisve 100,000 
Graiku Ir Serbu

Berlinas. — Vokiecziai skel
bia buk Balkanuose, laike mu- 
sziu, paėmė in nelaisve 100 
tukstaneziu Graiku ir Serbu ir 
pasirengineja užklupti dabar 
ant Angliku kurie pribuvo 
Graikams in pagialba. Tarp 
paimtu in nelaisve randasi sze- 
szi Graikiszki generolai. Vo
kiecziai ana diena neteko 14 
eroplanu kurie likos nuszauti 
per Graikus laike musziu su 
Serbais.

84,736 Italai Žuvo Ant 
Kares Lauko Nuo

Naujo Meto

Rymas, Italija — Pagal val
džios apskaityma tai nuo Nau- 

1 jo Meto lyg sziam laikui ant vi- 
■ su kares lauku likos užmuszta, 
'sužeista, dingo ir nesuranda- 
jma 84,736 Italiszki kareiviai, 
j Vien tik Kovo menesyje žuvo, 
. sužeista ir dingo 43,245. Ita
lai turėjo sekanezias nelaimes 
paskutiniuose laikuose:

Ant Graikiszko frunto — 3,- 
102 užmuszti, 6,031 sužeisti ir 

į 7,483 nesurandami. Ant Afri- 
i kos frunto — 325 užmuszti, 570 
i sužeisti ir 24,088 nesurandami 
(tas reiszkia kad gavosi in ne
laisve ar pabėgo nuo kares lau-

Žinomas isz savo mielaszir- 
dys'tes Basza Ali Bei, tūla die
na patemino ant ulyczios ’koki 
tai Turką kuris kasė peczius, 
stovintis prie medžio.

Rusija Uždraudžia
Visokias Szventes

MOSKVA. — Sovietu Valdžia iszdave 
ukaza, kad visos Szventes butu panai
kintos, nes tas labai erzina žmones ir 
gali sukelti revoliucija. Velykos szimet 
buvo uždraustos szvensti netik Rusijoj, 
bet ir ten kur Rusija inkiszo savo le
tenas ir pavaldė mažesnius sklypus.

KARALIUS PETRAS PABĖGO SU 
SAVO VIRSZININKAIS

BUDAPESZT, VENGRAI.------ Telegra
mas isz Istanbul, Turkijos, pranesza buk 
Jugoslavijos Karalius Petras, su kitais vir- 
szininkais pabėgo in Turkija eroplanu.

KANKINO PACZIA

Privertė Savo Motere 
Klūpoti Ant Žarijų -

Vyras Pabėgo
Duluth, Minn. — Ana diena 

Helena Lubanskiene užvede 
teismą priesz savo vyra užibru- 
taliszka pasielgimą su ja ir jos 
apleidima. Motere atėjo in sū
dą su trimi mažais vaikais ap- 
reikszdama sodžiui kad jos vy
ras sugryžes isz darbo, pradė
jo jai iszmetineti neisztikimys- 
ta ir buk draugauja su kitais 
vyrais. Motere prisieginejo ir 
dtacziai užginezino vyro užme- 
tinejima sakydama kad tai yra 
melas. Užvpduolis neintikejo 
moterei iszeme sziupeluika in- 
kaitusiu anglių isz pecziaus, 
padėjo žarijas ant žemes ir pri
vertė motere atsiklaupti nuo
gais keleis ant ugnies. Vyras, 
stovėdamas su diržu rankoje, 
privertinejo ja, klupojant ant 
žarijų, prisiegt ant kryžiaus 
isztikimysta ir paklusnumą.

Vargsze prisiege bet po tam 
baisiam darbui, puolė apalpus 
amt grindų ir tokiam padėjime 
ir skausmuose ja surado kai
mynai kurie girdėdami vaito
jimą, a’dbego in pagialba bet 
rado jau po kankinimui. Vy
ras pabėgo isz miesto bet jeigu 
ji palicija suras tai laukia ji už 
tai rusta bausme.

Trys Kalinei Pabėgo - 
Vienas Nuszautas

New York. — Panedelio ry
te, apie 3 valanda, pabėgo trys 
kalinei isz Sing Sing kalėjimo, 
sulaikydami sarga, dažiureto- 
ja ir pailicijauta. Vienas kali
nys likos perszautas per pali- 
cijamta kaipo ir palicijantas, 
abudu vėliaus mire ligonbute- 
je. Kiti kalininkai pabėgo luo- 
teleje bet ir tuos tikisi neužil- 
gio suimti.

—• O ka tu sapnavai,— už
klausė isziauczius?

UŽKASTAS
SKARBAS

Ūkininkas Užkasė In 
Žeme $25,000 Kuriu

Gimines Dabar 
Jeszko

Grouard, Alberta, Kanada — 
Likusieji gimines Garry 
Herchmer jeszko ežioje aplin
kinėje užkasto skarbo ant ukes 
kuris susideda isz 25 tukstan
eziu doleriu bet lyg szio laiko 
visi stengimai sujeszkojimo tų
jų pinigu nuėjo bevaisingi nes 
lyg sziai dienai ju nesurado.

Istorija tojo skarbo yra se
kanti: Penkiolika metu adgal 
pribuvo in czionais Garry 
Herchmer, isz Minnesotos val
stijos, apsigyvendamas ant 
farmos 120 myliu nuo czionais, 
kuris netikėjo in 'bankas, už
kasdamas ant savo farmos 25 
tukstanezius doleriu isz kuriu 
10 tukstancziai buvo auksineis 
pinigais. Laike dideles žiemos 
keli metai adgal, ūkininkas 
staigai mirė, neiszduodamas 
savo slaptybes niekam ir nepa
liko jokio testamento iszreiksz- 
damas kur tuos pinigus užka
sė. Jo szeimyna žinojo apie 
tuos pinigus ir pradėjo jeszko- 
ti po jo mireziai ir da sziadien 
jeszko o gal ir niekad nesuras.

Taigi, netikėjimas in bankas 
kartais brangei atsieina su ble- 
dems dei likusios szeimynos. 
Kiek tai žmonių paslepineja pi
nigus in žeme szienikus, pa
veikslus paneziakose ir kitur, 
netekdami ju kada kas sau pri
sisavina arba dingsta po mir
eziai. O kiek tai sziadien Eu
ropoje žmones užkasė visokio 
turto kad nesigautu in neprie- 
teliaus rankas, kuriu gal nie
kas nesuras nes locnininkai gal 
bus užmuszti arba iszvaryti isz 
tėvynių. Gal po daugelio metu 
suras tuos pinigus svetimi 
žmones.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!
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Kas Girdėt
Gal ne vienas stebisi kiek tai 

Vokiecziai iszduoda pinigu ant 
vedimo karęs ir i.sz kur imą 
tiek bilijonu ant to tikslo?

■Ne yra su jais taip bloga kaip 
isz pradžių žmogus sau pamis
ima. Peržiūrėjimas kapitalistu 
czion Amerikoj parodo kad Vo
kiecziai turi sziiptus milijonu 
doleriu ezionais Suv. Valstijo
se isz kuriu dali paskyrė ant 
visokios propagandos. Pagal 
apsikaityma tai Vokiecziai turi 
czįpnais Amerikoj daugiau 
kaip 250 milijonu doleriu ir 
valdo dideles sumas pinigu 
•neutraiiszku sklypu. Vokie
cziai užgriebė isz tuju sklype
liu kuriuos sziadien valdo po 
savo padu apie 500 milijonu 
doleriu.

Vokiecziai taipgi turi dau
gybe bondu ir visokiu Ameri- 
koniszku szeru kuriuos kon-
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tinkavo sklypuose kuriuos pa
valdė. Taipgi Vokiecziai turi 
dideli pelną nuo parduotu Vo- 
kiszku bandų orionais Ameri
koj ir tokiu budu aplaike nuo 
savo tautiecziu deszimts mili
jonu doleriu.

Nors žmogus turėtu užtekti
nai pinigu, turėtu puikiausius 
palocius, — užtektinai gerti ir 
valgyt bet jeigu turi namine 
pakramta, tai niekas jam ne
bus mielą ir žmogus nors gy
vas in žeme lystu.

Lietuviai yra ne vienokios 
nuomones, nę vienaip dalykus 
aipsvarstineja ir todėl nuolati
niai armideriai pasikelipeja. 
Kaip smarkus vejai sujudinę ja 
vandeni ežere, kad net lyg dug
nui sudrupysczją plakami bal- 
voinai in krasztuis, isz ko žuvi- 
ninkai džiaugiasi nes tada di
džiausia turį įaįme, taip pąną- 
sziąį ir ežere Lietuvystes deda
si : Vejai (nesupratimai) j u di- 
ną vandeni (Lietuvius), Ijąlvo- 
sai ipasikelineja, dripnsczįa 
vandeni p žuyinįnkai graįbsto 
žuveles ne su tinklais bet su 
saujpmi!

Bet jau tįeji szturmai prade
dą nustoti, jau balvenai slegs- 

. tą, jau vandup nusistpja, jau 
žuvininkams ne taip sekasi nu
tvert žuvytes o jeigu ir pasisek
tu kokią pagriebt tai per slidi, 

. slysta I Netrukus visos žuveles 
bus slidžios, apsiszvietusios, 
kad bus sunku iszlaikyt o ir 
drucziau sias kutulys j u peisz- 
laikys.

. Reporteris Japaes CęJlaąider, 
isz Npw York Journal, aplaike 
žinia nuo palipi jos apie žudins- 
ia kurį likos papildyta vienoje 
dalyje miestą. Reporteris drau
ge su palicija epiesi prie darbo 
isztyi'ijieti kas tąja žadins ta 
papilde. Žadintojas nužudė tū
lą motere tiksle apipleszimo 
kuria nUžudp kokis tai valka
tą. Lavonas gulėjo miesto layo- 
nyczįoje.
... Kada reporteris nuėjo • pa
žiūrėti nužudytos įr pakele pa
klode, net nutirpo isz baimes 
ir susijądinimo nes nužudyta 
senuke buvo tai jo motina 'kuri 
ląike. pasįyaikszeziojimo likos 
užklupta ir nužudyta kada jos 
sūnūs sėdėjo redakcijoj.

Npįaimingą supu reikėjo nu
vežti, in ligonbute bet palicija 
ir re$ąjs#ąją daro, visus stengi- 
pms kad žadintojus suimti ir 
jau užėjo ant pedsakip keliu 
nužiūrėtu valkatų.

Ar žinote kas tarp mus yra 
karaliene?

Ar szalyje visokiu žiedu rū
tele yra karaliene, kad yra žen
klunekaltybes, ar jaucziasi tai 
lelijėle, kad yra apdengta rubu 
nekaltybes, ar pažino rože ga
lybe savo grožybes?

Taip pat ir motere, sergst an
ti ugnaviete naminio Lietu- 
viszko gyvenimo, ypatingai 
tarpe mus czion ateivysteje, 
laiko savo rankoje galinga val
džia valdymą giliuko musu vi
suomenes.

Mes valdome svįeta o muši 
valdo moteres, — pasakė Na-I 
poleonas viena karta ir pridė
jo moterems: “geros motinos, 
užauginkite puikei savo vaike
lius q tada žmonija susidės isz 
doros visuomenes. ’ ’

'Szt ai yra gražus ir visiszkaij 
matomi rūbai doros moteres.1 
Kaipgi puikus, kaip iszkilmin- 
gas yra paszaukimas jos! — 
nes jos yra labai dideli priva
lumai ir užduotis. Pinigas, už
dirbtas per vyra, pereina kas 
menesi ar sanvaite per rankas 
moteres, kurios užduotis yra 
aprūpinimas namo ir maisto, 
drabužiu ir t.t. Užduotis toji, 
ant nelaimes, nekarta buna ne
begale; mažas uždarbis tankiai 
negali užtekti ir neužtenka ant 
neatbūtinai reikalingu dalyku 
gyvenimo — bet motere ir isz 
tos nebegales gerai iszeina. Nes 
paczedi motere isz mažo pini
go nebūtus daigtus tveria ir 
taikstosi pagal savo vyro už
dardi i,r isztesia kuoilgiausia 
doleri.

Bet ne vien tik apie tai nori
me kalbėti in moterėles. Di
džiausiu ju privalumu ir už-' 
duotis yra auginimais vaiku. 
Czia jos dirva, ežia jos skur
dus darbas bet garbingas ir dė
kingas. Gera motina, Lietuve, 
czion Amerikoj, turi pirm vis
ko kito rūpintis apie savo vai
kus idant jos vaikai butu ge
rais Lietuvei®, inkvepineti 
jiems Lietuviszka kalba, sėti 
in ju jaunas galvas tikyba ir 
ateiti, turi po savo mireziai pa
likti vaikuose savo motiniszka 
jausią. Ar-gi tai negražus pa
szaukimas motinos? Tai yra 
tieji keli žodžiai kuriuos trosz- 
kome pasakyti del moterių.

Sunkus yra gyvenimas tam 
žmogui kuris nieko neiszmano 
ir nieko nežino. Toki vargsza 
kožnas prigaudineją ir kožnas 
Skriaudžia.

O kas sako kad ezionais Lie
tuvyste užsilaikys, tasai klys
ta nes už kokios 25 metu persi
mainys viskas. Ne yra czion 
tikru apasztallu kurie butu pa- 
siszvente del labo Lietuviu tik
tai kožnas naudojasi isz kitu 
kruvino darbo ir izsznaudoja 
žmones.

Ant to žmogus mokinasi 
skaityt ir raszyt idant per skai
tymą i'ngytu daugiau iszmin- 
ties. Vienatimis apasztalais 
Lietuvystes ezionais, yra musu 
Lietuviszki laikraszcziai kurie 
dą užlaiko motiniszka 'kalba ir 
Lietuvyste. Todėl juos sz.elpki- 
te ir skaitykite ir duokite vai
kams skaityt.

Redaktorius “Saules” pra
eita meneri parūpino net 16 
vardu laivu ant kuriu žmones 
atplaukė in Amerika o vardu 
nežinojo. Toji žine buvo jiems 
labai reikalinga ant iszemimo 
ukesiszku popieru ir aplaiky- 
mo kompenseiszion. Jeigu jus 
arba jus pažystami reikalauja 
tos žinios tai raszykite o gausi
te patarimus kaip galima tai 
sujeszkoti.
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NELAIMINGA 
KEPURE

Isz Nežinių, Nekaltas 
Žmogus Pasiliko Drau 

gu Piktadariu

Noork oping, Szvedije.-—Ana 
diena atvažiavo in cziopaįs tū
las jaunas keleivis ir kaip tik 
pąsisamde įsaiui vieta hotelije, 
nusipirko sau žale kepure su 
plunksnų. Sugryždamas in lio- 
teli, nemažai nusistebėjo isz- 
traU'kes isz kiszeniaps kėlės 
masziiukes su pinigais, kuriu 
jisai nė buvo insidejas in ki- 
szeniu. Nieką apie tai nekal
bėdamas iszejo. Ant rytojams 
vėla iszejo in miestą, o įsugry- 
žias in holeli rado kiszeniuosia 
net szeszes masznukes. Dasi- 
prato kad jam kas tyczia in ki- 
szenius 'deda maszneles su pi
nigais idant inpaipioti ji in kil
pas. Nuėjo in pąįicijos stoti ir 
ten padavė maszneles su pini
gais apsakydamas kokiu budu 
jas aplaike.

Treczia diena vėla iszejo in 
miestą paisivaikszcziot drauge 
su dviems dėt ekt i vais, k urie se
ko paskui ji ir veil ln,deta iii jo 
kiszeniui.dvi miaszn.eles, bet de- 
tektivai tuojau s suėmė tuos, 
kurie jam indedavo masznej.es 
in kiszeaijuis ir pasiėmė su sa
vim. Ant policijos atsidarė >a- 
kys pleszikams, kurie žmogų 
palaiką už savą dranga ir dėjo 
jam masizneles in kiszepips i- 
dant velįaius pasidalyt pini
gais.

Kepure biuyo priežasto ju 
klaidos, nes ju draugas turėjo 
tokia pat kepure. Policija žmo
gų paleido, kaipo nekalta, bet 
pileiszikus uždare 'kalėjime.

Daug Panąsziu Randasi 
Dideliuose Miestuose

New York. — Ant vienos ap
leistos. dokas palicija užtiko 
jauna motere kuri nesenei li- 
gonbuteje buvo pagimdžius kū
diki. Daktarai ligonbutes, ku
rioje varg'sze rądoisi, sake kad 
jos kūdikis mirė ir motere tu
rėjo apleisti ligonbute ibęt ne
turėdama kur pasidėt ir netu
rėdama jokio valgio nuo keliu 
dienu, ketino atimti sau gyvas
tį per szokima in mares kur ja 
palicija užtiko in laika ir nu
siuntė in prieglaudas narna.

Iszmaina Vokiecziu 
Ant Lįetuviszku 

Nelaisviu

Stockholm, Švedija.— Vo- 
kiszkais laikrasztis “Litzmans- 
tadter Zeitung,” apskellbe buk 
60 tukstaneziai Vokiecziu Lie
tuvoje likos iszmainyti už 20 
tuksita'ncziim Liėtuviu, kurie ra
dosi Klaiipedoje.

Kas Minuta

— Trys tavorinei trukei a-
teina ir iszeinai isz miesto Chi
cago, BĮ. kas minuta..

—• Amerike yra sunaudoja
ma po 40 gyvulinilui skūra kas 
minuta del padirbimo visokiu 
dalyku isz skuros.

Baisioje Eksplozijoj

Singąipore, Indija.— Anglisz- 
kas. laivas, kuris radosi szioje ■ 
pristoyolje, likos iszpcsztais in 
padanges per baisią ek-'p'lozi ją 
kurioje žuvo 26, o 19 baisiai Ii Į 
kas apdegintais, tarp ju radcG. 
iy kelioliką aficieriu. • Laivas 
jeszkojo orines bombos, kuri , 
radosi ant paskandyto eropla- 
no pristovoje ir badai laivas 
pataikė in ja, kas buvo prie- 
žaisto eksplozijos.

ISZLETUVOS
Lietuviu Mokyklos Be 

Lietuviu Kalbos

“Tarybų Lietuva” pranesze 
kad tose Lietuvos žeme®?, ku
rios iki isziol prigulėjo prie So
vietu Gudijos mokyklose nebu
vo niekados o ir dabar nėra 
Lietuviu kalbos. Lietuviu vai
kai mokomi Rusu kalba, kad. 
g-reieziau isztautetu ir virstu 
Rusais. Szvenczioniu pilnojoje 
vi dūri ii e s mokykloje ligi szj.o' 
dėstomoji kalba buvo Rusų. 
Szvenczįonysc 'dar veikusios 
dvi n,epilnosicis vidurines mo
kyklos [progimnazijos], kuriu 
vienoje buvo Žydu, o kitoje 
Lenku kalba. Lietuviiszkos vi
durines mokyklos taip ir nebu 
vo. Daugefeakio nepilnojoje 
vidurinėje mokykloje buvusios 
szesziois klases. Ligi sziol bu
vo Rusu dpstompjį kalba. “Ta
rybų Lietuva” pastebi: Pagal 
tautybe .dangiaupa .mokiniu 
yra Lietuviu. Taip pat Adą- 
tiszlkįo nepilnojoje vidurinėje 
mokykloje dėstomo ji kalba bu
vo Rusu. Laikras’zJtis raszo: Vi
si mokiniai praszo ku,o grei- 
cziaiu'sia invegti Lietuviu kal
ba. Szvenczioniu rajone isz 50 
pradžios mokykla tiktai 29 mo
kyklose buvusi dėstoma Lietu 
viu kalba, o Adutiszko rajono 
pradžios mokyklose Rusu kal
ba buvo dėstomoji net ąuksz- 
tesniose mokyklose.

Tenka pastebėti, ka/1 tose 
srityse visiszkai nėra Rusu. 
Lietuviai, Itiureje nelaime pa
tekti po Gudais, buvo Rusina
mi! Savaime suprantama, kad 
ir pa/tys Gudai yra per mokyk
las Rusinami, kaip lai buvo ir 
Caro laikais.

Susprogo Bolszeviku 
Baczkos Su Alum
T. Szorais raszo viename Bol- 

szeviku llaikvaszty apie tai. 
kaip susprogo Bolszeviku al
aus bravoras Prienuose. Girdi, 
turtas t en nesaiugojamas ‘4 Soci- 
aListiszkai. ” Isz draugo Szo- 
ro suminėtu pavyzdžiu patiria
me, kad Prįenu alaus darykloje 
dirbama tiktai Bolszevikiszkai 
“Iszlpil’dant užsakymą Kaiiszia- 
doriu miesteliui, 23 statines a- 
laus buvo nuvežtos in Maunu- 
cziu geležinkelio sltot'i. Isz 
ežia alų turėjo iszvežti ketvir
ta valanda popiet, o iszveže ant

Kolegijų gimnastikai susi
rinks ant kent esto 12 d. Ap- 
riliaus in Chicaga. Szitie vy
rukai kuriuos matome ant 
paveikslo yra Delver Daly ir 
Bob Hanning, isz Minneso- 
tes ir yra žymiausi gimnasti
kai.

pusni. Negana to. Vežant isz 
Maurucziu geležinkelio stoties 
miežiu®, maiszai nebuvo gerai 
apžiūrėti ir atvežus trūksta 10 
■centneriu miežiu.

DŽIAUGSMAS
...IR...

NULIŪDIMAS
Ant svieto nieks nežino, 
Kas rytoj but ketina.

— Žiūrėkite kokia karalie- na in Jadvyga? su motiną.-uesL
ne o tai tegul sau miega, juk jau su Juozu buvo susigeria ir 
mes jos pas save neszau'kiam užsakymai ėjo. Pagaliene labai 
szokt ! — visi svecziai paszau-1 perpraszinejo Trundžius už tai 
ke ir vėla smuikas alsiliepe o jog del ligones nėdave atsilsio 
varginga 'žmona su verksmu1 laike sugertuviu nabaszninkes 
iszejo per duris. j

Vienas tiktai žmogus visam 
susirinkime neatsiliepė ir la
bai gailėjosi vargingos žmo- 
niukes ir troszko kuom norint 
palengvint ligonei. Buvo tai 
Juozas, vyriauses sūnus Paga
lo o nors ir jis linksminosi bet 
kada atėjo Trundiene, pati 
czimerniniko, kuri szale už sie
nos gyveno, tuojaus atmine ko 
ji atėjo o matydamas jog vėla 
pradėjo ūžt, pamažu iszejo in 
priemene paskui motere ir pa
suko in jos stubele. Kada du
rys sugirgždėjo, motina dirste
lėjo in ateivi.

— Na, kaip ligone Iturisi, ar 
ne kiek geriau? — paklausė 
jaunas vyrukas.

— Pažiurekie pats, Juozuti, 
—tarė moterisžke. Juozas žiu
rėjo ant ligones ir akyse žybte
lėjo aszaros. Biedna Jadvyga 
rodos jau neprigulejo prie szio 
svieto nes gulėjo isztisa kaip 
pagalis ant lovos.

— Kodėl ne paszauket dak
taro? — paklausė Juozas.

— Gerai tau kalbėt, — tarė 
Trundiene, juk žinai gerai mu
su buvimą. Maniszkis kaip isz- 
keliavo in ta Varszava, po su
degimui musu grinezios, pas 
savo turtinga dede, tai ir sėdi, 
asz ir nežinau kas su juom at
sitiko. Asz jeigu neuždirbu, tai 
ir n.ėturiu o parduoti nieką ne
turiu nes jau viską pardaviau, 
tiktai ta. lova ant kurios Jad
vyga guli ir ta abroza Motinos 
Dievo, kuris nesudege. Gal nu
pirktai ji nuo manės, Juozuk? 
— dadave žiūrėdama jam gai
liai in akis.

Juozas inkiszo ranka in ki- 
szeniu, iszsieme rubli ir duoda
mas moterei tarė:

— Nepardavinėkite abrozo. 
Sztąi, imkite szi rubli idant 
daktarui užmokėt, melskitės 
in ta Motina Dievo o Ji sveika
ta sugražins jus dukterei, — 
tai pasakąs greitai šlubele ap
leidę. !’<> jo iszejimui motina 
ne ant valandos nuo dukters 
neatsitraukė ir nuolatos mel
dėsi už ja. Po pusiąŲ-nakt lar- 
mas pas kaimynus nustojo o 
Pagalu visi nąmiszkiai nusi
davė ant atsilsio su džiaugsmu 
be jokio rupesezio. Ant ryto
jaus Rože atsikėlė isz patalo ir 
szukavoisi priesz zerkola myk
dama po nosia linksma, daine
le o jos brolis Juozas su smut- 
ku kalbėjo jog vargei Jadvyga 
iszli'ks ir dalaikys iki vakarui.

— Tai-gi, gaila merginos, — 
tarė Rože o ve jauna ir patogi 
mergina.

— Žinoma jog gaila nes ne 
tik paitogi bet ir gera mergai
te, — atsake Juozas.

— O gal tu norėtum duot jai
ta juoda grabą kuri pernai te-' 
velis padare del vieno o po tam 
jis ne eme ii’ laukia kietyje ant 
kitopirkiko?Bet tai ne del Ja d-, 
vygos toks puikus grabas nors 
ir butu didumo geras bet tai ne 
del jos! į

Ir atmine padykus mergina 
jog tas grabas nebuvo del Jad
vygos nes ligone atsigaivino 
kaip ta rūtele suvytus o tai antį

■ dukters.
Apie užgavėnes Juozas eme 

szliuba su Jadvyga ir tanke! 
meldėsi priesz ta pati abroza 
priesz kuri motina iszprasze 
sveikatos del mirsztanczios 
Jadvygos. . >(1
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sau! 2, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve
šis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
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Buvo tai Nedelia grinezioje 
Pagalo turtingo miesezionio, 
buvo girdėta keli balsai garsei 
kaibaneziu o lankei garsus juo
kai. Apie stata sėdėjo gaspa- 
dine namo ir kelios kūmutes o 
taip-gi ir keli jau ne jauni vy
rai. Netoli pecziaus stovėjo 
jaunas vaikinas su gilunbiiiiu 
žiponu, kuris nedrasei žiurėjo 
godžiai per pravertas duris 
stubelos. Toje stubeleje sėdėjo 
ant raudonos Skrynios mergi
na apie 20 metu amžiaus ir 
kaip kącįą pažiurėjo in jauna 
vaikina.

Buvo tai vienatine duktė Pa
galo, kuria jis labiaus mylėjo 
už ju tris vyresnius vaikus, 
kuria taipgi mylėjo geras An
tanas Špatas. Taigi, to paties 
Antano tėvai dabar kalbėjosi 
su Rožes tėvais apie ženybas 
tos poros. iSu nemažu 'džiaugs
mu vaikino, Pagaliene pąszau- 
ke vaikina ir dukterį ir visu 
akyse prižadėjo leisti ja už An
tano o neužilgio žiedus persi
mainė.

Tuojau® grinezioje pradėjo 
visi būti linksmesniais ir smul
kius atsirado, o kada sakias 
patepe smiczįola ir užtraukė 
valca, tuojaus jaunesni leidosi 
szokt o ir Antanas su savo Ro- 
žiuke. Prakaitas pylėsi isz kak- 
Qu ir nepasijuto kaip iszmusze 
ziegorius vienuolikta adyna. 
Tame patyka durys atsidarė 
ir davėsi girdėt gailus balsas:

— Del meiles Dievo! mano 
brangiausi, bovykites tykiau 
nes mano ligone duktė negali 
užmigti.

arba pradžia 
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— Tai ve! — paszauke Pa- 
galiepe in szonus iąsiremąs, — 
ar tai asz savo grinezioje ne po
nia, ir da tu czia norėtai už- teko. Rože, ant kurios vestu-

1 j viu visais miestas buvo su-
.. . —Asz nedraudžiu, — atsa- kviestas, vos metus pragyveno

— Kanadą sunaudoję po mis tris sanvaites be jokios ap- ke nedrasei, — tiktai del mei- ir dabar in ita pati graba likos 
du siyąrus plieno del padirbimo saugos stovėjo pakelyje, prie les Dievo praszau idant pave- indėta o kurio pavydėjo Jad- 
ęolfiniu boliukiu kąs minuta. j Utenos, invažiaves in sniego lintumet ligonei užmigti. j vigai. Ant kapiniu lydėjo ku-

rytojaus 10 valanda. Pastovė
jus taip ilgai szalty, be jokięs 
priežiūros statines sprogo ir 
padarytas nuostolis siekia 
virsz 7,000 rubliu. Arba kitas J drausti? 
pavyzdys. Inmones smnkveži- — Asz nedraudžiu,

iO*

džiaugsmo levas sugryžo isz 
Varszavos su pinigais nes po 
numirimui dėdės viskas jam

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Šu pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Čigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra iabai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti,

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite j 
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 meteru.
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Patraukė jis l^iroli iii nelai
mingos kambarius. Konstanti
nas eidamas kalibejo— Kalba, 
daug kalba, nežinau ar tau pa
tiks jos kalba.

—- Sako daug kalba apie ko
ki ten kūdiki — tarė caras.

Konstantinas urnai iszsitie- 
se ir pažiurėjo smarkiai carui 
in akis.

:— Spėjau, kad gaisras ma- 
U0 sode yra 'sanryszyje su pa- 
paikimu Helles.

:— Žinau apie tai, — atsake 
abejodai caras. Ir kas-gi su 
vaiku'?

— Žuvo. Negalima buvo 
rast ne kaulu, kaip rodos turė
jo ji kasi iszvogt.

— Bet eikime, — tarė caras 
lyg nubUsdamas isz užsimans- 
tymo.

Hįelle nebuvo viena. Prie jos 
dienomis įr naktimis buvo dya- 
rines panos, dabojanczios ligo
ne.

Dabar rado ja beklupojan- 
czia priesz kaminėli kuris bu
vo aptvertu sidabrine tvorele 
idant papaikusi neinpultu in 
ugnį. Laike didele lele ir gla
monėjo tarsi gyva kūdiki.

Caras iszvydes ta paveiksią 
susilaikė duryse tartum ne- 
drysdamas peržengt slenks- 
czio. Aszaros sublizgėjo jo aky
se. Jaute, jog jis yra, kalcziau- 
sias visame. Kaip del užrėkime 
sanžines balso, tarė szvelniu 
balsu:

— Ar pažysti mane, Heile?
Papaikusi szoko smarkiai 

suklikus ir ibutu pabėgus jeigu 
neįmtu jas sugavės Konstanti
nas.

— Leisk manę! — reke pa
paikusi, tunu nuneszt kūdiki 
in saugia vieta, dega, dega, su
degs kūdikis, kūdikis nekal
tas. — Varpai gaudžia, aha, 
ateina budelei paimt mane. 
Leisk mane, leisk... Puolė ant 
keliu ir apėmė kojas vyro, 
maldaudama susimylejimo, net; 
kol įgaliaus aplieta prakaitu 
apalpo.

Pasūdyta ji ant minksztos 
kėdės ir padėta pluosztas gy
vu rožių ant keliu.

Su pagelba gydintojaus ne
laiminga tuoj atsigaivino ir 
iszvydus ant keliu žiedus juos 
paėmė ir iszriszus bukietą pra
dėjo sud'estinet isz rožių vaini
ką.

Caras kuris abejodai žiurėjo 
ant kaneziu katorgose, ant 
Upių kraujo 'besiliejanezio isz 
jo auku, negalėjo abejodai žiū
rint carui s'u aszarom akyse ji 
kalbėjo:

— Raudoni žiedai, raudonas 
kraujas. Plati yra Rusija, už
klota ledais ir sniegais, sutar- 
pins juos kraujas.

— Ka ji sako? — užklausė 
caras, atsikreipdamas in broli.

— Apraudoju Rusijos padė
jimą ir pranaszauja.

Aleksandras nuleido žemyn 
galva.

— Žodžiuose to sųmaiszyto 
proto gali but teisybe — su
niurnėjo. Nelaiminga mano 
Rusija, kaip didele sunkenybe 
slegia mano szirdi, kad del ta
vo labo taip mažai galiu tepa
daryti, idant praszalint val
gus ir nelaimes isz tarpo tavo 
vaiku.

Tarne papaikusi atkreipė ant 
gavės visu atyda. Pasikėlė nuo 
kėyįes ir iszsltiese iszdidžiai. 
Akys jos blizgėjo, rankos iszsi
tiese in pryszaki augsztyn, vei

das jos praspindo kaip tai in- 
stabiai ir lupos pradėjo krutet.

— Pradės pranaszaut — tarė 
tylomis gydintojas. Taip daž
nai būna ir reikia stebėtis ka 
pasako ji tokiame karte.

— Ar jos 'kalboje yra kokia 
gilesne mislis? — Užklausė 
caras.

— Spresit jusu cįesoriszka 
didybe — dabar tylekim idant 
neiszsklaidyt pranasziai įnkve- 
pimo.

— Jusu ciesoriszka didybe 
jai linki gal ko paklaust jos da 
bar — atsakinės.

— Pasakyk man kas eisn ? — 
užklausė caras stojas priesz 
Heile, kuri neatmerkiant akiu 
atsake:

— Nelaimingiausias isz mi
lijono nelaimingu — vargin
giausias didžturtis.

— Teisybe pasakė — tarė 
caras. Taip, esmių nelaimin
giausiu, kadangi randu ten ne
apykanta, kur jeszkau meiles; 
neužsitikejima — kame reika
lauju pasitikėjimo. Tykoja ant 
manes, jeszko,mano gyvasties, 
nors isz visu savo spėkų sten- 
giuosiu veikt del labo mano pa- 
vadiniu, del labo Rusijos.

Jei Tėvynė pareikalautu nuo 
manes aukso kad ir didžiau
sios, kad ta auka butu mano 
locna gyvastis — atiduocziauj 
tuojaus, kad tik szalis butu lai
minga. Kas man pasakys, kas 
patars kaip, kokiu budu galiu 
iszgydyt žaizdas nelaimingos 
tėvynės, kas man duos dalgi, 
idant galeeziau iszkirst visas 
usnis ir piktžoles isz tarpo ma
no tautos.

Heile pertrauke jam: ( 
Paguoda garbe darbui atiduok 
Darbas gerbūvio versme; 
Diribanczia kieta ranka bu- 

cziuok, 
Tau bus didžiausia garbe, 
Arianti dirva vainikuok arkla, 
Idant žemele teiktųsi priimt

In savo iszczia berama sėkla 
Ir savo vaisiais norėtų maitini. 
Lankykie vietas kame gyvena 
Žmones kurie dirba per diena; 
Kas dirba tas vergu negema; 
Vergas nemyli, tur bijot vien.

Kad mylimu butum neturėk 
vergu.

Nespausk, nežudink; kelk, 
.szviesk, gaivink.

Nestatyk kojos ant žmonių 
sprandu—

Teviszku glebiu visus apimk 
Uždanga kyla, nupuola vela, 
Naktis užkloja kruvinus 

laukus..
Bet praspind ’ auszros spin

duliai,
Ir žemes redos’ in naujus 

rubus, :
Isz vergu liko žmones laisvi 
Szimtmetis smego, szimtme- 

i lis praeis,
Szimtmetis tesis kova baisi; 
Cariszkam namui galas ateis 
Rusija laiminga yra...
— Rusija laiminga yra! — 

suszuko džiaugsmingai caras. 
Tauta ir sostas tai vienas daig
ias. Kad ir pats pražucziau 
pirma, tai vienok mirsiu su vil- 
czia kad Rusija bus laiminga.

— Ir suprantu brolau, — ta
re Konstantinas.

— Kuogeriausiai. Vienų 
plunksnos patraukimu galiu 
padaryt tauta laiminga. Ku- 
niszka 'bausmę daro szali ne
laiminga. Turįu isz vergu pa
daryt laisvus žmones, panai
kinsiu baudžiava, noriu viesz- 
pataut ant laisvos tautos.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

Kaip pasigeria, 
Tai suvis proto atstoja, 

Dorais buna bažnyczioje o 
latrai karezemoje.

Ana diena pasigeria keli ant 
ulyczios stovėjo, 

Žmones isz bažnyczio's 
ųžkabiųejo.

Tokis pasielgimas ir 
progresas, .

Tai jau ne kas.
Ne dyvai, juk su kiaulėms 

užaugyti,
Kiauliszkai iszlavįnti, 

Isz tokio gyvulio niekas nau
dos neturi, 

Ba ant kvailio iszžiuri.

•t*************************************  

ŽMONA

— Taip, bet nepamirszk bro
lau, kad priesz (baudžiavos pa- 
naikinima pasikels bajorija, i 
kuri yra paramų sosto. Pra- 
sergseziu tave. i

Caras pasitraukė atbulas, 
veidas jo nublanko.

— Ir tu manai, Konstantinai, 
kad pritruks man jiegu del 
privertimo klausyt mano va
lios? Devynioliktas szimtmetis 
lygina liaudi su bajorija. Ne
paisau ant bajorijos! Del labo 
žmonių tai mano karszcziau- 
sias noras. Kada hist ori ja mi
nes gražiausius darbus. Alek
sandro Il-ro, pagarbins ji už 
panaikinimų baudžiavos bet 
gal niekas ne nespės jog prie
žastim to didžio jo nuveikime* 
buvo papaikusi kunigaiksztie- 
ne. (Galas 

Taigi, Velykos jau praėjo, 
Bet ant bėdos vela užėjo, 

Vėla žmogau po svietą zulykie,
Žinutes vela visur rinkie,

Jau tas mano džiabas, 
Tai' tikrai nelabas.

O ka žmogau darytie,
Turiu porytie,

Vyrucziaį, kas bus. tarp musu
Lietuviu,

Ar vis bus apsigaubia 
skurdeliu,

Ar jau neiszbus isz tu 
kvaituliu,

Sarmata po szimts kurpeliu.
Jokiu iszmintingu sznektu 

neturite,
O jeigu ir keli sueinate, 

Tai tuojau sznektas atrandate,
Ginczus, bažnyczias ir tikė

jimą statote.
Narni e je neprisedat e,

Ba joje veikti ka neturite, 
Tuojaus kotą ant pecziu 
Veikutes, atlankyti urvu.
Tokis vaikine gyvenimas,

Tai visai blogas.
Žmogeli, ka naudosi iszejas, 
Ar smagumą gausi, guzutes

is'zsigeres ? i
Namįeje vaida padarysi, 
Kaip girtas parsivilksi.

Visos tautos skaito gazietas, 
Sziadien to geidžia visas 

svietas,
O ar tu prie žmonių ųeprigu'li, 

Ar gazieta skaitytį negali? ,
Daugiausia isz Lietuviu, , 
Turime dideliu tinginiu, 
Ba kada kiek laiko turi,

Tai geria, valgo ir pęr diena 
guli,

Tokiems nerupi skaitymas,
Tiktai girtavimas,

Pasielgimai piemeniszki,
Apsiejimai gyvuliszki,

Ar kur s'vecziuose ar ant kelio, 
Tokis žmogus visur iszrodo 

ant kvailo.
Svetimi mus ant juoko laiko, 

Tai visus isz Amerikos
iszvarys.

* * *
Tarp Skulkino Lietuviu,
Turime daug gyvuliu, 
Kol da katras blaivus, 
Tai sziok's toks žmogus. riu

Mile norėjo iszteket už Al
berto o tas nenori jos vesti. Ji 
viską jam atiduotu kad tik pri
siviliotu bet tas ne ir ne. Jis. 
buvo mokytas o jį be jokios ap- 
szvietos.

Jis einą gatve. Gi ji užbėga 
u'ž akiu ir szuckina:

— Nieko isz to nebus — jis 
pasakė. — Tu be mokslo, be 
iszauklejimo. Kur asz tave dė
siu?. ..

— Ak tu, Dieve! — ji iszta- 
re. — Ar-igi asz negalėsiu tave 
taip pamyluot ir pabueziuot, 
kiek mokyta gali?...

— Ne ! — jis atsake. — Tam
sus žmogus, ar 'žmona savo sto
viu yra artimesnis draugas gy
vuliui negu ąpszviestam žmo
gui.

— Vaje, Albertai! — ji su- 
szųko, — Tu vįstiek nebusi to
kis beszirdis'manes neimt!

— Busiu! —- jis atsiliepe. — 
Jeigu asz duoeziau tau galva 
apsukt, tai asz turecziau su ta
vim varga per visa amžių. Asz 
visa laiką, reiszkia, turecziau 
reikalą su dvikojiniu gyvuliu.

— O, Albertai! — ji suszu
ko. — Tu mane kankini. Asz 
be tavęs negyvensiu. Ar tau 
bus geriau jeigu asz del tavęs 
szoksiu nuo tilto in upe?

Jis užsidegė cigareta, trauį 
ke durnų po durnu ir nieko ne
sakė.

— Eiva pas mane, — ji tarė.
— Pas tave? — jis pridėjo.

— Ka mudu veiksime ?
— Pasikalibesime, — ji atsa

ke. — Asz turiu tau daug ka 
pasakyt ...

Jis nupute nuo cigare to ga- 
luka pelenu, pažvelgė in laik
rodėli ir tarė:

—, Prįįįpąį tu prie ipanęs, 
kaip apąls prie pado.

— O, Aįbertyti! — ji czįul- 
bejo. — Kad tai asz tave ture
cziau, — iszbucziuocziau tavo 
lupas, akis, uosi, kakta ir au
sis.

— Vaje, vaje! — jis pridėjo.
— Koks tai gerumas'!

. ^ą,, ir jis1 pas ja nuėję. t . ; .
Jęs lovą nępąkįota. Vįjketįe- 

ji drabužiai visur iszmetyti.

į — Ir tu manai kad .tų jau dai 
' bar mane nusipiikai? Ne.

— O vistiek, tu mano, — ji 
,atsake. ; .... .

-— Bet jeigu pasirodytu kad 
asz .tave turiu vesti, tai (szliuba 
imsime civili.

— Vesk mane, kad ir in pra
garų, —-,ąsz nepaisau, — ji at
sake. .. , — • ‘ 

* * *
Apsivylė.
Ji susižinojo su kunigu, ir 

tas .apsilankė.
Ponas Czirvingis labai nu

stebo pamatęs, neįtikėtą slye-į 
ežia.,, . į

— Tamsta krikszlytąs? — 
tarė jam kunigas. .

— Asz? — atsiliepe. Czįryių- 
gis.,— Kas per klaųsymąą.? 
Tamstą kaipo kunigąs turėtum 
suprast mandagumo taisyklių 
ir mąnęs tokio gr.ąmozdiszko 
klausymo kiaušį; .; J
. -— Neinsižeisk tamsta, — tu
re kunigas. — Mane ežia pas 
tamsta siuntė vykupas.

— Vyskupas! — pridūrė 
Czirvingis. — A, kas man vys
kupas ?

— O tamstai to nereik aisz- 
kinti, — atsake kunigas. — 
Asz maliau kad tamsta ateisi 
in bažnyęzįa szliųbo paimti. ;

— Ne! — jis atsake. — Asz 
paėmiau civili szliųba ir man 
to užteųka.

— Bet tamstos žmona norė
tų imti szlįuba bažųyczįoje.

— Isz kur tamsta tai žinai?
— Asz žinau, — atsake k u- 

nigas. — Jeigu itanąątą neimsi 
isz^in’bo bažnyczioje, neturęisi 
Dievo palaimos savo namuose. 
' — Žinai ka ? — tarė Czirvin
gis. — 'Tamsta apleisk mano 
n,amus tai man bus Dievo pa
laima.

, — Ne, — tarę, kunigas. — 
Ą§,z tęl, neisią kol tamsta. s,ų-. 
tiksi imti szliųba bažnyczioje.

— Tamsta nori pesztis ?
Dabar Czįrvingįs atsikėlė, 

pradare duris ir tarė:
— Malonekitę tamsta iszei- 

ti.
Mile Czirvingiene pradėjo 

verkti. Kunigas iszeidamas jai 
tarę: Į

— Tamsta ųžęilcite phs ma
ne.

Czirvingis užtrenkė duris.
— Po velniais! — tarė. — Ar 

asz nesakiau kad asz su tavim 
turėsiu vaigo?.

Ji žliumbia.
Ir jie szįaip taip gy veno.

, Po keliolikos metų jį susir
go. Guli ligoninėje. Eina bobos 
lankyti- Ji '.teiraujasi, kaip pa
daryt kad jai numirus, pinigai 
yyrųį netektu, kuriuos ji turė
jo baųkoj savo vardu.

Viena mbtere kužda Czirvin- 
giui ių ausi:

— Tamstos žmona teirauja
si, ka padaryt kad jai numirus, 
pinigai netektu tamstai.

— Vargsze! — tarė vyras.— 
Pasakyk, kad gales in graibą 
susikimszt. Man jos pinigu ne- 
reįk! . . , ....

Pasveiko.
Lentyna apdulkėjus ir ant jos 
■senas laikrodis klapa'kszt, kla- 
pakszt, kiapakszt!

Vienųdu.
Susėdo. Ji apkabino jo kak

lą, pradėjo pąie saves spausti 
ir beprotiszk.ai bueziuot... Jo 
veidas' pradėjo kaisti Ausys 
paraudo. Ir jis visai jautėsi kai 
ugnyje. Kai tas kvaitulys per
ėjo, jis tarė:

— Kas dabar?
— Kas? — ji atkartojo. —

Nieko. Atidaviau brangiausia ą^tį tuk;s.tąntis doleriu. Prątįe- 
ka asz turėjau... Duoeziau ir ta dot penki metai adgal. Ir 
dąr ką bj’angęsnio, bet ne.tų- vaikas penkių metu. Reiszkia

J isz tu, kuriuos vyras jąi dųve1

Tai buvo didžiausia tingine. 
Jokio darbo nedirbą. Ir namie 
n.ebuną, o reikią žinot kad jei
gu moteres nėra namie, kokia 
bjaurybyne tokiuose namuose! 
Ir dar eina nuo bobos prie bo
bos ir vis guodžiasi kad jos vy
ras pinigu permažai teduoda. 
Ta žmogų, kuris ja užlaiko,^ 
purviną ji!

Jokūbus pravėrė sialcziu. 
Žiuri bankos knygute. Vardas 
— Aįile Czirvingiene. Pinigu,

pragyventi, — ji dėjo in banka 
ir vis žvyge kad per mažai.

— ‘Tai rupuže! — tarė sau; 
Jokųįiąs. . — Koks tąi pasiutęs 
moteres besanžiningumas!

Jis, pasuke jos vyrui — ,(Jzir- 
vingįui.

, —- Žinau, ramiai tarė ponas 
Czirvingis. — Buvau užtįkes 
namie asz,pat s jos ta, knygute. 
Jy.ąsz..priesz tai nieko neturiu. 
Tik skaudu kad slepiasi. Mane 
insįvaizdiną savo prieszu.

— Isztikro! — .pridėjo Jo
kūbas. — Tokios moteres.tsan- 
žine juodesne už patį; pingara!

Tas pasikalbėjimas, ątsįhuvo 
.gatvėje^, Stųbteįejo kįtąs, įtre- 
czias žmogus. Dege cigaretus 
ir prasidėjo kalbos- apiedarbus

■ -lt 1K8V' ■ -

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

$1
.___ . • *

SAULE PUB. CO., 
Mahąnoy City, Penna.

Kaip Ona Pastoftri 
:: Progresiste ::

___________  ■ i

Užsigeidė ir Ona Mazgiene 
susiprogresytie. — Ka ežia, — 
sako, — man reiszkia,' imsiu ir 
susiprogresysiu. Nusibodo jai 
buržujaut, burdingieriams lo- 
pyt kelnes ir būtie vyro neyąl- 
niilke. Szalin su kapitalizmu ir 
auzos nevalilinkyste! 'Asz no
riu marszuot, rėkaut, spyeziuot 
ir Komunistams almužna duot!

Maž-daug szitokia prokle- 
rnacija iszdave ji vyrui ir bur
dingieriams. Ona iszvažiavo 
ant pikniko idant da didesnio 
susipratimo jeszkoti.

Piknike rado tris spykerius, 
szesziolika almužnu rinkėju,- 
szesziolika fondu, ketures rau
donas tavorszczikas renkant 
lai kr a szczi am s pr en um era tas 
ir literatūros peri orius. Onos 
paketbukas visai iszdžiuvo bet 
szirdis raų'doniaų. pradėjo 
tvaksėt. Spykeriu žodžiai jai 
visi in krutinę sulindo.. Jau 
puse keįio nueita — da kita 
tiek ir Ona jau tikrai raudona,' 
ne tik isz vįrszaus bet ir isz vi
daus.

Ąnt rytojaus vaikai verkia, 
vyras keikia, burdingįeriai 
taipgi bet Ona raudona litera
tūra slebizavoja, Užmirszo 
pusryczius.il’ pietus, — ir už
raugtas alus prade j o. ne savo 
balsųjsųnypsat.

O vakare bala žino kas ežia 
pasidarė: pilvas protestuoja o 
žaruos jam pritaria. Vadinasi, 
reikia in buezerne bėgt, bet 
cziupt, cziųpt pinigu nėra; vi
sa vyro pede piknike įszdalino 
del Komųnistįs.zku tavorsęzįų!

Bųrdingieriųs paskolino, 0- 
na prižadėjo kelnes iųpyt ir 
keikdama kapitalizmą pradėjo 
porezaps su. cibųleis siųožyt,

:: Dūmojimai ::
— Tikrai yra tas dideliu, 

kuris savyje yra mažiuleliu o 
visas avietines garbes turi už 
niek.

— Kas gerai pažysta, ipaįs 
save, tai jauezia ir mato vi.g.a 
savo niekysta o nesiniekina 
pagyrimuose žmonių.

— Klausk pas ta žmogų ro
dos, kuris yra doras ir turi say- 
žinia; jeszkok mokdo pas ge
resni už, save, negu turėtum 
eiti pagal savo nusprendimą.

— Netikėk in kožna žodi, 
o jeigu tau kas iszrodo geru, 
neskelbk tarp žmonių. .

—1 Taisai yra didžiausiu, 
katras turi daug dvasines ei
les.

— Visi esame nusidėjėliais, 
bet tu apie tai ne nemislyk kad 
randasi už tave niekesni. i

Kas Minuta
— Slyvos ir rądzinkos ku

rios yrą džiovintos ir deda
mos in bak'sukus, yra sudeda
mos kožna minuta po 1,800
svaru. .

—• Amerikai^, Kinai ir Bri- 
tiszka-Indija Užaugina daugiau 
tabakų, ne kaip kiti sklypai 
ant svieto nes po 8,000 svaru 
kas minuta. - - ’

. .. _____ _____ --■■.■-■4
12 ISTORIJOS UŽ 25c ^
Nedarykia skirtumo terp vaiku, 

miliekia visus ligai. Velniadca* 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaitei 
o rado paezia. Stebuklinga kuesia. 
Krėslas. Nelaiminga k^ralin ir JĮu? 
vienturte duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.' 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti- ' 
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c. j

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.• > ‘.
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Žinios Vietines Apsaugos Amerikos Pakraszczius

— Velykos .praėjo malszei 
mieste. Daug sveteliu lankėsi 
pas savo gimines kėlės dienas 
per szventeš.

— Valdžia paskyrė viso
kius 'kariszkus projektus po 
miestus ant ko duoda pinigu 
anit ju užlaikymo ir duoda dar
bus del 'tinkamu žmonių. Bet 
kada tieji darbai būna paskir
ti tai Airiszei viską apžioja ir 
paženklina savo tautos žmones 
o musiszkius atstumia. Kada 
musiszkei paduoda aplikacija j 
ant tokiu darbu tai peticijas) 
numeta in szali arba visai apie 
jas užmirszta. Ar-gi tai teisin- 
gysta? Ar-gi už tai negalime 
atsimokėti laike rinkimu ? Apie 
tai neužmimrszkite ateityje.

— Apie deszimta valanda 
Subatos ryta likos užgriautas 
anglinėje .skylėje ant kelio ve- 
danczio in Delano, užmiestyje, 
Povylas Kruskevicz, apie 50 
metu Lenkas, gyvenantis 
Haddock, artimoje Silver 
Brook. Likos atkastas negy
vas. Juozas Stepanaviczius 13- 
01 E. Pine uly., dirbo drauge 
su nelaimingu žmogum ir pra- 
neSze kitiems apie nelaime. 
Koroneris F. Boczkaus'kas pri
buvo ant vietos nelaimes iszty- 
rinedamas apie atsitikima ir 
iriteike įlavona graboriui ant 
palaidojimo. Velionis buvo ve
dos žmogus ir paliko szeimyna.

"f Sukatos vakara likos isz- 
vežtas in Locust Mountain li- 
igonbute Petras Karlauskas, 
kuris radosi ant burdo ant 121 
E. Pine uly., ir in kėlės valan
das vėliaus mirė nuo uždegimo 
plaucziu. Velionis likos paszar- 
voltas pas savo sesere ant 28 E. 
South uly. Graborius Rėklaitis 
laidos.

Sztai vienas isz motoru kuri matome ant paveikslo pri
gulintis prie lekenczio balo no ‘‘Blimp G-l”, Barnegat, 
N. J., o žemai matome Amerikoniszka submarina ‘‘Tri
ton.”

Isz Amerikos Baisus Kersztas
Jaunikio

SHENANDOAH, PA.

—■ Petras Szinkovskis ir 
Antanas Gu'zdaitis likos nu
bausti per skvajeri už kvailas 
"funes” iszversdami bleszines 
pelenu kurios stovėjo prie na
mu ant iszvežimo.

t Urszuie Kursvediene, 65 
motu, is!z Lower Shaft, mire 4 
valanda Su'batos ryta, Locust 
Mountain ligonbuteje .sirgda
ma tik kėlės dienas. Jos vyras, 
Kazimieras, mirė 13 metu ad- 
gal. Paliko ketures dukteres, 
keturis sūnūs, penkis an nikus 
ir .sesieri Ausziuriene, Girardvi- 
llcje.
t Juozas Glebus, 36 metu, 

329 W. Washington Ave., mire 
Ashlando ligonbuteje po ilgai 
ligai. Velionis paėjo isz She- 
nandorio bet gyveno Ashlandc. 
Paliko paczia po tėvais Adele 
DembinSkiute kuria vede tik 
deszimts menesiu adgal. Taip
gi paliko levus, kelis brolius ir 
sėsereS.

Catawissa, Pa.— Reimiundas, 
keturiu metu, .sūnelis Evono 
Abraczinsku, likos užkluptas 
per stzuni, kuris prigulėjo prie 
szeimynos sukramtydamas jam 
baisiai ausi. Vaikutis tame lai
ke neszesi du szuniukus ir gal 
didesnis szuo buvo u'žvydus ir 
szoko ant vaikuczio.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,............... $1.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Daugiau Gailėjosi Pa
talu Ne Kaip Moteres

Gary Ind. — Bronius Gry
nink nemažai nudžiugo kada 
parėjusi namo rado rasz'teli ant 
stalo ant kurio buvo paraszyta 
kad jo motere iszdume in svie
tą su burdingierium. Butu jam 
davės da kelis dolerius maga- 
rycziu už iszvežima bobeles 
b et labai inirszo ant poreles 
kad pasiėmė su savim patalus 
kuriuos Bronius atsivežė isz 
tėvynes: ‘‘Juk paczia galiu 
surasti kita bet tokiu patalu 
jau neturėsiu kokius aplaikiau 
nuo savo bobutes” — kalbėjo 
nulindęs Bronius.

Bernas Papjovė Gaspa- 
doriaus Dukrele

Washington, Ore. — Palici- 
ja sergsti kalėjimą kuriame 
randasi uždarytas Jokūbas 
Swaney kad ji inirszusi myne 
žmonių nepakartu. Swaney bu
vo už berną ant farmos Char
ley Spencer, arti czionais. Tą
ją diena bernas taisė tvoras ir 
pasiėmė su savim szesziu metu 
dukrele farmerio. Taja diena 
nesugrįžo namo ir pradėjo jo 
jeszkoti, 'surasdami pasislėpu
si .senam tvarte. Ant užklausy- 
mo kur mergaite, jis .pasakė 
staeziai kad ja nužudė ir pa
slėpė jos lavona po krūva mesz- 
lo. Bernas teisinosi kad mer
gaite nužudė isz kerszto, kad 
jam gaspadorius nepavelino 
pasiimti automobiliu kad va
žiuoti in miestą.

Nepaprasta Mirtis 
Vaiko

Somerville, Ohio — Mikutis 
Dolski, szesziu metu vaikiu
kas, turėjo papratima nutrau- 
kineti czebatus burdingie- 
riams kada jie sugryždavo isz 
darbo, u'ž ka aplankydavo kelis 
centus ant pedes. Ana diena 
kada nutraukinejo vienam isz 
burdingieriu czebatus, parpuo
lė atbula's in ceberi verdanezio 
vandens kuriame burdingie- 
rius ketino praustis ir taip bai
sui apsiszutino kad in puse va
landos mirė baisiose kanezio- 
se.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Nubaudimas Melagiu

Rockwood, S. C. — Barton 
Laeton, 26 metu, szetoniszkai 
užpyko ant Miss Viola Betz, 
kad toji atsisakė už jo teketi. 
Iszva'žiaves ana diena su ja, 
neduodamas jai dasiprast kad 
ant jos pyksta, sustojo užmies
tyje, isztrauke ja isz automobi- 
liaus, parmetė ant žemes, ap
liejo ja gazolinu ir uždege. Pra
važiuojantis žmogus iszgirdo 
riksmą merginos, sustojo ir už
gesino liepsna, atveždamas ja 
in ligonbute kur badai ji pa
sveiks. Barton likos aresztavo- 
tas ir uždarytas kalėjime. Žmo
nes dagirde apie toki pasielgi
mą vaikino, norėjo iszgauti ji 
isz kalėjimo ir pakart bet pali- 
cija ji iszveže in kita pavietą 
in kalėjimą.

Kad Visos Tokios Taip 
Padarytu

Jersey Shore, Pa. — Neisz- 
manele ir jauna pati Jacksono 
Sterner, 22 metu amžiaus, su 
kuria buvo vedes įtiktai tris 
menesius adgal, atėmė sau gy
vastį per iszgerima truciznos. 
Motere kanecz užsispyrė kad 
jos vyras pirktu jai naujausios 
mados automobiliu už paskuti
nius pinigus kokius turėjo su- 
sliczedines barikoj. Žinoma, kad 
vyras ant tokio užsimanymo 
nesutiko o motere kanecz užsi
spyrė kad ir reikėtų mirti. — 
Kad visos kvailiukes taip pa
darytu tai vyrai butu laimin
gesni o moteres nevestu in pa
gundymą kitus vyrus su savo 
užsimanymais.

Karsztas Darbas Vyro
Waukegan, Wis. — Kada 

Petras Wassil, 35 metu, sugry- 
žo namo ir nerado vakarienes 
ant stalo, taip užpyko ant savo 
pacziules kuri tame laike su 
kūmutėms kalbėjosi .prie tvo
ros jog kada ji atėjo in stuba, 
uždege jis gazini pecziuka, pa
griebė paeziule ir pasodino ja 
ant jo. Motere sziadien negali 
sėdėt nes truputi apspirgejo 
sėdynė. Žinoma, vyras gavosi 
už pakula in kalėjimą ant me
nesio laiko. Paeziule prižadėjo 
.stengtis pagaminti vakariene 
ant laiko del vyro kada jis ap
leis kalėjimą.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50-:

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 

fimta 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 pasakai tymai 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 Istorija 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-1 No. 160 Keturiolika istorijų apie 
mybe; Vargingo žmogaus sunu;-Trys Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
kuris buvo protingesnis už savo poną nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me- 
61 puslapiu .................................ISCjdžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
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..................................... 15c

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 

.......................15c
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

žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksZtuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo 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 Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; 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 Aiman a- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15c

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

Žuvininku sezonas prasidės 
apie 15-ta d. Balandžio (Ap- 
riliaus) menesi, todėl szitas 
žmogelis yra gerai pasiren
gęs ant žuvininkiszku mela
giu kurie turi papratima pa
daryt isz puses-colines žuvy
tes ant asztuoniu pėdu žu
vies. Visi žuvininkai turės 
stoti po szituom aparatu ap- 
sakytie apie savo žuvinin- 
kiszka gilinki. Tieji kurie 
meluos, turės atsistoti po szi
tuom viedru vandens ir jeigu 
meluos tai viedras vandens 
apsivers ir žuvininkas buna 
aplietas szaltu vandeniu.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus laztikimiausis Graboriua 
' :: Gabiausia* Balsamuotojas i: 
I Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j f J 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Wį7 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio I 
Grabu. Laidoja nu- Į 
mirelius pagal naujau- | 
šia mada ir mokslą. | 

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos . . 
prekes. SZZ

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeV Telefonas 532-J

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

Kaip Moterėles Buvo Pasiredia Ant Velykų

i
Amerikoniszkos moterėles būdamos perimtos kariszku up u, nesziojo szitokius pa- 

puoszius ant savo velykiniu ir net parenginejo savo kambarius visokiais kariszkais pa- 
puoszus ant savo Velykiniu skrybėlių ir net parenginejo savo kambarius visokiais kar
iszkais papuoszais kaip tai ant paveikslo matome. Viskas buna gerai pagal naujausia 
mada kad ir iszrodo kaip baidykles.

— Dviratis turi ratus, smeiži- kasi ar ratus ar liežuvius,—to 
kas liežuvi; kas greieziau su- niekas nepasakys.

Skaitykite “Saule”

3 SZI BANKA YRA NARYS

4

Federal Reserve System
TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 

----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78

120 W. Centre St. Mahanoy City
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