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AMERIKOS
SUBMARINAI 
PATRULIUOS
PAKRASZCZIUS

Washington, D. C. - Prezidentas Rooseveltas 
apreiszke, buk ' merikoniszki submarinai 
patruliuos Atlantiko pakraszczius aplinkinė
je 2000 myliu nuo Amerikos. Vokiecziai 
apreiszke, kad tokius laivus skandys, kurie 
gabens kariszka materijola del Allijentu. 
Savo kerszta ketina iszpildyt lyg paskuti
niam. Isz to gali kilti didelis nesuprati
mas ir jeigu Vokiecziai savo kerszta isz- 
pildys ir skandys Amerikoniszkus laivus, 
tai ant tikrųjų Amerika turės instoti in 
kare apgynimui savo tiesu.

VOKIECZIAI•i-

FINLANDIJOJ
Daug Vokiszko Vaisko Pribu

vo In Finlandija Su Tankais
Ir Ginklais

8,000 Italiszku Karei
viu Paimti In Nelaisve

Isz Amerikos
SURADO KAULUS 
PENKIŲ ŽMONIŲ

Dingusiu 11 Metu 
Adgal

Springfield, Mass. — Palici-i 
ja ir žmones jeszkojo penkių 
žmonių isz vienos szeimynos, 
,per vienuolika motu ir tik szia- 
dien iszsidave slaptybe kur ir 
kaip jie dingo nes visi likos su
rasti Watershops prude.

Dovydais Lee, 35 metu, ga
zuotas kareivis, isz Svietines 
Kares, jo pati ir trys vaikai, 
8, 6 ir 4 metu, dingo Gruodžio 
12, 1929 meile isz namu ir nie
kas nežinojo kur jie dingo. Ana 
diena du vaikai, siausdami 
.prie prūdo, paregėjo virszu au- 
tomobiliaus iszsikiszusi isz 
prūdo apie 45 pėdas nuo krasz- 
to ir kada apie tai pranesze po
licijai ir toji isztrau'ke auto
mobiliu isz vandens, rado ja
me kaulus penkių žmonių.

Kokiu budu invažiavo žmo
gus in prūdą tai da nedažinota 
ir gal niekad nedažinos ’bet pa
gal palicijos nuomone itai Lee 
turėjo invažiuoti isz netycziu 
in prūdą nakties laike ir visi 
prigėrė uždarytam automobi- 
liuje negalėdami iszszokli in 
laika bet nekurie kaimynai ne
karta girdėjo kaip Lee kalbėjo 
buk visai szeimynai padarys 
gala nes neįgali ilgiaus kenlteti 
sopuliu nuo gazo.

Kėlės dienas adgal vanduo 
nusėdo prūde ir per tai likos 
surasta dinggusis automobi
lius su nelaiminga szeimyna.

Inspektorei Uždarinėja 
Anglių Skyles

Pottsville, Pa. — Kasyklų 
inspektoriai pradėjo uždarinėt 
anglines butlegerines skyles 
kurios likos iszkasltos po plen
tais ir keleis, kas yra dideliu 
pavojum nuo ingriuvimo va
žiuojantiems žmoniems. Butle- 
gerei su gailesezia žiurėjo kaip 
inspektoriai su dinamitu užda
rinėjo skyles bet negalėjo 
priesz tai pasiprieszint nes su 
inspektoriais radosi vaistine 
palicija. Lyg sziol jau uždare 
apie 150 tokiu skylių isz skait- 
liaus 525 skylių isz kuriu žmo
nes kasė anglis. Nesenei tokia 
skyle arti czionais ingriuvo po i 
plentu kada tame laike pro ten j 
važiavo keli automobile! it odei 
valdžia nutarė taisės skyles 
uždaryti.

Moskva. — Laikrasztis Prav
da skelbia buk keturi laivai 
prikrauti su daugeliu Vckisz- 
ku kareiviu atplaukė in Fin
landija ir užėmė pristova Tur
ku (Abo) pietinėje dalyje Fin- 
landijos. Vaiskas tuoj aus nu
sidavė in Tampera. Vokiecziai 
sako kad nepribuvo in Finlan
dija tiksle užėmimo tiktai kad 
praeiti per Finlandija in Nor
vegija, pagal sutarti su Finu' 
valdžia. Rusijos eroplanai da
ro sziadien manevras lekioda-1 
mi po visa aplinkine, pasireng-; 
darni ant kares. I

Dessle, Etiopija — Daugiau 
kaip 8,000 Italiszku kareiviu 
likos paimti in nelaisve Pieti-| 
neje Afrikoj per Anglikus po | 
trumpam ir kruvinam musziui.! 
Generolas d’Aosta pabėgo ero- 
plane kada jo kareivei pradėjo 
pasiduot Anglikams, palikda-i 
mi apie 60 ginkluotu tanku, 
daug visokiu ginklu ir maisto.

Kunming, Kinai — Ameri-| 

koniszka ambasada vos apsi
saugojo nuo bombardavimo 
per 27 Japcniszkus eroplanus 
kurie numetinejo bombas ant 
miesto. Katalikiszka misija,! 
mokykla ir bažnyczia likos su
naikintos.

Perth, Australija. — Smar
kus drebėjimas žemes sukratė 
dali Australijos. Namai likos 
sukrėsti bet ant giliuko nebu
vo jokiu nelaimiu.

Aresztavota Už Sude
ginimą Savo Trijų 

Vaiku

Noillh Wilkesboro, N. C. —i 
Maggie Wyatt, 26 metu, neve
dusi motina, likos aresztavota 
už sudeginimą savo trijų vai-! 
ku, palikdama juos namie, dul 
pririsztus prie sienos o trecziai 
buvo inde jus in 'didele skryne 
ir iszejo anlt pacz'to dvi mylės 
tolumo nes gyveno pati viena, 
mažoje bakūžėlėje. Motere ti
kisi kito kūdikio neužilgio.

Kokiu budu namas užsidegė 
tai niekas nežino bet motere 
sake kad vaikus paliko sveikus 
ir gyvus apleisdama narna o 
kada sugryžo, rado narna sude
gusi ir vaikus. Gyventojai sa
ko kad Itoji motere neapkentė 
vaiku ir nekarta sake kad nuo 
ju atsikratys. Ji vede paleistu- 
vinga gyvenimą.

Washington, D. C. — Val
džia iszdave kontraktus ant 
padirbimo, kuogreicziausia, 80
tukstancziu kariszku eroplanu
isz kuriu puse bus nusiunsta' 
del Anglijos. Valdžia taipgi 
prispyrė dirbtuves kad pasi-i 
skubintu dirbti tankas, ginklus
ir kitokius kariszkus innagius
nes pavojus kas diena didinasi 
ir taip nurodo kad Amerika 
isztikruju inžengs in Europini 
szoki.

Skaitykite “Saule”

Anglikai Apleido Daugi 
Maisto Bėgdami Isz

Graikijos

Sidney, Australija. — Ka-' 
riszkas ministeris Spencer ap
reiszke kad Anglikai apleisda
mi Graikija paliko paskui sa
ve daug maisto ir kariszko ma- 
terijclo kuri nespėjo pasiimti 
su savim tik džiaugiasi kad 
iszejo isz ten gyvi ir sveiki. 
Ministeris tikisi kad Vokie
cziai dabar užklups ant Suez: 
kanalo ir Gibraltar!© suspau
dęs bet vargei pasiseks Vokie- 
cziams užklupti ant Gibralta- 
rio, tosios kalnines drutvietes 
kuria Anglikai valdo nuo dau
gelio metu.

Vokiecziai ketina karsztai 
darbuotis ant Mediteraniszku 
mariu ir apvaldyti nekurias 
vietas prigulinczias prie Ang
lijos bet Anglikai ant to yra 
pasirengia ir priims juos su 
ugniniu pasveikinimu.

Rusija Nepraleis Ka
riszka Materijola

Moskva, Rusija — Rusija 
rustai uždraudė gabenti visokį! 
kariszka materijola per Rusija 
kas yra dideliu smugiu del Ja
ponijos ir Vokiecziu kurie nau
dojo Sibiriszka geležkeli ant 
pargabenimo kariszko materi- 
jclo. Amerika tokiu uždraudi
mu labai nusistebėjo.

Isz Chicago, 111.

— Szv. Kryžiaus ligonine-' 
je mirė 44 metu John Kamiu-' 
ski, nuo 5417 S. Taiman Avė. i 
Automobilius ji sunkiai sužei
dė ties 2653 W. 51-mos uly. 
Automobilio vairuotojas buvo 
Joseph Machinowski, 4856 S.! 
Wood uly.

—-■ Nesisavyk svetimu daig- ! 
tu, neperkratinek svetimu dar
bu, o visame bukie teisingu ir 
malonu del visu.

DARBO ŽINUTES

Pittsburgh, Pa. — Straikie- 
rei West Penu ligonbuteje už
klupo ant darbininku cinancziu 
in darba, sužeisdami kelis. 
Straikas tęsiasi jau beveik dvi 
sanvaįtes.

Washington, D. C. — Ba
dai minksztu augliu kasyklos 
pradės dirbti Ketverge ant pa
liepimo prezidento Lewis nes 
valdžia spiriasi kad straikas 
butu užbaigtas kuogreicziau
sia.

Washington, D.C. — Darbi- 
ninkiszka komisija nutarė už
drausti visus straikus ateityje, 
nes tas prieszinasi apsiginkla
vimui sklypo ir sulaiko isz- 
dirbystes reikalingas del apsi
ginklavimo.

Baltimore, Md. — Straikas 
dirbtuvėje Martin Aircraft Co. 
užsibaigė. Darbininkai ispyre- 
si padidinimo mokesties. To
ji kompanija turi kontraktus 
ant padirbimo eroplanu už 45 
milijonus doleriu.

Kareivis Nuszautas
Laike Barnio

Camp Shelby, Miss. — 
Kareivis, Vladas Zielins- 
kas, 34 metu amžiaus, li
kos mirtinai perszautas 
per kita kareivi, John 
Smith, kada buvo pas ji 
atsilankęs ir barnis kilo 
kas užmokės už gerymus, 
kuriuos jie iszgere. Zie- 
linskas vėliaus mirė ligon
buteje. Prigulėjo jis prie 
190-to pulko artilerijos.

Pittsburgh, Pa. —■ United 
Steel Corp., pakele savo darbi
ninkams 10 centu ant dolerio. 
Viso apie 10,000 darbininku 
pasinaudojo isz to padidinimo. 
Westinghouse kompanija pa
kele mokesti po 18 doleriu del 
savo virszininku ant menesio.

New York, N. Y. — Darbi
ninkai Great Atlantic & Paci
fic Tea Co., pradės dirbti po 
penkes dienas ant sanvaįtes, 
nuo 12 d., Gegužio.

Harlan, Ky. — Keli darbi
ninkai vos apsisaugojo nuo mir 
ties, kada straikierei in juos 
szove kada ėjo in darba. Ka
syklos nedirba nuo 31 d., Kovo 
nuo kada fenais kilo straikas.

MELDE DUONOS

Negavo Paszialpos Del 
Badaujanczios Szei
mynos - Nužudė

Skupuoliu

Cedar Rapids, Iowa. — Leo 
Kirk, 30 metu, likos uždarytas 
kalėjime už nužudymą Dovy
do Kaufman, 74 metu amžiaus 
kuris gyveno Vinfone, kėlės 
mylės nuo czionais. Priežastis 
nužudymo seno žmogaus buvo 
tokia:

Kirk praeitinėj© pro Dovy
do šluba kada tasai valgė pie
tus o kada jo melde kad jam 
duotu duonos del iszbadeju- 
sios paezios ir septynių vaiku, 
tasai senas skupuolius nuvijo 
ji nuo duriu balsei ji keikda
mas. Vargszas supykęs dure 
seniui su peiliu.

Kada vargszas likos pasta
tytas priesz sudžia, tasai tarė 
in ji: “Matai ponas sūdžiau, 
mano pati ir keli vaikai sirgo o 
asz jau nedirbu ilga laika ir es
mių be cento o tasai skupuo- 
lius turėjo užtektinai maisto ir 
galėjo su manim truputi pasi
dalint su duona. Negalėjau to 
dalaikyt ir isz piktumo ji nu
žudžiau.”

Sudžia nubaudė vargsza ant 
penkių metu bet su tom išžir
gom kad ji gali paleisti ant pa
roles bile diena. Pavietas rūpi
nasi jo motere ir serganeziais 
vaikais.

Senas Laikrasztis
Paliovė Iszeitinet

Boston, Mass. — Angliszkas 
laikrasztis “Boston Evening 
Transcript,” vienas isz seniau
siu laikraszcziu, iszeinantis 
Naujos Anglijos valstijose per 
111 metu, paliovė iszeitinet isz 
priežasties nupuolimo biznio. 
Laikrasztis likos uždėtas 1830 
mete ir per szimta metu buvo 
leidžiamas per ta paezia szei
myna bet in paskutinius de- 
szimts metu, biznis sumažėjo 
ir toliaus neužsimokejo ji isz- 
davinelti.

Surado Szmota Aukso

ŽINUTES

NUŽUDĖ SAVO
SESERĮ

Su Žirklėms

Ka raszo Mrs. Ona Stalonis, 
isz Kingsley, Pa. — Su sziuom 
laiszku siuncziu užmokesti už 
laikraszti “Saule” ir iszreisz- 
kiu jum, kad nenustosiu buitie 
jo skaitytoja, kuri asz labai 
myliu ir man priduoda daug 
smagumo ji .skaitant.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Newark, N. J. — Beveik vi
sos girriu ugnys jau likos ap
valdytos tik nekuriose vietose 
krūmai da dega beit pavojaus 
nesiranda.

Louisa, Ky. — Palicija sako 
kad tūlas žmogus prisipažino 
buk'tai jis padėjo bomba in 
daktaro Rebhorn kara, Scran
ton, Pa., kuri užmusze jo sunu 
ir dukterie.

Pottsville, Pa. — Daugiau 
kaip 500 butlegeriu sunaikino 
dideli anglini sziupeli artimoje 
Good Springs, kuris pradėjo 
kasti angli isz stripinsu.

Salinas, Cal. — Juozas 
Trentheimer ketino pastatyti 
naujus stulpus del tvoros nes 
jau sena tvora visiszkai su
griuvo. Juozas pradėjo kasti 
skyles in kurias ketino pasta
tyt stulpus. Kada pirmutine 
skyle vos iszkase, rado joje 
szmota aukso vertes 80 doleriu. 
Dabar Juozas pradėjo kasti po 
visa aplinkine savo namo su 
vilczia kad gal pasiseks jam 
surasti daugiau aukso.

Windsor, Ky. —- Edą Ber- 
sing, 50 metu amžiaus, ana die
na nužudo savo seseri, Gena, 
48 metu amžiaus, nudardama 
ja su žirklėms, isz piktumo, 
durdama jai in szirdi. Edą ko
kiam tai laike radosi pamisze- 
liu prieglaudoje-ir parodinėje 
ženklus sumiszimo. Negana to, 
kad ja nudure ant smert, bet 
da subadė visa jos kuna balsei. 
Nužudyta buvo daraktorka 
mokykloje o sesuo kitados tu
rėjo dinsta vietinėje ligonbute
je kaipo dažiuretoja ligoniu.

Beda Jeigu Negali Bu- 
cziuoti Savo Paezia

f
Peoria, Ill. — James Carson 

likos aresztavotas už suterio- 
jima ir nemandagu pasielgimą 
su savo pacziule. James buvo 
supykęs ant savo paezios už 
koki ten nesusipratimą ir norė
jo ja perpraszyt ir pabueziuot 
o kad toji jam nesidavė, James 
pagriebęs paezia in meszkini 
glebi suspaudė druezei ir pri
verstinai ja pabueziavo.

Laiko teismo sudžia kalbėjo 
in James: “Vyras neturi tie
sos priverstinai savo paezia 
bucziuoiti jeigu toji jam nesi
duoda už ka gali būti patrauk
tas ant atsakomybes.” — Jam- 
sas aplaike 30 dienu in patai
sos narna ant pakulos. — Tai 
tai Amerikoniszka lįuosybe!

Palicijantas Atsimokė
jo Automobilistui

Omaha, Nebr. — Miesto pa- 
lioijanltas, Juozas Opocinski, 
aresztavojo tūla automobilistą 
kuris per ilgai stovėjo vienojo 
vietoje, apreilkszdamas jam 
kad ji nubaudžia ant $1.50 kai
po bausme. Automobilistas 
iszeme maszna kuri buvo pri- 
kimszita bumaszkomis ir isz- 
trauke viena 50-d'olerine, no- 
rints masznoje buvo smulkes
niu pinigu, tuom paežiu kartu 
kalbėdamas: “Turi tai priim
ti nes tai pinigas.”

Ka turėjo daryt palicijanltas, 
nuėjo iszmainyt 50 dolerine 
bumaszka, atiduodamas auto
mobilistui reszta 30 doleriu ni- 
keleis ir $18.50 deszimtukais, 
priduodamas automobilistui: 
“Turi tai priimt nes tai pini
gai.”

Ka automobilistas kalbėjo 
palicijantui to niekas negirdė
jo, pasiėmė smulkius pinigus 
keikdamams bet ’tas nieko ne- 
'prigialbejo.

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
kilo Doctors Hospital, kuri-bu
vo dideliu pavojum del 150 li
goniu kurie radosi ligonbuteje. 

j Beit liepsna likos greitai užge- 
1 sinta.

Mobile, Ala. — Esker Gibb- 
son, 33 metu bedarbis, prisipa
žino buk jis nužudė savo pa
ezia ir penkis vaikus po itam 
uždege- narna. Barnis buvo 
priežastim tojo pasiutiszko 
darbo. <
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Kas Girdėt
denltu, nemato geležinkelio, 
sltrytkario, elektriko szviesos, 

' cimentiniu plentu, reidio, ero- 
pl'ano ne stiklinio lango dvide- 

| szimts pėdu dydžio. Jis nežino-

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

Sulaikytu Visa Elektrik iszka Pajiega Amerike

Amerikonai sako jog kag' jo kas tai yra važiuoti ele 
valgo daug žuvu, tam pribuna 
daugiau smegenų. O žinomu! 
dalyku yra kad smegenys yra1 
reikalingos del manstymo to-1 
del kas valgo daug žuvu, tasai 
privalo būti labai iszmintingu 1 

... - ...L , „ Jiir inlteiligenitiszku žmogum. i
Bet iszrodb kad tai ne yra 

taip pasekmingu ir. reikalingu Į 
dalyku kaip apie tai raszo ar j 
kalbasi, norints žmones valgo 
daug žuvu nes ant viso svieto 
kas meta sugaudo 35 bilijonus 
žuvu ir tai nuo didžiausiu lyg 
"vargingu silkių kuriu verlte da- 
ęina ant 800 milijonu doleriu.

O 'bet kvailiu žmonių ne što
kas ant svieto!

rium iki 65 augszfo ir auigsz- 
j cziau nes jo laikuose nebuvo 
pokiu augsztu namu. Jo pui- 
I klausios drapanos buvo ran
kom siūtos nes tada nebuvo 
siuvamu maszinu. Jam mais
tas buvo gamintas ant ugnies 
kabancziuose puoduose nes t'a-

tda nebuvo elektrikiniu pecziu.Į 
Jis nekalbėjo telefonu, nesiun- ‘ 

1 te telegramų ir nemato druka- 
vojamos maszinukes. Nebuvo ldl 
tais laikais fonografu ne rei- 
dio. Nemato jis plienines 

i plunksnos, konvento ne paežį, i- 
nes1 markes.

In laika paskutinio meto 
kkaitlis kareiviu ženklyvai pa
sididino nes sziadienine Dėdės 
Šamo armija susideda isz dau
giau kaip milijono žmonių, pri
lyginant prie 242,000 kareiviu 
nžpraeilba mėta. Pernai orine 
flota turėjo tiktai 2,800 eropla- 
nu o sziadien turi 4,500. Armi
ja turi 110,000 automaitiszku 
maszininiu karabinu. Reika
lingi dalykai del 'tosios armi
jos yra iszdirbami dideliose 
diJb|tuvese kaipo statomos ka- 
zarmes kur galės sutilpti lyg 
1 dienai Liepos 1,418,000 ka
reiviu, kuri susidės isz 27 divi
zijų pekšztininku ir dvi divizi
jos raiteliu; Kariszkose mokyk
lose mokina jaunus vyrukus 
kariszko mokslo.

Pagal nuomone generolo 
Hugh A. Drum, tai toji nauja 
Amerikoniszka armija ateityje 
gali būti viena isz drueziausiu 
armijų ant svieto 'bet tieji ku
rie žino, sako ka prie to da ne
greitai daeis nes tokia milži- 
niszka armija ne yra reikalin
ga del Suv. Valstijų.

Iszvažiavimas in Kanada Le
galizavimui Buvimo

Klausymas —- Asz nelegaliai 
a t vylrau in szi kraszta. 1932 m.

' apsivedžiau. Mano žmona ka 
'tik iszsieme “pirmas pilie
tybes popieras.” Dabar turime 

1 du vaiku. Ar asz galiu vykti in
IKanada ir fenais praszylti vi-’ 
zos atvykti in Suv. Valstijas?

Atsakymas — Ne. Kanadoj' 
gali gauti nekvotinio stovio vi- 

1 za tik Amerikos piliecziu vy
rai ir moterys. Kadangi tams- 

i tos' žmona turi tik “pirmas po- 
1 pievas” tamsta priklausai prie 
I antros pirmenybes kvotos. Jei- 
į gu turi užtektinai pinigu ir ži- 
inai jog tavo gimtines szalies 

Jo laikuose vos ketvirta da- ,kvc4a .neiszsibaigusi, tai gali 
lis Suv. Valstijų buvo baltųjų įszvykti in Kuba ir ten praszy- 
žmoniu apgyventa, tada buvo 
tiktai apie Ikelturi milijonai 
žmonių.

Tuksiantis daktaru isz New 
Yorko valstijos pradės kova 
■priesz szirdies liga. In laika 
-praėjusiu dvideszimts meitu to
ji liga užmusze daugiau žmo
nių ne kaip kita kokia liga.

Žmogaus szirdis yra kaip 
motoras automobiliaus. Juk 
kožnas žmogus žino kad auto- 
molbiliaus maszina reikalauja 
prižiūrėjimo o bet ne vienas 
žmogus isz tukstanezio visai 
nesirūpina apie savo szirdi.

iViena spilkute, pameslia isz 
moteres plauku ir surasta ant 
lovos1, mieste Reading, Pa., bu
vo priežastim persiskyrimo 
Petro Cronin, su savo paeziule.

, Eliute, jo paeziule, iszkelia- 
vo in sveczius pas savo tėvus 
in New Yorka anlt keliu dienu, 
per Velykas, o kada sugryžo 
namo ir pradėjo czysltyt narna 
ir. permainyt lovas, rado ant 
savo' vyro lovos laja nelaimin
ga; , moterisžka špilkų te isz 
plauku, kuri buvo labai nužiū
rėta nes Eliute tokiu špilkų 
niekad nenaudodavo. Apsi
ginklavus in toki baisu davada 
priesz Pdtra, apskundė ji už 
svetimoteriavimą.

. Petrukas iszsikalbejo buk 
yra nekaltas iszmetinejimui 
savo prisiegeles ir kaip gyvas 
nežino kokiu budu toji pra
keikta špilka gavosi ant jo lo
vos.— O gal ir Pdtrukas žino 
įtik slaptybes nenori iszduot ir 
tyli.... ,

George Washington, kuris 
buvo musu pirmutiniu pręzį-

kia tau suiostis! Į pjausitytos. Jis džiaugsis.’ Vie-
Jinai mane cukraus gabale-'na tai nelaime — papjaustes 

liti pamylėjo. O Kuraitis savo ■ negerai raszau. Bet ka darysi, 
levo fotografija man parode. | Mokytojui pasakysiu kad rei- 
Veidas lygiai ttoks pat, kaip su- ' 
aaus ir tokios pat žvitrios akys 
taip pat linksmai szy.pscsi.

Sugryžome in virtuve.
— Aa, atsiminiau! — paszo- x

ko Kuraitis ir prirasze: “isz j tęs. Ee, ir vėl vežimas ir mal- 
xlos dirba dar pakinkius ark
liams.” Kita pabaigsiu ' szia
dien vakare; stoviniuoti lygi 
isznaktu reikės. Koks tu esi lai
mingas! Tau yra laiko meky-j 
lis ir vaikszczioti!...

Vis linksmas ir žvalus kaip 
r pirma, sugryžo Kuraitis in 

malkinė, pasidėjo ant ožio 
plauska ir eme pjauti.

— 'Ozia tai tikra gimnasti
ka! Noriu, kad ligi tėvui ne- 
gryžus visos malkos butu su-

Du iszradejai, isz New Jersey, perstato savo naujausia 
iszradima del senatoriaus Morris Sheppard su kuriuom 
galėtu uždaryti visa elektrikiszka pajiega Amerikoj, su 
szita maszina, jeigu to reiketu laike užklupimo per nevi
doną.

---- .a. neis'zsiba'igusi, tai gali 
iszvyklti in Kuba ir ten praszy- 
ti vizos. Tamstos žmona gali 
iszpildyti Form 575, kuri for
ma darodo jog ji buvo legaliai 
inleista in Suv. Valstijas nuo- 
latiniui apsigyvenimui. Rasite 
smulkmėniszku informacijų 
apie kokius dokumentus apli- 
kanltas privalo turėti iszgavi- 
mui vizos in Suv. Valstijas, 
knygutėje “How To Bring Re
latives and Friends to the U. 
S.”, kuria galima gauti už de- 
szimtuka isz Common Council 
for Amenican Unity,” 222 4th 
Ave., New York City.
Padavė Neteisingas Informaci

jas Apie Ženybini Stovi.
Kl. — Asz prasziau ir gavau 

“antras Popieras” 1935 m. 
Tuom laiku buvau isztekejusi 
beit mano vyras atvyko in Suv. 
Valstijas nelegaliai. Bijodama, 
jog jeigu kas sužinotu apie Itai, 
asz prasziau pilietybes popie- 
ru po tėvo vardu, slėpiau fak
tą, jog buvau isztekejus. Bet 
“mano gerieji draugai’ tuoj 
pranesze teisybe nalturalizaci- 

I jos tarnybos darbininkams. Ka 
1 su manim gali daryti ir ka asz 
turiu daryti? Asz jokiu budu 
nenoriu Apleisti szita szali.

At. — Tamstos atsitikimas 
tik vėl parodo kaip pavojinga 
ir kvaila yra duoti neteišingu 
informacijų po prisiega. Ka
dangi tamsta prigavingai ga
vai “antras popieras” jas nuo 
taimsltos gali atimti. Geriaus 
tamstai praszyti sunaikinimą 
savo certifikato ir tikėti jog 
malturalizacijos autoritetai su 

j tamsta elgsis žmoniszkai ir ne- 
I bandys nukaitinti už kreiva 
I prisiega. Kaslink tavo žmo- 

patartina jam kuogrei- 
cziausia iszvykti isz Suv. Val
stijų in artima szali, jeigu ne 
in Europa, k\ir jis gali praszy
ti regulariszkos immigracijos 
vizos.
Ateiviai, Kurie Nelegaliai At
vyko Priesz Birželio 3, 1921.
Kl. — Asz pradžioje 1918 m. 

atvykau kaipo jūreivis ir per 
tris metus dirbau prie laivu 

pažinstamu. ” j czįa p. kurįe plauke in West ln-
Kur tokiu mergaicziu mott-'di,es> Nu0 Velykų 1921 m., asz 

nu akys, jeigu nema t o kaip j u „ u^ai New Yorke gyvenu.Į 
dukreles rėdosi pagal ne savo galiu tapti Amerikos pilie-1 ve — tarė Kuraitis, 
iszgale ir ne pagal aplaikyta ezįL1?
alga! Ar-gp neturi a'nlt tiek isz-
manumo kad ju dukreles neap- rį legalizuoti savo stovi. Visi sukrautos; kampe svarstykles.

Nėra ko stebėtis kad už ko
kia szimta metu o gal ir grei- 
cziau, tame laike žmones taip
gi stebėsis isz Ito visko kaip 
mes dalykus atlikome lyginai 
kaip ir mums dabar atsieina 
juoktis atsiminus Jurgi Wash- 
ingtona, kuris su peruką ant 
galvos, važinėdavo po sklypą 
su arkliu ir vežimu!

Taip, “isz mažycziu giliu, 
iszauga dideli medžiai.’’

MANO DRAUGAS 
:: KURAITIS ::

tu- 
in

Lietuviszkas

1 kejo dirbti. Svarbiausia, kad 
tiik veikiau mama pasveiktu. 
Sziadien dėkui Dievui jai ge
riau. Isz gramatikos pabaigsi 

' mokytis — rytoj po gaidyks-

Ana diena redaktorius, 
redamas reikalą nusiduolt 
czeveryku sz’tora nusipirkt sau 
pora cževeryku, atsisėdo ir lau
ke pakol ant jo ateis kaleina 
patarnavimo. Tame ateina, in 
s'ztora patogi LięĮtuvaite, apie 
19 mėtų amžiaus, atsisėdo sza- 
le manės, iszkiszo patogia ko
jele, reikalaudama naujausios 
mados czeveryku už kuriuos 
iszsirinkus, turėjo užmokėt de-j 
szimts doleriu. Už tuos ėzeve-Į 
rykus davė antį rankos du dole
rius o likusius prižadėjo už
mokėti kas sanvaite po du do
lerius, pakol neiszmokes. Cze- 
verykai pasiliko .sztore pakol 
už juos mergina užmokės. Ka
da mergina iszejo, užklausiau 
pažinstamo sztorninko kokiu 
budu jis varo toki bizni. Vėl, j u 
si, — atsake jis, — tosios kvai
liukes vis taip daro o jeigu ne- 
duocziau Itai jos eitu kur kitur 
o tankei atsitinka kad kokisi 
geras sportas ar pažinstamas' 
ateina ir užmoka už czevery-j 
kuls. Jos lankei taip daro ir 
i ' , Tr ' u •1 gaus,drapanų sztoruose. Yra Itai 
naujas pakibtas.

Nutirpau, iszgirdes tai ir pa- 
mislinau kokia pasekme gali 
■būti to visko? Tokis neiszma- 
numas Lietuvaicziu (o ir kitu 
tautu mergaicziu) instumia jas 
in pragara nes inprate puikai 
rėdytis, uždirbdamos mažai, 
jeszko lengvesnio budo ingiji- 
mo pinigu nuo

Mama iszsiunte mane su kie- 
mininku sunarni, jau suaugu
siu vyru pasivaiks'zczioti. Gi 
pusiaukelyje prie vienos krau
tuves, žiūrini — vežimėlis ir 
girdžiu vardu mane szaukiamt. 
Gi žiuriu — Kuraitis, mano 
mokyklos draugais, visas isz- 
prakaitaves, linksmas, su mal
ku. rys'zuliu ant pecziu. Vežime 
koks žmogus glebiais jam plau- 
ska duoda o jis tik neszą, tik 
nesza tas malkas iii savo tėvo 
krautuve ir skubiai krauna.

— Ka tu ežia dirbi, Kuraiti?
— paklausiau.

— Pats matai, — atsake 
man vilkdamas malkas, — pa
mokos mokausi...

Asz nusikvatojau o jo saky
ta man rimtai. Pasiėmęs glebi, 
jis eme eidamais kartoti:

'“Veiksmo žodžiai skaitomi 
skaieziais... skaieziais ir asme
nimis (mcltė malkas žemen ir 
eme jas krauti), veiksmo lai
kais... laikais... (ir vėl gryžo 
prie vežimo, kito glėbio), sa
kymais, kuriais veiksimas reisz- 
kiamas...”

Tas mums buvo kaip tik ry
tojuj, isz gramatikos užduota.

— Ka bedarau?! — tarė jis.
— Naudojuosi valandėlė... Tė
vas su pardavinėtoju iszejo sa
vo reikalu, motina serga — tai 
paežiam tenka krauti. Tuo tar
pu gramatikos mokausi. Pa
moka paini, be galo paini isz- 
mokti...

— Tėvas sakėsi gryszias ligi 
septynių ir atsiskaitysias tuo
met t su tamsta, - 
bedamas su manim in tebesan
ti ratuose žmogų.

Ratai nuvažiavo.
— Užeik pas mus in 'krautu-

tarė jis, kal

Talpus kambarys.
At.—Taip, bet pirmiaus tu- Malkos krūvomis, ryszuliais

inėjau.
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laiko tokius parėdus už dyka,ateiviai, kuriu paskutinis nele-
galis atvykimas in Suv. Vals- gaunu mokytis', — pradėjo Ku- 
tijas iii vyko priesz Birželio 3,raitis.
d., 1921 m. ir kurie neturi kri-

nes zulina naktimis 'bamibileis1 
su visokeis paleistuyeis.

Jau laikas susiprasti ir lai
kyti tokias dukreles po dides
ne priežiūra. — Skulkino pa
vieto sūdo, Pollfsvilleje, ana 
sanvaite 'buvo net septyni teis
mai už benkartukus o devyni 
už sužagejima mergaicziu. Ar 
da daugiau reikia davadu apie 
pasileidimą merginu!

— Sziadien įprcltarpiais te-

— Sakinius buvau bėraszas, 
minaliszko rekordo ir kurie yra1 pirkėju atėjo. Buvau beimąs 

ir vėla rasžyti, malku vežimas 
atvažiavo. Dar ryta teko du 
kartu in malku turgu subegi- 
neifi. Visai nusivariau nuo ko
jų ir rankos sutino. Ka asz pra- 
decziau kad dabar butu paiszy- 
mu pamoka?...

Jis pasiėmė szluotele ir eme

asmenys gero moraliszko ka- 
rakteriaus, gali legalizuoti ju 
bulvima praszydami užsiregis
travimo certifikato. Form 659 
vartojama i am tikslui, reik pa- 
siunsti pinig-laiszki ant $10. ir 
dvi fotografijas.

suą snvnoi

lapus, sziaudus szlavineti ak
menų asloje.

— Bet kame-gi tu, Kuraiti, 
paprastai mokaisi? — pasido
mėjau.

— Žinoma, ne ežia, — atsa
ke.’ — Eiva pails pažiūrėsi!

Jisai nusivedė mane in maža 
kambariuka už krautuves. Tas 
kambariukas buvo ju virtuve 
ir valgomasis; kampe stalas 
stovėjo su knygomis, sąsiuvi
niais ir pradėtu raszto darbu.

— Sustojau kaip tik su an
truoju atsakymu, — tarė jis 
man. — “Isz odos dirba autu
vus, petneszas,” dabar pridė
siu “lagaminus.”

Ir pasivilgęs plunksna, eme 
ta žodi raszyti gražiai, aisz- 
kiai.

i
j Nieko nėra? — pasigirdo 
balsas isz krautulves.

Atėjo pirkėja.
— Yra, —■ atsako Kuraitis, 

priszoko, atsvėrė 'ko reikėjo, 
paėmė pinigus, nubėgo in kita 
■kampa užmokesnio inraszyti in

koS. Vadinas, in darbai...
Vežimas sustojo priesz krau

tuve. Kuraitis iszbego, apie ka 
vc-žeju pakalbėjo ir sugryžo.

Dabar jau nėra kada man su 
tavim kalbėti! Lik sveikas. Li
gi rytojaus! Sveikas aplankęs. 
Linkiu tau linksmai pasi- 
vaikszczizoti. Laimingas!

Jis paspaude man ranka, pri
bėgo prie vežimo ir eme krauti 
kaip krovės, malkas, toks pat 
raudonas, vikrus... Miela buvo 
žiurciti in ji.

— “Laimingas!” — sake jis 
man. — Ne, Kuraiti, ne! Tu lai
mingesnis už mane! Tu ir mo
kaisi ir dirbi, tu padedi savo, 
tėvams, tu naudingas, tu gai
lestingas ir geresnis už mane!
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

Nėra Kito Tokio Laik- 
raszczio Kaip “Sauk!”

11! sanskaitu knyga ir gryžo vela 
in savo vieta.

— Ar-gi jau man nepasiseks 
baigti?... “pinigines, verszeni- 
kes kareiviams...” Ai, ai, kava 
isžbego! — suriko, szoko prie 
krosnies ir nuėmė nuo ugnies 
kavini. Ir kava reikia mokėt 
virti. Palauk, tuojau mamai 
nunt-szim. Ji tave pamatys ir 
labai apsidžiaugs. Jau visa 
sanvaite nesikelia isz lovos. 
Asz vis pirsztus nudegu su szi- 
tuo kaviniu... Kas ėzia dar pa
sakius po “ verszenikiu ? ” Ka 
norėjau, bet pamirszau... Eiva 
mamos pažiūrėti!

Inejome in kita kambariu
ku. Kuraiczio motina gulėjo, 
galva balta skara apriszlta.

— Sztai mama, kavos, —ta
rė Kuraitis, duodamas jai puo
duką. -— O sztai — mano mo
kyklos draugas.

— A! — prabilo ji, — ligo
nius tamsta lankai ?

turams pataisė priegalvi ir gn^aryta kietSlS 3U- 
apklcka už jos sirenų, pridėjo . .
malku in krosui, nuo kamodos 'deklinais apdarais.
kate nuvijo. i Preke su nusiuntimu

— Ar nereikia dar ko tau, 
mama? — paklausė jis, imda- tiktai, 
mas isz jo puoduką..

160 puslapiu

■apklota už jos sirenų, pridėjo

Guodotina “Saules” red.:—
Prisijmcziu tamistoms užmo

kesti už laikraszti “Saule” 
ant viso meto ir atsipraszau 
kad teip ilgai užvilkinau su už- 
mokesczia. Vėlinu jums, kad 
Dievas duotu sveikata ir pajie- 
gas darbuotis toliaus, del labo 
Lietuviu. Asz skaitau ‘Saule’ 
jau 15 metu, ir skaitysiu ja to
liaus nes kito tokio laikrasz- 
czio kaip “Saule” nesiranda 
Amerike, žodžiu sakant, yra 
tai smagiausias, geriausias ir 
suprantamiausias'"'Iaikrašztis7 ! 
kuri niekas negali papeikti. 
“Saule” skaito vargingi, tur
tingi, kunigai ir bedieviai. O 
norints nekurie peikia ‘ ‘ Saule ’ ’ 
bet paslapta skaito ir ja giria 
kad tai “fain” laikrasztis, 
kaip pats nekarta girdėjau. 
Linkiu visiems sveikatos ir ge
ro pasisekimo. Pasilieku jusu 
senas skaitytojas,

C. Stulga, 
isz Elizabeth, N. J.

Skaitykite “Sau?e”

Su daugybe paveiks
iu, iszaiszkina viso
kius sapnus, kokius | 
žmogus gali sapnuot J 
Knyga puikiai drucziai

5^x8coLdid

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

SZI BANKA YRA NARYS ;
Federal Reserve System į 

teipgi ir
Fed&al Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

— Ar emei vaistu?... Malkas 
suverto. Keturioms, kaip sakei 
jautiena užkalsiu. O. kai ateis 
prekininke su sviestu, jai szi- 
tuos aszzituonis auksinus ati
duosiu. Nesirūpink, viskas ei
na kaip reikiant.

— Dėkui tau, sūneli — atsa
ke ji. — Vargszas, viskuo rei-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
520 W. Centra St. Mąlianoy City

SAULE PUB. CO., 
Mahanoy City, Penna.

ii



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.STEBUKLINGAS SKILTUVAS
— Navatnas buvo tavo sap

nas, mano mylima dukriuke, 
prakalbėjo karalius bet atei- 
nanczia nakti pastanavijo duk- 
tere sergėt.

Alteinanczia nakti paskyrė 
sena tarnaite idant sergėtu ika- 
ralaite per visa nakti. Bet ir 
ateinanczia nakti adbego szuo 
o pagriebęs karalaite, iszdume 
kaip viesulą bet tarnaite pra
dėjo vytis paskui szuni o pare
gėjus kur szuo sustojo, paženk
lino su kreida narna in kuri 
szuo iribego. Parėjo namo ir at
sigulė o szuo in gera valandėlė 
vela sugryžo su karalaite ir ja 
paguldė in lova. Szuo sugryžes 
adgal, paregėjo ant duriu kry- 
keli ir suprato jog czion kas to
kio negero, paženklino kitus 
namus su tokiu pat 'kryželiu ir 
isznyko.

Ant rytojaus tarnaite apsa
kė apie visa, atsitikima, kaip bu- tine ant szip svieto. Karalius
vo regėjus praeita nakti. Ka-Įdave savo pavelinima ant noro
ralius su karaliene sėdo in ka
rieta ir nusidavė su pulku ka
reiviu ant .paženklintos vietos. 
Kada'stojo prie paženklintos 
vietos, nusistebėjo paregeja. ke- 
liolika namu paženklintu su 
kreida ir pavadino tarnaite 
kvaila jog in tiek vietų ant 
kart negalėjo szuo inbegti o 
iszbares gerai tarnaite sugryžo, 
adgal in palociu taisei užsirus- Į 
tinęs.

Bet karaliene buvo smarki 
motore ir pastanavijo ta viską 
dasekt, ar ta,i teisybe ar melas 
ir ėmėsi ant kito spasabo. Pa
siuvo szilkini krepsziuka o in- 
pylus miltu, prisiuvo ji prie 
karalaites marszkiniu o ikada 
taip padare, padare maža sky
lutė krepszelyje idant miltai 
galėtu po truputi iszbyret pa
ltelyje jeigu karalaite in kur 
nusiduotu nakties laike.

Treczia nakti vela szuo atbė
go ir paėmė karalaite ant pe- 
cziu ir nubėgo pas kareivi ku
ris jau karsztai buvo insimyle- 
jas in patogia karalaite o ir ji 
buvo insimylejus in kareivi ku
ris gana patogus dabar jai isz- 
rode. Szuo neparegejo jog per 
visa kelione miltai isz krep- 
sziuko 'byrėjo ir taip byrėdami 
paženklino vieta in kur buvo 
nuneszes karalaite.

Ant rytojaus atėjo kareivei 
ir nėbageli i.n trenke in kalėji
mą.

Sėdėdamas nebagelis tam
siam kalėjime verke ir durnojo 
kaip isz jo iszsigant nes sargas 
pasakė jam jog ant rytojaus 
bus pakartu. Savo stebuklinga 
skiltuvą paliko namie ir kito
kios rodos nebuvo kaip laukti 
rytojaus ir būti pakartu.

Ant rytojaus paregėjo per 
grotas kalėjimo kaip kareivei 
state kartuves ir kaip bego 
žmones reget kartuves. Tarpe 
žmonių bego ir sziaucziukas 
kuriam vienas isz pantapiiu 
buvo nupuolęs nuo kojų ir nu
puolė prie pat lango kareivio. 
Kada sziaucziukas norėjo pa
siimt pantapli iszgirdo jog kas 
tokis ji szaukia:

— Hei! sziaucziuk, sustok!— 
paszauke kareivis, nesusku
bink, da mane taip greit ne
kars. Jeigu nori uždirbt kelis 
auksinus tai klausyk gerai ka 
asz tau kalbesiu:

— Nubėk in mano narna ku
riame rasi ant stalo skiltuvą.

Atneszk man ja o gausi už 
tai penkis auksinus bet pąsi-

skubink kaip tik gali!
Sziaucziukas, godus ant pi

nigu, bego kiek galėdamas ant 
pasakytos vietos ir atnesze 
tuoj skiltuvą.

Užmiestyje jau buvo pastate 
kartuves o aplinkui stovėjo 
daugybe kareiviu ir žmonių 
idant pareget žmogų kuris dry- 
so su karalaite taip apsieit. Ka
raliene sėdėjo ant is'zkeltos vie
tos priesz sudžius ir visa kara- 
liszka dvara. Kareivis jau sto
vėjo po kabanezia virve ir bu
delis rengėsi jam virve uždėti 
ant kaklo bet da pasakė kalti
ninkui jog toje vieszpatystoje 
yra tekis papratimas jog apgu
dintas ant smert turi tiesa pra- 
zyt vieno daigto o kuriam nie
kad nebūna atsakyta.

Kareivis atsake jog norėtu 
priesz smert da karta uždegti 
savo pypkute kuri butu pasku- 

kareivio.
Kareivis iszsieme pypke ir 

tabaka, patrynė savo .skiltuvą 
viena, antra ir treczia kaita ir 
vos pabaigė, sztai stojo trys
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Garnys tai labai protingas 
pauksztis. Žiemavoti kaž kur 
toli in sziltus krasztus iszle- 
kias, sako, už juriu, o tacziau, 
kaip pavasaris iszauszta, vėla 
sugryžta in musu szali ir atran
da savo lizdą nepaklysdamas. 
Nuostabu, kad jis areziau žmo
nių noris gyventi? Girdėjau 
žmones kalbant, kad jis kadai
se buvęs žmogumi. Senei, .senei, 
kaip Vieszpats Dievas pasauli 
sutvėrė ir jame tvarka pada
re, pasiszauike garui ir davė 
pripildyta ir užriszta maisza 
insakes kad jis ta maisza toli, 
toli nuneszltu ir in bedugne in- 
mestu. Kas aname maisze bu
vo, nepasake o ji atriszti ir pa
žiūrėti Dievas buvo griežtai 
uždraudęs.

Nesza garnys maisza ir gal
voja: kas jame galėtu būti? 
Nulėkė jau (toli, puse kelio pa
dare — maiszas .sunkus, nuilso, 
taigi numėtė ji nuo pecziu ant 
žemes ir silsisi.

O ji be paliovos žingeidumas 
kankina, ka jam Vieszpats Die
vas insakes bedugnėn inmesti? 
O kad taip pažiurėjus. Kad ten 
nežinia ka pamatytu, Itai ir vėl 
maisza užrisztu ir Dievo palie

Namai Ant Ratu Del Valdiszku Darbininku

Valdžia pirko szitokiu treleriu, net du tukstanezius 
del tuju darbininku kurie neturi namu o dirba prie 
valdiszku darbu ir turi su savim szeimynas. Tieji auto
mobile!, 50 ju isz viso, apleido ana diena Washingtona 
važiuodami in Wilmington, N. C., su darbininkais kurie 
aplaike darbus prie visokiu projektu.

o

szunes isz požeminiu kamba
riu.

— Gialbekite mane, mano 
geri szunes idant mane nepa
kartu. Szunes tuojaus mėtėsi 
ant sudžiu ir budelio ir ant 
szmotu sudraskė. O kad kara
lius su karaliene spyrėsi idant 
kareivi pakart tai ir tuos szu-j 
nes sudraskė.

Kareivei paregeja kokius dy- 
vus, nedryso gialbet karalių ir 
karaliene o žmones pradėjo 
szaukt: — “Musu narsus ka
reivis tegul būna musu kara
lium ir apsipaeziuoja su pato
gia karalaite.

Pasodino kareivi in karalisz- 
ka karieta drauge su karalaite 
ir per džiaugsmingus .szauks- 
mus tuks'tancziu žmonių, nusi
davė in palociu o szunes ėjo 
szale karietos.

Vestuves atsibuvo tuojaus 
ir traukėsi per visa menesi o 
tieji trys szunes sėdėjo szale 
savo pono prie stalo ir da pla- 
cziau atidarė savo akis ant te 
visko ka mate.

— GALAS —
—*—

pimą iszpildytu. Neiszlaike!
Atriszo. O kada pradėjo vi

sokios bjaurybes lysti isz mai- 
szo ir szliau’žti ant žemes, gar
nys neit pastiro! Dieve! Ko ten 
nebuvo? Varles, rupūžes, žal- 
cziai, gyvates, driežliai ir dide
li ir maži... Maiszas akimirks
nyje pasidaro tuszczias o tos 
szliaužiojancztos bjaurybes isz- 
begiojo in visus žemes krasz- 
tus.

Gryžta garnys tuszczia mai
sza neszinas ir verkia o verk
damas keikia savo smalsumai

Ir už tai ji Vieszpats Dievas 
permaine in paukszjii ir prisa
kė jam balose, pelkėse ir pievo
se rankioti visokius szliauži- 
ktts, kaip tai: varles, driežus, 
gyvates ir kitus.

Tai Tau Jevute!
Ūkininkas atvažiavęs in 

miestą, luižejo ant parodos pa
veikslu, kuriuos rode tūlas ar
tistas. Eidamas aplinkui sve
taine, sustojo prie vieno pa
veikslo, ant kurio buvo iszma- 
liavotas didelis paveikslas nuo
gos Jevois, kalbėdamas:

— Tai tau bestyje motore! 
Ant nusipirkimo marszkiniu 
netari pinigu, o 'duodasi slave 
iszmaliavot ant tokio paveiks
lo!

Jus mergužes, ne daug 
laimėsite,

Jeigu vyrus pas vąita 
tempsite,

Kad szliuba su jumi duotu, 
Ir su'taikoje gyventu.

Viena nesenei ta i p padare,
Vyra pas skvaljeri nuvarė,

Bet nieko negavo, 
Prova praszpicavo.
Tai mat mergele, 
Kokia Itu kvailele,

'Ant juoko save palikai, 
Ir tojo vyrelio negavai.
Prie vyru nesikabinkie,

Kad katra imtu neverskite, 
Ba. bile kutvalos nenorės, 

Veluik kozoj bausme atsėdės, 
Ir szventa gyvenimą turės.
Mergeles, prie vyru nesi- 

kabinkilte,
Dora gyvenimą veskite,

O jeigu koja paslysta. 
Tegul in kita miestą nuklysta,

O jeigu vesis dorai, 
Bus viskas gerai, 

Vyra gaus,
Ir ko daugiaus.* * *

Džerzeje mergica viena, 
Badai tokios ant svieto nėra, 
Jos niėkas suvaldyt negali,

Koįžna. .aploja kaip gali.
Ir da bjaurei apkalbina,

Be all si 1 šio visada, 
Su vienu vaikinu,

Poruotis susikalbino,
O kad biski plikas buvo, 

Tai szirdeles pipiru gavo,
Po grinezia bėginėjo.* * *

Skulkine vienam mieste 
užtikau,

Pas vienus Lietuvius užėjau,
Mat gert užsimaniau, 
Ir naujienų dažinojau.

‘Tenais kožuas gerti siūlinėja, 
Kad tik pradžia padaryti, 

Vaikinelei indrasylti, 
Turi maisznele krapsztyti, 

Ant galo ir masznele atima,
Pinigėlius sau pasiima, 

Už tai gert turi,
O pasigėrus vėliaus guli.
Bet jau tas nepasiseka, 

Nubaudė kožna vaikiuką, 
Isz Itolo szalinasi,
* * *

Buvau nesenei Kanadoje, 
Tyczia tegul in ten kas nu

važiuoja, 
Daug ten latru pamatys, 
Ir del daugelio pasakys, 
Ypatingai szventa diena,

Vargei rasi grinezia viena, 
Kur tykiau užsilaiko, 

Ir laikraszczius skaito, 
Nesisarmaliina ne žmonių, 

Ant strytu ir kampu, 
Ir ant geležinkeliu.

’Lietuvei tankei peszasi,
Ir vis provojasi, 

Jeigu kur Lietuvei garsingi, 
Tai czionais, o ir giliukningi, 
Ba kam, kam, striukiui teks, 

Lieltuvys visur pateks.

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

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

Ka Daryt, Idant Tavo 
Vyras Butu Geras
Gera rodą tai yra panaszi in 

geras gyduoles kurias galima, 
lengvai u'žraszyt arba pasakyt 
beit karcziois yra. tam kuris turi 
jas sunaudoti. Rodos del mote
rių' kaip turi apsieiti su vyrais 
jau pradeda užsisenet nes mo
terėles mažai tokias rodąs szia- 
dien skaito arba visai nenori 
skaityt. Bet sekanezios rodos 
yra suraszytos per vyra (o gal 
ir apsįpacziavusi vyra) kurios 
nekurias moterėlės palinks
mins o nekurtos gal apsvarstys 
szita straipsneli su atyda. Sztai 
ka. tasai vyrukas raszo:

Neužmirszkie savo vyrui kas 
diena primyt kad jis neturi in 
ka pasirodyt ir, kad tau nieko 
nepirko nuo dienos tavo iszte- 
kėjimo už jo.

Klauskie jo nuolatos: “Ko
de! mes neturime tiek, kiek ki
ti žmones — kodėl niekad ne
einame in Sveczius kaip tai ki
tos poros daro?

'Neužmirszkie jam prikai- 
szioti kad jis niekad tau ne
duoda pinigu ir kad nuolatos 
kenti bad a.

Priminkio jam taipgi kad 
jis tave paėmė isz geru namu ir 
pasodino užpeczkyje, prasza- 
lindamas tave riuo visu itavo gi
miniu.

'Triubyk jam nuolatos in au
si buk tavo vaikai neturi in ka 
pasirodyt kaip kiti vaikai, 
idant tavo dukreles mokintusi 
anlt fortapijono ir vaikszcziotu 
su užriestoms nosims, panie
kindamas savo tautieczius.

Ne akvatink savo vaikus 
idant dėvėtu drapanas ilgai o 
jeigu kur suplisz arba prairtu, 
nelopyk ir nesitik bet mesk in 
kampa o nupirksi kitas. Juk 
naujos drapanos iszrodo pui
kiau o Įtevas už viską užmokės.

'Ne czedyk savo vyro sunkei 
uždirbtus pinigus. Iszdavinek 
kuodaugiausia. Juk geraduszi 
kožnas myli.

Jeigu tavo vyras pareis na
mo isz darbo nusiminęs ir gei
džia truputi .susimylejimo nuo 
tavęs pradekie jam iszmetine- 
neti jo padėjimą ir savo nuo
mone apie kaimynus. Tas ji 
pralinksmins kelioms kumsz- 
cziomis.

Niekados negirkie savo vy
ro ir nelcalbekie jam kad jis 
sunkei dirba ir geidžia sziek 
tiek užsiezedyt anlt senatvės. 
Tas ji pagadys.

Tankei matysi kad pantap- 
linis vyras (kuris nuolatos lai
ko savo motore po savo val
džia) yra linksmas, užganadin- 
tas isz savo būvio ir iszrodan- 
tis kaip rodos iszlaimejo Euro- 
piszka kare. Toki vyrai duoda, 
ant saves pažinlti kad turi sku
bintis kupgreieziausia pas sa
vo paezia namo nes ka toki už
miršto.

Truputis maiszaties namuo
se užganadina vyro smegenis 
0 ir turi geresni norą ant val
gio ir sultriovejimo.

Imant viską anlt gero ap
svarstymo tai kožnas vyras 
myli būti iszkoliotas per savo 
prisiegele o ypatingai nuo to
kios kuri Ituri gera ir smailu 
liežuvi. Buna užganądinti jei
gu gauna proga susipeszimo ir 

1 apdaužymo savo paeziulei ter- 
ios o ypatingai jeigu pareina 
isz darbo ir nesuranda vakarie
nes arba suszildyto vandens. 
Tas jiems priduos pajiegas, 
norą del susipeszimo ir links
mybe o per visa diena buna 
daibszus ir gyvena su tavim 
aniuoliszkam sutikime.

Bandykite neiszpildyt szitiu 
paniekinimu o dailinsite links-- 
mo gyvenimo ir sutikimo su sa-! 
vo vyru ir turėsite paguodone 
nuo visu savo kaimynu ir pa
žystamu.

TIKRAS TARNAS

Poną Plunksneli, kuri Ap- 
veizda užlaikė lyg senatvei 
jaunikiu, laikėsi mieslte ir gy
veno isz randavos emereturos. 
Turėjo jis jauna vaikina už tar
ną, vardu Martinuka, o buvo 
tai metitas ir vetitas klasteris.

Viena ryta ponas Plunksne- 
lis nužvelgė jog stovintis ant 
stalelio zieigorelis ne ėjo. Szau
kia Martinuka ir liepia nuneszti 
pataisyt. Ant rytojaus ziegorisl 
pataisytas ir nuszveistas stovi 
ant savo vietos.

— Ar užmokėjai už pataisy- 
ina?

— Nieko neužmokėjau — at
sako Martinukas, vos susilai
kydamas nuo juoko.

— Kaip tai nieko?
— Na nieko. Ant antro gyve

nimo buna, mano. pažinstama 
kukarka .pas vienus ponus, tai 
jie turi toki pat ziegori, tai asz 
paprasziau jos, kad pastatytu 
musu pagedusi ziegori .ant vie
tos ju, na ir po visam.

— O tu latre, ka Itu geresnio 
padarei?! Ar tu nori kad mane 
kaitytu. Eikie greitai, tuojaus 
nuneszk svetima o parneszk 
musu. Duokie greitai pataisyt.

Ant rytojaus ziegorius gerai 
jau einantis o ir nuszveistas 
stovėjo ant stalelio.

— Ar tai musu?
— Taip.
— Ka kaszituoja pataisymas?
— Nieko nekasztuoja, — at

sake Martinukas, da labinus 
juokdamasis.

— Kaip tai nieko ?
— Na nieko. Toji ponstva 

mano pažinstamos kukarkos 
mistino jog tai ju pagedo ir da
vė tuojaus pataisyt.

— Isz kur žmogus lauke 
džiaugsmo isz ten tankiausia 
apturi nuliūdima, bet tikra 
linksmybe luižsillaiko ramioj ir 
nekaltoj szirJdyję.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszk&s 
kaziriavimas. Jeezkojo 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 26c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.VISUOMET žiįSEP'

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

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

ilgio, coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1,00

“SAULE” Mahanoy City, Penna

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o— 

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

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

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

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

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

25c VISOS TRYS O.’Tp 
KNYGUTES

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriue 

:: Gabiausias Balsamuotojas
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

BeP Telefonas 532-J

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

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!

1



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Užgriebti Svetimtautiszki Laivai

•— Gegužis—May.
— Pacziule Petro Stakonio, 

629 W. Market uly., apteikė sa
vo prisiegeli su sveiku ir pato
giu' šuneliu, Locust Mountain 
ligonbuteje. Taipgi toje paczio- 
jė ligoributeje pagimdė sūneli 
ponia A. Viczauskiene.

— Miesto gyventojai spi
riasi kad miestas užvestu Cze- 
dinimo Laika (Daylight Sav
ing Time) kad dygiai laikyti 
laika su kitais miestais nes tas> 
labai sumaiszo visa laika ir į 
žmones nežino l^dkio laiko lai-l 
kytis. Badai miestas sutiks ant 
to praszymo.

— Suv. Valstijų pacztai 
pradės nuo 5 Gegužio pardavi- 
net kariszkas markes po 10, 25 
ir 50 centu ir už doleri arba už 
penkis dolerius. Pinigai bus 
naudojami ant kariszku tikslu.

•— Readingo kompanija ap- 
reiszke kad pirkines anglis ko
kius butlegerei iszkasa isz ang
liniu įskyliu. Tuos anglis czys- 
tys Maple Hill kasyklose.

—• Pranas Traskauskas, su
nns Prano Traskausko, ant E. 
Mahanoy uly., kuris tarnauja 
vaiske Langley Field, Va., va
žiuodamas namo ant trumpo 
urlopo likos sužeistas automo- 
biliaus nelaimėje su kitu ka- 
ru'ku. Sužeistasis likos nuvež
tas in kariszka ligonbute in 
Washing! on a,

— Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė diena 3 Gegužio kaipo 
"Asz esmių Aimerikonu” ir 
kad ukesai atsimintu apie lai
sve szio sklypo ir butu gerais 
ukesais ir gintu .savo tėvynė 
laike pareikalavimo.

Amerikoniszka valdžia- kėlės sanvaites adgal užgriebė 69 Italiszkus, Daniszkus ir 
Vokiszkus laivus kuris radosi Amerikoniszkose pristovose. Bet laivorei sudaužė visa 
varymo maszinerija ant tuju laivu kad valdžia negalėtu naudoti tuosius laivus del sa
vo pareikalavimo ir naudojimo. Amerikoniszki inspektoriai peržiūrinėja pagadytas 
maszinerijas laivuose.

menesius praleido Szv. Kry
žiaus ligoninėje. Ten jis ir mirė 
8:30 vai. Nedėlios vakara.

kolada ir kitus dalykus ir žmo
nis turi pas'iraszyti ant kvito, 
kad viską priėmė ka jiems gi
mines ir pažystami prisiuntė.

Isz Visu Szaliu Neteko, Namo, Tėvu

GYVENO DEVYNES 
SANVAITES

Po Sugriautai
Bažnycziai

Vyro Ir Brolio

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

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

Darbininkai Bėga 
Isz Fabriku

SHENANDOAH, PA.
t Gerai žinoma miesto gy

ventoja, Karolina Mikelaitie- 
ne, mirė Panedelyje, namie, po 
ilgai ligai. Velione buvo para- 
pijonka Szv. Jurgio parapijos, 
paliko dideliam nuliudime vy
ra, tris dukteres ir viena sese
rį. Palaidota Ketverge ryta su 
bažnytinėms apeigomis.

Coaldale, Pa. t Baisei su
mauki ota kuna Juozapo Beli
nio, kuris likos užgriautas pra
eita Petnyczia No. 9 kasyklose 
czionais, atkasė Panedelio die
na, bruste, kuriame jis dirbo. 
Draugai dirbo be perstojimo 
nuo praeitos Petnyczios kad 
iszkas'ti nelaimingojo kuna. 
Jo 'bode, Aleksas Petrauskas, 
60 metu, isz Lansfordo, likos 
iszgialbetas in valanda vėliaus 
po u'žgriuvimui. Nelaimingas 
Bennis paliko paczia ir penkis 
po-vaikius.

London, Anglija. — Tūlas 
penkiolifkois metu vaikas, pasi
slėpė in bažnyczia, kada a tlėkė 
Vokiszki eroplanai ir pradėjo 
bombarduoti miestą. Viena 
bomba pataikė in bažnyczia, 
užmuszdama datuigeli žmonių. 
Vaikas radosi bažnytiniam 
skiepe isz kurio negailėjo iszsi- 
gaut, nes visa iszeiga isz baž- 
nyczios likos užgriauta. Skie
pe radosi maisto, kuris likos 
fenais sudėta ant zoposties, jei
gu parapijonams reiketu pasi
slėpti in bažnyczia nuo 'bombų. 
Vaikas tiuiom maistu maitinosi 
per devynes sanvaites ir tik a- 
na diena, likos isz skiepo isz- 
kastas, bet per visa ta laika 
jis pats stengėsi iszsikasti isz 
griuvėsiu.

Bath, Anglija. — Paskuti
niam bombardavime czionaiti- 
nio miesto per Vokieczius, tūla 
21 metu amžiaus Anglike, ne
teko tėvu, vyro, brolio, o namas 
likos įsulygintas su žeme. Mo- 
tere pasiėmė kas da pasiliko 
ir nusidavė vargsze su sesute 
14 metu apie 20 mylini tolumo 
in artima miesteli Foome, kur 
ja gerai žmonis pavalgydino 
ir davė jai darbe, amunicijos 
dirbtuvėje. Mo'tere pasakė, 
kad už tai ji atsimokės Vokie- 
cziams už padaryta'skriauda.

— Prigimimas redo žmogų 
Ii ik pavirszutinei o Dieviszka 
mylista pereina visa, 
ki prižadai tankei
bet turintis Dievuje vilti, nie
kados nepasiliks apleistu.

Svietisz-
apgauna

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

ISZ CHICAGO, ILL.

Bridgeport^, po adresu 3459 
S. Litu'anica avė., buvo rastas 
negyvas 48 metu Lietuvis, Po
vyzas Lukszas. Jis- gyveno 3417 
S. Wallace uly. Spėjama kad 
jis mirė szirdies liga. Kūnas S. 
Mažeikos koplyczioje.

*t Kun. Aleksandras Skrip
ka, Szv. Kryžiaus parapijos 
klebonas, išzsirguliaves kelis 
metus, pasimirė Balandžio 27 
d., vakare. Jis 'buvo 73 metu 
amžiaus.

Netvirtoj sveikatoj jau kuri 
laika jo padėtis griežtai pasi
suko blbgojon pusėn pereitais 
metais po to kai jis insilauže 
szlaunies kaula. Del senatvės 
•žaizda negijo taip kaip turėtu 
ir jis” jau paskutinius penkis

Žmonys Norėjo Duo
nos, Gavo Kulkas

Beirut, Lobanas. —- Vela ki
lo duoninis maiszatis Lebane ir 
Sirijoj kur žmones spire-si duo
nos, nes daugelis kenezia bada 
ir neturi Jca valgyti. Policija 
paleido in juos ugni u’žmuszda- 
mi iszeszis ant vietos ir daug 
sužeido. Keliolika taiipgi nž- 
muszti Haanoje ir Allepe. Mai- 
szacziai eina konia ant kasdie
ninio paredko.

Vokiecziai Atima
s Maista

Sztckholm, Szvedyja. — 
Pundelei su maišiu prisiunsti in 
Lenkija isz Amerikos ir Portu
galijos del nukentėjusiu žmo
nių per kare, turi būtie atida
ryti ant paczto prie Vokiszku 
virszininku, kurie nluitare ka 
turi pasiimti, o ka atiduoti val
džiai, kuri dalina maista del 
kareiviu. Nazte-i paima dau
giausia pieną bleszinesia, ezo-

Kaunas. —Patys Bolszevikai 
pradėjo skustis kad darbi
ninkai pradėjo bėgioti isz vie-1 
no fabriko in kita. Vienas mo
kinys isz "Neries” fabriko pa
bėgo in “Li viela, 
me jis gauna atlyginimą žymiai 
auksztesni. Kitas "Itechonolo- 
gijos” darbininkas nepranesze 
nieko savo direktoriui, bet pe
rėjo dii'bti in "Diana” fabri
ką. Iszleis instatyma, kuris 
drains darbininkams apleisti fa
briką.

į No. 101 Kapitonas Velnias. ] 
;kus apraszymas, didele knyga, 
j puslapiu. Popierinei apdarai, 
j No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 

limta isz Lietuviszku užlieku. Su 
•veikslais, 177 dideliu puslapiu. 

<
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 ii- milekia visus 

| lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas

I 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 turin
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai-j 
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, 

i trumpi pasakaitymai ir t. t.
I puslapiu, ....................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-

Pui- 
404 
50?

No. 160 Keturiolika istorijų apię 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave-

Doras gyvenimas; Priversta links-1 
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas _ . _ _
kuris buvo protingesnis už savo poną nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-
61 puslapiu 

No. 127
te 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. ’33 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..................................... l'5c

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 

įMocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
i eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 

64 puslapiai ................................. 20c
No. 141 Keturios istorijos apie 

Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
idvare; Geležinis vyras; Smakas ir 

“ 61 puslapiu......................   .15c
No. 142 Trys istorijos apie Pavei-

50 jkslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

................ 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra-

15c džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie

isz

pa- 
35c

Trys istorijos apie Dūk- žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; n^a apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Pastaraja- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- I Paskutine vale motinos; Pakutninkas;

Namai Apkrauti
Dideliais Mokescziais

Kaunas. Smulkaus nejudomo 
turto nuosavybe Sovietu Lietu
voje dar palikta bet įtik ofisia- 
liszkai, nes praktiszkai ji bai
gia nykti. Miestuose namai ir 
dkly’pai apdedami 'tokiais dide
liais mokescziais, kad savinin
kai nepajėgs ir prie geriausiu 
noru jlu iszmoketi. Dalis savi
ninku patys atsisakė nuo savo 
nuosavybes o kita dalis bus pri
versta nuo jos taip pat atsisa- 
kvti.

SKAITYKITE “SAULE”

i Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 1 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 

No. 113 Penkios istorijos apie;^'na‘ puslapiu....................loc
Burike ir Burikas; Kareivis ir vėl- į No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
pasaka); Užliekos isz senovės pada-'maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo- 
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip da; Dainele, 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie i
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri Nikitas . 61 puslapiu 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- na; 
szo paskutinis skatikas; Juokai. Stebuklas. 
Preke ......................,..................... 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, Alena; Pavojinga klaida, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. ,15c lapių....................................

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

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

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

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

No.
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
62 puslapiu ................................... 15c gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

No. 126 Penkios istorijos apie 60 puslapiu .................................15c

47 puslapiu.........:15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka 

Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir 

74 puslapiu............ . .20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 

45 pus- 
.... 15c

nirima; 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 ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................ 10c

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

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

I 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 Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 

i.......... .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 knygelę: 
52 iKuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 

Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 

Ivymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai ;
Preke

j No. 150 Keturios istorijos apie Du- ikio. Suvirsz 100 puslapiu 
I kte 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

15c 152 Trys istorijos apie Kaji-
Imas; Drūtas Petras; Nuogalis. t_ 
puslapiu....................................  Į5c

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 
j apie Savizrola; Didis klasteris. 40 

125 Trys istorijos apie Pa- puslapiu ......................................... 15c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

LA 1 KAS GAUTI

Po teisybei elektrikinis refrigeratorius suezedina jums pinigu. Todėl pirkite 

elektrikini refrigeratoriu sziadien ir. . .CZEDINKITE.

Jusu EleRtriRipis Refrižeratorius
užsimokės pats už save kada ji naudojate

CZEDINKITE KUR GALIMA . . . .Didele szeimyna be czedinimo maisto gali 

sunaikinti maisto nuo 5 lyg 8 doleriu ant menesio. Todėl pirkite elekrikini refrige

ratoriu sziadien ir CZEDINKITE.

Jusu Elektrikini Refrigeratori
O JUSU MAISTAS BUS SAUGUS IR TINKAMAS VALGYTI

Keletą Juoku ir Paveikslo.
............................................. 15c

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

Elektrikinis refrigeratorius užlaiko daržoves ir vaisius skanei ir sveikus. Už

laiko kiauszinius szviežius. Sviesta saldu. Užlaiko pieną ir smetona nuo surugimo. 

Mesa skania, tinkama ir sveika. Atlikęs valgis užlaikomas gerai ir buna skanus ant 

kito sykio. Maisto galite pirkti daugiau ir pigiau ir užlaikyti jame ant tolimesnio 

pareikalavimo.

SKLYPO SVEIKATA 
yra Laba Svarbi AMERIKAI
VALGYKITE DEL APSISAUGO- 
JIMO! Jusu sveikata yra labai 
svarbi del Tautiszko Apsigynimo. 
Elektrikinis Refrigeratorius yra tai 
saugus pinigu czedinimas ir atsaky
mas del jusu sveiko užlaikymo 

maisto.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY ir Jusu Elektrikinis Kromininkas

!
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