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Valdžia Užgriebė D
Francuziszku Lai

NEW YORK. — Ant palie 
likos užgriebti czionais deszimts 
laivu, kurie radosi czionaitinejj 

tarp kuriu didelis Francuziszka' 
laivas “Normandy,” taipgi radi 

ketina užgriebti ir 84 kitus svj 
laivus kurie randasi czionaitinel 
tarp kuriu randasi ir 30 Vokiszll

Visi laivorei, kurie radosij 
likos suimti ir nusiunsti in k T
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VELNISZKAS
PASIELGIMAS VYRO

Iszgazdino Savo 
Motere

Macon, G a. — Už t ai kad jos 
vyras pasielginejo kaip velnes, 
Mrs. Magnolio Crockett, gyve-

Phf1 
konifedel

syth, užvede skunda an’t persi
skyrimo nuo savo “velniszko 
vyro” ir pasidalinti visa j u 
turtą, 25 tukstanczius doleriu, 
pusiau. : 1 ; ■: £ i ?•

Motere įkalbėjo 'buk jos vy
ras mokinosi hipnotizmo ir 
pradėjo jis isz to netekti proto. 
Tarikei jis save laike už amba
sadorių jo szetoniszkos didy
bes ir pasirodydavo in szeto- 
niszka paroda. 'Tula vakara 
iszgirdau baladojima. Norints 
buvau susirgus be't nusidaviau 
žemyn pažiūrėti kas ten tran
kosi. Kada paregėjau savo vy
ra pasirodžiusi iii szetono paro
da, iszbegau laukan, klykda
ma isz visu pajiegu o jis pas
kui mane vijosi, nupleszdamas 
naktinius marszkinius ir pasi
likau beveik nuoga kada mane 
kaimynai u'žtiko.

Sud'žia perskyrė motore nuo 
lt o szetoniszko vyro o palicija 
ji uždare paikszu name ant pa-
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kutos ne' 
nesveiko 
re j o pris

nos delsim 
savo viztal 
i • .'.met kius ijfl

iszkus abazus.

s Regėjimo

Pripažino kad jis yra 
roto. O gal vyras no- 
abin't motcrci mirti.

naikinta — J Italiszku 
k pristovose, Kareiviu Pa^ĄtipIn Nelaisve 
i laivu. ! ___ At___—_____ -' A
mt tuju laivu, Anglikai Sunaikino 22
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Visi Tures Prigialbeti
Apsiginklavime

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Franklin D. Roosevelt’as iszduos nauja plana 
apsiginklavime sklypo, kuriame dalyvaus VISI 
Vyrai, vaikai ir moteres Amerikoj. Tasai 
užmanymas gal bus invykdytas Panedelyje.

Kožnam mieste, gyventojai bus kvieczia- 
mi prigialbet apgynime sklypo ir pasirenginet 
ant kares, jeigu teji ateitu in musu pakrasz- 
czius nes pavojus yra didelis kad Amerika 
bus inkivinkliota in szia kare ir turime stoti 
jos apgynime!!!mc

i^.igrai — Kada 
me Serbija, pra

dėt ir vogti isz na- 
odas i paimti nuo I
; net nuo svetim- 
nais apsigyveno.

'^lartmentai visam 
jdo ir aplinkine- 

ikai apipleszti 
Ėbanditus man- 

dierose, kurie ^mg paskuti- 
---------- I duonos, rakan
dus, drapanai net vįsas 
ves kurias ra^o pag 
jus, nepahkd^ ne szmotelio 
n lan/v? d F1 V • .-...rgingu gyvonto- 
ju. Viską ta iszsiunte in Vokie
tija. Vokiszki aficieriai pavo
gė daugeli automobiliu prigu- 
lincziu prie svetimszaliu. Ka
rei vei apipleszineja kromus 
nuo visko kas tik duodasi 
imti.

Budapeszieip 
Vokiecziai ui1 s 
dėjo užgrobiu6- 
mu kas tik dr?£.( 
gyventoju o ir'į’ 
szaliu kurie teP .

A Ala*

Namai ir ap 
mieste Belgre? -

. . . . se, likos visu A-
radosi. Dabar visi Angliszki; Vokiszkus Ą

Kairo, Egiptas — Grotas 
Aosta, Italiszkas gubernato
rius Ethiopijos, pasidavė in 
rankas Angliku kurie buvo ap
siaubia isz visu pusiu Amba 
Alija, drutviete Ethiopijos. 
Buvo tai jau likucziai Italisz- 
kos kariuomenes kuri tenais

London. — Deszimts tuks- 
tancziu kardu, kurie buvo nau
dojami praeitoj S vietine j e Ka
rėje, likos ana diena sutarpyti 
isz ko padaryta 22 tonai plieno 
kuris bus naudojamas ant pa
dirbimo naujausio budo gink
lu.

SUDAUŽĖ GALVA
PACZIAI SU PIKIU

Pats Save Nusižudė

Brewton, Ala. — Kada jo 
pati gulėjo iavonyczioje pas 
graboriu ir buvo rengiama ant 
palaidojimo, Gustav Schreider- 
man, 48 me'tu, ir-gi kovojo su 
mirezia ligonbuteje.

Gustovas .sumusze savo pa
ežiai galva su inai’G ^u pikiu, 
laike karsz-to barnio. Sudaužės 
paežiai galva, pradėjo daužyti 
sau galva su tuom paežiu pi
kiu užduodamas sau kelis 
smarkius žaidulius. Porele bu
vo apsivedia tik (kelis menesius 
ir apsigyveno czionais tik du 
menesius adgal. Abudu buvo 
vede priesz tai ir gyveno dide
liam nesutikime.

Badai vyras nciszliks gyvas 
nes žaidulei galvoje yra pavo
jingi.

Jeszkojo Lizdo Surado 
Sidabrą

Lebanon, Pa. — Ke'turi vai
kai, jeszkodami paukszcziu 
lizdu, eidami per laukus, pare
gėjo isz'lekent pau-kszti isz ikru- 
mu. Manydami kad ten randa
si lizdas, nusidavė in ta vieta. 
Inlinde iii krūmą, rado netik 
lizdą su ketureis pauksz'tukais 
bet ir sidabriniu indu, videlciu, 
peiliu ir t.t., vertes ant keliu 
szimtu doleriu.

Manoma 'kad 'tai vagys pa
slėpė tuos dalykus nes kelis me 
nesiūs adgal banda vagiu api- 
pleszinejo aplinkinius gyven
tojus ir gal negalėjo atrasti 
krūmą kuriame paslėpė savo 
laimiki.

LIKIMAS SIERATOS

Subjaurinta Per Iszga- 
mas - Be Prieglaudos - 
Miegodavo Po Gon 
koms - Brolis Prasi

žengėlis

Mason City, Iowa — Elma 
Eiling, 15 metu mergaite, ap
sako snd.ę graudinga istorija, 
kas 'kiszasi-jos gyvenimo. Abu
du tėvai mergaites mirė keli 
metai adgal o pas savo gimines 
nenorėjo eiti nes neapkentė jos 
tėvu. Nelaiminga mergaite 
maitinosi tuom ka per ubaga- 
vima aplankydavo nuo kaimy
nu ir geru žmonių, slankioda
ma vėlybu laiku po ulyczias, 
miegodama po igonkomis na
mu, kur rado vietos padėti sa
vo varginga galva. Toliaus 
mergaite prisipažino buk buvo 
nekarta subjaurinta per vyrus 
o prie to priversdavo ja jos 20 
metu brolis kuris pinigus pa
siimdavo sau.

Jos 'brolis Jim radosi kalėji
mo už pavogimą automobiliaus 
o iszejas isz kalėjimo apvogė 
farmeri. Ant galo palicija ji 
surado artimam miestelyje bet 
perpjovė sau gyslas rankose ir 
likos nuve'žtas in kalėjimą kur 
melde da'žiuretojaus idant jam 
padarytu mirti nes neturi del 
ko daugiau gyventi ant svieto.

Sesute likos nusiunsta in 
•prieglauda del apleistu vaiku 
kur daugiau nebus subjaurin
ta ir paniekinta per tuos 'kurie 
neturi mielaszirdystes ant sie- 
ratu.

kareivei bus paliuosuoti isz ten
ir užims kitas vietas ant apgy- “į”"szmotelius^

Japonai Baisei Bom
bardavo Kinus

Ameri- 
motereles ir mergi- 
idesnio ipapuoszimo 

u paneszineja viso- 
ikavimus ir kan- 

i,Mt» A'Jioija Wind- 
mergina, peszda- 

skruostus, įplau- 
i. Rodos jog tai 
j pasiaukavimas 
bet pasekme bu- 
ga. Nuo iszpeszi- 

r^užsitrucino krau- 
l vergina neteks re- 

daktaru pripaži- 
, iit>s jai jau nėra.

delphia, Pa 
ps

ežias, l. 
sor, 19 u 
vto®au pii <eP 
U ko no.’ 
nvavo 1’
dėvisi- -
VO 

m o jį 
jas iii. į 
gejimWaArS 1 1( 
nima.

Įsa
^aro i avo Sergan- 

czk■ į{icolio Koja

W°Ons\es’s> I- — Walter 
A. Liard, ^^netu, likos užda
rytas kale;.^, anit 30 dienu už 
pardavima.^ adines koj os sa
vo brolio . ^eniuszo, už tris 
dolerius, ki fasai radosi li- 
goiibuteje. 1 pinigus, kuriuos 
aplaike už 1 nusipirko sau 
kelis buteliu:j uzutes.

Skaityki j “Saule”

Anglekasei Sug^yžo 
Prie Darbi P. 

___________ _ kit

Kerszinantis Straikas Neinvyko ~ ... Lewis 
Paliepė Visiems Sugryžti Prie Dalku —

Taika Bus Pasiraszyta Su Operandais

NEW YORK. — Ant czio- 
naltinio susirinkimo Kietųjų 
Angliniu Operatorių ir Angle- 
kasiu, Prezidentas John Lewis 
nutarė užbaigti kerszinanti 
Anglini Straika ir paliepė vi
siems darbininkams sugryžti 
prie darbu, nes Operatoriai su 
Anglekaseis ketina pasiraszyti

ant taikos ir Nauja t Patrakto.
. GMinksztu Anglių .nglekasei 

aplaike paliepima tukti lyg 
Petnyczios su Strai1^ bet jei
gu lyg tam laikui nąpiaikyg 
užtikrinanezio atsakymo nuo

nimo. Anglikai sunaikino 22 
Vokiszkus eroplanus ir stotis 
kurios tenais radosi. Daugiau 
kaip 7,500 Italiszku kareiviu 
gavosi ia udafevert',M *

Washington, D. C. — Ant 
paliepimo prezidento visos mo- 
teres ir vaikai rinks aluminum 
kaip tai senus puodus, szauksz- 
tus ir viską kas yra padaryta 
isz aluminum, kuri sunaudos 
ant kariszku tikslu o ypatingai 
del padirbimo eroplanu. Rinki
mas tuju dalyku prasidės už 
keliu sanvaicziu.

South Carolina — Prie czio- 
naitinio pakraszczio laivas 
Nightingale eksplodavojo isz 
nežinomos priežasties. Keli 
žmones likos užmuszti.

Palestina, Jeruzalemas — Vi
si Amerikonai, kurie gyvena 
czicnais, aplaike prasergeji- 
ma kad apleistu taja aplinkine 
kuogreicziaus|ia nes Anglikai 
mano bombarduoti taja aplin
kine su eroplanais.

Berlinas. — Pati pabėgusio 
in Anglija Hesso, likos areszta- 
vota su szimtais kitu Vokie
cziu kurie prigialbejo Hessui 
pabėgti.

Vichy, Francija — Didesne 
dalis Francuziszku gyventoju 
nepritaria Petainui kad jis už 
daug pasidavė Vokiecziams ir 
meldžia Amerikos kad padary
tu sziokia tokia sutaiką tarp 
Francijos ir Anglijos. Jeigu 
Francija toliaus pasidavines 
Vokiecziams tai Anglija pradės 
bombarduoti Paryžių ir kitus 
žymius Francuziszkus miestus 
Francijoj.

London — Angliszki eropla- 
nai Nedėlios vakara bombar
davo miestus Dunkirk ir Co-

pa-

Chungking, Kinai — Apie 60 
Japoniszku eroplanu bombar
davo Kiniszka sostapyle, pada
rydami baisės bledes ir apie 
2,000 žmonių pasiliko be pasto
gių ir užmuszta 600 žmonių.

Ugnys prasiplatino po mies
tą, sunaikino kelis hotelius, 
valdiszkus namus ir žymias 
vietas kaipo ir turtus prigulin- 
czius prie Amerikonu.

Anglikai Atėmė 
Salema

Kairas, Egiptas — Anglikai 
ana diena atėmė adgal Salema 
ir visa aplinkine Libijos, Ira
ko ir Syrijos, kur tai kitados 
vaiksztinejo Kristaus apaszta- 
lai ir mokino žmones. Žymiau
sia vieta yra Salum kuri guli 
ant rubežiaus Libijos ir kuria 
Anglikai szturmu paėmė su di
dėlėms bledems del Vokiecziu 
ir Italu. Trys Vokiszki ero- 
planai likos nuszauti.

Anglikai Neteko 54,300 
Kareiviu Francijoj Ir 

Norvegijoj

Vokiecziai Paskandino
Egiptiszka Laiva Su 

323 Žmonimis

London. — Anglija praeita 
meta neteko 54,300 kareiviu 
Franci joj ir Norvegijoj, kaip 
valdžios rapartai parodo. Ka
da Vokietija užėmė Francija, 
tada radosi Francijoj 437,000 
Angliszku kareiviu isz kuriu 
384,000 gavosi giliukningai at
gal in Anglija o likusieji likos 
paimti in nelaisve. Tiktai 23,- 
800 Angliszku kareiviu daly
vavo Norvegijoj isz kuriu 22,- 
600 sugryžo adgal in Anglija o 
likusius Vckiecziai paėmė in 
nelaisve.

Alexandria, Egiptas — Vo- 
Z1 kiszkas submarinas paskandi

no Egiptiszka laiva Zam-Zam, 
ant Pietiniu Atlantiko mariu, 
kuris buvo apleidęs New Yor- 
ka su 323 žmonimis isz kuriu 
120 buvo Amerikonai ir Pro- 
testoniszki misijonierei. Taip
gi ant jo radosi daugelis szofe- 
riu del ambulansu, .automobi
liu, troku ir kitokio reikalingo 
materijclo del Angliku. Vėliau
si reidio pranešamai skelbia 
buk 120 laivoriu ir 203 pasažie- 
rei žuvo drauge su laivu.

Fordas Pakele Darbi
ninkams Mokesti

Detroit, Mich. Virszininkai 
Fordo automobiliu dirbtuvių 
pagarsino buk savo darbinin
kams pakele mokesti ant 13,- 
082,432 doleriu ant meto. Isz to 
pasinbudojo net 53,024 darbi
ninkai ir da daugiau ketina 
pakelti už keliu sanvaicziu.

— Kožna minuta New
Yorko valstija iszdirba 80 pro-

Operatorių, tai ant tikėju bus logne, sunaikindami daug na- 
iszszaukta Straikas pi visas mu„ tiltu, geležinkeliu ir už- 
Minksztu Anglių kasykas. musze dideli skaitlį žmonių.

— Gera pavyzdis yra 
riausias pamokslas.

ge-
centa visokiu žvakių [sunaudo
tu Amerike, nes ju padirba kas 
minuta už 10 doleriu vertes.

— Visokios bažnyczios, vi
sokiu iszpažinimu Ameriko
je, 48 valstijosia, surenka kas 
minuta po 600 doleriu nuo sa
vo parapijonu.

— Amerikoniszki vaikai 
kurie lankosi in mokyklas su- 
czedina kas minuta po 8 dole
rius iii paezedumo bankas del 
mokytoju.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Kiauliena Vela 
Pabrango

Chicago, Ill. — Kiauliena 
vela pabrango in laika vienos 
sanvaites, net keturis sykius. 
Dabar kiauliena czionais par
siduoda po $9.20 už szimta sva
ru. Yra tai didžiausias pakėli
mas prekes nuo 1939 meto. Val
džia sunaudoja daug kiaulie
nos todėl pakerei pasinaudojo 
isz to ir pakele prekes.



SALE” MAHANO1 CITY, PA.

Kas Girdėt
MEILE M0TE1ES | Ugnys adarc Dideleii ’ neturi taip lengvo gyvenimo

kaip kas sau mano. Turi jos
mažiausia sy-ki ant sanvaites NepapraStaS I»asi- 
permainyt brankas ant langu, r r

“ | paklodes ant lovų permaino po szventimas Arabiškos 
du sykius ant sanvaites nes

Bledes Massacziuzeje RUM
SZKAS :: 

kPSAKYMAS

Vienoje parapijoj, Badenisz- 
kiu, Juodkalniu, Lenkijoj, da £uwlžiai apterszia viską, 
priesz kare, nuo kokio tai lai-! 
ko buvo vikaras kuris buvo di-! 
‘dėlių priet-elium dusziu czys- 
cziūje ir kiek tik turėdavo lai-' 
ko, nuolatos už jas kalbėdavo 
Miszias. Kakta tasai kunigas 
įsedc jo prie stalo o buvo tai vie
nuolikta valanda vakare ir mo
kinosi pamokslą. Sztai atsida- 5na13 latrais, motere ture- 
re durys labai tykiai. Dirstele- ^aVo Pag'amint- kasdien pietus 
jas in 'ta szali, nusistebėjo ,pa- del savo dideles szeimynos o ii 
regejas inejusi sena kunigą ku- c^a ^edu bernu ir turėjo 
ris perejo per pakaju ir vela “disti -prie ju apie dvi valan-

Idas kad niekam nestokuotu
Vikaras kunigas atsistojas. va'o’i° d visi hutu sotus. Pakol 

jeszkojo po visa pakaju bet ne-' kožna vaika ^uprausdavo ir 
rado kunigo. __ _
tvirtas savo regėjimo bet n-e- 
dryso apie 'tai pasakyt savo 
prabaszcziui kad isz jo nesi
juoktu. Bet kada ta pati regė
jimą mate ir ateinanezia nakti, 
jau ilgiaus negalėjo užtylet ir 
apsakė prabaszcziui visa atsi
tikima. Tasai prasze vikaro 
idant jam apsakytu kaip 
rodė tas senukas kunigas, 
karas jam apsakė viską.

“Mylimas kunige, tavo 
sakymas duoda man dasipras- 
ti kad tai buvo kunigas, kuris 
mirė priesz mano atėjima in 
szita parapija. Jeigu da karta 
tau pasirodys tasai kunigas, 
prakalbėk in ji, gal reikalauja 
tavo pagialbo-s,” — -atsiliepė 
prabaszczius.

Su smarkiai plakanczia szir- 
džia lauke vikaras treczios 
nakties kada senelis -kunigas 
taipgi neužmirszo atsilankyt 
taja nakti. Kada senelis pasi
rodė, vikaras užklausė jo ka 
sau vėlina.

“ Asz esmių- mirusis prabasz
czius szios parapijos. Isz prie
žasties ligos ir mirties, negalė
jau atkalbėti 18 Misziu Už ku
rias aplaikiau užmokesti isz 
laiik. Meldžiu tavęs idant tu at
kalbėtum už manė taisės Mi
szias idant Dievo teisingysta 
butu iszpildyta o asz busiu in- 
leistas in dangaus karalysta.”

Vikaras prižadėjo i-szpildyt 
praszyma senelio ir nuo to lai
ko jau daugiau nepasirodė.

Ateina mums ant minties pą- 
naszus atsitikimas kuri redak
toriui apsakė mirusis kunigas 
Grembowski, 'buvusia prabasz
czius Lenku parapijos, Maha- 
nojuj, kuris kalbėjo buk kelio
lika mdtu adgal, taipgi pasiro- 
dinejo dvasia Lenkiszko kuni
go, Filadelfijos diecezijoj, tū
loje parapijoj ir neduodavo ra
mybes naujam kunigui pakol 
tasai atkalbėjo užpirktas Mi
szias, kurias mirusis kunigas 
nespėjo atkalbėti ir kurias ra
do užras'zyt'as knygose. Kada 
visos Miszios buvo atkalbėtos, 
dvasia kunigo daugiau nepa
sirodydavo.

Kėlės sanvaites adgal mies- 
. te Hastings/Nebraskoje, mirė 
■ motina dideles -szeimynos, Mrs.' 
! Ida Buchanan, o 'daktaras nu
tarė buk toji motere mirė isz 
bado. Nenorėjo tam niekas ti
kėt bet daktaras darodino tai 

! grynais faktais. Motere ture-

Moteres Del Bato 
Vyro

Clixk CA. J 11V į

Norints buvo' nuvalydavo nuo stalo, valgis 
! moterei atsinorejo ir nenore-, 
1 davo ji valgyt.
! Daktaras pasakė kad visz- 
: bukai patys atlekia laike val- 
įgio bet vaikai niekados patys 
i neateina, reikia motinai juos 
I sujeszko'ti. Viszta turi didesne 
l proga palesti ne kaip motina 
: dideles szeimynos. Ar gal ne 
tiesa, moterėles? Kiek jus sy
kiu atsitraukėte nuo stalo ne
turėdamos noro ant valgio nes 
buvote už daug pailsia.

isz-
Vi-

ap-

Nenusiminkite kada neszate 
sunkia užduoti savo gyvenime; 
apsidairykite aplinkui. Randa
si ir kiti kurie nesza 'sunkes
nius nasztus o an't to nesiskun
džia nes su kantrybe atlieka sa
vo gyvenimo užduotis ir viso
kias sunkenybes.

Tamasdnin, Algerija, Afrika 
—Tūlas Angliszkas keleivis m I 
sipa'žines 'su patogia Arabiszh j 
moteria, apsijpacziavo su ja 
•bet laike medžiokles likos su
žeistas per Ieva ir mirė. Motė 
re labai mylėjo savo Europis® 
ka vyra ir rodos neteko proto. 
Nelaiminga szauike ir klyk-' 
prie grabo mirusio, kaimynu 
negalėjo josios nutraukti nu< 
grabo ir motere juos draskė 
ir kando, smaukdama, kad ji no 
ri drauge su- juom keliauti in 
balta dangų.

; Negalėdami josios atitraukti 
indėj o ja in vežimą drauge su 
lavonu ir vėže ant kapiniu. Bi
jodama kad ja neatskirtu nuo

i mylimo vyro, apsimainė vieto
mis su jos s-esere kuria pasodi
no szale lavono, o pati nubėgt 
ant kapiniu ir pasislėpė duobe 

i je. Seseri lengvai atskyrė nuo 
lavono, kuri palaidojo be jokie 
ergelio. Tik po keliu dienu pa 
sirode kad likos užkasta su vy
ru jo motere. Kada atkasė ka
pa, rado jame negyva motere.

Iszbadeja Žmonis Už
klupo Ant Duonkepiu

Oviedo, Iszpanija. — Tele
gramai skelbia, buk czionais 
kilo smarkus maiszatis už duo
na. Daugelis mais-ztininku li
kos aresztavota, kurie n'žklupi- 

! nėjo ant duonkepiu, szaukda- 
" - v rni:“ Mes norime duonos d ei 

tukstanezio metu žmogiszka j mu'su išbadėjusiu szeimynm 
veisle visai persimainys. Sztai ®uvo tai alkani bedarbei, kurie 
ka tasai Mokytas profesorius'Wo apipleszinet kro-
kalba: Žmogus tada, vietoje mu:S> nes a8’iau's Walej° ž-iure- 
pedu turės ’ kanopas, panaiszias j ,ai1^ savo iszkadejusiu szeimy- 

in karves ir kitu žvėrių nes jau' 
dabar pradeda mažiau vaiksz- 
czioti ir jam kojos bus nerei
kalingos.

Neturite ko bijoti, juk tūks
tantis metu da toli o tebyriam 
laike ir taip randasi ant svieto 
daug tokiu žmonių kuriems 
kanopos ir ilgos ausys labai 
pritiktu...

Baisia ateiti pranaszauja del 
žmogiszkos veisles profesorius' 
Maxwell isz Kalifornijos u-ni-l 

' versite?!'?’ kuris sako ikad už!

i nu. Daugelis l'ilkos nusiautais 
' maisztyje per policija.

— Kožna didvyrio szirdis 
minkiszta kaip vaiszkas; Ka
tram nepasiseka, tai kieta kaip 
titnagas.

WUgnis padare bledes ant daugiau kaip dvieju milijonu 
di>eriu, aplinkinėje Ocean Bluffs, Mass., kuri sunaikino 
kel rs bažnyčias ir apie 450 vasariniu namu. Tiktai per- 
simiWnym^' vejo iszgialbejo kitus namus nuo sunaikini
mo. IFavil 
je. \ j

;las parodo deganczius namus tame miestely-

SVEIKATA
iuomet

sziam laikui Pittisbur- 
Pennsylvani j oj, t ur e j o 
neszvariausio miesto.

ljk 
ghas, 
varda 
Bet nesenei pasirodė buk taji
rekordą sumusze miestas Cle- 
velandas, Ohajuj. Priežastis 
apterszimo tojo miesto ne yra 
stoka szvarumo gyventoju to
jo miesto 'bet didelis skaitlis fa
briku. Gyventojai stengėsi už
laikyti miestą szvarei bet daug 
suodžių paeinanezios isz augsz- 
tu kaminu1 fabriku, nupuola 
ant miesto kas meta po 50 tulks- 
taneziu tonu, padarydamos ble
des ant 10 milijonu doleriu. 
Moterėlės Cleveland^ miesto

N-ekurie žmones visokeis bu
dais pragarsėjo po svietą isz 
savo nepaprastu pasielgimu 
bet misiuke Merrill, kuri jau 
susilaukė 64 meteliu, pagarsė
jo tuomi kad ana diena iszte- 
kejo už savo vienuolikto vyro.

Vestuves atsibuvo Burling
ton, Virginijoj in 24 valandas 
po persiskyrimui nuo jos de- 
szimto vyro. Apie savo karszta 
būda toji poniute galėtu sziaip 
taip iszsikalbet 'be't kokia prie
žastį gali duoti ponas jaunikis 
ant savo apsigynimo? O gal tą
ją, kad jo meili pacziule turi 
150 tukstancziu doleruku!

Del aplaikymo tokio turte
lio, sziadien žmogus paaukau
tu viską ir dauginsią sziuose 
sunkiuose laikuose bedarbes ir 
sutiktu pasilikti nors ir 15-tu 
vyru bile kokios bobelkos kad 
tik ji turėtu szioki toki ‘turteli.

Vėliname idant vienuolikta 
vyra nepatiktu tekis pat liki
mas kokis patiko jos deszimts 
praėjusius vyrus isz kuriu trys 
mirė o su septyneis poniute ap- 
laike persiskyrimą.

3 ISTORIJOSapie Irl”
----- -------------------- da arba
Nekaltybe Suspausta, Rober
tas Velnias ir Medėjus.
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PADEKAVONE UŽ SUJESZ- 
KOJIMA LAIVO VARDO.

— Buk'ie atsargus rinkime 
prieteliu, nes sziadien sunku 
surasti gerus.

Gerb. p. F. Boczkauske,siun- 
cziu szirdinga aeziu už -suradi
mą laivo ir meldžiu apgarsyt a- 
pie tai “Saulėje” kad esmių už 
tai dėkinga už suradimą laivu 
vardu ant kuriu atplaukė ma
no pažystamos Mare Aginskie- 
ne ir G. Zupk-evicziene už taip 
maža atlyginimą.

Taipgi turiu primyti kada 
moteres nuėjo iszimt savo Citi
zens Popieras, rasztininkas isz 
Circuit Sūdo -sako: “Kaip ežia 
yra, kad tu su ponu Boczkaus- 
ku suradote varda laivo del ju 
o valdžios virszininkai negalė
jo surasti, tai asz a Įsakiau, kad 
p. Boczkauslkas moka geriau su 
jeszk'oti vardus laivu žmonicm. 
Jei manės- kas užklaus apie lai
vus, tai tam-istai prisiunsiu ju- 
jti vardus. Da karta aeziu už 
greita patarnavima. Su pa
garba lieku, Mrs. M. Chips-, isz 
Racinė, Wis. — Aeziu tamis- 
tai už jusu patarnavima..

Akys, 
traukia k 
akys 
inspudi. 
įįog-akys, tai 
daugiausia 
t empim o ir 
met skaitai 
de't taip ka 
kaires puse 
kad ji neszv 
bet pultu ti_ 
in kuri žiuri, ^eras būdas at
gaivinimui ir a't^šinnnui'lk'iū 
yra szvelniai braukiant pirsz- 
cu galais užmerktas akis. 
Spauskie lengvai, ratu brau
kiant,, pradedant nuo baltymu 
ilki lėliukės. Po to vėl užmer
kus akis reikia Uždengti ranka 
iki jos atsigaivins. Daryk ta 
tankiai ir perplauk akis nuolat 
su nelabai suriu vandeniu nau
dojant akiai plauti puodeli.

Oda — Pažiūrėk in savo oda 
po mikroskopu ir pamatysi mi
lijonus mažu skylucziu. Tos 
skylutes surenka dulkes ir pur
vą isz oro. 'Tas purvas užkem- 
sza skylutes ir turi būti prasza- 
lintas jeigu nori turėt gražia 
oda ir iszvaizda. Užlaikymui 
odos sz vari a i ir -sveikai labai 
svarbu užlaikyti tas skylutės 
szvarias ir liuosas nuo suter- 
szimo. Pirm gulsiant vakare, 
nusiprausk veidą geru muilu 
ir vandeniu ir paskui intrink 
gero “cold cream”. Tas atliuo- 
įsuos purvą ir iszvalys- skylu
tes. Jeigu norit turėt szvaria, 
sveika oda -turit taip ja valyti 
kas vakara.

Dantys — Ar jusu dantų

■piimiauffra 
di. Atbukę

mus pa
veldas, jo 

padaro in mus 
akys arba silp- 
aszarojanczios 
perdidelio in- 

•sidirbimo. Kuo
lą siuvi, turi se- 
žviesa pultu isz 
itto peties, taip 
tu tiesiai in akis 
>g ant to daigto

smegenys lengvai paleidžia 
krauju? Ar jie minkszti, skaus
mingi ir iszblyszkusiO'S spal
vos? Ar turit burnoj bloga sko
ni. Ar dantys aptraukti juodu
mu prie smegenų ir po jais? Gal 
but jus turit ruksz'ti burnoj ir 
filmą ant dantų kuri surenka 
ligų perus ir sunaikina spalva. 
Patirsite jog geras abelnai nau
dojamas dantų valytojas patai
sys daugeli antu negerumu nes 
valy tojas tur medžiagos kurios 

■nii&hia-TrcūS’rf-kuriioj ir nuima 
nuo dantų plėvės. Turit nueiti 
pas dentist a du syk per metus 
ir jusu rupescziai del dantų tu
ri pranykti. Protinga atsiminti 
jog geri dantys reiszkia gera 
sveikata.

Saules Spinduliai.

Nežiūrint kur gyvensite, ar 
mieste ar ant ukes, visados 
naudokitės kuodaugiausia sau
les spinduliais. Lai vaikai žai
džia juose ir rengiate juos kuo- 
mažiausia. Mieste galima turė
ti daug smagumo parengus 
juos maudynių drapanom ir 
lai jie žaidžia po laistytoju. 
Ukeje, paprastai yra upeliai ar 
prūdai ir daug liuoso oro ir 
saules. Regulariszkos valandos 
valgymo, miegojimo ir pasi
linksminimo pagelbsti palai
kyti sveikai visus bet taipgi 
labai svarbu du syk in metus 
pasiduoti -egzaminui, kad tik 
persitikrinus sveikatos ir kū
no stovio. Ta apsauga užtik
rina sveikata ir to turi prisitai
kyt kožnas tėvas ir motina. 
—Common Council for Amer. Unity.

-----*-----

Ar Žinote Kad...
— Žmogus su geru regėji

mu gali matyti ant dangaus ne 
daugiau kaip 4,000 žvaigždžių.

— Miilžiniszkas raudonas 
' medis Kalifornijoj yra didžiau
sias ant svieto; turi jis 363 pė
das augszczio.

— Paskutinėje Svietineje 
karėje dalyvavo 56 milijonai 
kareiviu ant AĮlijentu ir Vokie- 
cziu szalies.

— Devintam szimtmetyje 
Kahena karaliene valde žmonis 

j Auros kainuosiu [dabar vadi-

naši Tingadas]. Ji turėjo net 
400 vyru ir su -kožnu gyveno.

— Fedoras Mukalov, Rušisz- 
kas milžinas, kuris buvo di
džiausiu žmogum amt svieto ir 
rodytas po visa svietą 1910 me- Į 
te buvo 8 pėdu ir 10 coliu dy-' 
džio, o rankos buvo vienos pe- j 
dos ilgio. |

SZAKINAS Nedoras 2”' 
--------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25A
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I seni gyventojai 
i apsakinėja seno- 
pna apie klics'zto-j 
■ii da ir sziadien į 
■elio. Prie kliosz-i 
■evyni dideli ak-Į 
■tu czystas szuli-. 
•dinamų “Mano-' 
Birio pradžia bu-

RumuniM 
da ir sziadlH 
viszika. apsa-kw 
ri, kurio ruml 
stovi ant kalni 
loriaus stovi d 
meny-s o tarp 
uis vadens val
do saulinis” k® 
vo labai liūdnai

Daugeli metil 
Rumuniszkas 1
Negenas gr 
kiszko sulpti® 
mas nevali <7® 
ka lavinda: *■ ■ 
(statyme ua^B 
rai .savo prci ■ 
žiūrėti statyk I 
kiszko maldai 
pradžiugo tai- 1 
apdovanojo Ca 
liuo-sybe ir lito« 
In savo tėvynė ’ ■ 
jola ant statymai

Negenas pai 1 
vim devynis g<- 1 
ninkus in Rult 
pastatyti malidm-- 
savo liuosybes, t 1 vieta, pra- 
nesirado visam 1

Iszrinkus puikj 
dėjo statymą m_ 
darbininku -stengą 
niek nes po kožnail 
tos dvasios .sunaih 
ba kas buvo per diJ 
ta.

Viena nakitli vyr 
darbininku, vardu 
rojo nepaprasta 
tingas balsas ji 
buk pradėtas m 
kad pebus užba’ 
inmury-s in muru 
■taja, kuri pil
dys, ryte, prie

Pabudęs is 
apsakė apie 
draugams ir 
paaukaus pi-r 
mergina kuri 
rytla prie mur

Praszvitus 
ant augszf'u r 
damas po v 
sztai su didėl 
prisiartinant . 
na paezia kur 
ryczius.

Manelis me 
melde danga, 
tvana idant 
prisiartint pi 
pradėjo lytie, 
ne buvo už 
ženge narsia-

Vela prac

i atgal kokis tai 
kareivis, vardu 
[ in ne vale T ur- 
■Selimo. Buda- 
■.■aleidinejo tai
ls arkitekituros 
■o supratęs ge- 
g, apsiėmė pri
apui kaus Tur
inio. Sultonas' 
■likiu darbu ir 
■ei vi Negena: 
■ jam gabenti 
®iaszu materi- 

liu palociaus. 
įimais su sa- 
lisius darbi- 
jiija, nubarė 
I, ant garbes 
■ kokio kito
• pe.

įnamio bet 
h i ėjo ant 
heziai pik- 
I visa dar- 
li pastaty-

sias isz 
tolis tu
ft Slap- 
mginejo

ilą .nrs nie- szl.p-jeigu ne-

pakilo baisi viesulą kuri isz- 
verto medžius ir akmehis. Mo
tore vis artinosi prie muro ir 
ant. galo pasisekė giliukningai 
pribūti.

Su džiaugsmu priėmė ja mū
rininkai bet Manelis buvo isz- 
balcs ir visas drebėjo isz gai- 
lesties.

Nuvede ja prie -skyles mure, 
kuri buvo palikta del to mierio 

: ir liepe jai ten atsistoti rodos 
I tik ant juoko o jie (tiamė laike 
novos ja ketino užmūryti. Isz 
•pradžių motere isz (to juokėsi • 
bet greitai persigando, jog ja 
ant tikrųjų pradėjo užmuryt. 
Norints melde ir verke bet szir- 
dys darbininku nesusim'inksz- 
tino ir trumpam laike aptilo 
szauksmai nelaimingos.

Slaptingas pranaszavimas 
iszsipilde. Mūra jau nėsugrio- 

j vinc-jo dvasios o kada maldna- 
i mis likos užbaigtas, buvo tai 
': vienas isz puikiausiu ant viso 

svieto o Ncge’no szirdis neisz- 
pasakytinai džiaugėsi tik Ma
nelis nesidžiaugė isz to, nes 
per tai neteko savo mylimos 
pacziules.

Kada visas mal-dnamis jau 
buvo pabaigtas o -darbininkai 
ketino -sugryži in savo tėvynė, 
Negenas isz to nusiminė nes 
nenorėjo idant darbininkai pri
buvę in tėvyne pastatytu pa- 
naszu narna isz planu padirb
tu per Negena. Paskutine die
na jis užprasze visus darbinin
kus idant užliptu ant stogo. 
Kada visi buvo užlipia, atėmė 
kopeczias ir paliko juos idant 
mintu isz bado.

Mūrininkai mistino kokiu 
butu galėtu nulipt bet visi ra
do mirti geisdami nulipt nuo 
stogo o puldami žemyn, likos 
permainyti per deives in dide
lius akmenis kurie da ir szia-

no apie is®
Manolis des viena diena baisa savo my- 

kpna savo 
risiege jog 
■ motere ar 
iartins taji

olis užlipo 
vonių žiure- 
aplinkine ir 
ime paregėjo 
mylima jau

ni nėsze pus-

limospacz'iules szaukenti “Ma
neli, Maneli!” Szoko nuo -sto
no o aszaros, kurias iszliejo isz 
skausmo szirdies, pakilo in 
szulini kuri žmones praminė 
“Manolio sauliniu.”

—-Verte F.W.S.B.

ant keliu ir 
idant nuleistu 
pati negalėtu 
muru. Norintis 

visa aplinki- 
bet motere 

jokios baimes, 
melstis. Tame

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

J. Sarakauskas, isz Carbon
dale, Pa., raszo: Atsipraszau 
nuoszirdžiai, kad taip ilgai 
neprisiuneziau užmokesties už 
laikrasžti nes pas mus da vis 
yra didele bejdarbe tai negalė
jau greieziau prisiunsti. Lin
kiu jums kanuo'geriauisio pasi
sekimo ir geros sveikatos, kad 
galėtumėte darbuotis da ilgus 
metus del musu tautiecziu.

VI UOMET su D,EVU
B Knygele - Katalikams Lietuviams 
■o Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
I Dalejdus
Ii maža knygele, Baltos ceiluloides 
Jarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
Iziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 
gio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu

Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna.



Szvencziu dangstė ir Gaiga
liene nuėjo, pas Kižiene. Ta pa- 
macziusi ateinant, nuraudona
vo iki pat austi bet sveikinda
mos ir kviesdama in vidų vela 
atsikvoszejo, pradėjo sznekin-

. 1— ..-.I—.-. .. 1 w n 1 1 -> « . . . — 'ti kaiminka, užvede kalba apie 
darbus, audimus, sruogas, ra- 
soda, sėkla... Gaigaliene bei nu
siminusi, bet nerami, nedrąsiai 
atsakinėjo o kartais visiszkai 
ne in ta puise atsako: balsas jos 
sznckant rodos dreba. Kižiene 
s'znelka, trata, savo pasakoja, 
kartais czyst berei-kalo susijuo
kia; atsikelia ir vėla sėdasi, ro
dos insikarszcziavusi.

Insivede Gaigaliene in ka
mara, padėjo Velykisziku pyra
gu, innesze alaus... Kaip per 
szventes reikia pamylėti.

Nors ’bucziavosi, gere, mylė
josi, rodos, geruoju, bet vis isz- 
rode kaip dvi kates, susitiku
sios ant viena kitos szeri pasta- 
cziusios. Pasidrąsinus Gaiga
liene eme rokuoti aplinkui: 
kaip jos Zose per visa Gavene 
serganti... ji neiszmaniusi, kas 
jai do per liga... valgyti nieko, 
neįgali... ant galo pridėjo.

— O tas tėvas kaip paszeles: 
intužo, inirszo, už menkiausi 
nieką musza, talža Zose be jo
kios malones... Jau jo tokia ma
da: nieko nesako, nesibara, 
stacziai tik duoda insiuparo- 
jas... Visiszkai pabaigs mer
gaitei sveikata... Tyczia atėjau 
pas tamsta pasiszneketi.

— Ar asz turiu tėvui pasi
rodyti, kad nemusztu? — už
kirto Kižiene: — ar tamsta at
eisi prie musimįovA

mergaite... ( 
dėlto niekai 
sztu, nei b. 
ti... ji viena

— Ar tan 
timo — ma: 
Kižiene — (, 
kad ir mens 
kartais da ] 
jasi prie bei

— Kelis' 
prie Domi) 
prabilo Gal 
sikabines J 
muszti... kol

— Staczil 
Kižiene: -I 
cziausi pria 
liojote, trai 
te užmesti ■ 
szu akis apB

Taip ir ■ 
bobos, iki® 
teisino o ai 
žiene dra® 
u žme t i ne j® 
Gaigalien® 
galiono ne® 
rūstinti, /■ 
no germ® 
dama, du® 
1 a i'k i nda nM 
minkszt iii® 
žiene ar ifl 
gal isz a® 
verkti. Kil 
girdėjo 1® 
■paszokes®

— Ko® 
ko garbst® 
kaltas, tas ■ 
plempiate.® 
su žvake.' ®

szio?
Gaigaliene neiszturedama 

aszaru pradėjo verkti: — Užsi
pelnys ant muszio... — atkar
tojo: — ka ežia tamsta akis 
moniji?... lygu nežinai ir visas 
svietas žino delko musza... 
tamstos Domininkas suede

Girdėta Ant Ulyczios

— O kaip tavo ponui szia- 
dien Mikai?
— Ne kas, ponuli.
— O kas jam kenke?
— U-gi daktaras tvirtina, 

kad turi vandenine liga bet 
tai melagyste ba kaip asz 
prie mano pono tarnauju, tai 
da ne karta neregėjau kad 
mano ponas iszgertu norints 
viena stiklą vandens.

Daug yra tokiu įskotinin- 
ku kurie su kuinszczia skola no
ri atiduoti.

Vyge kurioje suposi žy
minis Indi jonu vadas Apashe 
Geronimo, randais! dabar val
džios muziejui Washington, D. 
C.

New Yorke 1940 mete, 
dingo 3,500 ypaitu, tarp kuriu 
radosi 2,864 merginos ir mote- 
res ir konia tris tokstancziai 
vaiku ir mergaicziu. Tik dalele 
tuju likos 'surasti.

SAU^E ” MAHANOY CITY. PA.

Iszūibždetis, akimis, ja varsty ti, 
kone pirsztais badyti. Zose tan- 

jAjj kiai tėvo sumuszta, mėlynėmis 
pažymėta, akys užverktos, už-

1 jis kaltesnis jo. tu bent keli: asz buvau ir asz 
lemegino nei pir- buvau... mane mylėjo ir mane...

Ka tuomet, sakytu Gaigaliene ?
Prie ko kabintusi?...

— Dabar tai jau inmanytu

tinusios, baisei iszbalusi, bijo
si ir ant ulyczios pasisukti. Nu
ėjus in bažnyczia nei ant 
szveritcriaus,
niekuomet nei akiu Domo ne
pamatė, niekur jo nepritykojo.

* *

nei
nei miestelyje

ru žodžiu užgau
taita...
Itos duktė, ar sve-
vistiek — rokavo I isz kailio iszsinerti — pridėjo
paežiai pasakysiu ■ Kižiene — kad tik kaip norint Vičnaryta sujudo bobos prie 
Įs lygiai kaltos... o ta savo merga Domui užkarti...
hltesnes... kabinę-1 matysis kaip su teismu... 
lioku... | Barbele girdėdama tėvu kal-
ykius atėjo Zose ba prisidėjo:
Įniko? — drąsiau. — Tegul Domas veda Zose ir 

gana... kam ežia gynioti... jis 
taip ja. mylėjo ir myli...

Nebent kvailys butu — juo
kiasi tėvas: — kas kita mylėti 
o kas kita vesti... Kame Gaiga
lo pinigai pasega mergai duo
ti, man plikos marezios nerei
kia...

.— Isz kur t;au bus pasoga, 
kad Domas plika paims? — 
susisuko Kižiene ant Barbelės: 
— Domas nieko neparnesz... tė
vas neturi isz ko...

Taip ir tam lygiai da roka- 
vosi, da galvojo Kižai. Pati da 
sziek tiek in mada rokavo nes 
jai netiek gaila Zosės kiek bau
gu tos neszloves Domui... Ge
rai butu kaip norint patyliais 
užtrinti ta painiava. Domui 
vesti Zose, po szunais, ar 
kaip?... Tėvas anei isz tolo ne
leisti vesti: iszspjaude Zose, 
iszniekino, Gaigaliene iszkvai-

|bu kalba kamaroje, lino... Gaigalas tik gerai daras: 
n tarpduri tarė: 
zia dabar žlembiate, 
Me?... tas suede, tas 
lūaip, tas taip... be- 

■g jus szvietete 
■Itais tokiu kalti- 
■bet kabintis, ži-

^■^Usiskiriant .pa- 
fetaeziai pasakysiu:

drąsiau 
■diene: — o jis in- 
■rinejosi o nei at- 
■uede.
■ pasakysiu — tarė
■ patys tėvai kal
ite... masinote, vi- 
®ete vaika, mane- 
lergai, kaip su mai- 
lauti... dabar beda, 
■m lygiai ginczijosi 
■viena savo vaika 
■rosios kaltino. Ki
lti szaudo žodžiais, 
Į verczia kalte ant 
I ir ant Zosės. Gai
lesiai, bijodama už- 
Įdžiu užgauti, taiki- 
p peikalbeti, verk
audama, guodžiojasi 
L antrosios szirdi su- 
L. Ant galo ir Ki- 
Įz gailesczio didelio, 
naudo, irgi pradėjo 
pas, inejas in trioba,

toges
bernui — kepure do kepure o 
merga — ko norėjo to ir gavo...

Gaigaliene lygiai su stipriu 
rože in galva, — paszokusi kar- 
sztai tarė:

— Kad taip rokuoji, tai nie
ko nebus, teismas turės nu- 
sprensti, kas kaltas ir kas tu
rės nukentėti... Asz norėjau ge
ruoju, .svieto nejuokinti, neszlo- 
ves nesukelti... nenorite — te
gul asz busiu kalta !...

Kižas nukido baisa:
— Na, Aa, na! netratek... 

duok keturis .szimtus pasogos, 
tegul ima Domas tavo mergai
te... Bus vilkas sotus ir avis 
sveika.

— Keturis szimtus! — susi
imdama galva Gaigaliene at
kartojo: — isz puses žemes ke
turis szimtus vienai sukiszti... 
o ežia kiti vaikai o palūkos... 
■slkolos... pats žinai...

Asz (be to neleisiu jam vesti 
— baigė Kižas: — ir man mer
gaites priauga ir kiti vaikai: 
Domas turi inneszti, plikos ne
leisiu imti... be keturiu szimtu 
neparves...

— O apterszti ir pamesti —; 
leisi?... Neiszlaidykit strypu, 
sunku bus surinkti... auginate 
ir patys mergaites... neduok 
Dieve prisieiti verkti kaip 
man...

Da patratejusi Gaigaliene 
iszejo.

— Kvailys paskutinis tas 
Domas — tarė Kižiene: — rei
kėjo mat insipainioti in tokia 
kosze... gali ir patampyti... o 
ta neszlove...

— Plepi tik niekus — užkir
to Kižas: — kame jos liudyto
jai ant teismo? Kas prirodys 
tikrai, jog Domas kaltas ?... An
tra puse vertus, galima liudy
tojus gauti prieszais... pasaky-

mergas lupti prisiminant vi
suomet reikia. Barbele mėgino 
da užstoti už Zose bet tėvas 
pamieravo jai kumszczia in 
dantis — turėjo nutilti ir pra- 
siszalinti.

Vakare Zose pritaikinusi vie
pia motina greitai ome klausti: 
ka girdėjusi pas Kižiene?...

— Ka tu, vaikei, padarysi 
tiems judosziams — galva lin
guodama rokavo Gaigaliene:-— 
pati kaip pati, žinoma moteres 
szirdis, net verkti pradėjo... O 
tėvas — kur tau leis vesti Do
mui... be keturiu szimtu, sako, 
o nei isztolo neleisiu...

— O Domas?... Domas ka sa
ko?...

— Nemacziau to velnio, nei 
akiu neparodė... Ko tu nori? — 
atsiduso motina: ir jis ir visi 
tave pakaltins... bet ir teisybe 
malžne... Kiek asz tau kaliau: 
neleis jam tavęs vesti, neleis... 
neužsidek.

— Kad tik man pasimaezius 
su juomi, kad tik pasznekejus 
— karsztai pertrauke Zose: tė
vai, žinoma, neprileidžia... o 
jis, žinau, kitaip mano... Kiek 
jis man sykiu prisiekė, ražan- 
cziu bueziavo, žegnojosi, jog 
niekuomet nepames manės... 
jam pinigu nereikia, saike, bile 
tik patinka, -bile tik po szir- 
dies... tėvo nežiuręs, -sake...

— Vyras szneka ar szuo lo
ja — užkirto motina — o labiau 
toksai svieto perėjūnas, isz- 
tvirkelis, bjaurybe...

— Ne, mamyte! jis ne toks 
bjaurus — užtarė Zose: jis ne
mainys savo žodžio... mes susi- 
rokuosim...

— Sugaudysi tu vėjus po 
laukus... pasidžiaugsi... — už- 

; baigė motina.
Kaip Gaigaliene pasakė, taip 

. ir invyiko. Kiek ta Zose tykojo 
i susieiti Domą, kiek jo nusisu

kę nors pasiszneketi, nors pa- 
siguodžioti... bet tas isztolo nuo

■ jos lenkėsi. Namie po laukus 
s nebuvo kaip Zosei ji gainiotis
■ ar paskui lakstyti. Kaip tik Zo-1
• se 'kur in lauka koja iszkele,
■ tuoj visos bobos užninka'
• i

*
TARADAIKA g

Niekas jus tada nepaguodos, 
Nenorės pažinti niekados, 
Kaip nuo kokios pavietres 

szalinsis,
Vis'ok-ėis niekais pramins, 

Mano rodą gera, 
Mylėkit savo vyra, 

Nuolatos ji ipaguodokit, 
Ir jo neapgaudinekit.

Vai Tie Žydai!

viena kitos lakstyti, juoktis, 
sznibždetis:

— Susismulkino Gaigalo Zo
se... szia uakti susismulkino...

Painacziusios sena Turskie- 
he einant tuoj apstojo bobos:

— Ka ten sugavote? Ka. tu
rite — bernas ar merga parbė
go?

Senelei to ir reikėjo — pra
džiugo gavusi proga paplepėti, 
pasigirti:

— Sunu, smm sugavome... — 
užganedino bobas pasakiusi, 
bet savo tese toliau: — Kiek 
privargau, ruteje, neduok Die
ve! Per visa naktele galavosi 
rūtele... per nago1 juodymą vos 
iszgelbejau... kgdne asz, rūtele, 
jau butu 'ta naiąge ant lentos. 
Kūdikis, rutej 
kele... Galvyte 
tas uparoezius 
damas, rūtele, 
neiszvare... 'Sa 
tu turi duszia, 
tėte, atsakysi p|iesz Poną Die
vą... O to vaiko 
tele, Kižo Domii isz akiu isz- 
luptas... rūtele.. Kaip nuprau- 
siau — Domas o Domas... Tė
vas isz apmaud>, rūtele, pasi
kinkęs in maluni iszleke... Mo
tina nei laszelio rūtele, nei li
gonei neturėjo... tuszczia szir- 
dis, rūtele, nei kuo atsigauti 
nabagei... Man, -utele, kad ir 
nėra -- tiek ii—ivt.

Be atdusio szixapejo bobele, 
klausytojoms nusibodo “rūte
le,” viską jau mžinojo, eme 
skirstytis szalin ir bobele .sau 
nukrupsztino. i'pliau ka pasi
tikusi vela ta pati pasakojo.

Bobeles sužinciusios jog Gai
galo nėra narni:, sumaniusios 
koki reikalą kke pasižiūrėti, 
persitikrinti, . i 
Viena in torie 
metusi nulakin )

— Sze tau ki 
kosztuve, — 
Gaigallionei — 
truputi — o ’t 
kaip Zosei?

— Acziu! acjiu! Sztai kama
roj Zose kirk’nasi... pasižiū
rėk...

Kita altbejusi buteliuką 
traukdama is; kiszeoiiaus ta
rė motinai:

— Girdėjau praszmen'tini 
turi? Gal kumeles neturėjai? 
Mano sztai bilvo la-szelis... Su- 
szildyk riebiai su sviestu 'tai 
nabagei, juk szirdis do szirdis, 
kaip ir bobos... szontu ar tu-

Peržiūri Amerikonisz- 
ka Dirbtuve Eroplanu

u kaip tik mu- 
melyna, rūtele, 
tėvas bedaužy- 
kuo isz svieto 
iau, rūtele, ar 
iudosziau... ru-

janaszunas, ru-

aip su Zose? 
Qe sviesto in-

leii atbogenau 
gire kiszdama 
gryt sumusziau 
fou klauso:—■

Kita pyrago papen'ti atbogi- 
no o kiekviena lindo prie Zo
sės, paglostė, paguodžiojo Ki
žo Domą pakeikė ir kiekviena
vaiko pasižiurėjo, pakilnojo,1* 

Kaikurios inspe j o★ 
v Bnmn 'nnn.a.sizns o l Ą

Ar žinote rūteles, nubodo man 
važinėti, 

svietą nuolatos sznipineti, 
Visokiu žinių rinkti, 
Kad gana pririnkti, 

Po svietą tik zu ir zu, 
Begu nuo tu kacziu, 
Moterėliu asztriu,

Ir nepadoriu.
Merginos man pasilsio ir 

neduoda, 
Daugiausia darbo užduoda, 

Kur tik pasisuku, 
Girdžiu visokiu pasakų.

Szai vėla mano reidio su- 
'barszkejo, 

Mano meisteris net szokinejo, 
“Argi tos mergieos jau niekad 

nenustos,
Ir neturi jokios sarmatos, 

Rengkis tuojaus in kelione, 
Be jokios malones, 
Apsirengk gerai. ’ ’ 

Paėmiau maisto gana, 
Nukeliavau in Miczigana, 

O kad balius ten buvo, 
Mano kojos in ten užkliuvo, 
Mergicas kėlės iszvariau, 
Su koezelu pamokinau, 
Kaip in miestą pribuvau, 

Kėlės tokias užtikau.
Kelios mengicos in sale atėjo, 
Tuojaus prie vyru priėjo, 
Nosis taip dideles turėjo, 

Kad lubas dasiekti galėjo, 
Kaip pelėdos iszrode, 
Ilgus liežuvius rodo.

Negalėjau ilginus iszlaikyt, 
Nuo piktumo susilaikyt, 
Bet surinkau žinių gana, 

Ypatingai apie viena ragana, 
Apie kuria vėliau padainuosiu, 
Su koezelu gerai pakoeziosiu.

* * *

O

Oro marszalka Billy Bishop 
(ant deszines) prisižiurineja 
kaip Amerikonai dirba ero- 
planus dirbtuvėje Douglas, 
Santa Monica, Calif. Jis sto
vi su Donald Douglas, prezi
dentu tosios dirbtuves.

Aukso Varpos
—• Visus savo darbus atli- 

kie vardan Teisybes, nes tik to- 
'■ na-ji sut eikia tau laime ir 

sivedima.

Kiek kari 
gundąs tiek kartu p 
la, o aniolus sulinksml 
va garbini.

i pek- 
r Die-

—■ Visame esi lygus tam, 
kuri niekini ir neapkenti, del 
to, ’apie anuos piktai kalbi kad 
esi pats piktesniu.

Vai jus Pittsburgo moteriukes, 
Kelios kvailiukes,

In taja tamsia vieta neeikite, 
Tuojaus paliaukite,

Ba tai yra bjauri vieta, 
Ir nejuokinkite svietą.

Locnininkas ant jus laukia,
Ir palicija jau suszauke, 

Ant jus kilpas užstate, 
Vardus visu pristatė, 
Su jusu vyrais ateis,

Ant jus užeis.
Ir asz in ten žadu ateiti, 

Kada ant jus ketina užeiti, 
Visu pravardes suraszysiu, 
Ir in “Saule” patalpysiu, 
Tada visas svietas apie jus 

žinos,
Ir puikia dainele dainuos, 

Kur tada isz sarmatos dingsite, 
Kada kozoje subrinksite,'

L. Totoraitis isz South Bend, 
Ind., raiszo: Prisiuncžiu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti 
“Saule” kuri mane labai sura
mina ant szio svieto. Kad ju
mis Dievas prailgintu amži, 
darbuotis kuodaugiausia del 
Lietuviu labo ir kad turėtu
mėt kuodaugiausia skaityto
ju ir geros sveikatas ir pajėgu, 
ir kad Dievas jums duotu stip
rybes jus darbuose o priek tam 
ir dideles kantrybes nes jusu 
darbas reikalauje dideles kan
trybes.

★
★ 
★

ipavarte...
jog in Kižo Domą panaszus o į 
visos vjetnu balsu rokavo:

— Toks menkutėlis, 
lengvutelis, smulkutėlis 
duok Dieve, kad augtu kudi- j 
kis: bet reikia skubėti 
krikštyti del visoko...

* * *
(TOLIAUS BUS)

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Vagone važiuojent in Fila- 
delfije in suda, saliunin'kas isz 
Shenandorio pasiėmė sau už 
liudintoja Žydeli, Moisze Su- 
pergrosz, kuris ketino liudyti 
jam peižengime tiesu už parda- 
vinejima arielkos be laisnu. 
Saliunin'kas isztrauke szmota 
“somer sasiez” ir užklausė Žy
delio:

— Gal Moisze paimsi szmo- 
teli?

— Ne, man to nevalo, 'ba 
tai ne Itrefna, — atsake Žyde
lis.

— Na tai pats suvalgisiu.
įSaliuninkas pavalgė “ somer- 

sasiez,’ po tam isztrauke bon- 
kute arielkos.

— O gal iszgersi szitos 
arielkos ?

— Tu labai geras žmogus, 
bdt, mums Žydams ne vale val
gyt! ne gert kas yra netrefno, 
gal tik tada, kada mus kas prie 
to priverczia.

— Jeigu taip, tai gerai,— 
kalba saliunikas, isztrauke už- 
provyta revolveri, kerszina Žy
dui.

— Gerk, arba szausiu!!!
— Uj, kokis tu kvailas, 

kam tu man ne kerszinai priesz 
tai, kada davinejai “somer 
'asicziui?!” ;

Arielkos Žydas iszsigere ir 
net apsilaižė.

— Ka vienas kvailys paga
dina, tūkstantis protingu nepa
taisys.

i arba pradžia 
SKAITYMO i

★
i . ..ir...

RASZYMO I
—■ Pagal paskutini surasza 

ta'i Suvienytose Valstijose ran
dasi 360,845 mylios geležin
keliu.

★
64 pus., Did. 5x7col. | 

Tiktai, 10c

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR, MALDA...

Motinos SzvencM ¥ ¥
★ 
* *toks

__ 1 ★
t

11 pa- ★

¥ ¥ 
¥

¥ ¥

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

*
¥ ¥ 
¥ 
¥ ¥ ¥ ¥

¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥
¥ ¥
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SAULE

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriat 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos J , 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

A’



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Isz Visu Szaliu Meksikoniszki Daktarai Mokinasi
Amerikoniszku Budu

—• Ketverge pripuola haž- 
nylinis aipvaikszcziojimag In 
Dangų Inžengimas V. Jėzaus. 
Miszios Szv. Juozapo bažny- 
czioje ta diena bus laikomos 7, 
8, 9 ir 10 valandas.

— Pasirengimai yra daro
mi del Užbaigimo Metinio 
Mokslo Szv. Juozapo parapiji
nėje mokykloje. Seserys paren- 
gineja mokinius kurie už
baigs mokslą su 'tinkamu pro
gram!®, kuris bus laikomas Ne
dėlios vakara, 8-ta diena Birže
lio (June), bažnytinėje svetai
nėje, 7:30 vai., D.S.T. įneši
mas tiktai 35 centai. Tikietai 
bus pardavinėjami už keliu 
dienu per mokinius. Suszelp- 
ki'te per pirkimą tikietu o to
kiu bu'du prigialbesite apmo- 
keti kasztus tojo vakarėlio. Vi
si Ikviecziami atsilankyti ant 
taip puikaus vakarėlio.

—• Jurgis Wargo, 35 metu 
isz Vu'lcano Nr. 2 peczes, likos 
uždarytas pavieto kalėjimo už 
dinamitavima automobiliaus 
kuris prigulėjo prie Samuel 
Williams, praeita Petnyczia. 
Wargo apleido butlegerine 
skyle ir atidaro kita, o kitas 
vardu Bowman užėmė apleista 
skyle ir pradėjo kasti isz ten 
anglis ant ko Wargo pasiprie- 
szino. Wargo tada dinamitavo 
Williamso automobiliu kuris 
isztraukinejo anglis isz skyles, 
sudaužydamas automobiliu ant 
szmotu.

—• Aplinkinei anglinei but- 
llegerei iszejo ant streiko spir- 
damiesii daugiau pinigu už an
glis kurias iszkasa isz skylių.

---------------- U
New Philadelphia, Pa. ’ 

Nedėliojo atsibuvo Sodalie<,rap 
suvažiavimas isz viso pavieto 
an't kurio dalyvavo daugiau 
kaip 400 delegatu isz asztuoniu 
parapijų. Puikus programas li- 
kok iszpildytas kuriame daly
vavo daugelis žmonių.

Minersville, Pa. — Per nu-

SAPNAS ISZSIPILDE

Brazilietis Su Pagialba-Į 
ba Sapno Surado Seno- 

viszka Skarba
Quilliacallo, Brazilija — Net 

tris kartus sapnavo Luggi Gas- 
tre, buk jam pasirodė sapne 
kokis tai kunigas Jėzuitas zo- 
koninikas, kuris jam iszaiszki- 
no ir parode yieta kur randasi 
paslėptas didelis skarbas per 
Jėzuitu zokininkus, kada juo
sius iszvare isz fenais Holand- 
eriszki gyventojai. Buvo tai 
laike pusamžiaus septyniolik
tam szimtmetyje.

Ga’stre is!z pradžių netikėjo 
tuszcziam sapnui bet kada jam 
prisisapnavo tas pats sapnais 
trecziu kartu ir aiszkei mate 
vieta kur jam zokoninkas pa
rėdė paslepia skarba, pasiėmė 
su savim gera dranga ir abudu 
nusidavė in kalnus jeszkoti to
sios vietos. Sugryžes isz kalnu 
parode dvi tobliczias, kurias 
surado kokioje tai urvoje, nes 
valdžia dagirdo apie jo nusi
davimą in kalnus jeszkoti tojo 
skarbo, beit valdžia nepasake 
air surado skarba ar ne.

Vėliaus valdžia iszsznipinejo 
buk G astre, kuris buvo labai 
vargingu darbininku, dabar 
turi 20 tuiksitanczius doleriu, o 
jo draugas pasakė kad Gas- 
tre surado daug 'brangiu daly
ku ir auksiniu senoviszku pini
gu paeinancziu nuo keliu szimt- 
meoziu, bet tosios vietos negali 
atsiminti, o gal nenori iszduoti 
sav6 J’- ugo slaptybe, kuris pa- 

. .,u,ra^įu iskarbii.
X1?' ve . __________

Į tukstanr
T.WSZKI

'Sj CZEKISTAI

Piivertineje Moteres 
Ant Paleistuvystes Ir 
Kankina Jeigu Ne-

Dabar Yra Kareiviu Amerika Paskolino

J*>HN KOVAL
K V I E T K I N I N K A S..

g SZI BANKA YRA NARYS
§ Federal Reserve System 

TE1PGI IR
y Federal Deposit Insurance 

Corporation
5 ------$------

I
 Union National Bank 
Kampas Main ir Centre St. 

MAHANOY CITY, PA.

Kvieti pej y;so^įu Pareikalavimu X
•o. Žemausias Prekes

kritima augliu butlegerinese 
skylėse likos užmuszti du dar
bininkai, Stasys Toczak, 50 
metu, likos užmuszitas skylėje 
kurioje jis dirbo ir Metro Masz- 
lana, 50 metu, kuri paskandino 
kada vanduo insigavo in skyle 
netikėtinai.

ŽINUTES

Columbus, Ohio — Septyni 
kariszki lėkiotojai likos už
muszti eroplanu nelaimėse ne
toli czionais. Visi iszleke isz 
Dayton stoties.

Gloucester, N. Y. — Trūkis 
iszveže 168 Italiszkus laivorius 
nuo užgriebtu laivu in Fort 
Missouri in kalininku abaza.

Washington, D. C. — "Asz 
Esmių Amerikonu” diena bu
vo czionais apvaikszcziota isz- 
kilmingai kurioje dalyvavo 
apie 70 tukstaneziai žmonių.

pasiduoda
London, Anglija.— In czio

nais likos piriteiunisitos privatisz- 
kos žinios isz Rusijos buk Niz- 
ne Udinsko likos suimtas vir- 
■szininkas tremtiniu nuovados 
czekistas Pogorieff kuris trem
tines moteres versdavo turėti 
su juom įsantik'ius ir būtie jo 
sugulovėmis..

Tojo Czekisto name likos su
rastos dvi moteres, kurios vir- 
szininkams pasakė, kad jos bi
jodamos Pogorieff o kerszto, 
buvo priverstos gyventi su 
juom ir sykiui būtie jo tarnai
tėms. O kada atsisakydavo, 
tai kerszino aresztu, plakimais, 
atėmimu apatiniu ir virszuti- 
niu drapanų ir neduoti 
maisto per dvi ar tris dienas.

Jau 42 tremtiniu nuovados 
moterys papasakojo virszinin- 
kams apie savo priverstina 
draugavima įsu Pogorieffu, a- 
pie jo žveriszka pasielgimą įsu 
moterems atsisakiusioms ipasi-

Boston, Mass. — F. D. Roose- 
veltas, sūnūs prezidento, ran
dasi ligonbuteje sužeistas pa
vojingai automobiliaus nelai
mėje, kada guminis ratas tru
ko.

duoti jo pageidimams ir apie 
nužudymą dvieju vyru kurie 
negalėjo nukensti žveriszku 
persekiojimo tojo iszgamos.

Sykiu su Pogorieffu likos a- 
resztavoti ir kiti virszininkai, 
kurie taipgi naudojosi tremti-

Little River, S. C. — Per nu
skendima ekskursinio laivo, 
Nedėlioję, 7 žmones nuskendo. 
Ant laivo radosi apie szimtas 

kkursininku.

nems moterimis b jaunei.

—■ Kožna minuta gelton-li- 
ge užmusza asztuonis žmonis 
Indijoj.

well Field, Ala. 4
Kiniszki virszininkai su A-

Dick Chapman, tautiszkas 
szampionas golfo (ant kai- 
reses) yra sveikinamas per 
generolą Walter Weaver, 
kada instojo in kariuomene 
pribūdamas in abaza Max

Drutas Žmogus merikonaš pasirasze ant pa
skolinime^ Kinams 50 milijo
nu dolerh kad už tuos pini
gus nusipirkt galėtu reika
lingus ginklus ir maista del 
Kincziku. Ant paveikslo ma
tome sėdinti Henry Morgen- 
thau, valdJszka iždininką ir 
T. V. Sooag, pasiuntinį isz 
Kinu o sttvintis yra dakta
ras Hu Shih, Kiniszkas am
basadorius

Laimėj) Apsaugos 
Kuntesta

Meksikoniszki kariszki daktarai ana diena pribuvo in 
Chicaga kad mokytis Amerikoniszku budu gydymo. L. TRASKAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
*20 W. Centre St. Mihanoj City

;c
k

X

ni _______
Nutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvi i.. , . t j x • tr • • * +s igonbucziu, Laidotuvių, Kapmu ir t. t.
A kreipkitės pas JOHN KOVAL

■ | Telefonas 764
616 W. 7entre , Mahanoy City, Pa 

► A A ♦
' A A a ♦ a

— Kalininih ai ,. . , . .. v Amerikonisz-kuosia katelių . . n. ,, . , , ,fhsia iszdirbapo deszimt's doU' 
lumbes ir audė ir u vei ies

— Laike žmogaus susiju
dinimo jio szirdis praleidžia 
po deszimt'S galonu kraujo kas 
minuta.

—$1.00 Vertes J^nygu Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplaikysite i^ygas pcr paczta
Adresuokite: SAULE PUBLISI KG CQ Mahanoy City) Pa

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

404 
50'3

— Ar žinai, vakar musu 
miestelyje buvo tokia vėtra, 
kad sulaužė kelis medžius ir 
parvertė keturis namus.
— Tai nieko. Musu mieste
lyje vėtra nunesze visus na
mus, iszrove didelius me
džius su szaknimis ir nune
sze visus gyventojus už keliu 
myliu.

— O kas su tavim dėjosi?
— Man nieko neatsitiko ba 

spėjau pagriebti už medžio.
— Juk sakei kad vėtra nu

nesze visus medžius.
— Ta medi neiszrove ba 

asz ji laikiau!...

Geri Pamokinimai

—■ Jeigu smagius czevery- 
kus dėvėsi tai visus kelius 
minksztus turėsi.

—• Jeigu dirbdamas, pinigą 
czedinsi, tai ant senatvės nede
juosi ir da vargsza suszelpsi.

— Jeigu dirvos ne arsi, tai 
duoneles neturėsi.

— Jeigu gulėsi, tai nieko 
neturėsi; ant ryt neatidavinek, 
tuojaus dirbt pradekie.

—■ Jeigu "Saule” skaitysi 
tai ant 'senatvės pinigu turėsi.

Gubernatorius R. A. Hur
ley, isz Connecticut, apiaike 
pirma dovana už saugiausia 
važinejima autcmobileis, jo 
valstijoj isz visu 48 valstijų. 
Tasai kontestas buvo laiko
mas 1,281 miestuose, visose 
valstijose ir pasirodė kad 
Connecticut turėjo mažiau
sia automobiliu nelaimiu 
1940 mete.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine .uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

t.f.) Mahanoy City, Pa.

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

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

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado 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.................................... 25c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
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. 25c

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

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

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

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ii* 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

LŽi.Doras gyvenimas; Xt.
mybe; Vargingo žm<jfln'ivers*'a links-1 
užeiktos karaliaus d į ’ 
kuris buvo protinges^ 
61 puslapiu . .... it

No. 127 Trys is ci’.........••-lai
te pustyniu; Pelenic^jios apie Duk- 
Vargutis ir Skuputis. ce > btol6'

No. 128 Dvi is+ af' 60 pus- 15c 
mieras ir apie Bdsas^ ' apie Valdi-

No. 129 Ketuletas • pus- 15c 
Ketvirtas prilak" “i.=,'Z.iTrb0S ap*e 
tojei in Szventa vo; Keliau-
nus prigauna, ili mu-ru

No. 132 Trys
rius isz valenczijos; jvožnas daigtas

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
, u.s sunu; Trys Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
p’^Kters; Jonukas rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

i už savo poną nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunuk, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepė- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli

25c
.ngio-111'* 2

turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
tnas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu %........................................... 15e

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

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. Baušnie 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu.......... 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszd; 
Geras Medėjus............................. i ,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 pili- 
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 paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c

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

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

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

Adresas: I
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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