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Prezidentas Turi
Tiesa Užgriebt
Svetimus Laivus <

WASHINGTON, D, C. — Kongresas 
davė pilna ingaliojima Prezidentui Roose- 
veltui užgriebt visus svetimszaliszkus lai
vus, kurie randasi Amerikoniszkose pri- 
stovose ir naudoti juos del sklypo parei
kalavimu kaip apie tai nusprens.

NUŽUDĖ SAVO TRIS VAIKUS 

IR PATS SAVE

WHEELING, W. VA. — Ken
tėdamas nuo seno žaidulio, ko
ki aplaike automobiliaus nelai
mėje ir neturėdamas darbo il
ga laika, Herbertas Schneid, 
31 metu amžiaus, pasiėmęs re
volveri, pradėjo szaudyt ir nu- 
szove savo tris vaikus, viena 
paskui kita, po tam pride j as 
ginklą prie galvos, paleido sau

MOTINA 18 VAIKU SUSILAUKĖ 
PENKTA PORA DVYNUKU

NORRISTOWN, PA.—Mrs. 
Emma Mitchell, 42 metu, pati 
ūkininko, pagimdė jos penkta 
pora dvynu — dvi dukreles.

Isz Amerikos
KALĖJIME

MALSZIAU

Kaip Namie

Pbttstowb, Pa. — Jack Cro
nin, atbėgęs in palicijos isltoti, 
paszauke ih pulkininką: “Už
darykite mane kalėjime nes 
mano pacziule main jau tiek da- 
griso kaip tūkstantis velniu ir 
negailiu toliaus su ja gyventi, 
man buis daug ramiau kalėjime 
ne kaip namie. ’ ’

Palicijanitas liepe ji iszmes- 
ti laukan nes neprasikalto jo
kiu budu ir negalėjo ji uždary
ti bet kada iszeitinejo isz sto
ties, kirto vienam sitovincziam 
palicijantui in veidą ir tik ta
da ji uždare už groteliu.

Arldei Sumindžiojo
Partneri Ant Smert

Warren, Pa. — Lavonas Mi- 
kolo Costello, 60 metu, farme
ris, likos surastas ant lauko su
mindžiotas per savo arklius 
ant smerk. Matyt, farmeris 
parpuolė laike arimo ir arklei 
ji sumindžiojo. Kaimynai, ne
sulaukdami jo pareinant na
mo, nuėjo jesžkoti ir surado jo 
sumindlžiota lavonu. Senukas 
gyveno pats vienas.

SKAITYKITE “SAULE” 

szuvi in smegenis. Sesuo, nu
ėjus in j u narna su puoduku 
sriubos, užtiko visus vienam 
kambarėlyje negyvus. Moti
na tame laike buvo iszejus su 
ketvirtu vaikucziu pas savo 
gimines in sveczius, o kada da- 
žinojo apie nelaime, sunkiai 
susirgo.

Yra tai ju 19-tas ir 20-tas kū
dikiai, isz kuriu 14 yra gyvi; 8 
sūnūs ir 6 dukterys. Vyriau- 
ses isz j u turi 20 metu.

PARDAVĖ 4 MENE
SIU KŪDIKI

Ant Iszmokesties

Pittsburgh, Pa. — Benamine 
porele, isz West Virginijos, li
kos uždaryta kalėjime už par- 
davima savo keturiu menesiu 
amžiaus kūdiki ant iszmokes
ties už ka aplaike 5 dolerius 
kaipo pirma mokesti.

Jack Williams, 33 metu, ir 
jo motere, Margarieta, 25 me
tu, pripažino kad atidavė savo 
kūdiki del tūlos bevaikes po
ros Pitlisburglie, tris sanvaites 
adgal ir likos aresztavoti už 
neužmokejima už kambari ko
telyje bet sake kad tikisi aplai- 
kyiti pinigu nuo tos poros ku
riems pardavė kūdiki ir užmo
kėti skola. Pardavimas kūdi
kio atsibuvo pas notara Wells
burg, W. Va.

Gyveno Varge Bet 
Surado Turtą

Royersford, Pa. — Kada pa
vieto virszininkai ana diena 
iszveže in pavieto prieglauda 
seseres, Elzbieta, 50 metu ir 
Ona Shaffers, 66 metu, kurios 
gyveno dideliam varge, kaimy
nai atėjo iszvalyit ju narna, su
rasdami apie du tukstanczius 
doleriu paslėptus po visus 
kampus namo. Pinigus atidavė 
in pavieto iždą. Ar senmerges 
■žinojo apie tuos paslėptus pi
nigus tai nedažinota.

VOKIECZIAI
ATĖNUOSE

Vokiecziai Paėmė Alenus Ir
Dabar Eis Ant Peloponnesu

GIRDĖT VOKIE-
CZIAI UŽIMS RUSIJA

IR ISZPANIJA

Atėnai, Graikija. — Nede. 
lioje Vokiecziai inejo in Atė
nus, sena Graikijos miestą ku
riame gyvena apie 700,000 gy
ventoju. Užėmimas miesto at
sibuvo malszei ir tuojaus likos 
iszpletota svastikine Vokiszka 
vėliava ant valdiszku namu. 
Anglikai ir Graikai apleido 
miestą in laika nes žinojo kad 
tolimesnis apgynimas butu be- 
viltingas.

Dabar Vokiecziai traukia 
ant paskutinio Graikiszko mie
sto Peloponnesu, kuriame da 
pasiliko pulkelis Graikiszku ir 
Angliszku kareiviu.

Diplomatiszki žinunai, isz 
Francijos, kalba, kad dabar 
Hitleris ketina užimti Rusija 
po savo valdžia nes rengiasi 
eiti in Ukrajina. Rusija kuopi- 
na daug vaisko, isz Siberijos, 
ant Vokiszko rubežiaus kad ap
siginti jeigu Hitleris tikrai už
kluptu ant Rusijos.

Taipgi eina paskalai buk 
Vokiecziai ketina apvaldvti ir 
Iszpanija bet kada, tai to tik
rai nežine bet priesz tai Iszpa
nija nesispirs ir pasiduos jeigu 
to Hitleris pareikalaus.

RŪKYMAS
PAPEROSU

UŽDRAUSTAS

Del Jaunu Vokietaicziu
Berlinas, Vok. — “Moterims 

uždrausta rūkyti,” tokis uka- 
zas likos iszduo'tas per valdžia 
Vokietijoj, po visas publicznas 
vietas, del tujiu, kurios da netu
ri 25 metu. Paliepimas likos 
is'zduotas del to, kad jaunos 
moteres pradėjo nupuolinet ant 
sveikatos.

Katra isz moterių ar mergi
nu turincziois mažiau kaip 25' 
metus, neiszpildys (tojo palie-į 
pimo, bus (uždrausta joms lan- j 
kytis in restauracijas ir saliu-! 
nūs. Tasai uždraudimas likos 
iszsiuns’tas po visa Vokietija.

Cairo, Ill. — Du žmones li
kos užmuszti per sugriuvimą 
namo kuri iszardinejo ir szeszi 
kiti likos sužeisti.

Washington, D. C. — Mink- 
sztu anglių straikas da neuž
baigtas ir jeigu greitai nesusi
taikys tai prezidentas pats in 
tai insimaiszys ir privers abi 
szalis ant (taikos.

*— - —.~ -------- - —.....
Hitleris Nelaimes Szios ! Amerikonai Susimusze 

Kares

London. — Gerai žinantieji 
kariszka padėjimą spėja buk 
Hitleris nelaimes, szios kares 
nors indetu savo visas spėkas. 
Anglija niekad neingales ir 
neapvaldys Atlantiko mares 
kolei Amerika szelps Anglija 
pinigais, ginklais ir laivais. 
Vokietija kasdien netenka 
daugiau laivu ir eroplanu kai
po ir kareiviu. Hitleris turės 
kada užspringt nuo dideliu 
kąsniu kuriuos negales nuryti.

Anglikai Bombardavo 
Holandija

% _ -
• -London. — Angliszki eropla- 
■nhi bombų 5 av° miestą Ijmui- 
den, Holžacdijoj, sunaikinda
mi kelis fabrikus, amunicijos 
magazinus ir keliolika dideliu 
namu kaipo ir eroplanu stoti ir 
paskandino kelis laivus. Taip
gi paleido kėlės bombas ant 
laivu dirbtuvių Kiel ir Wil
helmshaven. Taipgi užklupo 
ant pakraszcziu Francijos ir 
Norvegijos kur padare milži- 
niszkas bledes.

40 Žuvo Ant

Torpeduoto Laivo

Prie Kanadiszkos pristovos. 
— Keturesdeszimts laivoriu 
žuvo drauge su tavoriniu laivu 
“Rajputana” kuris likos pa- 
skandytas per Vokiszka sub- 
marina. Laivas butu nuplau
kęs prie pristovos norints bu
vo pataikintas in szona bet už 
keliu valandų tas pats subma- 
rinas paleido antra szuvi ir 
tuomi ji paskandino ant vie
tos.

Motere Užsmaugta 
Už 25 Centus

New York, N. Y.— Ed- 
wardas Thomas, 21 metu, 
szesziu pėdu dydžio vaiki
nas, likos uždarytas kalė
jime už pasmaugima ant 
smert Mrs. Addie Gilman, 
73 metu senukes, už tai, 
kad ji pareikalavo 25 cen
tus daugiau už randa ne 
kaip buvo jai kaltas. Ka
da jo užklausta: Ar nori 
advokatu?... tai jis atsa
ke: “Ka man pagialbes 
advokatas; užsmaugiau 
sena boba ir tiek. Dary
kite su manim ka norite!”

Su Italais

Shanghai, Kinai — Apie tu
zinas Amerikoniszku mariniu 
kareiviu susimusze su Italisz- 
kais kareiveis szokiu svetainė
je. Yra tai antru kartu kad ka- 
reivei susimusztu toje svetai
nėje laike szokio bet ant giliu
ko tik apdaužė nosis vieni ki
tiems.

! Drebėjimo Žemes Mek
sike Žuvo 86 Žmonis

Meksiko Miestas. — Valdžia 
padare surasza visu nelaimiu 
paskutiniam drebejime žemes, 
buk 86 žmonis žuvo ir 284 likos 
sužeistais. Miestai kurie dau
giausia nukentejo nuo tosios 
nelaimes buvo sekanti: Colima 
žuvo 36; Tuixpan 30; Guzmane 
20 žmonių. Bledes padaryta 
ant trijų milijonu doleriu.

Isz Lietuvos.
Ūkininkai Degina 

Tvoras

Szakiai. — Kriukiu valscziui 
numatyta 7,000 vienetu mis'zko 
medžiagos. Tai yra skaiezius, 
kuris būtinai reikalingas, su 
mažesniu kiekiu negalima ap
sieiti. Toki vienetu skaiiziu ir 
Sovietu valdžios atstovai pri
pažino. Tuo tarpu visas Kriu
kiu vailsczius ligi sziam metui 
tegavo tiktai 2,900 vienetu.

Panašai padėtis esti ir kituo
se Szakiu apskrities valscziuo- 
se. Ūkininkai degina paskuti
nes tvoras.

Kauno Ulycziose Dar 
Siauriau

Kaunas. Czionaitinese ulyczio
se nevalytas sniegas gulėjo per 
visa žiema. Dabar ulycziose 
pasidarė dideles duobes., kurio
se virsta vežimai ir arkliai.
Praeito menesio pabaigoje ap

virto Pienocentro vežimas su 
bonkomis; kasdien invyksta 
nelaimes. Sziuos reikalus tvar
ko Sovietu valdžios paskirtas 
Szimanas,. jam sekretoriauja 
isz Maskvos prisiunistas Para- 
szczenko.

Coaldale, Pa. — Juozas Be- 
nisz, isz Owl Creek, likos už- 
riau/tas No. 9 szafte, kuri tiki
si isakasti gyvu.

3 VAIKAI SUDEGE

Degancziam Name

Kansas City, Mo. -— Kada 
Robert Jones inbego in degan
ti narna gialbet savo tris mažus 
vaikus, kurie gulėjo ant vir
smus, tame tai laike ingriuvo 
grindys o Itevas drauge su 
joms. Ugnagesei iszgialbejo tę
va in laika (bet baisei apdegin
ta. Motina iszgialbejo ketvirta 
kūdiki isz liepsnos bet pati li
kos baisei apdeginta.

Rado Pinigus Paslėp
tus Per Paczia

Morristown, Pa. — Van Ger
kit, gyvenantis deszimts my
liu nuo czionais, neteko savo 
paezios per staigia mirti. Nega
lėdamas pats vienas apdirbti 
farma ir neturėdamas pinigu 
ant paisamdymo berno, nutarė 
iszvažiuęti in kita miestą tiks
le aplaikymo kokio darbo fab
rike. Nutarė viską parduoti ir 
tokiu budu surinkti sziek tiek 
pinigu ant keliones. Kada at- 
lupinejo karpętus nuo grindų, 
rado po jais keturis tukstan- 
czius doleriu bumaszkomis. 
Farmeris labai nudžiugo ir 
saike kad jo pati keliolika me
tu adgal aplaike pinigus po 
mireziai įsavo dėdės bet' kiek 
aplaike ir kur juos paslėpė tai 
niekam nesakė. Vyras daugeli 
kantu ju jeszkojo bet nesura
do o motore neiszreiszke kur 
juos paslėpė. Dabar- pasisam
dė darbininką ant farmos ir ge
rai jam (sekasi.

Papjovė Savo 
Sužiedotine

Bakersfield, Cai. — Benas 
Brosius, kukorius czionaiti- 
niam kotelyje, inpuole in pa
siutimą in koki ji insitume Ag
nės Boyer, ulždave jai kelis 
ypuis su pieliu in szirdi po tam 
iszibego isz namo pasiduoda
mas in rankas palicijos.

Brosius susipažino su mer
gina keli menesei adgal, likos 
priimtas, pasirūpino persisky
rimą nuo savo pirmos moteres 
ir szliubas ketino atsibūti už 
keliu saiįvaicziu bet ana diena 
staigai mylima jam apreiszke 
kad jo daugiau nenori matyt 
ir kad pas ja daugiau nesilan
kytu. Mergina mirė ant ryto
jaus ligonbuteje nuo žaiduliu. 
Vyras visai nesigaili to, ka 
padare ne's sako kad jam Ag
nieszka suardė vedusi gyveni
mą ir ji prigavo nes savo pir
ma paczia mylėjo ir gyveno su
tikime pakol ji neinsimaisze 
in jo gyvenimą.

Kas Minuta

§ Kožna kakta kada kas už- 
gema Amerikoj tai cenzuso 
bjure Washingtone, suskamba 
varpelis apreiszkentis kad nau
jas ukesas užgimė. Kožna mi
nuta taisai varpelis suskamba 
po keituris ir penkis sykius.

BAISI BAUSME

Už Apgaudinėjimą 
Vyro

Pedrigo, Portugalija. — Val
gomųjų tavoru krautuvininlkas 
Oliva Sagunto, kuris buvo la
bai užvydus savo patogiai pa
ežiai, 10 metu jaunesnei už ji, 
parejas namo isz kromo, užti
ko savo pateigia paeziule glė
byje mylimo. Vyras ant tokio 
regėjimo staeziai pasiuto ant 
moteres ir prieUaidinio. Meilu
žis dūme per Įauga. Po tam vy
ras pririszo motere prie lovos, 
paemes britva pasakė kad isz- 
pjaus jai diržus isz pecziu. At
sisėdės malszei gelendo britva 
po tam pradėjo pjaut diržus isz 
moteres pecziu. Ant moteres 
riksmo subėgo kaimynai ir pa- 
licija pasiutėli nuveže in kalė
jimą. Motere nuo skausmo ir 
nuteikejimo kraujo mire in dvi 
dienas vėliau.

Milijonams Kincziku 
Gresia Didelis Badas

Hong Kong, Kinai. — De- 
szimts milijonams Kincziku 
gresia didelis badas provinci
joj Kwangtung isz priežasties 
kares su Japonais ir blokados 
tosios jjrovinęijos.

Už ryžius, kuriu turėjo už
tektinai, dabar turi mokę'ti po 
120 Kiniszku doleriu už iszimta 
svaru, tai yra apie szeszis Ame- 
rikoniszkus dolerius už švara.

Norints Amerikonai prista
to po 500 tonu javu kas meiie- 
si per Raudona Kryžių bet da
bar sunku juos pristatyt jiems.

Gyduoles del serganeziu yra 
pristatomos per eroplanuis kad 
sumažinti prasiplatinimui vi
sokiu ligų.

Užkasė $60,000 Po 
Tam Dingo

Atlantic City, N. J. —■ Mrs. 
Lucille Skyrm, 44 meitu, su 
verksmu apsakinėjo apie din
gusius 60 tukstanczius doleriu 
kuriuos buvo užkasus ant kie
mo savo namo bet vėliaus pini
gai dingo. Kaiminka liudijo 
buk mate kaip du kaimynai 
iszkase pinigus ir pasidalino 
jais. Vėliaus ir tieji likos aresz
tavoti.

Vyras (tvirtino buk paslėpė 
pinigus kojoje nuo stalo isz ku
rios motere iszeme pinigus ir 
s'aui juos prisisavino ir dabar 
reikalauja nuo jos kad jam su
gražintu tuos pinigus.

§ Uostymo taboka irgi yra 
placzei naudojama Amerikoje 
nes valdžia aplaiko taksu už 
taja taboka po 15 doleriu kas 
minuta.

§ Ant kožnos galvos Ame
rikoj pripuola po 1,700 pape- 
rosu arba žmones suruko per 
minuta 340 tuksltancziu pape- 
rosu.

1 . . • ■ I . . I . . >
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Kas Girdėt
rosais. ' Jugoslavijos Fremieris

Straikai ir straikai!
[Beveik po visa sklypą kyla 

streikai. Nekurtuose fabrikuo
se yra iszszaukiami per paežius 
darbininkus, kurie pasinaudo
dami isz to, kad dalbar fabri
kai aplaike daug kariszku už
kalbinimu, spiresi geresniu už- 
mdkescziu ir darbininkiszku 
sanlygu. Beit daugeliuose fab
rikuose streikai yra sukeliami 
per pakurstytojus, Komunis
tus ir užruibežinius sznipus. 
Darbininkai neprivalo sziadien 
streikuoti.

Jeigu jiems isztikruju eina 
apie pagerinimą savo bucziu, 
tai . gali tai padaryki per nusi
davimą pas darbdavius ir ga
li tai aplaikyt be jokiu darbi- 
ninkiszku ergeliu ir streiku. O 
kas kiszasi tuju Bolszevikisz- 
ku ir Komunistiszku pakurs-

’ Lyg sziai dienai Raudono 
Į Kryžiaus Drauguve jau isz- 
i siuntė in Europa paszialpos del 
’nukentėjusiu perkarę žmonių, 
už vienuolika milijonu doleriu 
bet isz to apie milijono doleriu 
vertes maisto, drapanų, vaistu 
ir kitokiu reikalingu dalyku 
dingo ant dugno mariu nes ne- 
kurie laivai -likos paskandyti 
per Vokiszkus submarinus.

Norints yra didelis pavojus 
gabenimo tosios paszialpos bet 
Vokieeziai sutiko ant praleidi
mo lt uju dalyku kuriuos siun- 
czia Raudonas Kryžius.

Generolas Riszardas Du- 
san-Simovich, geras prietelis 
Anglijos, likos paženklintas 
krapo premieris in Jugosla
vija.

KAS JI PATAISĖ?
-------  | tai buvo, kaip kokius .paskuti- 

J^lUINIGAiS klebonas X. ka tik' nius gražius žodžius davete j li
pa,baigė savo breviora, atsi- su vyrui?

— O, jau senei tam; tokis
pabaigė savo breviora, atsi

sėdo, užsidegė pypkute ir no
rėjo parūkyt. Sztąi stuksi kas. sziur'ksztus niurna neužsitar

navo ant. gražaus žodžio; visa
dos laikausi priežodžio: “Kaip

taip kaip zorkolas; tiktai ant 
jo užikveplt,, o jau suteptas.

Atminkit, kaip kalbėjot prie 
altoriaus. Prisieget meile, isz- 
tikimyste; taip man padek, 
Vieszpatie Dieve visogaliintis, 
teisybėje vienas ir visi szven- 
ti!”

Beveik kožnąs isz mus ne
karta dūsauja ir geidžia turė
ti milijoną doleriu manydami 
kad turtas yra tikra žmogaus 
laime.

Tuom kart tieji, kurie jau 
turi milijonus, ne visados yra 
laimingi ir ne yra užganadinti 
isz savo likimo.

Isz Visu Szaliu
Rytoju ir sznipu, tai privalo 
nuo ju kuodaugiausia szalintis 
kaip nuo užkreeziamos .ligos.

Ne laikas sziadien streikuoti 
kada musu szalis yra dideliam 
pavojuje, kuri reikalauja viso
kio materijdlo ir ginklu ant ap
sigynimo nuo neprieteliu.

Amerika gali inpulti bile 
diena in taji Europiszka kru
vina szoki, Itod.el sziadienine 
valanda privalo būti sunaudo
ta ant apgynimo sklypo.

Pagal aplaikytas žinias, isz 
Vokietijos in Quebeck, Kana
da, tai nelaisviu abazuose, Vo
kietijoj, sziadien randasi be
veik 500 Francuziszku vienuo
liu ir daug Katalikiszku kuni
gu, Itarp kuriu yra daug paei- 
naneziu isz Kanados.

. • •

Kas sanvaite apie 93 tuks- 
taneziai krutamuju paveikslu 
teatrai po visą svietą rodo pa
veikslus del 280 milijonu žmo
nių.

Daugiausia žmonių lankosi 
in tuos teatrus Suv. Valstijose 
nes ant 130 milijonu gyvento
ju, lankosi kas sanvaite “ant 
pikezeriu” 94 milijonai žmo-

Ricbard Parson, turtingas 
žmogus, isz Floridos1, ana die
na atėmė sau gyvastį. Pribuvo 
jis in czionais praleisti žiema 
nes buvo blogos sveikatos. Tu
rėjo jis milijonus bet neturėjo 
sveikatos.

Retai kada mus likimas ap
teikia abiem turtais — sveika
ta ir milijonais.

Tankei atsitinka ant svieto 
kad vyras pavagia mylima ar
ba kito vyro paezia beit retai 
kada atsitinka kad vyras pa
vogtu savo tikra paezia su ku
ria buvo apsipaeziaves. Tekis 
atsitikimas atsitiko ana diena 
Duluith, Minn., in kur atvažia
vo kokis tai Harry Nevel, isz 
Detroit, Mieli., insilauže in gy-

EKSPLOZIJA
AMUNICIJOS

Užmusze 18 Žmonių

Horta, Azores Salos. — Asz- 
tucnic'lika žmonių, tarp .'kuriu 
radosi 12 kareiviu, likos už- 
muszlii ir 12 sužeisti per eks
plozija kuri kilo kareiviu ka- 
zarmese Portugese kur susto
davo daugelis laivu plauken- 
cziu ant Atlan'tiko mariu. Ne
laime atsitiko in deszimts mi- 
n'u'tu kada kareivei buvo nusi
davė anlt musztro. Daug karisz- 

į ko materijoj o likos sunaikinta 
ir artima bažnyczia suteszkin- 
ta per drūti eksplozijos.

venima savo paežio® kuri buvo 
ji apleidus, paėmė ja in glebi 
pusnuoge, isz h otelio, insodino 
in automobiliu ir dingo isz 
miesto apie 5 valanda ryte. No
rints palicija dare visokius 
stengimus surasit i .dingusia mo
tore bet vyras su motere dingo 
kaip kamparas.

Esame tvirti kad neteminda
ma kiek buvo užpykus poniute 
Nevel bet (tikimės kad ji atlei-

Czeku Pralotas Mirė
Praga., Czeki'ja.—tvarlo Kar

dinolas Kasper, 70 metu am- 
I žiauis, arkivyskupas Pragos, 
mirė Panedelio diena, po ilgai 
ligai ir dideles rupesties. Ta
sai kardinolas buvo atsilankęs 
in Amerika 1926 mete ir atlan
kė Indi j onus kurie jam suteikė 
garbe “Narsus Erelis.”

niu.
Europoje randasi tokiu teait.r 

relių apie 60 tukstaneziai o 
daugiausia yra ju Vokietijoj, 
kur randasi apie 7 tuksitan- 
cziai.

Pirmutinei paperosai pasiro
dė 1830 mdte ir juos laibai my-

do kalte savo, vyrui ir visokius 
griekus kokius jis papilde 
priesz ja isz tokio drąsumo sa
vo vyro kuris taip romantisz- 
kai pasielgė, ja sujeszkojo, pri
verstinai pavogė ir parsivežė 
adg'al po savo pastogia. — Re
tas atsitikimas, ar ne?

3 Lekiotoji Užmnszti
Maskva, Rusija.—Vasili Vo- 

rclblev ir du jo d'raugai li- 
užmuszti nelaimėj eropla.no su 
kuriuom leke svarbiam reika
le del valdžios. Valdžia aptei
kė ju szeimynas su pensija

nedrąsiai in duris.
— Praszau, — paszauke kle

bonas.
Atidaro duris ir ineina pa- 

žyt?: am a par api j on ka.
— Ali! Klasinskiene, sveika, 

kas jus ežia atvede?
— Gi, kunigėli klebono, jau 

seniai rengiausi, tik vis nega
lėjau kaipo reikia persitikrini!. 
Sziadien turiu viską iszkalbet!

— O kas do ergelis, Klasin
skiene, turbu turėjote koki ne
smagumą ?

— Dar koki! Nenoriu ilgai 
insikalbinet, tiktai dtacziai pa
sakau, jau negaliu ilgiau su vy
ru dalaikyt.

— Szitaip? Juk jusu Stepo
nas, su kuriuom apsivedei, bu
vo labai davadnas vaikinas. 
Kokius skundus turite anit jo?

— O, kunigėli klebone, jei
gu jausmas norėtu viską apsa
kyt tai nepabaigeziau. iki ryto
jaus. Jisai man yra sziurksz- 
tus, visados tik .žiuri isz paniū
ru, nesirūpina apie vaikus, sė
di karezemoj, grajina korLom 
ir stiklais.

—■ Daigiai žinomi, keliuose 
žodžiuose visai navatnas skun
dimas ir jeigu visikas taip kaip 
kalbat, yra. teisybe, tai man ne- 
iszaiszkinanti užduotis, kaip 
galėjo Steponas ateis prie to 
taip trumpam laike. Pasakyk- 
gi, gal pati bisiki kalta tarne?

— Asz?! Kunigėli, klebone! 
Jeigu kunigėlis lakbonas žino
tu kiek asz pati swojaus, kad 
tik ji nuo piklto litelio atvesti! 
Ir prasziau ir bariaus su juom, 
atkalbu ražaneziu bet viskas 
nieko nepaigelbs'ti: in vieta, pa
taisos dar blogesnis; prime
nant sziadien ryta, — ežia pra
dėjo verkt — sziadien ryla tai 
net...

— Na ka, pasakyk nesibijok.
-—■ Sziadien ryta tai net ran

ka ant manės pakele! ir gąl su
spaudė arba sudavė!

— Tai bisiki perdaug, turėjo 
būti kokia priežastis?

— Kunigėli klebone, vakar 
vakare parėjo kaip papresltai, 
vėlai ir pradėjo ingot ant szal- 
to valgio. “Teisingai sakant, 
tai tu ir szito neu'žsitarnavai! ”

rėksi girrioj, taip tau isz ten 
garsas. atsakys. ’ ’

— Ir dar norite kad vyras 
nebutu sziurksAus del jus? Na 
o kada nors ant jo paskutiniu 
kartu žmoniszkai žiūrėjot?

— Gal taip-gi jau labai se
niai: nesulaukimas jo!

— O daug matosi, kad skun
dai jusu suvis neklausomi... 
Kaipgi galite reikalaut kad vy
ras bultu del jus szirdingas kad 
ji trauktu in namus ir vaikus, 
jeigu svarstymus jo pakasine- 
jat?

Turite nuo sziadien pilnybei 
kitaip apsieitinet su vyru. Kad 
ir asz butau anlt vietos jo, tai 
tikrai taip-gi turetau iszbegti 
isz namu pas draugus in kar- 
czema.

— Bet, kunigėli klebone, tai 
daigtas sunkus. Ka-gi anlt mei
les Dievo, turiu daryt?

— Bukit kantrios ir meilios 
taip, kaip buvot priesz vinezia- 
vone ir kaip pritinka Kriksz- 
czionei moterei. Anit sziurksz- 
tumo reikia atsakyt pritinkan- 
cziai o kiek jis lenksis nuo szei- 
mynos tiek daugiau jus dar- 
buokites atjausti isz akiu skai
tyt jo mislis ir tais iszpildyt.

— Kunigėli klebone, už di
delis nusižeminimas tai nesu
tinka su mano budu.

— Su jusu puikybe... pasa- 
kytie teiksies. O tokiam karte 
del ko pas mane jeszkot pata
rimo? Kaipo pas piemeni, už- 
tikrinaneziai paltariu jums ge- 
riausei. Sutikite taip tiktai ant 
keturiu sanvaieziu. Pamaty
sim vienybe.

— Taip, žinau kad kunigėlis 
klebonas gerai misti ji. Pame- 
gysiu, norinlt, teisingai sakant, 
nelabai man tai gardu.

Po szitu žodžiu iszejo.
Kada sugryžo in namus užti

ko vyra daranti namuose tvar
ka. Vyriauses bernaitis sėdėjo 
ant suolo ir prisižiurinejo.

— Jonuk, kodėl sėdi ir tingi
niauji, ar negali tėvui prigel- 
bel..?

Bernaitis paklausė o Stepo
nas nemažai nusistebėjo. Dar

PAVINCZIAVONE
Seno Diedo Apsakymas Pagal 

Tikra Atsitikima
yr ’•į*

Tas buvo seniai, labai seniai, 
laike baudžiavos. Buvau asz 
tada jaunas vaikas, taip gerai 
atmenu kad rodosi tas viskas 
butu atsitikęs1 tiktai vakar.

Prisiartino — neduok Dieve 
— koki itai szalti ir bado me
tai. Duonos pirkiose mažai o 
ežia, 'kaip ant didesnes dar ne
laimes pradėjo musu kaime 
žmones sirgti ir paskui taip 
mirti, mirti kad arszesniu lai
ku — kaip sake senesni žmo
nos — ir neatmena. Ir taip visi 
visko laukėme nekantriai. La
biausiai laukėme Naujųjų Me
tu nes mislinome sau eisime 
pas poną dvaran su pavinezia- 
vone ir tenai pas ji bent ko nors 
papraszysime. Gal ir susimy
lės, gal ir pagelbės bedoje! O 
reikia žinoti kad musu ponas 
buvo labai piktas, taigi kiek
vienas ir bijojo pas ji užeiti su 
kokiu bent praszymu. Laukė
me — sakau — szveneziu kaip 
kdkio iszganymo.

Atėjo Naujieji Metai. Su- 
sznekejome visi, kad vyriau
sias isz tarpo musu, Mykolą, 
vineziavones ponui o po tam 
mes visi buriu suszuksime' už 
pono sveikata. Anksti susirin
kome in vieno darbininko na
mus prie paties dvaro ir tenai 
laukcme lekajaus praneszimo, 
kada bus galima pas poną in 
palojus ineiti.

Gavome žinia ir tuojaus visi 
per kiemą leidomės. Laka jus 
atidarė duris mums in viena 
pono kambari, kuriame visada 
priimdavo savo bernus ir tar
nus ant pasikalbėjimo ir tenai 
pamatėme laukianti savo po
ną. Ponas minfesztoj kresej sė
dėjo. Per duris visu urmu puo
lėmės, pasikloniojom ponui iki 
pat kojų o musu Mikola, nieko 
nelaukdamas, nusiszluoste no- 
si ir pradėjo savo prakalba.

Bet tuo paežiu laiku atsitiko 
toks daigias, kad gal jo lyg pa
ežiai smert jau neužmirsziu!

—- Gerai, gerai! -— atsake 
ponas ir ka tokio nugrazmolijo 
ant koreziukes.

— Imkite tai ir eikite pas 
akamona o jis jums duos ta ir 
iszejome gana linksmi ir užga
nadinti, kad viskas pas poria 
gerai nusisekė ir kiekvienas 
isz mus gaus žirniu arba mie
žiu nors po pusg’orte o gal da ir 
kitko. Ant kiemo gardžei pasi
juokėme isz Jono, kad jis taip 
dailiai poną vineziavojo ir po 
tam pradėjome visomis .pusė
mis vartyti koreziuke ir žiūrė
ti, kas iten paraszyta.

Ant nelaimes isz mus niekas 
skaityti nemokėjo. Kur buvęs 
kur nebuvęs atsiliepe Andrius 
ir rodydamas in litara sako:

— Tasai ženklas visai ap
skritus, tai įturbut žirniai.

Visiems patiko toksai An
driaus iszaiszkinimas. Apskri
tus ženklas tai d'elko negali 
ženklinti žirnius? Žirniai tai
gi apskritus. O Andrius inga- 
ves daugiau drąsos vela toliau 
aiszkina:

-— O tasai antras ženklas tai 
turbut miežius reisžkia! — 
Mums dar labiau jo žodžiai pa
tiko. — Teisybe, miežiai taipgi 
laibi, kaip ir tasai ženklas. Tai
gi ir turi buiti miežiai! Žiūrėki
te, koksai jis mandruolis: nors 
ir ndmokytas, bet skaityti mo
ka.

— O ežia koksai it ai susuk
tas ženklas — ar 'laikais nebus 
tik botagas?

Persigandome: o gal ir bo
tagas? Ir nežinome dalbar, ar 
eiti pas akamona, ar ne, nes 
botago nieks nenorėjo ragauti.

Bet tuo tarpu nežinia kas su
sigriebė, kad Motiejus įturi vai
ką Mikoliuka, kuris viena žie
ma mokinosi skaityti ant 
“Slu'žba Boža.”

Pasiszauke vaika.
Atėjo Mikoliukas, žiuri- ant 

koreziukes kaip ant kokios sie
nos. Miksėjo, slebizavojo ir ant 
galo sako kad raszto negali 
perskaityti.

— Gal tai bus ir botagas bet 
kad tai vis ponu papratimas 
taip raszyti. Ponai visados taip 
grismolina. Žinoma, vis tai del 
fanaberijos!

— Na kad jau ne boitagas tai 
einame pas akamona — suszu- 
ko visi.

Ir nuėjo. Padavė jam pono 
koreziuke.

Akamonas perskaito, pasu
kinėjo galva, pasižiurėjo in 
mus isz paniūru.

— Palaukite — sako ir pats
Įėjo rūkyti ir moteres. Kas ki
szasi isz kur paperosai atsira
do tai apie tai yra kitokios 
nuomones. Vieni tvirtina buk 
rūkymas paperosu likos par- 
nesžltas in Europa per Francu- 
ziszkus kareivius isz Morokd, 
kurie priėmė taji paprotį nuo 
Morokiecziu kurie invyniojo 
tabaka in popiereles padirbtas 
isz korniniu lapeliu beit vietoje 

' tuju 'lapeliu, Francuzai pradė
jo naudoti .plona popierele.

Kiti vėla tvirtina kad taji 
paproti priėmėm nuo Iszpanu 
kur jau 1843 mete buvo dide
lis fabrikas paperosu. Palociu- 
je Iszpaniszko karaliaus Fer
dinando VII dvarokai rūke 
daug paperosu. Palts karalius 
davė pavyzdi suvyniojimo pa
pirosu ir taip buvo prie to in- 
prates kad galėjo pats sušukti 
vienu kartu net du paperosus, 
viena su kožna ranka. Pirmuti
ne dirbltuve paperosu Franci- 
joj atsidarė apie 1840 mete bet 
•tik apie 1876 mete pradėta 

. dirbti ju tiek, kad gąlima bu- 
.vo užganadinĮt visus Francuzus 
§u jau gatavai susuktais pape-

Kada ana diena'buvusis Lie-1 už P'asidarbavima del tevy-
. I ■ I .tuvos prezidentas, Antanas nes-

Smetona, lankėsi pas prezi-j--------- - -------------------------~
denta RooseveUta, Wasliingto- AfflCrika lt Meksika
ne, ant pasikalbėjimo, Smeto
na pasakė prezidentui ir repor-
toriams buk “Amerika yra
vięnatine viltis nelaimingos] 
Europos.”

'Musu prezidentas svetingai 
priėmė prėzidenlta Smetona su 
kuriuom pasikalbėjo gana ii-! 
gai apie nelaiminga Lietuva, i

Teisingos Teisybes )
— Tiktai silpnadusiziai bai

dosi, kada gerbūvis ant blogo 
mainosi.

— Geda kada pesziesi, bu- 
kie drūto tikėjimo; nedingsi 
niekados.

— Sausuma Sao Paulo apy
linkėje Brazilijoj, sumažino 
kavos užaugimą ant 12 milijo
nu doleriu malžiau ne kaip pra
eita meta.

Skaitykite “Saule”

Pasirasze Ant Taikos

Amerika ir Meksika pasira- 
sze ant taikos ir paszialpos 
laike užkltipimo nuo neprie
teliu ir duoti paszialpa vieni 
kitiems. Ant taikos pasira- 
sze Amerikoniszkas ambasa
dorius Sumner Wells ir Mek- 
sikonas Dr. Najera.

— jam atsakiau. Kaip (tiik szi- 
ta pasakiau, sugryžo in savuo
sius draugus. Kada paskiau 
gryžo, jau nežinau. Sziadien 
isz ryto jau visi ant kojų, tik 
jis dar tuno pataluose. Kalbu 
žinok: “Puikus isz tavęs uki-
ninkas, neduok 'Sumenket vai
kam ir naminiam.” Neužilgo 
nebus ko prižiureit nes per ta- 

i ve daeisim ant elgetų.” Įszsi- 
] žiojo ir pradėjo iszikalbinet kad 
su juom piktai apsieinu.

Ant to atsakiau jam pride- 
reneziai, kaip užsitarnavo, ta
da puolė in įloki piktumą kad 
net ant manes grasinesis.i| — Ar tas buvo prie namisz- 
kiu ir vaiku?

— Taip neskiriant!
— Tai negerai, bet yra taip, 

■kaip isz kalno dasiprotejau. 
Tegul tas bus be užgavimo bet 
kuriu jum, Kiasinskiene, pasa
kyt, kad tame visame pati esi 
kalta.

— Asz, kunigėli klebone?! 
Gal kunigėlis klebonas szpo- 

• sauja?
j — Neszposauju bet kalbu 
j kaip jaueziu ir matau. Kada

didesnis buvo nusistebėjimas 
kada parėjo ant pietų ir užtiko 
parsziena su kopūstais, tai ka 
jis labai mylėjo o nebuvo to 
nuo pamytu laiku. Po tam žiu
ri, o ežia motere peržiūrinėja 
jo apsivilkima, pataiso, juk 
priesz tai turėjo varguolis pats, 
kaip mokėjo, knipkius prisi- 
siut, taisyit, lopyt ir 1.1. Su kož
na diena taip szvietesi ir gied- 
rinosi nuo senovės audros ir 
su'terszto gyvenimo moterys
tes. Nebuvo jau žodžiu pikti- 
naneziu ir barniu o Steponas 
isz dirvos neblogas žmogus, ėjo 
geryn apsiejimuose. Pradėjo 
užmirszinet apie grajikus, apie 
stiklus; namuose buvo geriau
sia. Kelintoj dienoj nepraėjus 
dar keturiom 'sanvaitem, pasi
tinka abudu kunigą kleboną. 
Motere paraudonavo:

— Dievui dėkui, patarimas 
kunigėlio klebono buvo geras, 
jau vela galiu su juom dalai
kyt.

— Gerai, — fare, klebonas ir 
abieju . suspaudė rankas. — 
Darbuokites, kad jus laime ne
apleistu. Laime moterystes tai

Mano kaimynas Jonas, ku
ris ėjo per duris in kambari 
paskutinis, tarp duriu ilgiau 
užtruko, kad tuo tarpu lakajus 
uždarydamas duris jam vyžo 
raiszti durimis privėrė. Ir kaip 
tiik Mikola atidarė burna del 
prakalbos Jonas, norėdamas 
žengti pirmyn ant pilvo par
puolė ir kaip nesuriks': “O kad 
tu iszgaisztum, gyvate! O kad 
balto svieto nematytum! O kad 
tave nežinau nei kas'!

Mes ko neapalpom isz bai
mes. Kas bus, jei pamislys kad 
mes pati poną burnojam ir lo- 
jojam? Ir tas viskas nekitaip 
iszejo! Ponas su piktumu ant 
musu pasižiurėjo tarytum jesz- 

■ bodamas prasikaltusio paties, 
bet kaip niekados ramiai pasa
kė:

— Dekavoju, dekavoju! O 
ko norite?

Dabar vis vienbalsiai aitsilie-
; j -p eime:

— Ponytėli aukseli, susimilk 
ant musu! Blogi metai. Matyt 
badum reikės mirti! Dovano
kite ka nors; žirniu arba mie
žiu!

•tuojauS nuėjo in dvaro kasza- 
nis.

— Na, mislijame, turbut po
nas mus labai gausiai apdova
nojo, kad net bernus reikia 
szaukti pagelbon. Klausome — 
kad tuo tarpu akamonas. szau- 
kia:

— Ei, vaikinai, atneszkite 
ryksztes!...

Kas buvo toliau nesakysiu. 
Iszejo taip, ’kaip koreziuke An
drius įkaite: ten buvo ir žir
niai ir miežiai buvo ir bota- 
gai...

Tokia Itai buvo baudžiava.
Taip tai mužikai žmones 

smaugė!
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'‘SAUT E” CTTXZ PASTEBUKLINGAS SKILTUVAS
EJo szvilpaudamas jaunas ka

reivis, kuris ka tik buvo pa
baigęs savo tarnysta vaiske ir 
isz to linksminosi jog neužil- 
■gio jis pribus in savo kaima. 
Taip eidamas pribuvo in gir
na kur užtiko situibele, beveik 
jau pusiau sugriauta o ant 
slenksczio sėdėjo sena ragana 
kuri paregėjus jauna kareivi 
prakalbėjo in ji taip:

— Gera vakara, kareivi, kur 
taip skubini, sėsk truputi ir at
silsėk nes asz tau duosiu maža 
darba kuris itau atnesz nemaža 
turtą už maža patarnavima del 
manes.

— Acziu tau laibai, mano se
nuke, — atsake kareivis, — o 
kuom tau galiu patarnaut idant 
pasltoti turtingu, kaip man 
priesz tai kalbėjai.

— Ar matai ta dideli medi 
kuris stovi ten pakelyje? — ir 
parode ragana su iszdžiuvusiu 
pirsztu in szali stovinczio me
džio. — Medis yra viduryje 
tu'sztezias in kuri turi inlipit ir 
nusileist po žeme kur rasi dide
le.sale apszviesta su trirni szim- 
tais žvakių. Asz tave su pa- 
gialba virves inleisiu in medi. 
o kada duosi man ženklą, vėla' 
tave isztrauksiu augszltyn.

— Bet del ko asz ten turiu 
nusileist? — atsake kareivis' 
nusistebėjas.

— Del pinigu, kvaily, — at
sake ragana. — Klausyk ka 
tau pasakysiu. Kada nusileisi 
po žeme, rasiesi didelėje salė
je. Paregėsi tris duris, tais ga
lėsi lengvai atidaryt nes prie 
kožnos kabo raktas. Kada in- 
eisi in pirma kambari, paregė
si viduje didele skryne; ant tos 
skrynios sėdės milžiniszkas 
szuo su akimi kaip torielkai- 
tes. Nenusigaskie jo ne biski.

Duosiu Itau mano žiurstą ku
ri paklosi ant grindų ir szuni 
pasodinsi ant jo; atidaryk 
skryne ir paimk isz jos variniu 
pinigu kiek norėsi o szuni vėla 
pasodink ant skrynios. Bet jei
gu norėsi sidabriniu pinigu tai 
turėsi nusiduot in antra kam
bari. Tame kambaryje sėdi ant 
Skrynios da didesnis szuo su 
akimi kaip puodo dugnas ir 
taip padalyk kaip su pirmuti
niu. O jeigu norėsi aukso tai 
turėsi nusiduot in treczia kam
barį. Szuo kuris ten rasis turės 
akis kaip sįatine ir baisei tau 
iszrodys bet tu nenusigąsk ne 
trupucziuka ir taip padaryk 
kaip su anais ir pasiimk sau 
tiek aukso kiek galėsi paneszt.

— Na, tai ne taip sunkus da
lykas kaip asz sau mislinau, — 
altsake kareivis, — bet kuom 
asz tau turėsiu atsilygint, ma
no senele, už tokia geradejyste 
nes už nieką negaliu tokio už- 
mokesczio priimt.

— Nieko daugiau nenorėsiu 
nuo taveę kaip'tik man atneszi 
isz tojo paskutinio kambario 
sena skiltuvą kuria mano tėvu
kas buvo užmirszes kada pas
kutini karta tenais buvo.

— 'Tai gerai, eime prie me
džio ir pririszk virve po pažas? 
ežiu idant ga'leltum manė nu
leist.

Kada atėjo prie medžio, ra
gana padare kaip kareivis pa
sakė o davės jam savo žiurstą 
inleido kareivi in medi ir sto
jo jis kambaryje kur dege trys 
szimtai žvakių.

Kada priėjo prie pirmu du

riu ir atidarė su kabojancziu 
ten rakltu, net persigando na
bagėlis kada paregėjo milži- 
niszka szuni su akimi kaip to- 
rielkaites. Prisiartinęs prie 
szunio paglostė ji ir pasodino 
ant raganos žiursto. Atidarė 
skryne ir prisidėjo variniu pi
nigu in ranka ir kiszenius, po
tam uždare skryne o pasodines j užmokesti už taip maža tarnys-
szuni anlt jos nusidavė in antra 
kambari.

Ten paregėjo szuni apie ku
ri jam ragana buvo pasakius, o 
nuemes ji nuo skrynios pradė
jo semti sidabrinius pinigas o 
varinius iszmete ant grindų. 
Po tam nusidavė in treezia ir 
paskutini kambari bet kada 
perženg-e slenksti net altszoko 
isz dideles iszgasties paregė
jus szuni kuris buvo didesnis 
už tuos du pirmutinius ir turė
jo akis kaip statine.

Nebagelis neturėjo drąsos 
sugryžlt adgal o ir nenorėjo del 
raganos parodyt jog isz karei
vio pasidarė dideliu szesziku ir 
negalėjo duoto žodžio dalaikyt 
o ir pasigodejo ant auksiniu pi
nigu apie kuriuos žinojo jog 
užtiks tojs skrynioje.

Prisiėmęs drąsos prisiartino 
prie szunies o pasikloniojas že
mai tarė:

— Geras vakaras, mano my
limas szunyiti — ir atidavė gar
be kaip kokiam kapitonui. Pri
siartinos prie jo vos galėjo pa
kelt nuo skrynios ir padėjo ant 
raganos žiursto. Kada atidarė 
skryne net riktelėjo isz 'džiaug
smo, paregejas įtiek aukso kiek 
savo visoje gyvastyje nebuvo 
mates ir godžei pradėjo isz 
skrynios semti auksinius pini
gus o sidabrinius iszpyle isz 
ranciaus ant grindų. Pridejas 
pilna ranciu su auksu ir kisze
nius, czebatus ir kepure jog 
vos galėjo paeiti ir džiaugėsi 
nabagėlis jog gales ant szio 
svieto sau pasilinksmini. Už
dėjo vela szuni ant skrynios, 
uždare duris, priėjo prie skyles 
per kuria insileido ir paszauke 
in ragana idant toji ji išbrauk
tu.

— Ar turi skiltuvą? — pa
szauke ragana adgal.

— O kad Have, su tavo skil
tuvą, bueziau užmirszes. Ir ve
la sugryžo adgal in treczia 
kambari kur pamate skiltuvą 
kuria buvo užmirszes.

Ragana isztrauke kareivi ir 
tas vela stojo ant vietos kur 
priesz tai buvo insileides o ra
gana dūsavo kai kalvio dump
les nes kareivis buvo labai sun-

Kuom Yra Vedusis 
Gyvenimas

— Vedusis gyvenimas, — 
kalba tūlas filozofas,— yra tai 
pristova kurioje .susitinka du 
laivai ant mariu gyvenimo.

— Hm... niurna įsau po no- 
sia vienas isz klausytoju. “Tai 
asz turėjau susitikti su karisz- 
ku laivu!... 

kris, prisipylęs auksiniu pinigu 
in ranča, czebatus, kiszenius ir 
kepure o ragana godžei paklau
sė ar turi skiltuvą,.

— Kam tau jos reikia ir ka 
tu su ja veiksi? — užklausė ka
reivis.

— Tai tau niekas do to, ka 
asz su ja veiksiu. Gavai gera 

ta ir gana o daugiau neklausk 
tik atiduok man 'skiltuvą.

— Jeigu man nepasakysi ka 
tu su ja veiksi tai negausi nes 
ir man prisiduos mano kelionė
je, nors pypkute užsidegi.

Ragana baisei užsirūstino 
ant kareivio ir priszokus su 
keiksmu norėjo jam akis isz- 
pleszt bet kareivis greitai isz- 
sitrauke kanda, kirto smarku 
ypa raganai per galva kuri nu
sirito ant žemes. Paemes raga
nos žiurstą inpyle visus auksi- 
mus pinigus ir užsidėjo ant pe- 
cziu' o skiltuvą insidejas in ki- 
szeniu leidosi tolyn in kelione.

Eidamas per visa diena, va
kare jis priėjo prie didelio mie
sto o dasiklauses žmonių kur 
galėtu gaut nakvyne, užėjo in 
geriause hoteli, kur užkalbino 
sau gera vakariene ir visokiu 
gerymu. Mat, sau dabar nieko 
neužvydejo nes turėjo pinigu 
invales ir buvo labai turtingu. 
Ant rytojaus nusidavė in mies
tą, prisipirko sau reikalingu 
daigtu ir nauja apredala per 
ka dabar suvisai kitaip iszrode 
musu vargingas kareivis. Atsi
rado tuojaus ir taip vadinami 
prietėlei kurie apvadžiojo ka
reivi po visa miestą ir pasakė 
jam apie liūdna karalaite tojo 
miesto kuri buvo bokszte užda
ryta.

Kareivis buvo akyvas taja 
karalaite pareget bet draugai 
jam atsake:

— Taja karalaite niekas ne
gali reget ne prie jos prieit nes 
yra uždaryta variniam bokszte 
palociuje su daugybe ginkluo
tu sargu stovineziu aplinkui. 
Iszskiriant karaliaus ir kara
lienes, niekas negali prie jos 
prieit nes burtininke karta isz- 
bure karaliui jog jo duktė isz- 
tekes už vargingo kareivio ir 
per tai likosi uždaryta tame 
bokszte idant neatsitiktu taip 
kaip burtininke iszbure.

Kareivis nuliūdo iszgirdes 
taji apsakyma nuo savo drau
gu ir pastanavijo su karalaite 
matytis. Tuom kart praleidine- 
jo laika smagei; dalino pinigus 
biedniems nes -žinojo kaip par 
ežiam buvo vargas be skatiko.

Taip praleido koki laika o ir 
pinigai jau beveik iszsibaige 
nes isz niekur nepribuvinejo o 
isaleist greitai iszleidinejo. 
Trumpam laike turėjo isz pui
kiu pakaju iszsikraustyt nes 
negalėjo užmokėt o buvo pri
verstas nusikraustyt ant pa
stoges in karezema u'žmiesyje. 
Prietelei ji apleido ir pasiliko 
jis vienas.

Kada viena vakara sugryžo 
jis isz miesto in savo pastoge, 
jau buvo suvis sutemus o norė
damas užžiebi žvake, patrynė 
skiltuvą. Vos patrynė kad 
sztai stojo priesz ji pirmutinis 
szuo isz požeminio kambario 
kuris prakalbėjo in ji:

— Ka mano ponas sau vėli
ni?

Kareivis net persigando tuo- 
mi regėjimu ir tik dabar su
prato verte skiltuvos ir del ko

ragana taip geide ja. Insidra- 
• sines vos isztare sziuos žo- 
I džius:
j — Jeigu pribuvai isz mano 
1 paliepimo, geras szunyti, tai 
man prigialbek idant ture-1 
czi'au pinigu.

Ir akimirksnyje szuo iszbe- 
go ir tUojaus sugryžo su mai- 
szu variniu pinigu.

Dabar suprato kokia verte' 
turi jo stebuklingas skiltuvas.] 
Jeigu patrynė viena karta tai 
atbėgtu szuo sėdintis ant skry
nios su varineis pinigais; jeigu 
patrynė du kartu, tai adbegtu 
szuo nuo sidabrines skrynios o, 
jeigu patrinku tris kartus tai 
adbegtu szuo nuo skrynios su 
auksinei® pinigais. Dabar mu
su kareivėlis vela insikrauste 
in savo puikius pakajus ir vė
la pradėjo ūžti su draugais.

Viena diena mislina sau ka
reivis ir taip kalba in save: — 
Yra tai naVatnu daigtu apie 
taja karalaite, kuri turi būti 
uždaryta tam variniam boksz
te o kuri yra stebuklingai grji- 
ži, kaip žmones pasakoja. Ar
gi asz negalecziau rasti progos 
su ja pasimatyt? Ar-gi su pa
gini ba mano stebuklingos skil
tuvos negalecziau to dasekt. Ir 
patrynė skiltuvą smarkiai ir 
sztai stojo pirmutinis szuo.

— Norints jau yra pusiau
naktis bet norecziau pamatyti 
puikia karalaite, norints ant 
trumpos valandėlės: — taip 
prakalbėjo jis in szuni.

Szuo tuojaus iszbego laukan 
ir nepraėjo ne valandėlė kad 
szltai szuo atbėgo su patogia 
karalaite ant pecziu, kuri da 
buvo užmigus o kareivis tuo
jaus pažino jog tai buvo kara
laite kuri buvo da patogesne 
ne kaip žmones jam buvo įkal
bėja. Kareivis* negalėjo susi
laikyt nuo pabueziavimo kara
laites h* liepe S'Zuniui adgal nu- 
neszti karalaite in bokszta.

Kada karalaite pabudo isz 
ryto ir sėdo prie pusryeziu, pa
sakė karaliui ir karalienei jog 
turėjo navatna sapna kuriame 
sapnavo jog jojo ant szunies 
ir radosi kokiuose tai paka
luose ir jog ja kareivis pabu- 
cziavo...

(TOLIAUS BUS)

Didelis Pavojus

— Ndkvarbuokie sau plau
ku, nes tai yra didelis pavojus.

— Kaip tai pavojus?
—• Matai, mano dede ana 

meta pradėjo sau kvarbuoti 
plaukus, o in puse meto po tam, 
apsipaeziavo įsu naszle turinti 

i asztuonis vaikus.

— Massacziuzes 'valstijoje 
padirba daugiau konventu ne 
kaip kitoj kokioj valstijoj nes 
padirba ikonvertu už 20 doleriu 
kas minuta.

• 12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

In Nauja Britana nukeliavau, 
Nekurias paukszteles užtikau, 

Kurios vakaruszkas daro, 
Daug juoku pridaro.

Nesenei susiprasze cziuta- 
baikius, 

Apsitarsziusius tabaku ir api- 
plyszusius,

Valgi szposu buvo, 
Kad net palicmonai pribuvo. 
Cziutaibakei pradėjo klykt, 
Mergaicziu szlebes plyszt, 

Jau įtik proto neturite, 
Jeigu su tokeis pristojate, 
Juk ten yra vaikinu geru, 
Kurie nesivalkioja po už

kaborius,
Geriau apsimalszyt, 

Juoku visiems nedaryt, 
O gera berneli gausite,

Ir isz to džiaugsitės.
* * *

Jau toje Virginijoj,
Ne kas gero vaikine, 

Grincziose taip neszvaru, 
Kad ne apraszyti negaliu, 

Jau tegul viduryje grinezios,
Bet ir paezios bobos, 
Niekam suvis netikiu., 
Su purvais aplipia, 
Mat laiko neturi, 

Ba nuolatos in stikleli žiuri, 
O kaip pamato buteli, 
Tai susilaikyti negali, 
Ant gala svieto bėgtu, 

Kad tik atsigerti gautu, 
Su Žydais labai sutinka, 

Ba mat peisuoeziai patinka, 
O kad ir kada susikivirezina, 

Tai vela in ugada sueina, 
Jau kad davadnos, tai 

davadnos,
Nuo skaudėjimo galvos. 

Netrukus vela in tenais at
silankysiu, 

Valyti grindžias iszmokysiu, 
Už kudlu paėmus iszmaudysiu,

Su koezelu isztaisysiu.* * *
Filadelfijoj senas vyras 

apsipaeziavo, 
Jauna mergaite už paezia 

gavo, 
Bet no ilgai kvailys džiaugėsi, 

Su jauna pacziulc gėrėjosi.
Kaip tik in darba iszejo, 

Pącziule in bambiliu daigtus 
sudėjo, 

Kasžin in kur iszpyszkejo, 
Kad ne dažinoti negalėjo. 

Badai ir adjutanta pasirūpino,
Ir su savim iszgabeno. 

Vyrucziai jeigu paeziuotis 
norėsite, 

Tai ne jauna iszsirinkite, 
Ba del senio jauna pati,
Tuojaus stojasi karti.

* * *
Mikolukas ir Mariute, 

Badai daili porute, 
Tiktai kad namie sėdėtu, 

Ant ilgu spacieru nevažinėtu. 
Su niekuom neužsiiminėja, 

Tiktai ant motorciklio pisz- 
kineja., 

Žmones negali ne miegoti, 
Kaip pradeda in duris baladoti, 

Jau kad vėluos pagriebtu, 
Ant .sausos szakos pasitemptu.

SKAITYKIT
HST “SAULE”. . Vv Z « j

PLATINKI!!

'Del Ko Asz Nuliūdęs? i ----
! Man tiktai vienam nelinksma, 
Nemalonus žolynai,
Nes girdžiu už duriu verksmą 
Broliu savo vargdieniu.
Asz matau kaip kenezia tėvynė 
Sunku junga vilkdama 
Ir kaip .sunki szi gadyne 
Szviesa ties slegdama.

' Neiszkukuos raiba gegute 
Laime, szviesia ateiti, 
Neiszdainuos jauna sesute 
Ramu, smagu pailsi.

Daug dar prakaito seneliu,
Isz akeliu isztekes, 
Daug dar aszaru vargdieniu 
Ponai, valdonai iszspaus.
Mus vainikas bus nupintas 
Isz raudonu žolynu, 
Musu kelias bus iszpiltas 
Aszaroms vargszu žmonių.
Todėl asz taip nuliūdęs, 
Vietos sau nerandu, 
Sena ar jauna susiejus 
Prie szviesos visus szaukiu:
Broli, dralsei stok in darba
Už sumindžiotas tiesas, 
Naikink tam-sa, naikink varga, 
Nesek už tai visas spėkas!

—Senais Kareivis.

DEL MOTERĖLIU
Del musu moterėliu o ir mer

ginu, patalpiname czionais ke- ' 
liolika pamokinimu kurie 
skamba sekaneziai:

§ Dulke buvai ir in dulke 
pavirsi — norints busi patogi 
ir iszmaliavota.

§ Daugelis moterių yra to
sios nuomones kad yra tokis 
žvėris kuris nuolatos jeszko vi
sokiu ergeliu.

§ Bukie mandagi del visu, 
juk mandagumas nieko nekai
nuoja.

§ Meile ingali viską — bet 
neit ur tingiems ir skausmas 
dantų nekarta yra ju prapulltis.

§ Svetima motere tankei 
iszd'uoda savo geriausia prie- 
teli už mažiausia prasikaltima 
priesz ja bet nežino kad 'tas 
jai daugiausia užkenkia nes 
tudmi isžkasa sau kapa ant 
prapulties.

§ Jeigu motere prasikalto 
tai geriausia laikylti liežuvi už 
dantų kad ir jai pjautu gerkle 
nuo ausies lyg ausies.

— Tinginys žmogus, del vi
su nekeneziamu bus.

—• Jei'glu 'senas vyrais jauna 
paezia ima, tai dėl saves mirti 
priskubina.

— Per girtybia stojasi nie- 
kadejai, tankiausia pabaigia 
ant virvutes.

VISUOMET

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams < 
Visokie Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;

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

ilgio, coliu ploczio, 256 puslapiu :
Parsiduodasi Po $1.50 į:

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna.

“KAPITONAS :: ::
:: :: :: VELNIAS” 

1 --------------- , 

Puikus Apraszymas, 
Did., Knygos 6x9 coL,

404 Pus., Tiktai 50c.
Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

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

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

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

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

or VISOS TRYS HKp 
KNYGUTES

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

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

ĮCAPNŪRIUC
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
9 coliu ilgio - 5 įį coliu ploczio 

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

Preke Tiktai - 51.00
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

* < t



’“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines ★ 
★

—■ Utarninke pripuola die
na Szv. Petro.

■—• Ketverge jau turėsime 
1 diena Gegužio—May. Tasai 
menesis yra paszvenstas ant 
garbes Szv. Panos Marijos.

— Nuo inkaitusio pecziaus 
kilio ugnis name Vasiliaus She- 
llbck ir Alekso Damasevicziaus 

• praeito Ketverge nakti, Park 
Place. Isz priežasties smarkaus 
vėjo, ugnagesiai isz Mahano
jaus negalėjo užgesyt liepsna 
ir namas sudege lyg pamatu. 
Geri kaimynai iszgialbejo kiek 
galima buvo rakandu. Vienas 
isz ugnagesiu, Jurgis Valasziu- 
nas likos sužeistas in ranka lai
ke gesinimo liepsnos. Kaimy
nai priėmė nukentėjusias szei- 
mynas pas save pakol suras tin
kamas vietas ant apsigyveni
mo.

Yr 
*

iS=‘=WHErUVOS-$l-00 Vertes Knygų Už 50c
SVEIKATOS i Vyrate In l-nkrasainc

VAIKU

SANVAITE *

^H-M-^M-****^^*^*?*-********

★ k

Gegužio 1-moji diena yra 
vaiku diena kurioje tai die
noje vaikai siauczia ir džiau
giasi kad jau Gegužinei žie
dai pasirodė ant virszunes 
žemes. Prezidentas Roosevel- 
tas paženklino 1 diena Gegu
žio kaipo “Vaiku Sveikatos 
Diena“ kad atkreipt gimdy
toju dome kad vaikai reika
lauja geros priežiūros ir gy
duolių. Praeita meta Ameri
koj daugiau vaiku mirė ne 
kaip bile kuri kita meta.

Laivyne

—■ William J. Fauslt, 59 me
tu, virszininkas vandens kom
panijos mieste Mahanoy City 
Waiter Co., 313 E. Mahanoy 
Avė., mirė staigai praeita Pet
nyczia kada rengėsi važiuoti 
žuvaut.

— Mulsu mieste laikome se- 
noviszka laika bet bosai ir tvil

kei eina pagal nauja laika Day
light Saving Time. Jeigu kas 
kur važiuoja Idgul neužmirsz- 
ta kad trukei ir bosai eina vie
na valanda pirmiau.

— Subatoje likos suriszti 
mazgu molterystes per kunigą' 
P. Czesna, pana Mare Grinevi- 
cziute, duktė ponios Mares Gri- 
neviezienes, sztorninkes, 517 
W. Pine uly., su Williamu 
Lynaugh, isz Port Carbon. Baž- 
nyczia buvo puikiai padabinta 
per parapijos vienuoles. Jau
navedžiai iszkeliavo ant sal
džios keliones. Motina nuota
kos parengė puikius pietus del 
'Svdteliu kuriu pribuvo net isz 
Wi'kes-Barre, Kingstono ir ki
tu aplinkiniu miestu.

—• Panedelio ryta buvo lai
komos gailės pamaldos Szv. 
Juozapo bažriyczioje, už atmin
ki Vladislovo D. Boczkausko, 
leidėjo “Saules” kuris mirė 
28 Apriliaus, 1940 mete.

— Lietuvis'zkas Indepen
dent Kliubas laike savo susi
rinkimą bažnytinėje svetainė
je 7:30 valanda, Nedėlios va- 
kara ir ta pati vakara apvaik- 
sztinejo savo 37 metines sukak
tuves nuo kada kliubas likos 
uždėtas. Didelis skaitlis nauju 
nariu prisirasze prie kliubo. 
Užkandžiai ir gerymai buvo 
iszdalinti sveteliams ir kožnas 
praleido linksmai kėlės valan
das.

Tankus peržiūrėjimas vai
ku per daktara užbėga viso
kioms ligoms o ypatingai 
kūdikiuose, pirmuose metuo
se.

United States Coast Guard 
dabar priiminėja ant tarnys
tes jaunus vyrukus nuo 18 lyg 
28 metu, kurie turi gera pasi
elgimą ir būda, (turi būti ukesai 
szio sklypo ir geros sveikatos.

Mokestis yra $21 ant mene
sio ir padidės ant $36. ant me- > 
nėšio po 4 menesiu tairnysitos. | 
Paprastai po pirmam i------ ,
tarnystes, paprastas kareivis 
aplaiko po $54 po pirmam me
tui isztarnavimo. Tuoj po in- 
stojimui in tarnysta aplaiko 
$112.75 ant drapanų ir t.t. Tar
nysta yra ant trijų metu.

Mokyklos yra laikomos del 
vyra kuriose mokina 25 invai- 
riu amatu, kur galima iszmok- 
iti kokio nors amato, kurie duos 
jiems užsiėmimą ateityje.

Kožnas vyrukas aplaiko po 
30 dienu urlopo su užmbkeseziu 
kožna meta ir trumpu urlopu 
hnt žemes, 48 valandų per me
ta. Daktariszka priežiūra yra 
duodama dykai kožnam.

Norintieji dažinoti daugiau 
informacijų, raszykilte ant ad
reso arba patys nuvažiuokite 
po adresu: U. S. Coast Guard 
Recruiting Offise, Room 3031, 
Post Office Building, Wm. 
Penn Annex, Philadelphia, Pa. 
*4-*4-*4-4-4>)6***4>>******>><-**-

Gyventojai Skundžiasi 
Blogu Sviestu

Kaunas.— Lietuvos 'gyvento
jai paskutiniu laiku labai ma
žai sviesto -gauna. To' negana. 
“Pfenocentras”, kuris dabar 
suvalstybintas, pardavinėja vi- 

. sisžkai sugedusi sviesta. Slpau- 
Į doje kelios komisaru žmonos 

metui i^sįpaude nusiskundimus, kad 
l brangiai mokamas sviestas yra 
visiszkai ageltes ir negeras. 
Ne tiktai sviesto negalima val
gyti, bet jis sugadina ir 
maišia.

kita

Isz

Pamokinimai Del
Vedusiu Žmonių

Atimti Kambariai
Kunigu Seminarijos

Karaliauczius.—Sovietu val
džia liepe Lietuvos Kunigu Se
minarijos auklėtiniams iszsi- 
kraustyti isz isavo kambariu. 
Kunigu Seminarija neuždary
ta., bet Seminaristai priversti 
rinktis paskaitoms studentu 
bažnytėlėje. Klerikai buvo pri
versti jieszkoti pastoges Kau
no gyventoju tarpe.

Tvirtinama, kad Lietuvos 
vyskupus rengiasi iszsiunsti in 
Kaukaza “sveikatai taisyti,“ 
o kunigus žada imti raudonon 
armijom

Žydukai Mokins Ūki
ninkus Laukus Sėti

Prigulinti priežiūra vaiku 
in laika gali iszgydint palie
gusius ir raiszus vaikus. Szi
ta mergaite lavinasi nami
niam darbe ir tokiu budu at
gauna pajiegas rankose.

Infant Death Rate, J 937 
(Ago of Death)
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Frackville, Pa. — Subatoje 
užsidegė namas kuriame gyve
no Juozas Kazla nekas ant 428 
S. Lehigh uly., ir greitai prasi
platino an)t namo Mikolo Cut- 
tic. Kazlauskai neteko visko. 
Bledes ugnis padare ant 8,000 
doleriu. Treczias namas kuria
me gyvena Jonas Kazlauckas 
taipgi nemažai nukentejo nuo 
vandens ir durnu.

Szita toblyczia parodo skait
lį kiek vaiku mirė 1937 mete 
nuo 1 sanvaites lyg 3 sanvai- 
cziu amžiaus. Beveik vienas 
kūdikis isz kožno 20, gimia 
gyvi, mirszta da priesz meta 
amžiaus. Jeigu pasilieka gy
vais susilaukia szesziu me
nesiu tai turi gera proga gy
venti toliaus.

— Vienas kita turi paguodo- 
ti del užlaikymo didesnes mei
les.

— Neužmirszkite kad akla 
meile yra neiszmintinga — my
lėkimės iszmintingai.

— Vienam kitam parodykite 
prielankumą ir paguodone — 
taip gyvenkite kaip priesz 
szliu.ba. ' U -

— Mylėkitės nuolatos tarp 
saves nes jeigu ne, tai pamy
lėsite ka kita.

— Nebūkite “bosais1“ abu
du ant kart — geriau tankei 
persimainykite.

— Jeigu jus stengimai neat- 
nesz pageidautos laimes itai 
per daug nesirūpinkite. Su lai
ku ne vienam dalyke pasiseks.

— Jeigu jau esate .suriszti 
mazgu moterystes, tai daryki
te kaip galite idant sau taji gy
venimą palengvinti.

— Turėsite ramu 
jeigu užsiraszysite 
“Saule“ kuris jus 
viame.

“Tarybų Lietuva“ pranesza 
kad Raudondvario ir Babtų 
valscziai daro paruosziamuo- 
sius darbus pavasario sėjai. 
Tiems darbams vadovauja Ko
munistu partijos vietinio komi
teto sekretorius “tovariszcz“ 
Kirjan Makarov ir Komunisti
nio Jaunimo Organizacijos se
kretorius “Draugas“ 'Simonas 
Raibszbeirjas. Galima insi- 
vaizduoti, kaip ta sėja atrodys, 
vadovaujama Raibszteinu 
Makarovu!

Didele Rūpestis

ir

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. >

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugavė- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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 aht 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...........  10c

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nanto ji. 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 nekalybė; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip JoniSz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies-; Užtirti- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c 

No. 170 Asztuonios istorijos ajiie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinšta 
Dievo tas ne>pažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .......................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muau 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaub.i- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu......... žfec

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
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; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...........................................15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404
50c
kri-
35c
isz.

isz-
Su pa-

35c
Trys istorijos, apie Ne-

PARSIDUODA FARMA.

Gera farma ant pardavimo 
kuri randasi tik tris mylės nuo 
miesto. Farma susideda isz 175 
a'keriu 'žemes; isz tos 40 akerei 
yra girrios. Farma gerai isz- 
dirbta ir lygi, įtinkama augint 
viską, taipgi gyvulei, mulai, 
tulszys ir padarai.Parsiduos pi- 
gei, atsiiszaukite ar'ba atvažiuo
kite ant adreso:

Mrs. Z. Adams,
. . Berlin, Md.

Sveiki ir auganti vaikai 
kaip szitie, perstato tikslą 
Vaiku Sveikatos Sanvaites 
ne tik nuo tėvu bet nuo dak
taru.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITJ

gyvenimą 
laikraszti 
suramins

Scranton, Pa. —■ Ugnis su
naikino czionais Baisikelio 
Kliubo kambarius ir Knights 
of ColumbUs svetaine. Artima 
Rusnaku cerkve taipgi nuken
tejo nuo ugnies kaipo ir rabino 
Gutermano namas gerai apde
gė. Liepsna buvo matyta 
visa miestą.

po

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
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 paezia; 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...................................25e Į

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- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .....................................15c

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du 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. Į33 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 ............................... 15c

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 klastoris. 40 
puslapiu .......... 15c

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

Protavimai Seno 
: Jaunikio ::

§ Jeigu moteres butu ne- 
mirsztanczios itai niekados ne
paliautu mylėtis.

§ Gera rodą daugiausia pa
tinka tam, katras ja davinėja.

§ Motere kuri savo vyra už 
niek laiko, yra ženklu kad yra 
motina deszimts senu jaunikiu.

§ Motere gali vyrui inpulti 
in aki, stoti jam kaulu gerklė
je ir szonu iszlyst.

Buvo Iszkelta Uždraus
ta Trispalve Lietuvos 

Vėliava

džia kunigams skelbti tikybos 
dogmas, o Stalinei! laikrasztis 
nepatenkintas, kad Tabarisz- 
kiu klebonas mažoms mergai
tėms tikyba dėsto.

—■ Tamista neturi suprati
mo kiek tai naktų negalėjau 
miegoti, isz priežasties musu 
sunaus, kuris pirmiausia norė
jo pasilikti automobilistu, o 
dabar spiresi kanecz pasilikti 
lekiotojum.

— Isztikruju tai baisi rū
pestis tėvams. Be to, jusu sū
nūs kiek turi metu?

— Ugi Lapkriczio menesi- 
je pabaigs aszuonis.

Karaliauczius, Vokietija. ■— 
Isz Lietuvos ateina žinios, kad 
Vasario 16 d., in vairiuose kai
muose ir miesteliuose buvo isz
kelta uždrausta trispalve Lie
tuvos vėliava.

Kaune ir Vilniuje ant sienų 
buvo užraszyta totki paraszai:
4 ‘ Tegyvuoja Nepriklausoma 
Lietuva! Szalin okupacija! ’ ’

Komunistu agentus labai er
zina vėliavos iszkelimas ir pa- 
naszus tparaszai. Jie pradėjo 
arėsztuoti intariamus asmenis.

Negali Mokytis

Kėdainiai. — Kėdainių vals., 
kooperatyvuose nėra popie
riaus nei sansiuviniu.

Patys Komunistai skelbia, 
kad valstiecziai yra tesėtai pa
sipiktinę. Vaikai negali eiti in 
mokyklas, nes netur kur užra- 
szyti reikalingiausiu pasitabu.

Kooperatyvu vedėjai ra$ze 
Kaunan, žadėjo iszsiunsti bet 
niekad neprisiunczia. Mokyto
jai nežino kaip mokinius raszy- 
ti ir skaicziuoti mokyti.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITl

SHENANDOAH, PA.

•f Juozas Jankauskas, 234% 
W. Lloyd uly., mirė praeita 
Reiny ežia namie. Velionis pa
ėjo isz Lietuvos ir prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Jo 
pati mirė apie szeszi metai ad- 
gal. Paliko dvi dukteres ir du 
■sūnūs. , ,■ .

Klebonai Neapleidžia
Savo Aveliu

Kaunas.— “Tiesoje“ indefa 
žinia, kad Tabariszkes klebo
nas neapleidžia savo aveliu. Jis 
klebonijoj padare mokykla ir 
moko mažas mergaites.

Stalinas skelbia, kad jis lei-
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Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.
Asxxxxxxxxsxxxnro

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausii Graboriu® 

:: Gabiausias Balsamuotojas t:
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o J 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Straat 

Bell Telefonas 532-j
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