
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAI

An American Newspaper published in the Lithuanian Lansrua<?e, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

SAULE PUBLISHING CO..
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY; PA. U. S. A.

*|A 1 tel / (ItTEBKD . f THE MAHANOT CUT, FA., \
nu. I \FOST.OFFICK ii 8KCOBB CL.SH HAIL MATTIE.) MAHANOY CITY, PA. SAUSiS, PETNYCZIA 3 1947 (JANUARY, FRIDAY 3, 1347)

—1-- , T ------------- --- ,---- ,
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metama;
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 Yz Metama

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA.

V. L. Boczkowskl, Ęditor ai

U. S. A.

58 METAS

KARO STOVIO PABAIGA
Isz Amerikos
20 MILIJONU
BUSZELIU BULVIU

< SUPUVO

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia supirko visu ūkininku 
bulves ir da jiems prižadėjo 
kad valdžia visas bulves isz j u 
nupirks. Bet niekas nesitikėjo 
kad sziais metais bus tiek daugi 
bulviu. Apie 100,000,000 bulviu 
daugiau atsirado negu valdžia 
tikėjosi. Tai valdžia pasiuntė 
525,000 buszeliu in Europa, bet 
daugiau negalėjo siunsti nes 
bulves siunsti atseina labai 

vangiai nes jos greitai supuva.
Nąr valdžiai szitas bulviu

A kasztuos daugiau negu
i 0,000.

> Ižia stengėsi tas bulves
a ti bravorininkams ir ki-
■ ts biznieriams, bet nepasi- 
BĮke. nes ūkininkai nepavelino 
Rudžiai tas bulves pigiau par- 
B**- vietoj kad pigiau vi- 
■ms tas bulves pardavus, val- 

Kia leido toms bulvėms suputi 
■r dabar turi visas iszmesti.

SZIOS MADOS 
LIŪLIAVIMAS

Nepriklausomybes Diena Japonijoje

*

kad ji su Frank J. Luggi gyve
no, nors jos vyras yra vaiske. 
Policija ja suaresztavo. Frank 
Luggi pats buvo kalėjime kur 
jis iszsedejo asztuonis metus už 
vagyste. Policija sako kad, ne
galima žinoti, Įrodei jis buvo, 
nužudytas? Bet jie spėja kad 
ežia buvo pavy( o ar kerszto 
darbas.

ISZKASE SAVO
DUKTERS LAVONA

Prezidentas Pa
skelbė Kad Dabar

KarasUzsibaige

bet ir 
algos

Dabar Reikia Kad Prezidentas 
Su Kongresu Patvirtintu Nau

ja Instatyma; Automobiliu
Unijos Darbininkai Turi 
Sum^eti Po Doleri

BRIDGEPORT, N. J. — Po
licija jieszko John Allen James 
35 metu amžiaus inžinieriaus, 
kad jis pasiaiszkintu ir pasaky
tu ka jis žino apie savo žmonos 
nužudymą. Jo žmona, Hermine 
James buvo užmuszta, jos gal
va buvo perskelta ir paskui ji 
buvo darže pakapota. Jos tė
vas Siegfried Vcjįjj 
vo dukters lavor 
že.

DU VYRUKĄ

ado sa- 
a dar-

lomybes Diena, 
savo nepriklau- 
nerikos valdžia 
a konstitucija

Straiku

ndens) buvo ant.

lefona

Tze policijai.

Japonai apvaikszcziojoja- ja, 
vo kraszto Nepriklausomy 
Diena. Čzia vienas isz 
marszuoja per Tokyo 
iszkilmingai visi a

szautas kai jis sustojo na paikiau
o duriu iszsiimti isz ki- per

Pasivogto Automo 
liaus Nelaimėje

f r • — 

TRENTON, N. J. — Penkių 
menesiu jaunumo mažoji Mary 
Ann Murphy dabar sau ramiai 
guli Mercer ligoninėje, kai jos 
tėvai randasi kalėjime. Ana 
nakti jos tėvas ir motina paliko 
ja namie su maža mergaituke, 
kuri turėjo kūdiki prižiūrėti. 
Ta maža mergaituke užmigo 
prie mažosios Mary Ann, ir 
penkių menesiu Mary Ann pra
dėjo verkszlenti ir verkti. Jos 
tėvas paliko savo žmona sialiu- 
ne ir parėjo namo apie vidur
nakti pažiūrėti ar viskas tvar 
koj. Kai penkių menesiu Mary 
Ann nenustojo verkszlenus, jis 
ja nutildė: užsmaugdamas irjžiavoper Bloomfield, polici
jos rankutes apdegindamas su1 j antas Emil Soldak norėjo juo- 
degancziu cigaretu. Paskui jis'du sustabdyti tik del laisniu 
vėl nuėjo in saliuna ir ten visa patikrinimo, bet jiedu nesusto

jo. Paleido ta automobiliu visu- 
smarkumu ir kai per greitai va
žiuodami, negalėjo automobi
liu suvaldyti ir davė in stulpą, 
ir užsimusze.

gĘINGTON, D. C. — Nors jau dau 
praėjo nuo to laiko, kada prie
iti, bet iki dabar Amorikoe 

vo karo stovyje. Reiszkia, iki daf 
uvo pasirengus ir ingaliota kariszl 

vesti ir palaikyti. Dabar Truman;
Ibe kad toks kariszkas stovis Amerikoj 

baigtas. Per kara ir iki dabar, Prezidentas ga
lėjo pats be Kongreso vesti tvarka ir inneszti 
instatymus, Kongresas galėjo visai nesiklausti 
Prezidento ir savotiszkai viską valdyti ir tvar
kyti. Szitokia tvarka buvo labai reikalinga per 
kara, kada nebuvo laiko pasitarti. Bet dabar, 
kai Prez. Trumanas paskelbė kad kariszkas sto
vis yra panaikintas, tai viskas po senovei bus da
roma ir tvarkoma. Szita permaina pavienius, 
paprastus žmones beveik visai nepalieczia apart 
to, kad dabar jau valdžia negali užimti fabriku, 
kasyklų ar kitu reikalingu bizniu, jeigu tenai isz- 
kiltu straikos. Tokiam žygiui dabar reikia kad 
Kongresas su Prezidentu teisetinai innesztu ir 
patvirtintu Nauja Instatyma. Visiems szitiems 
naujiems panaikinimams ims apie szeszis mene
sius pakol viskas bus po senovei.

is 
viui (pa- 

žmona įsiva
žiavo in New York miestą pas 
ji. Paskui jis iszejo, sakydamas 
kad jis eina ant paczto paleisti 
laiszka, ir visai nebesugryža.

Tėvas atėjo ir visur savo 
dukters jieszkojo ir nerado. 
Paskui jis patemijo kad szuva 
darže loja ir net staugia. Isz-1

'akta. Keturi szuviai aiszkino, kad j
revolverio pasigirdo ir 

tank J. Luggi krito negyvas. 

Jis dirbo in du saliunu kaipo 
szinkorius ir dabar policija

Policija rado kad ji ja
mirus apie tris dienas, jo
va buvo perskelta. Polisų
gali surasti priežasties del sz 
tos žmogžudystes, bet mirusios 
moteries tėvas sako, kad jis ke
lios dienos atgal buvo gavės 
nuo savo dukters laiszka ku
riame ji prasze kad jis atva
žiuotu, nes ji negali su savo vy- 

, . . --------- ------------ „ i-iru sugyventi. Jiedu buvo ženo-
I kambaryje moterį, vardu Mrs. fcje3 įn darža jis pamate kad ten! ti jau trylika metu ir rodos la- 
Elaine Hayes, 23 metu am- ' neseniai buvo kas ar iszkasta bai gražiai sugyveno. Policija 
žiaus. Ji policijai pasiaiszkino ar užkasta nes naujos drėgnos dabar jieszko jos vyro.

EAST ORANGE, N. J. —
Du jauni vyrukai pasivogė au- renka visus jo draugus ir drau-j 
tomobiliu, ir kai policijantai ges ir tikisi kad jie daug ka iszi 
pradėjo juos vytis jie taip; ju sužinos. Policija rado jo1 
smarkiai važiavo kad negalėjoj 
sulaikyti savo automobiliu ir 
pataikė in stulpą, ir užsimusze.

Vaiku vardai: William Vale
rius, 17 metu amžiaus, isz Ne
wark, N. J., ir jo draugas Jo
seph L. De Haven, 18 metu am
žiaus. Policijantai sako kad tas j 
automobilius buvo pavogtas isz 
Newarko, Gruodžio (Dec.) 23 
diena, nuo Sidney K. Simon. 
Jauni vagiai permaine automo- 

( biliaus laisnius. Kai jiedu va

Mokinasi Apie Pro-tevius

nakti gere ir baliavuojo su sa
vo žmona ir draugais.

Kai tėvai parėjo ar parstra- 
paliojo namo jie rado savo duk
rele visai tyliai gulinczia vyge- 
je. Ji taip tyliai ir tykiai sau 
gulėjo nes ji buvo taip primusz- 
ta kad ji buvo be sąmones. Jie
du iszsigando ir pasiszauke sa
vo szeimininke, kuri atgaivino 
mažute ir paskui paszauke po 
licija.

Abu vyrukai jau kelis sykius 
buvo suaresztuoti; Valerius bu
vo ka tik neseniai paleistas isz 
pataisų namo, Jamesburg, N. J. 
O De Haven už kito automobi- 
liaus pavogimą Liepos mene
syje 1945 buvo paduotas in pa-
taisu namus Annadale, N. J.

A f SKAITYKIT BARTENDERIS
“SAULE” NUSZAUTAS

PLATINKIT! I CAMDEN, N. J. — Frank J.

DETROIT, MICH. — Auto-1 pakels darbininkams algas. 
Vesti straikas ir eiti in teismą 
kasztuoja daug pinigu. Reisz- 
kia dabar darbininkai ne tik ta 
doleri turi užsimokėti, 
vėl neteks “Piedžiu,” 
kai vėl sustraikuos.

jlJ-Lj X rivl X j 1VXXVXX, 1 **14uU“į 

mobiliu Unija, niekam niekas 
nesakius ir nieko nesiklausius, 
paskelbė, kad Visi Darbininkai 
turi in Unijos Iždą sumokėti 
po doleri daugiau. Visi darbi
ninkai turi ta doleri užsimokė
ti pirm Vasario, (Feb.) pirmo,
jeigu ne tai bus isz darbo pra kaulėje” jau daug sykiu

Edison Institute mokyk
loje, Dearborn, Michigan vals
tijoje, asztunto skyriaus moki
niai mokinasi kaip ju pro-te- 
viai dirbo ir gyveno kai ežia in 
Amerika atvažiavo. Jie per dvi

sanvaites mokinosi kaip isz 
rastu, medžiu pasistatyti sau 
namelius ir kaip visus kitus 
darbus be jokiu maszinu atlik
ti. Po kairei Peggy Anne White 
su senoviszku rateliu verpia,

taip kaip moeziute verpdavo 
Joseph Eschback malkas kerta 
su senoviszku kirviu, o Patri 
oia Hoedl sviesta daro.

varyti, sakti gaus. Unijos va
dai pasiaiszkino, kad tos ekstra 
mokestys eina in fondą del 
straiku. Vadai sako kad jie jau 
mato kad reikia kitas straikas 
iszszaukti jeigu fabrikantai ne

buvo raszoma kad darbo žmo
gus už visas straikas pats užsi
moka, bet ir mes nesitikejome 
kad taip greitai ir taip aiszkiai 
tie musu žodžiai iszsipildys.

----------- *---------- '
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Visi tie gandai ir tos kalbos 
kad Prezidentas Trumanas ne
stos in kandidatus • ateinan- 
cziuose rinkimuose del Prezi
dentystes, yra tuszezios. Prezi
dentas Trumanas myli savo 
darba ir vieta, ir jis baisiai už
pyko ant Fulbright, kuris pa
tarė jam pasitraukti isz savo 
vietos kai Republikonai beveik 
visur laimėjo per pastaruosius 
rinkimus.

Yna tokiu, kuriu dabar stato 
ar nori statyti Generolą Eisen- 
howeri in kandidatus del Pre
zidento vietos. Demokratai ir 
pats Prezidentas Trumanas 
renlgesi paskirti Generolą Ei- 
senhoweri kaipo Amerikos 
Sekretoriaus inpedini, jeigu 
Sekretęrius Byrnes susirgtu ar 
pats pasitrauktu. Bet dabar del 
tu gandu ir paskalų, Generolas 
tos vietos negaus!

Mainieriu straikos jau užsi
baigė. Beveik negalima pasa
kyti kas ežia szitas straikas lai
mėjo arba iszgrajino. Bet, szi- 
tiek visi mes žinome: ‘ ‘ Mainie- 
rys pralaimėjo, pragnaijino, nes 
jis nieko negavo ir visa pede 
prarado. ’ ’

gus ! Tokiam tai ir mokslas ne 
u'ž dyka! Tokio mokinto dakta
ro mes jau seniai, seniai jiesz - 
kojome. Dabar visi mes pypkių 
pipsetojai ir pypkoriai galime 
sau ramiai savo pypkėmis pip
sėti ir szznapseliu tuos durnus 
nuplauti. Ir taip darydami mes 
žilos senatvės susilauksime; 
juk mums garsaus Universite
to da garsesnis daktaras taip 
pataria. Žinoma, viskas turi 
būti su czienia, su saiku; nega
lima jau per daug ir per tankiai 
szitokias gyduoles vartuoti. 
Patariame savo draugams pyp
koriams' daugiau nesurukyti 
kaip švara tabako ir neiszgerti 
daugiau negu viena bonka 
sznapso ant dienos.

DOVANOS PASZEL- 
PAI LAPKRICZIO 

MENESI

ga.

“ Jeigu praseziokelis mane 
pagirs,' tai man maža nauda; 
bet jeigu jis mane peiks, tai 
man tikri juokai,” sako Frau- 
euzu priežodis.

iSulyg Rusijos-Lenkijos su- 
i tarties, Lenkija per ateinan- 

czius metus turės Rusija pri- 
statydinti 13,000,000 tonu ang
lių. Už szitas anglis Rusija 
Lenkijai užmokės 24,000,000

1 dolerius. Szitos anglis yra ver- 
Hhtos mažiausiai 120,000,000 do- 

■kįu. Bet Lenkams nevalia ki- 
■ :ii)vli< parduoti; jie

L«fa priversti Rusijai parduoti 
Wr Rusija nustato kiek už tas 
wanglis mokes. Tai isz tikro
■ prastas biznis!

Prancūzai pristato daugiau 
sargu ant rubežiaus nuo Itali
jos, nes per daug Italijonu da
bar atvažiuoja in Francuzija be 
jokiu pasportu ar vizų ir ežia 
apsigyvena. Francuzu valdžia 
tokius Italijonus siunezia atgal 
in Italija ar priverezia stoti in 
darba.

Viskas 'brangsta ir brangsta, 
bet dabar jau tikrai prie galo 
priėjo tas brangumas. Ameri
kos dykaduoniai ir vyravjaikes 
bobos baisiai pyksta ir nusi
skundžia kad Nevada valstija 
uždėjo penkių doleriu taksas 
ant divorsu, persiskyrimu.

Mes pasikviecziame 
ežius ir taip sau neva-ganbin- 
gus žmones pasakyti prakalbas 
per vakarienes ar bariki'etus, 
kur susirenka ne bagoeziai ar 
jau tokie gahbes žmones, bet 
praseziokeliai. Tie pilvuoti po
rtal savo pilvus atkisze burnas 
auszina, spyezius sako, prakal
bas pyszkina tiems, kuriu jie 
nesupranta ir nepažinsta ir ku
rie jiems neintiki. Ar kada kas 
nors girdėjo kad paprastas 
darbo žmogelis butu buvęs pa
kviestas pasakyti prak 
tiems pilvūzams bagoczi 
Jeigu taip kada nors at 
tai tie pilvūzai sau au 
kimsztu, o tas dar 
nusispjaut

Lietuvi 
ar Jbankie 
kviestas kaipo gari 
ir prakalbininkas? i 
ris savo paskirta darbe 
mai ir szventai atlieka, 
in kitu reikalus nesikis 
savo szeimynele rūpinasi; 
tas pilvotas ponas ar nėve 
mokslinczius, kuris isz to darbo 
žmogelio ne tik pragyveno, bet 
ir pralobo ir nutuko. Jis pras- 
cziokelio žmogaus nepažinsta, 
bet tas praseziokelis ta pilvūzą 
gerai pažinsta. ir už tai beveik 
visos musu prakalbos yra to
kios nepasekmingos, darbo 
žmogelis neklauso ir nepasitiki 
in tuos saldžius žodžius.

bago-

Aliquippa:, Pa. — J. Plecz- 
kaitis, 3 sv.

Baltimore, Md. — K. Matu- 
liauskas, 60 sv.

Bayonne, N. J. — Joseph Jo- 
dzevich, 3 sv. 1

Brockton, Mass. — Kasetta 
Dry Goods Store, 17 sv.

Chester, Pa. — P. Tvarionie- 
ne, 14 sv.

Chicago, Ill — S. A. Pocius 
(gaidų) 9 sv.; Anna Svilon, 41 
sv.; S. M. Szaltenis, 14 sv.

Cleveland, Ohio — M. C. Mis- 
chik 38 sv.

Dorothy, N. J. — BALE 21 
Skyrius 130 sv.

Great Neck, N. Y. — Kriau- 
eziuniene, 45 sv.; Juszkiene, 48 
sv.; S. Lažauninkiene, 147 sv.; 
Blialžonis, 7 sv.; Aleksevicziene, 
18 sv.; Gutauskiene, 28 sv.

Haverhill, Mass. — BALF 59 
skyrius 125 sv.

Kearney, N. J. — M. Baltru- 
koniene 7 sv.

Kingston, Pa. — Pan. Mari
jos par. 390 sv.

Lakewood, Ohio — F. G. Zu- 
ris 35 sv.

Lawrence, Mass. — Kun. P. 
M. Juras 51 sv.

Madeira, Ohio — N. N. 41 sv.
Millinocket, Me. — V. Cze- 

Witiiene 40 sv.
waukee, Wise.

B.A.O.R. (via Great Britain).
Laikraszcziai ir laiszkai nuo-' ---------

lat pranesza apie sunkejanezias1 Asz Sergiejus Stasiukevi- 
musu broliu ir seserų tremti- ežius, pajieszkau savo pus-bjo- 
niu sanlygas. | lio Jono Stasiukevieziaus, ku-

Todel ir toliau siuskite kon-'ris paskutiniais 1939 metais 
servuota maista, drabužius, gyveno in Mahanoy City, Pa. 
mokyklos reikmenis, avalyne, Mano adresas:

Sergiejus Stasiukeviczius
nūs dalykus in; Lithuanian Re-1 251 D. P. Assembly Centre, 

mi nc. , 20Saltau (Germany)
i 20 Saltau (Germany)

U.N.R.R.A. Team 259
B.A.O.R. (via Great Britain)

knygas, vaistus ir kitus būti-'

lief Warehouse, 101 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y.

PAJIESZKOMI
ASMENYS APIE

PERSIVALGIMA
Gal nekurie stebisi, kodėl 

žmones pasiekė viduramži daž- 
| niiausiai pradeda riebeti. Prie- 

A n t o s e žaseziu nereikia toli jieszkoti.

1— BAKENAS, VINCAS
2— BAKENAS, KAZYS —.

pakeitė pravarde in HAM. 
Priesz bara gy veno Milwaukee 
valstijoj.

3— CZEPIENE,
Roczkyte — kilusi isz Zardisz- Iki ketures-deszimts metu, ku- 

Ka u- nas da vystosi, nors aktyvia 
augimas užsibaigia prasidėjus 
dvideszimtiems metams, bet po 

I ketures-deszimtu metu prade- 
I da invykti kūne atmainos, ir 
žmogus mažiau manksztinasi, 
isz tos priežasties kūnas nerei
kalauja tiek maisto, kiek reika
lavo kol tais amžius nebuvo pa- 

| siektas.

1 Po ketures-deszimts metu 
reikia stengtis palaikyti savo 
svarumą normaliu pritaikinus

Szv.
liaus par. 361 sv. 
hifeoro, Ky. — Stella Ci

BALE 86’

' Jurgio paiT
’ ||pTt. Raphael’s Rectory 

■<). Unguriene, 4 sv.
■Rilįandoah, Pa. — Szv. Jur 

Fpar. 5o0 sv.
Wilkes-Barre, Pa. — Fr

kiu km., Czekiszkes Vali
no Apskr.

4— DOMI JONAITIS, Vla
das — kilęs isz Pagausancziu 
km., Girkalnio Valscz., Rasei
nių Apskr.

5— -JURGILAS, AUGUSTI
NAS — kilęs isz Stirbaicziu 
km., Tauragės Apskr. Gimė 
1892-1893 m., atvyko in Suvien.Į 
Valstijas 1913 m. Gyveno Chi
cago, Ill.

6— KILIKAVICZIUS, —
Broliai Jonas ir Juozas, kilę isz Pi’ie ūgio ir amžiaus. Jei iszpa- 
Andriszkiu km., Žaliosio’ lengvo valgysi, gerai valgi su- 
Valscz., Vilkaviszkio Apskr. j kramtydamas, atrasi, kad ma

žiau norėsi valgyti. Apart vai

gio sumažinimo reikia da 
rnanksztinties. Tokiu budu ga
lima sulaikyti naikinanezias 
atmainas ir gyvenimą materia
liai prailginti. Daržoves labai 
svarbu valgyti ir yra sotinamas 
maistas. Rupus valgis taipgi 
sotina, ir nerieibina. Duona, 
sviestas, grietine, cukrus ir 
krakmoliniai valgiai riebina.

Didžiausia beda su žmonių 
dauguma, tai, kad gyvename 
valgiui, o ne valgome gyventi. 
Kitais žodžiais, leidžiame sau 
valgyti daugiau negu kūnas 
reikalauja. Tie, kurie sveria 
jaugiau negu turėtu, atsižvel
gus in amžių ir ugi, “kasa sau 
duobes su antimis.” Isz puses 
milijono žmonių, kurie buvo 
apsaugos kompanijų priimti, 
buvo atrasta, kad už kiekviena 
švara pervirsziaus, buvo vienas 
nuoszimtis daugiau mireziu.

Kūno organai gali pakelti 
daug kankinimo ypacz jaunys
tėje, 'bet jei nuolat reikalauja
ma nuo ju per daug dirbti, jie 
galu gale turės sunegaleti. 
‘ ‘ Diabete^5- ir ‘ ‘ Bright’s Dis
ease” (inkstu ligos) paeina 
nuo netinkamo valgio ir per
daug valgymo. Sužinok kiek 
turi sverti pagal savo amžiaus 
ir uigio ir žiūrėk kad to svaru
mo laikytumės. Netik kad tavo 
sveikata 'bus geresne, bet jau- 
cziasi geriau, ir galėsi daugiau 
mažesnėmis pastangomis nu
veikti. — C. 'C. O. U.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite ezekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo 'kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Petres - 
Jurbark'

• Skirsheihun(‘; 
[la du brolius.

PlokTzczii^S 
Valscz., RasciW

10—LAUCIUS, 
Antanas — 1938

~ce 
'usi

■Tusi
ilu

Albinas

Iszsirinkite

No. 101 Kapitonas Vfll 
kus apraszymas, didele kn; 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103
gyveno pirmutines

už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
per paczta.

Mahanoy
knygas p
SING CO

Visiems pypkoriams ir taba
ko broliams skubinamies pra- 
neszti labai linksmas ir malo
nias žinias. Jeigu jums, broliai, 
dabar kas norėtu ar iszdrystu 
uždrausti rūkyti ir liuika 
cziulbti ar pypke pipsėti ir sa
kytu kad pypke, rūkymas ir ta
bakas sveikata pakerta, tai jus 
tik sau nusispjaukite, ir to
kiems mokslincziams szita 
straipsneli iszsikirpkite ir 
jiems po nosimi su gražiai pra
smirdusia pypke pakiszkite:

Garsaus Pennsylvianijos Uni
versiteto da garsesnis profeso
rius ir daktaras William D. 
Stroud, sako kad pypkoriams 
tabakas visai nekenkia jeigu 
tie pypkoriai kelis sznapselius 
iszmeta tarp pypkių. Jis labai 
moksliszkai iszaiszkina kad 
sznapsias, degtine užmusza vi
sas tabako blogybes, o tabakas 
uždusina visas degtines kenks • 
mi ilgas blogybes ir kvarabas.

Tpi tau kur mokintas žmo-

Vieni dabar sako kad darbi
ninku unijos neiszdrys strei
kuoti, nes visi vadai mato ir ži
no kad dauguma Amerikiecziu 
labai nenori streiku ir tos strai
kos jau visiems insipyko. Jie 
taipgi žino kad fabrikantai da
bar gavo daug daugiau drąsos Į 
prieszintis, kai Lewisas buvo 
sumusztas. Kiti sako kad uni
jos vadai bus priversti strai- 
kuoti, nes jie dabar jau negali 
savo unijos claibininku suval
dyti. Jie taipgi aiszkina kad 
dabar visi darbininkai užsi- 
kriete ta streiku liga ir kad 
straikos atėjo in mada.

Kiek dabar galima matyti ir 
pasakyti, tai mes sakytume 
kad bus labai daug streiku Va
sario, Kovo ir Balandžio mene
siuose, 'bet paskui visi .apsispa- 
kajins. Darbininkai gaus apie 
deszimtuka ar penkiilika centu 
daugiau ant dolerio. O kai tik 
darbininkai gaus daugiau mo
kėti, tai ir vėl viskas tiek pat 
pabrangs, nes fabrikantai nei 
vieno skatiko neprakisz per 
streikas.

Pirkie U. S. Bonus

Oberaitis 7 sv.
Worcester, Mass. — Szv. Ka

zimiero par. 700 sv.
West Roxbury, Mass. — BA 

LF 17 skyrius 15 sv.
Glen Dale, W. Va. — A. Ku

liene 35 sv.
New York City — Mrs. H. 

Ogar 15 sv.
East Hampton, L. I. — J. 

Doba 14 sv. x
Jamaica., N. Y. — P. Dabu- 

žiiiskas, 15 sv.; Iz. Lauczkiene, 
12 sv.

Maspeth, N. Y. — Jonas Rau
donaitis 208 sv.

Ozone Park, L. I. — Ona Pa- 
lubiene 14 sv.

Yonkers, N. Y. — Kaszeta 20 
sv.

Brooklyn, N. Y. — Subatie- 
ne, 10 sv.; A. Barkiene, 23 sv.; 
A. Jakaitis, 12 sv.; Mary Bur- 
saitis, 2 sv.; Kaszetiene, 48 sv.; 
J. Mackeviczius, 135 sv.; B. Ge- 
rulskis, 2 sv.; Misevicziene 16 
sv.; J. Strogis, 10 sv.; Nursing 
Sisters, 180 sv.; A. Laukaitie
ne, 5 sv.; R. Gillen, 14 sv.; Ona 
Mackevicziene, 10 sv.; S. Miko
liūnas, 19 sv.; V. McKloskey, 
12 sv.; J. Ginkus, 40 sv,; P. Pu- 
ziniene, 54 sv.; Anele Tvaszkas, 
63 sv.; Mrs. J. Boutelier, 10 sv.; 
J. iSmelskis, 6 sv.; Agnes Bal- 
cziu'nas, 12 sv.; Veronika Ža
liauskas, 8 sv.; K. Maldaikis, 6 
sv.; Mrs A. Sullivan, 7 sv.; J. 
Unguraitis, 5 sv.; Ona Baltaus- 
kiene, 12 sv.; Mrs. Gardnes, 35 
sv. I

Žiema paszelpa tremtiniams 
Lietuviams yra ypacz reikalin-

Chicagoje, III.
11—LAUCTUTES, Izabe-

Popierinei apdarė 
Prakeikta, meilingjB 

apr aszymas, .2 OJ5--jfu.s.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 8oc 

-------, - No. 104 Trys istorijos, apie Ne
les _ 1931 mlankusi Lietuve vaUo-ie P“ Maurus, Vieszkelio Duo- 

je pas gimines Žalpių Kaime.
Motina Chicago, Ill., 1 
maisto krautuve.

12— RADŽEVICZIUS, Ado- pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
mas — sūnūs Adomo kilęs M v-1 tezlin8: Apie boba ka ne®ralejo mas sūnūs Adomo, Kites i\ij |Raganiszka iazdaie; Boba kaip vi. 
kalajunu Km., Ukmergės Ap- savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
skr., Gelvonai Valscz. Atvyko’Jurgia; Galinsa yPata saW meile8:

.. j sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
in Amerika priesz Didįjį Kara, trumpi pasakaitymai ir t. t. 52

13— RADO WITZ, Bersiu puslapiu................................................15c
ir i -i • • Ta- v I No. 112 Trys apisakos apie piniEmilija - kilusi isz Birža gai galva.žudžiai; RažancziūS isagel. 
miesto. Atvyko in Amerika bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
1913 metais. Apie 50 m., am-,Ju<>kin«i 3ZP°8e!ei- KaiP tr,aukto£- 
v. rr, . . ,,, i liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
zi'aus. Turi sunu Radowitz El
mer apie 23 m.

14— ROCZKA, — Pranas ki
lęs isz Žardfezkiu km., Czekisz
kes Valscz., Kauno Apskr. Gy
veno Chicago, Ill.

15— SAPIEGA — Sapaige PuslaPin 
Antanas — 1939 m.
Chicago, Ill.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti — Lithuanian Ameri
can Information Center, 233 
Broadway, New York 7, N. Y.

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 26c 
! No. 106 Penkios istorijos, apie 

turėjo Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
i Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai-

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T -Hoszis: 
Viena motina; Vaikueziu plepėjimas 

‘ 62 puslapiu .........................1. - - 15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemano. 58
■ • i ........................................... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
gyveno stebuklingas zerkolas; Sidabrinių 

i grabelis; Drąsus szuo; Koletą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či

gonus. 45 puslapiu... 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15'

PUIKI ISTORIJA
Pajieszkojimai

Asz Vytautas Juozokas, gy
venas Vokietijoj lagery, jiesz- ’ 
kau savo tetos Anastazijos Pet- j 
rulionienes ir jos vyro Jurgio 
Petrulionio, kurie gyveno 1938 
metais New Yorke. Mano adre-' 

sas: i
Vytautas Juozokas, 

251 D. P. Assembly Centre, 
; 20 Saltau (Germany) 
U. N. R. R. A. Team 259

TIKTAI, ... 50c
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA.

istorijoi apie Valdi- 
Bedali. 44 pus. 15c 

istorijos apie 
prisakymas Dievo; Keliau- 

žeme; Beda; Tamsu- 
58 puslapiu..15c

Trys istorijos apie Anglo- 
isz Valenczijos; Kožnas daigtas 

turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 138 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu............................. ... .. .15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu.......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
kė j imas kunigo. 47 pus................15c

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaajusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; 
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 ’storijos apie Auka 
Nihilistu; Stebu»• kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puskapi........................15c

No. 150 Keturiom .Arijos apie Du
ktė akmenoriaua; Kiu.a; Nuspręsta
sis ; A’xt keik užlaiko moteres paslapti 
61 puslapiu .................................. 15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu........................................ .. • 15c

No. 158 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .......................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
40 unslanin ■' 15'

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge “ Saule ” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

PF^Dvi 
ir »pie 1 
129 Ket

: gH-lgauna.
132 Ti 

ritfs isz Vale

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

No. 160 Keturiolika
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkua kunuo, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 26

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.....................26«

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10a

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. 25e

No. 166 Trys istorijos Šonus Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................. 15*

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
maybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ........................................... 25«

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyv.imo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu........... 25*

No. 172 Dvi Istorijos apie Durte 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puriapiu ....................................... ..15*

No. 173 Tris istorijos, apie T almu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15*

No. 175 Paaiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenlis; Isz kp susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vyrnai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ..........  1»*

Adresas: 
Saule Publishing Co-, 

Mahanoy City, Pėnna,
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(Tasa)

— Muszt stabmeldžius! Ir 
mėtėsi su kardais ant nekaltu 
žmonių:

Vadas, skerdynes metu, kaž 
ko jieszkojo. Pagaliau radęs, 
pagriebė Jaunute in savo na
gus. Pagriebęs ja atsitolino in 
miszku giluma. I

Tuo akimirksniu lyg perkū
nai sudundėjo. Gyvi susimaiszeį 
su žuvu. ’ars,(žmones su arklais,1 
visi iszleke in virszu, padebe-1 
sen. Szventyklos ir piliakalnio 
vietoje pasiliko griuvėsiai ir 
slėnys, lyguma.

Gyvi liko tik nedėkingasis] 
vadovas du isz 'būrio jo palydo
vu ir apalpusi Jaunute.

Nebuvo kas daryt: paėmė 
nedėkingasis vadas apalpusia, 
be žado, Jaunute. Ir visi keturi 
pasinėrė osziancziu miszku gi
lumoj.

Garsus
Fut-Bolininkas

tbsios, per Jogaila, Lietuvos, 
kuris del skaiscziu Lenkes, 
Jadvigos akiu parsidavė Len
kams. Suprato tai Lietuviai isz 
karaliaus yeido iszraiszkos, ir 
taip pat nuleido galvas.

— Leisk man, kunigaikszti, 
gryžti in Lietuva! Delko ežia 
mane jie laiko urve ?

Iszgirdo ta nusiminęs del to 
Vytautas ir akimirksnyj 
jos priszoko:
• — Kas tave laiko urve ?

— Gi-tas! Kuris nori,

prie

ne jokiai.
v* *

Dabar laikai labai geri, 
Pa'cziuojasi kas tik gali, 

Kokia tik mergele pasisuka, 
Dabar turgus ant szleiviu, 
Ir ant pabuvusiu merginu, 

Kokia tik isz kur atvažiuoja, 
Tuojaus apsivyruoja, 

Neužilgo laikas toji ateis, 
Kad seniam po smert, 

Ne kaip pareis,

APIE VELNIUS IR
SPEKULIANTĄ

JAU nebepamenu kada tas 
atsitiko, žinau tik, kad visai 

nesenai, mirė vienas senas ge
rai ingudes spekuliantas. Ne
suspėjo jis kaip reikiant at-

Turės varga ir nepriežiūra | auszti, o gimines nesuspėjo su-

Pasiskaitymo Knygelės

Charley Trippi, isz Pitts
burgh, Pa., žaidė fut-bole su 
Georgia Universitetu ir taip at
sižymėjo kad jis buvo iszrink- 
tias kaipo geriausias žaidikas 
visoje Amerikoje. Visi sporti
ninkai turėjo balių ir vakarie
ne Philadelphijoje ir per szita 
vakariene Charley Trippi buvo 
taip pagerbtas ir jam buvo su
teikta Maxwell Memorial gar
bes dovana.

VI.
Urve, jauno Lenku magnato, 

Viktoro Kozolupskio (Kozo- 
lupskis tai tas vadas, kuri Jau
nutes tėvas, kryvis iszgyde) se
nos pilies, ant szlapiu sziaudu 
saujos gulėjo jaunoji mergaite. 
Prieszais ja stovėjo indas van
dens ir sausos duonos plutele.

-— Kodėl dievai mane aplei-
Už ka mane atskyrė nuo 

k ęvo-kryvio, nuo motinos
||į tos numylėtos tėvynės,

raugiu Vaidelycziu?!
U jaunoji belaisve szal-

J
te uždaryta. Už ka? Už 
lenori būti pono Kozo- 
žmona. Kas diena lan-

Mbi \>£ikas, krikszczioniu ku- 
aiškindamas tikėjimą

■Irikszczioniu Dieva.
- Kodėl velnio iszsižadeti 

U- Wnori? Klausia kunigas.
)’ ■■'W— Jokiu velniu nepripažins- 
Wu. Nesuprantu apie ka kalbi,

W atsake J aunute.
W — Pažink Vienatini Dieva, 
J ir busi laisva, mokino kunigas.

— Juk-gi, sakau, kad esu Į ti pas save, pasipiktinęs, kad 
pasiaukavusi savo dievams laisvu Lietuviu duktė marina- 
amžinai tarnauti! Tvirtai at-j 
kirto Jaunute.

— Jokiu dievu pasauly nė
ra, kaip tik vienas Dievas!

— Kam mane varginate sa
vo dievais? Griežtai pasakiau, 
kad pirmiau mirsiu, bet savo 
dievu neiszsižadesiu. Pasakyk 
savo valdovui, kad mane gra
žintu in Lietuva, tegu žino, kad 
asz be tėvynės negaliu gyventi, 
yis vien asz žusiu.

— Ne žūsi, panele! Mes tave!
prižiūrėsime. Privalai tapti vu, kaip vienas Krikszczioniu 
žmona szviesaus pono Kozo- Dieviais! Sziurkszcziai prabilo 
lupskio. Jis tave insimylejo! karalius.

(1 Supranti? Su apmauda paaisz-] — 
; kino kunigas. I skir

— Ne busiu jo žmona! Ne tyliai atkirto vaidelyte, nuleis- 
busiu, sakau tau, Lenke, kum- dama akis.
ge!

— Pamatysime!
Ir kunigas iszejo isz kalėji

mo, užtrenkdamas sunkiai ap
kaustytas duris.

pas, bet savo dievams pasiliko 
isztikimyfoeje. Viena diena 
magnato pilyje pakilo ypatin
gas triukszmas, szauksmai ir 
ūžesys ko iki tolei nebuvo pasi
taikė. Y

Ta diena magnata aplanke 
karalius Jogaila ir Jadvio 
Kadangi Kozolupskis gyA 
beveik prie Lietuviu r 
szale kelio in Lenkij 
dažnai važi 
karaliene. Jaunasis 
užsiprasze juos pas say

Laike puotos Kozolups 
pasiskundė karalienei,'kad ■ 
laisve Lietuvaite n e n o 
Krikszto priimti ir jo žmona 
pasilikti.

Karalius paliepė ja paszauk- 
L:__ ____  __

ma Lenku kalėjime.
Iszbalusia J aunu te tiesiog 

isz urvo pastate prieszais kara
lių. Szale karaliaus buvo ir ka
raliene. i

— Jaunoji Vaidelyte, delko 
nenori paklausyt to pono ir pa
silikti jo žmona?

— Gerai žinai, kunigaiksz
ti,' kad. pasiaukavau dievams 
tarnauti! Drąsiai atkirto mer
gaite.

—- Nėra daugiaus jokiu die-

VII.

kad 
asz tapeziau jo žmona. Ramiai' 
atsake Jaunute.

— Nuo szio laiko esi mano: 
globoje. Tvirtai pasakė Vytau
tas.

Jaunute puolė jiam in kojas. ■ 
‘ ‘ Tu vienas, kunigaikszti, pasi-' 
likai isztikimas musu papro- 
cziams. Matosi, kad neesi, kaip 
kiti, iszgama. ’ ’

Po to susijaudinimo, visi nu-i 
rimo ir pradėjo apie kitus da
lykus kalbėtis. Prasidėjo puo
ta.

Vytautas, Jaunute atidavė 
savo palydovu globai.

Po kiek laiko Jaunute gryžo 
in Meszkuczius.

Žinyczios ju nerado. Rado 
tik kaulus su žeme sumaiszy- 
tus. Szen ir ten mėtėsi sudau
žytu dievu gabalai ir aukuro 
liekanos. Karcziai verke Jau
nute---- •
tėvo 
go

“Api-Nu-Jir” del 
visu, 

Isz nauji maiszo daineles 
imsiu, 

O kad laiko mažai turiu, 
Tuojau giedoti pradėsiu: 
Apie Bayone po Kalėdų 

nupyszkau, 
Daug foniu ten macziau, 
’ Kada in Viena narna 

inejau, 
Tuojaus nosi 'adgal 

užsukau.
; Oj, kas do raugalas, 

Kad juos galas, 
Jau tai suprasti ant 

grinczios, 
Kokios buna bobos 

szvarios.
Jeigu tokia moteriuke 

in miestą eina, 
Žmogus net susiraukęs 

praeina.
Vyrai negali būti, 

Turi pas kitus iszreižuoti, 
O ir protą suits neturi,

turėti, 
Po smert gyvules ganyti.

Taip vyrucziai butes, 
Czion sau nepataisysite, 

O kaip da. pinigu nesurinksite, 
Tai kaip peles dingsite, 

Taigi, ko po velniu laukti, 
Ir taip ilgai jaunikauti, 
Broliukais Zokoninkais 

nebusite.
Ant senatvės sukirminsite, 
Nes merginos jau susiprato, 

Ir nuo vyru rankas 
krato, 

Mat nenori in vale pasiduoti,
Kad lyg smert 

varga turėti.* * *
O, daug asz svieto 

pervažiavau,
Bet da tokiu žinių 

negirdėjau, 
Kaip vienam pleise iszdaro, 

Kad net dora žmogų 
in laukus iszvaro.

Tenais tikra velneVa, 
Kaip pedes diena iszdaroma, 

Kožnam name guzutes 
užtiksi, 

Jeigu in tenais atvyksi. .

yvio.
Įsas
bes

Kur jie pnadin- 
pasakyti negalėjo, 
jįgsakojo, kad, po- 
|Lii atsitikimai.

esybes nemą-

■^J^ffitojus ir, su 
r aszaru pilnomis aki- 
in juos prabilo:
m kunigaiksztis Jo- 
L skaisteziuju LenkugaR -

karalaites akucziu iszsižadejo 
savo praboeziu tikybos, papro- 
cziu ir paniekino senus musu 
dievus. Ilgai, ilgai dabar busi-, 
me Lenku vergais. Kolei Lie
tuviai nesusipras esą Lietu
viais. Ateis valanda ir vėl iszsi- 
vaduosime isz Lenku užkrauto
jo jungo.

Tai pasakiusi pradingo skur
džiame giriu oszime. Daugiaus 
jos niekas nemato. Tiktai sene
liai pasakoja kad ji giriose pa
sislėpusi iki sziu ląiku szventa- 
ja ugni saugoja, laukdama va
landos, kada Lenku užkrauto 
jungo paskutines žymes pra
nyks. Tik tada Jaunute staigai 
pasensianti ir užmigsianti am
žinuoju miegu, o jos iszsaugo-

— Kitu nepripažystu, isz- toji szventa ugnis isz mažos ki
urus musu Lietuviu dievus, birkszties su liepsnosianti vi

sus tautinio susipratimo 
skraiste.

Tuomet Lietuva nuszvis sa
vo sunu ir dukterų dorybėmis 
ir bus amžinai laisva.

GALAS-----

* * *

Tame akimirksnyj karaliene 
atsiliepe:

— Delko neduodate tai Lie
tuvaitei baltos jupeles kaip vi
suomet prie krikszto ? Gal grei- 
cziau panorėtu musu Dieva pa
žinti.

Ilgai, ilgai, sėdėjo Jaunute — Iszgama tas, kuris, del 
dregname pono Kozolupskio, baltos Lenkiszkos sermėgos, „ 
pilies urve, bet niekas jos va- iszsižada siaivo tėvu paproeziu'| 
lios negalėjo inveikti. Iszdžiu- ir tikėjimo! Drąsiai atkirto j 

------ 1 'J
fcvo, nuo bado, kaip rudens la-

ISTORUE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25^ ::
Saule Publishing Co.,

i MAHANOY CITY, PA.

Jaunute.
Karalius ir karaliene nutilo.]* 

Karalius nuleido galva.
Nutilo visi. Lietuviai ir Len- * 

kai su nuostaba žiurėjo in silp- J 
na kunu, bet galinga dvasioj 
Vaidelyte, kuri be baimes sto
vėjo priesz savo kunigaiksz-

* *
★
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Ir da vaikine ibJbos pyksta, 
Kaip vyras in kifc nuvyksta.

Puvo
izirdjNet

Ba tai Lietuvi: :ka parte

Jonas — Ar tu Motiejau ne
geri kavos?
Motiejus — Ne, man kenke.
J. — Kaip kenk?
M. — U-gi kaiy geriu, tai 

negaliu miegoti.
J. — Tai nava|as daigtas, 

o asz vaikine, k;.p miegu tai

Yra czionais moterių ir geni
Kurios girtuoklyd&^i 

; biaurinąfl
J Tik prie skaitymu daiMĄ

sirieti del jo palikimo, kaip su
bėgo velniai ir nuvilko speku
liantą in pekla!

Pusiaukeli spekuliantas ati
dengė viena aki ir paklausė:

— Jus, taip sakant, kur-gi 
mane, vyrucziai ?

— Peklon! — Niūriai at
sake velniai, kuriems nusibodo 
neszti drūta ir sunku speku
liantą.

— Peklon?! Ogi! O, ar to
li tai?

—< Isz czia nematyti. Gu
lėk ir tylėk!

—• Ta galima, —sutiko spe
kuliantas, — asz protingas, 
pagulėti man nesunku, o jums 
uurniams kaip vilkti mane!

Velniai dargi sustojo del to
kio spekulianto akipleszingu- 
m*o.

— O juk teisybe, su urzgė 
pats seniausias velnias, tikrai 
durnius rado toki svarumą vil
kti. Eik pats!

— Asz?! Pats?! —Nuste
bo spekuliantas, — nu jau tai 

asz jus szaukiau?
Na, neszaukiai?

atėjote.
patys!

neszkite! O jei 
atsisėsiu ir 

sanvaieziu.
asz dabar žmo-

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
ąrba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, ..

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams, 

$3.00 ant puses meto.o

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

SSU Knygele, Dabar $1.00 US3 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:
Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszlcas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles It 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.

laKyti nebenoriu 
[ir-gi nereikia ir

Gerai iii’pakausM 
inkll

Gan jau bus,
Daugiau jau nelipa

nereikia ir 
akvatos, o 

pipiru teks: Ko- 
neatneszete. 
velniai, pa

negaliu gerti

Atsake

Motina užklausė savo vie
natinio sūnelio.

— Ka tu Jonuk norėtum; 
ar broleli ar sesele?

Jonukas — Asz noriu ark
liukai

Eik jau, eik pats, sako.
. Ir nemanau. Asz jusu 

knygoje užraszytas numeriu 
6,429,810,645. Turite mane 
pasiraszius perduoti.

Nesekite ir nekalbėkite!
Da karta pasisznibždejo vel

niai.
— O akyplesza. O koks 

sunkus! Klausyk tu, žmogau,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų* 
Tikėjimas in Szv. Sakramente.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kąlbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministran turas.

Szv. Tamosziau*.
prie Vieazpaties Jėzaus.
prie Panos Szvencziausios.
Szv. Bernardo prie Szv.

Neprasta Žvejota j

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A, i 
¥

SKAITYKIT

¥

■

■ -_ •..

Saule, Mahanoy City, Pa. s

Czia visismi už tai 
kad jiems taipii pasiseka 
žvejote. Buvoirytos kon
kurencijos alike Pend 
Oreille, Idaho tijoje, pa-

žiūrėti kas pagaus didžiausia 
žuvi ir kas daugiausia pagaus. 
Szitos žuvis sveria nuo 23 iki 
30 svaru. Antras isz kaires pas
kutinėje ęileje yra Laurence

Hamilton, isz Reardin, Wash
ington; jis laiko žuvi kuri sve
ria 32^ svaru.
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W Sausis — January.
Jt _■ . •
—- Atmainingas oras; snie

gas su lietum.
. — Naujas Metas! Visiems 
linkime kuonogeriausio pasive
dimo, sveikatos ir kad Dievas 
yisus apgintu nuo visokiu ne
laimiu.

— Petnyczioj Szv. Geno
vaitės1.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
Szverito Jėzaus Vardo Iszkil- 
mes; Panedelyje pripuola Try- 
ju Karalių; Ubatminke Szv. Lil
ei jono ; Seredoj Szv. Apolinaro, 
Ketverge Szv. Julijono ir Ba
isi!., Petnyczioj Szv. Vilimo; 
ĮSubatoj Szv. Hygino.

— Subatoj Szv. Gregorio.

Lietuviu Moterių Drau- 
giszkas Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto laikys savo Metini Szo- 
ki, Utarninke, Sausio (Jan.) 
28-ta diena Necho Allen svetai
nėje, Pottsvilleje. Prasidės 9-ta 
valanda vakare. Inžanga $3.50, 
|Bu vakariene. I

Straikorius

Ralph W. Barnes, 67 metu 
amžiaus mokytojas pradėjo sa
vo straikas ana rudeni in 
Stockbridge, Mass., kai tik mo
kyklos atsidarė ir jam buvo pa
sakyta kad jis jau per senas 
mokinti vaikus. Jis kasdien at
eina in mokykla ir sau ramiai 
skaito knyga ir iszdirba savo 
paprastas valandas. Jis dabar 
rengiasi mokyklos administra
cija apskusti ir pareikalauti 
kad jam butu už visa ta laika 
atlyginta.

Ashland, Pa. ■— Subatos ry
ta apie 8:30 valanda, gaisras 
kylio ant Centre ulyczios na

ciuose pb Nrs. 1008-1010 Wil- 
Akun Wfiwer’s Saldainu sztoro- 
|?wir-Workmen’s Supply Co., 

"S Nrs. 1012-1014 Centre uly.
• Bledies padaryta ant $75,000.

Shenandoah, Pa. f Senas gy
ventojas Adomas .Blugis isz Nr. 
7 Westono peczes, numirė Ne- 
delioj, 10:30 valanda vakare 
Locust Mt. ligonbute. Velionis 
gyVeno pats savo sunu Adolfą 
ir per daugelis metu buvo ang- 
liakasis. Prigulėjo prie Szven- 
to Jurgio parapijos. Paliko 
dvi dukterys: pone Paul King 
isz Minersville ir Leona, slau
ge, New York, ir sunu Adolfą, 
isz Weston. Laidotuves atsi- 
buvo Ketverge, su apiegomis 

LSzv. Jurgio baižnyczioje 10:30 
valanda ryte, ir palaidotas pa
rapijos kapinėse. Graborius 
.Vincas Menkeviczius laidojo.

— Ponios Helena Marka- 
-■ yicziene, ir Agnieszka Urbonie
ne turėjo operacijas Locust Mt. 
ligonbute.

EROPLANO
NELAIME

Daug Nugalėjo

rybe!

siu!
jau penki menesiai

asilo ir girdžiu.
tau galva nutrauk-

1 T 3 X U1 E E ’■ X MAHANOY OHO!;

vo automobiliu ir sau nuvažia
vo. Policijantas spėjo pamaty
ti to agento automobiliaus lais- 
niu numeri ir užsirasze in savo 
knygute. Policijantas parva
žiavo namo ir viską papasako
jo savo vaikui. Jo sūnūs ta lais- 
niu numeri padavė policijai ir 
paskui paszauke daktara savo 
tėvui. Daktaras pamatęs kad 
policijantas MacDonald yra la-1 
bai sumusztas tuojaus insake ji j 
vežti in ligonine, kur jis ir pa
simirė.

Kiti du policijantai tuojaus 
dažinojo kieno automobilius 
turi tokias laisnes ir tenai nu
važiavo. Jie lauke pakol tas 
agentas parsibaladojo namo ir 
jie ji suėmė. Agentas Aldridge 
visiszkai užsigynė kad jis nie
ko nežino ir visai nebuvo ant 
Roosevelt Boulevard. Bet jis 
prisipažino kad jis buvo gero
kai užsigėręs ir negalėjo atsi
minti kur jis buvo ir kur ir su! 
kuo jis gere.

RADIJO
PAVOJINGAS

SOVIETAMS

gal, kai vienas toks nukrito ir 
susidaužė Readinge, Pa., Ame
rikos valdžia iszleido ins 
kad nei vienas isz tokiu e 
nu nepakiltu ir pad 
kol inžinieriai neiszti 
jiems brokas. Kaip jid 
ka sutvarkė, ir ka jį 
taisė nežinia; jie ai 
elektros dratai bu 
suvesti, ir paskui v 
eroplanai pakilo in 
O dabar ir kitas toks 
susidaužė. Tie kurie a 
kius daigtus žino ir supr 
sako kad tiems eroplanams 
vojus ne vien tik padange 
bet net ir nusileidžiant, nes jie 
tokie dideli ir gramozdiszki, 
kad jiems labai sunku rasti ga
na vietos nusileisti.

‘ ‘ Constellations ’ ’ eroplanai 
yra labai gražiai intaisyti, ir iu 
juos keliauji sau kaip ponas; 
jie baisiai augsztai lekia, bet 
taip intaisyti kad keliautojas 
nieko nežino apie greitumą li
ne junta kad jis taip augsztai 
keliauja. Bet szitiems eropla
nams reikia daug ko taisyti ar 
peržiureti, nes per daug ju su
sidaužo.

Robert J. Smithdas yra 
aklas ir kurczias, bet nežiūrint 
to jis labai gerai atsižymėjo 
moksle ir buvo pagerbtas kad 
nepaisant visu tu kliucziu jis 
augszcziausia savo klasėje vie-

ta užsitarnavo savo darbu ir 
mokslu. Czia Kunigas Dakta
ras William J. Mahoney, St. 
John Universiteto prezidentas 
ji sveikina ir suteikia univer
siteto garbes ženklą.

APIE VELNIUS IR 
SPEKULIANTĄ

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Kreipėsi jis in dežuruojanti 
velniuką.

— Matai, malkos ?
Tikros (beržines. Ir dabarti
nėms kainoms esant? O žaibais 
ar negali ?

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietai labai bijosi Amerikos 
radijo ir labiau bijosi tu žmo
nių kurie per radijo skelbia ži
nias isz visu krasztu. už tai jie 
uždraudžia Amerikiecziams 
korespondentams kalbėti per 
radijo isz Moskvos in Amerika, 

viptams daug lengviau ir 
žiūrėti ir peržiureti 

ežius ir laikraszcziu ra-. 
, negu prižiūrėti tuos\ 

žodžiu kalbaJ

paimk nuo kiekvieno velnio po 
100 auksinu ir eik pats!

— O, tai kitas dalykas,— 
nusiszypsojo spekuliantas, tai 
visai kita kalba- Tik jus, asi
lai, kita durnių jieszkokite, ku
ris sutiks taip toli su jumis 
eiti.

Be pusantro szimto ne 
Susi- 

anksejo ir da-

O aplink pekla nusidėjėliai 
jau susirinkimą suszauke, 
bruzda, rezoliucija balsuoja.

— Mes, sako koleriniai, muš 
be eiles privalo leisti. Koki ne
tvarka! Atsisėdo buržujai in

Ak tu, raguotas gyvuli! katilus, o musu broliu, nelei- 
Ka man sako, ta ir da

rau.
— Marsz žaba vilkti!
Pradėjo velniukszcziai ža

bais kūrenti. Nudžiugo nusi
dėjėliai: Katiluose maloni szi- 
luma, tik kaulus szildo. Sėdi 
sau ir dainas dainuoja:

Spekuliantas ateina in vy
resni, ir sako:

—< Asz tau, senam dumiu, 
tokia ekonomija su malkomis 
padariau. Tik, imk pusiau. 
Siusk velnius tas paezias mal
kas parduoti!

Antra diena vėl dirba.
— Tu kame nusidėjėlius 

virini?
— Kaip kame ? 

kad dervoje.
—■ Dervoje? Eik, 

las gyvuli, o ar žinai 
bar derva kainuoja? 
Taigi, 
deni.

—’ O kur derva?
— Derva statinėse laikyti! 

Asz ja paskui žemeje parduo
siu.

Pradėjo nusidėjėlius lietaus 
vandenyje virinti.

— Vienas pasigėrėjimas,— 
nudžiugo nusidėjėliai,— szilta, 
szvaru. Nors szeimynas czion

Žinoma,
jie verda, aifba. po skaurada ant 
kurios cirszkai; veltui derva 
duodate ,anglis, — visa veltui. 
Neper daug,— tas, žinote, isz- 
mintinga.

— Bet kas u'ž ta visa pini
gus mokes ?

— Nusidėjėliai! Patys pa- 
manstykite, — o jei jie pinigu 
neužmokes, kur-gi jie eis? In 
rojų neleidžia, ant žemes taip 
pat, nes jei karta žmogus mirė, 
tai apie tai ir policijoje užra- 
sze. Kur jam dingus. O jai ap
linkui pradės valkiotis, galima 
pasus sumanyti ir žinoma J/szj iszsiraszyk. Ir praėjo taip ke 
to pasinaudyti.

Velnio net lupa atve 
didelio džiaugsmo.

O juk ties
broliuži,

tu kvai- 
kiek da- 
Nežinai? 

Virk juos lietaus van-

a

ežia jusu i

velniai.
Gal

ugus imsi
Sztai suraisze kontrd 

nias uodega pasirasze ir

isz vietos nesijudinsiu, 
dėjo veliiįaj 
ve.

kune-^peržiuri ir 
viskas kas jiems nepa- 

K^Tie korespondentai nie- 
s nei įiežino kas isz j u rasz- 

tu buvo iszbraukta ar iszkirp- 
ta. Bet su radijo ir gyvu žodžiu 
jau kitaip; tas kuris tas žinias 
skelbia jau tuojaus žino kas isz- 
mesta ar iszkirpta isz jo žinių. 
Bet ir da svarbiau ir Sovietams 
pavojingiau yra tai, kad labai 
greitai galima suprasti per ra
dijo jeigu kas buvo praleista ar 
nutylėta.

Už tai dabar Sovietai nepa- 
velina Amerikiecziams skelbti 
žinias isz Rusijos per radijo.

POLICIJANTAS
PASIMIRĖ

Agentas Suimtas Kuris 
Policijanta Apdaužė

ISZ PARYŽIAUS. — Vienas 
isz didžiausiu ir puoszniausiu 
eroplanu “Constellation Star j Harry Aldridge, 41 meto am- 
of Cairo,” pakilo isz Paryžiaus žiaus agentas del visokiu nami- 
ir keliavo in New York. Jis ke- niu rakandu, buvo suaresztuo- 
tino nusileisti del keliu valau-j tas ir be jokios kaucijos imties 
du in Eire. Czia jo lakūnams tas in kalėjimą už apdaužyma 
buvo insakyta nenusileisti nes1 policijanto Saržento William 
viskas labai miglota, bet ke- B. MacDonald, ant Roosevelt

PHILADELPHIA, PA. —

[STORI JEapie Ea isz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in viražu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

džia, nėra kur ne pavirti.
Ir staigai, kad sukauks se- 3 

nas velnias, kad suszuks, kad 
žiebs kumszcziu!

Prigavai tu mane, biau-
Spekuliante prakeiktas!
Nuo 
Asz

lėtąjį menesiu, užėjo ant žeme 
kolerja ir viena gražia diena at- 

in pekla asztuonis tuks- 
lyisidejeliu!

s velnias susirupi- 
numerius dalyti, 

į dvi eiti ir po pora 
irtus leisti, kaip 

•Kas ateina ir szypso-

— Asz 
kaip mires.

— Tu da kalbėsi?
—i Ej, velniai, atgal in že

me, atgal!
Prikėlė prie Spekulianto vėl

iai; insiubavo ji ir kaip palei
do in. žeme.

Leke jis, lėk ir pagaliau atsi
dūrė savo kedeje. Szeimyno- 
je pakilo didžiausias sumiszi- 
mas. i

—Tu vėl czionai?! Tu juk 
mirei ?!

— Kas kam darbo, kad asz 
miriau? Tas pinigu nekainuo
ja? , 1

— Kaip tu toliau gyvensi?
— O ka? Ai’ sacharino ir 

kokaino visai nebeyra ?
Ir vėl pradėjo Spekuliantas 

gyventi. Kaip tik pasiruoszia 
jis mirti, subėga velniai isz pek
los kelia klupsti praszo, kad 
nors truputi da pagyventu.

'Nuplesz Spekuliantas nuo 
ju,— kas jam pridera,— ir vėl 
gyvena. Sztai kodėl ir sako, 
kad Spekuliantams velniai pa- , 
deda ir joki mirtis ju neima.

—A. B. (GALAS). L

viskas labai miglota, bet ke-Į 2. 
plauti iri kita eroplanaims vie- Boulevard. 

Hta. Tas didelis eroplanas kelis 
. sykius apsisuko apie ta vieta ir 

paskui nukrito ir, susidaužė. 
Daug žmonių žuvo, kiti labai 
buvo sužeisti ir tik keli iszliko 
.visai sveiki.

Sztie dideli ir galingi “Con
stellation” eroplanai isz tikro 
baisiai pavojingi. Jau ne pir
mas sykis skaityti kaip jie 
sidauže. Tik keli menesiai

su- 
at-

MacDonald, kuris gyvena ant 
1411 E. Alcott ulyczios, sustab
dė agentą Aldridge ant Roose
velt Boulevard ir Pratt uly
czios ir iszbare kad jis per grei 
tai ir per pavojingai savo kara 
varinėja. Tas agentas inpykes 
iszlipo isz savo automobiliaus 
ir priėjės prie policijanto davė 
jam per veidą ir apdaužė poli- 
cijanta. Paskui jis inlipo ims a-

L. traskauskasK
-------- vfc

LI E T U VI S Z K A-^ W 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirei: 
Pasamdo Automobilius J ’
Laidotuvių, Kriksztini

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams :: /

ia-gi da kas? Nauju1 man 
nereikia. Su senais tiek rupes- 

Vaiksztineja Spekuliantas j czja ja szitie!
pekloje, s'zvilpauja ir tvarkos 
žiuri .

O aplink katiluose nusidėjė
liai verda ir ant skaurados ke
pa, szauksmas tokę, kad ausyse 
ūžia!

Priėjo Spekuliantas prie vie
no nusidėjėlio:

— Už ka tu czion pakliu
vai ? X

—i Viso buvo,—sumurmėjo 
nusidėjėlis,—daugiausia už ne
teisinga pinigu keitimą.

— Taip, tau ir reikia. Bu
trimai sacharinu prekiavęs ir 
gyvenęs toliau ir uždirbės dau
giau. O dabar sėdėk ir mar
mėk !

Priėjo prie kito:
— O už ka tu ?!
— Suktybėmis užsiėmiau.
— Asile. Butumai banki

ne kontora atidengas. Taip pat 
.suktybe, bet kur kas pelnin- 
genia. Virk, virk, tik be riks
mo, nes tuojau in bendra kati
lą inbruksiu.

Paskui jis ėmėsi reikalus 
tvarkyai.

Nustoto pa ^spauda prispaudė.

isznuomuost
Atvede ji in viena szluba vel

nią, kuris visa pekla valdo ir 
visus pinigus savo žinioje lai
ko.

Tai tamistas ežia vyresnis?!
Asz! O tau ko czia rei-

kia?!
— Atėjau dumiu -jieszikoti! 

Ir radai?
— Radau. Tu pats pir

masis !
Inszirdo vynusias velnias. 

Pradėjo uodegetnojuoti, ausi
mis karpyti, kuopomis trink
sėti.

— Tu, sake kokios teises 
turi taip mane urniumi skai
tyti ! Tu žinai k asz ?!

— Mus da ^supažindino. 
Leiskite susipalti!

— Na ir pafcztis gi tu,— 
suszuko velniai—pirma toki 
matau. Kodėl |u manai, kad 
asz kvailas?

— Juk kie'
tęs. Nuo žemes ate jus nusi
dėjėlius, duodi 
kiekvienam po

nas dasipro-

veltui butą, 
ila, kuriame

Nieko nepadarysi,— pri
imk. Pekla,— “kaziona” in- 
staiga, czia nėr ko daug kalbe-

■ ti!
! — O tu kam senas niekszia, 
“kaziona” instaiga isznuoma-

■ vai? Nori teismą?
Iszbalo senas velnias, paszo- 

ko ir sznabžda Spekuliantui:
—< Nežudyk, drauguži, isz- 

gelbek!
— Nelysk! Pats dabar ir 

iszsirepeczkink!
— Duok nors in katilus su 

sodinti.
— O koki isz tu nauda? 

Kuom kūrensi ?
— Kaip kuom: malkomis.
— Malkomis? Ju ir pėdos 

atauszo. Kartu su tavim juk 
jas žemeje pardavėm.

— Oj> ° j, o j •' Na tai juos 
nors szalta derva apliesimi. 
Nors del musu mados.

— Jieszkok, savo dervos! 
Pats žinai, vakar paskutinius 
tris szimtus statiniu pardavėm.

— Tai kas-gi daryti?
— Na, jau pats galvok, -- 

Ka tu po katilu dedi ? — szypsojos Spekuliantas.

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

PENNSYL VANIA POWER & LIGHT COMPANY
. In HWater ....REDDY KILOWATT

HE WILL 5EE YOU GET MORE 

THAN YOU DIO BEFORE. _

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.




