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Sveria Arti Tona, Bet Nepavojinga BOMBARDAVIMAI
NEPALIAUJA

NUZUDEJMERGINA
KURI NENORĖJO SU JUOM 

GYVENTI.

Logan, Iowa. — Augustas 
Rupsta, 30 metu, nužudė mer
gina, Bernice Glazier, 26 metu, 
už tai, kad nenorėjo su juom

Tik Vokietijoj Pana- 
sziai Pasielgineja Su

Moterimis
Baltimore, Md. — Mrs. Ago

ta Sherman apskundė savo 
Frica už nedora pasielgimą ir 
sake jog geidžia nuo jo aplai-

Szita kulkute, kuri sveria apie tona sunkumo, yra rodo
ma ant Svietines Iszkilmes, New Yorke, Anglijos pavili- 
jone. Yra tai kulka kokias naudoja Anglija ant savo ka- 
riszku trukiu ant atsakymo del dideliu Vokiszku “Ber
tu” armotu.

Vokiecziai Kas Diena Meta 
Bombas Ant Londono Ir Ap
linkines — Ana Diena Numėtė 
Bomba Ant Vaiku Mokyklos

gy venti kaipo jo motere. Po nu- 
szovimui merginos Augusltas 
norėjo atimti sau gyvastį szau- 
damas sau in pilvą 'bet isz to 
pasveiks ir bus pristatytas 
priesz suda už žudinsta.

Toji porele gyveno su savim 
nuo kokio tai laiko -bet mergi
nai nubodo gyventi ant vieros. 
Apreiszke jam kad ji pames ir 
nuėjo pas savo drauge. Kada

Isz Amerikos
NUMIRĖLIS TURI 

TYLĖT
DU SZPOSININKAI NORĖ
JO PASIJUOKT ISZ SZIAU-

< CZIAUS, BET PATYS 
LIKOS ISZJUOKTI.

į ---------
Aberdeen, Miss. — Richard 

Haritness,.sziauczius, kuris nie
ko-nebijojo, Ii Aos ana diena isz- 
Ibandytas per du jaunus vyru
kus isz kuriu vienas nudavė 
kad yra mires o kitas nuejas 
pas sziaucziu, su kuriuom “ne- 
ibaszninkas” gerai sugyveno, 
prasze idant tasai ateitu pasė
dėt prie “nebaszninko” saky
damas kad jis turi važiuoti in 
miestą užkalbinti graba ir gra
ibomi.

Sziauczius turėjo pabaigt 
(pora cze’batu del artimo taime
rio taji vakara. Pasiėmė su sa
vim reikalingus daigtus ir cze- 
baltus, nusidavė pas ne’basznin- 
ka ir pradėjo 'baigti savo darba 
kambarėlyje, rodos kad jame 
nieko nebuvo. Apie pusiaunak
ti pa-sidare sau puoduką juo
dos kavos idant neužmigti o 
kad laikas buvo nuobodus tai 
pradėjo dainuot sau linksma 
dainele ir smagei kalti.

Staigai atsisėdo “nebasznin- 
kas” ir graudingu balsu tarė: 
*‘Ar tu nežinai kad būdamas 
prie nebaszninko neprivalai 
dainuoti tokias daineles?”

Sziauczius nusisltebejas kal
ba “nebaszninko,” reže jam 
per galva su plaktuku szauk- 
damas: “Jeigu žmogus yra mi
ręs, tai privalo tylėt o ne kal
bėt!”

iSzposininkai apleido miešto
ji ir daugiau apie juos sziau
czius negirdėjo. 

t. 1 — ---
Daugelis Ateiviu Jau

Užsiregistravojo

Washington, D. C. — Lyg 
sziai dienai, pagal valdžios 
skaitlį, tai jau užsiregistravo
jo 1,386,679 ateiviai, pagal atei
viu naujas tiesas. Pennsylvani- 
joj užsiregistravojo lyg sziai 
dienai 123,837; New Jersey 94,- 
900 ir Delawares valę., 3,973.

PASKANDINO SAVO 
PACZIA

KAD GALĖTU APSIPA- 
CZIŪOT SU KITA.

Falls City, Miss. — Pavieto 
kalėjime randasi uždarytas 
Roy Adamson už paskandini
mą savo paczios kad galėtu ap- 
sipacziuoti su 18 metu Emma 
Laston kuria pažinojo nuo ma
žos mergaites o kmajAjnylejo 
geriau už visiką ant svieto.

Su juom likos uždaryta ir jo 
mylima kuri prižadėjo ji neap
leisti ir 'būti jam pagialboje vi
same.

Pati Adamsono su dviems 
vaikais ir vyru iszvažiavo prie 
ežerėlio maudytis. Kada moto
re radosi vandenyje, užklausė 
jo, ar nevelintu sau kad Emma 
su juom rastųsi anlt ko vyras 
atsake kad to sau vėlintu. Ant 
galo motere taip dakako savo 
vyrui su Emma kad kirto jai 
ypa per žanda. Toji nuėjo ant 
dugno ir pradėjo skensti bet 
vyras hegialbejo moteres ir tik 
tada paszauke žmones in pa- 
gialba kada buvo tvirtu kad ji 
jau randasi negyva. In dvylika 
valandų po palaidojimui vyras 
pabėgo su Emma ir apsipaczia- 
vo. Palicija pradėjo tyrinėti ir 
daejo prie visko.

Dinamitavo Nauja 
Brekeri

Lykens, Pa. — Beveik visa 
czionaiitine aplinkine likos isz- 
budinta isz miego ana nakti 
per eksplozija dinamito kuri 
suardė naujai pastatyta broke
ri kuris prigulėjo prie Hoover 
Coal Co. Nieką nesužeidė sep
tynios eksplozijos kurios kilo 
apie 2 valanda po pusiaunakt. 
Dagai palicijos tyrinėjimą tai 
buvo tai kersztingas darbas ne
kuriu žmonių kurie buvo prie- 
szingi (kompanijai varyti Itaji 
brekeri kuris kitados prigulė
jo prie tojo miestelio. Bledes 
padaryta ant keliu tukstancziu 
doleriu.

ANGLIKAI TAIPGI 
BOMBARDUOJA

* Jeigu nori kad versziena 
butu szviežia visados tai ne
pjauk verszio niekados.

BERLINA
Berlinas. — Vokiecziai ne

pasiduoda Anglikams o Angli- 
kai nepasiduoda Vokiecziams 
ir taip eina bombardavimai 
vieni priesz kitus o nekalti 
žmones turi nukensti už kaltes 
savo vadu. Ana diena Vokie
cziai bombardavo vaiku mo
kykla kuria sugriovė bet gy- 
vascziu nežuvo. Daugelis vietų 
užsidegė mieste. Anglikai bom
bardavo Berlina per kėlės va
landas su mažoms bledems.

Dabar isz Washirigtono daei- 
na žinios buk Amerika siuns 
savo laivus in Australija, Nau
ja Zelandija ir ant Pacifiko ma 
riu apsaugoti savo locnastis. 
Viso apie 125 Amerikoniszki 
laivai iszplauks už keliu dienu.

5,000 Užmuszti Ir 8,000 
Sužeisti Per Vokiszkus 

Eroplanus

London. — Praeita Septem
ber™ menesi Vokiszki eropla- 
nai užmusze 5,000 žmonių ir su
žeidė 8,000 per bombas ir ki
tokius budus kokius panaudo
jo ant Londono gyventoju. 
Daugeli laivu Anglijos taipgi 
paskandino. Anglikai tvirtina 
buk jie suszaude apie 40 Vo
kiszku eroplanu. Per paskuti
nes 24 valandas Vokiecziai ne
davė pasilsio Londono gyven
tojams, mesdami ant miesto 
bombas kurios uždege daugeli 
daliu miesto. 

______

Pianistą Paderwski
Sulaikė Iszpanijoj

. New Yoik. — Telegramai O 
pranesza buk žymus pianistas, 
Ignotas Paderewski, 80 metu, 
kuris pribuvo isz Szvaicarijos 
in Iszpanija isžkeliauti in Ame
rika, likos sulaikytas (ten del 
nežinomos priežasties. Pade
rewski geidžia czionais apsigy
venti ant visados. Tukstancziai 
Amerikoniszku Lenku užpro- 
testavojo priesz jo sulaikyma 
ir nusiuntė protestus Amerikos 
valdžiai kad stengtųsi ji pa- 
liuosuoti isz (fenais. Paderews
ki yra Lenkiszku padonu ir gal 
turės užtektinai vargo pakol 
gausis in czionais.

Vokiecziai Ketina Ba
du Kovoti Priesz 

Anglija
Berlinas. — Vokiecziu ka- 

riszkas sztabas apgarsino buk 
kare tesis su Anglija lyg atei
na,nczio meto o jeigu jos nein- 
galės su ginklais tai nukankys 
badu. Vokietija užblokiavo 
Angliszka susmauga per sub- 
marinus todėl negali partrauk
ti maisto del gyventoju ir ka
reiviu. Vokietija tvirtina buk 
turi užtektinai maisto ir galės 
vesti kare lyg ateinanęzios žie
mos. Priek tani' daug Ariglisz- 
ku laivu likos paskandyti su 
maistu ir visokiu tavoru per 
ka Anglija nukent e daug. .

Aplaike Dideli Karisz- 
ka Kontrakta

Harrisburg, Pa. — Valdžia 
iszdave dideli kontrakta del 
keliu kompanijų ant parengi
mo kariszku abazu del karei
viu arba kempes kurios rasis 
Indiantown Gap ant pastaty
mo 700 nauju namu del karei
viu, naujus kelius, invedima 
szilumos, vandenio ir sanita- 
riszku vietų kuriose kareivei 
gyvens ir lavinsis kariszkam 
moksle. Viską turi užbaigti lyg 
1 dienos Sausio 1941 mete. Ta
sai kontraktas isznesza ant 6 
milijonu doleriu.

Norėjo Paaukaut Savo 
Kūdikius Ant

Sudeginimo
St. Louis, Mo. — Czionais 

randasi tikejimiszka draugavę 
kuri vadinasi “Holy Rollers’’, 
kurios narei daugiausia tiki in 
Dvasia Szvenlta ir kada, prade
da savo pamaldas tai rodos kad 
visi yra pasiutia, — daužo vis
ką ir rėkauja neiszpasakytai.

Dvi moteres taip persieme 
tuom tikėjimu kad paaukavo 
savo vaikus ant sudeginimo 
bet palicija tai ceremonijai už
bėgo. Apie deszimts vyru buvo 
priversti apleisiti savo moteres 
isz priežasties tojo pasiutiszko 
tikėjimo prie kurio jos prigu
lėjo.

* Jeigu kvailys katra giria 
tai tasai nedaug garbes datyre.

Vokiszki Sznipai Laivu 
Dirbtuvėse

Newark, N. J. — Dvi sanvai- 
tes adgal valdžios slapti agen
tai suseke net 63 suokalbius isz- 
neszti in padanges naujus lai
vus kurie dirbasi Sun laivu 
dirbtuvėje. Jeigu tasai velnisz- 
kas užmanymas Naziu butu pa
sekmingas tai keli laivai butu 
suardyti su szmotais dinamito 
ir kitokeis budais bet in laika 
likos tasai užmanymas atras
tas ir užbėgtas. Kada užmany
mas likos atidengtas, daugelis 
darbininku pametė darbus ka
da valdžia pareikalavo j u ant
spaudas pirsztu. Daugelis su
rado darbus kitur bet juos lai
ko ant akies.

Meksiko Miestas Turi 
Sziadien 1,754,355

Gyventojus.

Mexico City, Mex. — Laike 
paskutinio suraszo gyventoju 
miesto Mexico City, pasirodė 
buk (tasai miestas užaugo ant 
1,754,355 gyventoju. Mexico 
miestas yra antru didžiausiu 
miestu kuris seka paskui Bue
nos Aires, tarp Lotyniszkos 
Amerikos.

Už Deszimtuka Skau
džiai Sumusze Savo

Pacziule
_________ 1

Philadelphia, Pa. — Kada 
Barbora Goldey nusipirko sau 
nauja szlebe už 83 centus, tai 
jos vyras pavadino ja pasiutė
lė sakydamas kad ji rėdosi už 
daug ir konia suardė visa na
rna isz piktumo. Taip tai pasi
skundė sudžiui toji moterele 
kada, užvede teismą ant persi
skyrimo. Toliausi toji vargsze 
kalbėjo sudžiui kad jos vyras 
uždirba po 125 dolerius amt sa
vaites maszin-szapeje ir duo
davo jai tik po doleri ant vieno 
sykio o kada syki negalėjo jam 
pasakyti kur praleido deszim
tuka tai ja sumusze skaudžiai 
kad motere turėjo net gulėti lo
voje per visa diena. Sudžia 
Knight davė moterei persisky
rimą ir prisakė kad vyras jai 
mokėtu po 35 dolerius amt san- 
vaites del jis ir ju trijų vaiku.

vyras aitejo pas ja praszyti 
idant sugryžtu o toji atsisakė 
tai padaryt, tasai szove in ja 
tris sykius. Žmones atbėgo ir 
suėmė žadintojų.

$6,000,000 Japoniszko 
Aukso Atvežta In

Amerika
San Francisco, Cal. — In 

czionaiitine pristova atplaukė 
laivas su szeszeis milijonais 
doleriu aukso isz Japonijos. 
Taasai auksas bus sunaudotas 
ant nupilkime Amerikoj viso
kio kariszkn ra a beri j oi o del Ja- 
panijos,

78,000 Žmonių Mirė 

Ant Vėžio Ligos
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios sveikatos departa
mento, tai Suv. Valstijose pra
eita meta mirė daugiau kaip 78 
tuksitancziai žmonių nuo vėžio 
ligos. 'Tame paežiam e laike mi
re nuo uždegimo plaucziu 122,- 
634; szirdies liga 438,644; inks
tu liga mirė 374,725. Vėžio liga 
kas meta didinasi ir daktarai 
po visa Amerika labai tuom su
sirūpino nes lyg sziai dienai da 
niekas nesurado atsakancziu 
gyduolių priesz laja baisia liga 
kuri tiek žmonių iszvaro isz 
szio svieto.

Bego Pagauti Bosą, 
Likos Užmusztas

Kulpmont, Pa. — Kada An
tanas Pignis, 45 metu, isz Sha
mokin, Pa., 'bego pagauti bosą 
važiuoti namo, paltaike in szo- 
na automobiliaus kuri vare An
tanas Chmieliauckas isz Atlas, 
kuris jam perskėlė pakauszi. 
Dreiveris likos aresztavotas 
■bet po isztyrinejimui atsitiki
mo per palicija, Antanas likos 
paleistas ant liuosybes.

Užvydus Szuo Užmusze 
Mergaite

Perryville, Ohio — Inpykes 
už tai kad Edwardas Moyer, jo 
ponas, pabucziavo savo trijų 
metu dukrele, szuo szoko ant 
mergaites ir perkando jai ger
kle nuo ko toji mirė ant ryto
jaus. Szuo likos muszautas.I

kyti persiskyrimą ant visados 
nes negali su juom ilgiaus gy
venti isz sekancziu priežascziu:

Nuo pirmos dienos apsivedi- 
mo su juom, privertinejo savo 
pacziule kad jam nuszv.aksuotu 
czeverVkus, karta norėjo jis jai 
perpjaut gerkle su britya^sii 
pokeriu jis sudaužė visus stik
lus ir kitus naminius bliudus, 
jai nematant nnpjaustydavo
muilo in virala ir iszmesdavo 
viską laukan ka ji iszvirdavo ir 
tankei kerszino ja užmuszimu. j

Sudžia užklausė vyro ar jis 
nežino kad czionais Amerikoj 
nevale taip pasielginet su mo
tere ant ko Fricas atsake kad 
Vokietijoj vyrui galima pasiel
ginet su savo motere kaip jam 
patinka 'bet sudžia kitaip ant . 
(to žiurėjo ir pasodino Frica in 
kalėjimą ant trijų metu ir davė 
persiskyrimą tai nevalninkei.

Jaunavedžiai Aplaike 
Burmistro Palaiminima

Vietoj Bausmes
Hazleton, Pa. — Jaunave

džiai, isz Pilttsburg-ho, kurie 
sustojo czionais atlankyti savo 
gimines, aplaike gerus linkėji
mus ir palaiminima naujam 
gyvenime, per 'burmistrą Ja
mes P. Costello, kada stojo 
priesz ji su raudonu tikietu už 
pervirszini sustojimą ant vie
nos vietos. Jaunavedžiai, Pili- 
pas Pasetti su savo jauna pa
cziule nuėjo iii szitora ko tokio 
nusipirkti. Kada jie aplaike ti- 
kieta-nuo palicijos, nuėjo pas 
burmistrą iszsiaisžkyt kodėl 
taip ilgai užtruko bet burmis
tras vietoje juos nubausti, ap
vedžiojo juos aplinkui rotuže. 
Jaunavedžiai labai tokiu pasi
elgimu 'burmistro nusistebėjo 
ir isz jo mandagumo ir padeka- 
vojo jam už toki puiku pavie- 
szinima.

Sako Kad Buvo Tikra 
Nevalninke Savo Vyro

Milwaukee, Wis. — Agniesz
ka Szwartz užvede skunda 
priesz savo vyra Frana, užme- 
tinedama jam kad per laika sa
vo vedusio gyvenimo buvo jam 
tikra neva'lninke.

Gyveno su savim drauge tik
tai tris metus, Duluth, Minn., 
kur Szwai’itzas turėjo lentų pjo- 
vykla. Motere paduoda savo 
skunde buk turėjo dirbti drau
ge su vyrais pjovihyczioje nuo 
ryto lyg vakaro o priek tam 
turėjo virti valgi del 20 darbi
ninku, kurie pas jos vyra dirbo 
ir visoki namini darba už ka 
tankei aplankydavo kupriniu 
nuo vyro.

’♦* Tieji kurie daug turi, ne- 
iszgali ir gana padaryti negali,.;
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Kas Girdėt
Jeigu vyras prielankus del 

moteres ar mei-ginos tai rūpi
nasi ja visame apszviest. Vy
ras, kuris su motere tiktai bo- 
vijasi (tai ir laiko ja. tik už zo- 
bovele — kuri, kaip nubosta
jam, numeta in'kampa. Bet toji Szaszai ant kūno moteres (bu- 
motere kuri yra per vyra mo
kyta, tai buna rąnįkrąsątis per 
ji paraszytas isz kurio visi tu
ri nauda.

Taigi, nelaukė, pakol jam ateis 
proga, tiktai litiosa savo laika 
paszvensdavo ant mokslo o ka
da proga, atsitaike, buvo ant 
jos pasirengęs ir pasinaudojo 
isz jos.

Pavojinga motere yra toji 
Įkuria gamta apdovanojo sku-
piai savo morali szkoms dova
noms. Tokios moteres tai tikri

Szliau'žįneja jos pože-

del kad neiszduoda ne dolerio 
ant apgarsinimo ir vis gyvena 
skurde.

Jeigu ponai biznierci geidžia 
varyti bizni ir pastoti turtin
gais tegul apsigarsina “Sau
lėje,” kuri eina po visa svietą 
o trumpam laike gali (taipgi 
pastoti turtingais. Žmones apie 
biznieri nežino jeigu negarsina 
savo bizni. Apgarsinimas pri
mena del žmonių tavora kuri 
biznierius parduoda ir kas die-

Jau tai gal priesz pabaiga 
svieto tokios laltrystos ant svie
to dedasi.

Sztai, Skulkin o paviete, vie
pia saliuninka apskundė tikras 
go szvoigeris už tai kad parda
vinėjo jisai kitiems arielka ne
turėdamas ant tp laisnu. Ka 
vertas tokia szvogeris? Jeigu 
jis (tokiu nevidonu stojasi savo 
szvogeriui tai da didesne pik
tybe gali padaryti del svetimu. 
Tai daro pasiutiszkas užvyde- 

-yjimas nes pas mus randasi pa- 
nasziu Judosziu daugybe ku
rie pavydi žmogui gyventi.

ties. ...... _ v „
miais ir tik kaip tykus vanduo! na jam stovi priesz aki 
ran jaut is krantus neturėdamas 
(tvirtos valios, mislies savival
doj, savo tinklais ims isz apa- 
czios apsiautineti o vargas t am 
kas apjakintas, patenka in 
tuos tinklus.

Motere, kurios duszia slopia 
veidmainyste ir szvontinybes 
skraistele daro tai, idąnii pa
slėpt savo duszios vargingumą.

Nekurie sutvėrimai mažes
nio sztamo turi taja nuosavybe 
jog. nekurios dingusios dalys 
kūno vela jiems atauga. Žino
mu yra daigtu kad slieką gali
ma supjaustyti ant szm oteliu o 
kožnas szmotelis 'bus vis gyvu'. 
Ženklina tai, kad ne tik jiems 
Įataugs galvos bet ir uodegos. 
Pagal naujausia isztyrinejima 
pasirodė kad variems, kurioms 
jszpjauta plauczei jie vela isz 
paujo atauga. Vėžiams ir uo
dams iszauga naujos kojos po 
jnukiipimui. Karta visžta isz- 
gyveno beveik per tris mene
sius be galvos.-

Da ne taip senei žmones ma
ne kad leidimas kraujo buvo 
labai reikalingas ir naudingas 
gydymas ant visokiu nuopo
liu, senovės laikuose skust- 
barzdei laikėsi save už dakta
rus. Stulpas prie skustbarzdžin 
kaipo ir dabar įbuvo maliavo- 
jamas raudonais ir baltais dry
žais kas reiszkią: raudonas 
krauja o baltas skarulelius ku
riuos pridėdavo ligoniui ant 
žaidulio po leidimui kraujo. 
Norinlts dabar neleidžia krau
jo bet tasai stulpas ir sziadien 
pasiliko kaipo ženklas skust- 
barzdžiu. Gal daugelis isz mu
su ponu “barbenu” nežino del 
ko jie naudoja taji stulpą, nu- 
maliavotais raudonais ir bal
tais dryžais, kaipo savo barba
rystes ženklą. Užklauskite ju o 
prisijuoksite soeziai iszgirde 
visokius juokingus atsakymus 
kokius jums amt jusu užklausy- 
mu atsakys.

' N'ivosĄe. publikineje mokyk
loje Vermonte, darakitorka, 
graži mergina, turėjo nemažai 
[rupesezio su savo moikytineis 
kurie kas diena pasivėlindavo 
in mokykla. Ant galo apgarsi
no, jeigu katras isz mokytiniu 
ankseziau ateitines tasai gaus 
nuo jos buczki.

Ant rytojaus,, saulei tekant, 
jau lauke prie duriu mokyklos 
trys isz vyriausiu mokytiniu o 
jseptinta valanda ryte, konia 
yisi mokiniai lauke savo da- 
yalktorkos prie duriu.

Prie ko mokslas žmogų da- 
(veda, parodo sekantis atsitiki- 
pras. Keliolika metu adgal isz 
iWestu pribuvo jaunas vyrukas 
in New Yorka, kuris nieko prie 
Saves neturėjo kaip tik skyles 
įkiszeniuje. Visi jo rupeseziai 
įr stengimai suradimo kokio 
Įnors užsiėmimo nuėjo ant niek., 
[Amt galo tūlas bankieris užte- 
Įnines jo akyse teisingumą,, 
priėmė ji in savo banka. Vė
liaus likos perkeltas in kita da- 
įi bankos idant užimti vieta ki
lto rasztininko. Neturėjo jis 
mažiausio supratimo apie ban
kini darba 'bet turėjo norą prie 
darbo ir ji iszsimokino. Moki
nosi kas nakti lyg vėlybai nak- 
jfcziai. Kauta prezidentas banko 
įižlklause jo tūlos informacijos 
ant ko atsake be jokio užsi- 
duksejimo. Iszgirdes tai ban
kieris isz nusistebėjimo pa- 
ezauke: “Užimlkie vieta prie 
įano stalo, tokiu kaip tu, czion 
geikalinga labai.”
' Po szesziu menesiu vaikinė
mis aplaike dinsta asistento ka
izeriams. Bet amt to nepaliovė, 
Įtik ėjo kasdien aukszcziau ir 
dabar yra žentely va ypata New

Žmoaus giliukiis kartais ne
tikėtai ateina isz mažiausio 
daiktelio, kaip tai atsitiko su 
Humphrey O’Sullivan, isz Ma- 
sacziužes, kuris dirbo drukar- 
eje kaipo statytojas liftaru arba 
zciceris. Stovėdamas per diena 
prie rinkimo litaru, labai pa
dejavo ant kojų per ka pasi
rūpino sau gumini divoneli ant. 
kurio stovėdavo ir buvo jam 
daug smagiau bet kiti darbi
ninkai jam pavogdavo taji gu
mini karpeta. Tada O’Sullivan 
iszpjove sau du szmoitelius gu
rno ir prikalė prie czeveryku ir 
nuo tos dienos persimainė tojo 
vargingo drukoriaus giliukis 
nes jo guminei padai ir kurkos 
prasiplatino po visa svietą. 
Ant apgarsinimo savo iszradi- 
mo iszdave ant apgarsinimo 
laikras'zcziuose, iki sziai die
nai, apie du milijonus doleriu.

Dcntištas Welch, isz New 
Jersey iszrado garsinga Welch 
Grape Juice ir sziadien yra mi
lijonierium nes ant apgarsini-' 
mu jau iszdave suvirszum ke
lis milijonus doleriu.

Vargingas rasztinihkelis Ran
koj iszrado gumines stucz'keles, 
ant nubraukimo fotografijų ant 
kuriu isziduoda po kelis milijo
nus doleriu ant meto ir szia
dien yra locnininku Eastman 
Kodak Co.

Wrigley buvo agentu ir isz
rado Wrigley Chewing guma 
ir iszdavinejo ant apgarsinimu' 
po kelis mili jonus doleriu.

Dideli biznierei ant praplati
nimo savo tavoro, praeita me
ta iszdave 750 milijonu doleriu.

Kodėl musu Lietuviszki biz- 
nierei nepasikelineja beit da vis, 
varo savo biznius senoviszku 
fondu ir vos isz to dasidirba ke-

jĮTpiko finansiniam distrikte.]lis tukstanezius dcleruku? lo-

nors tavo pirsztu antspaudu' 
buvo padaryta, jeigu padaryta ; 
tai paduok 'kur ir kada. ;
Pamesta Pilietybe Per Iszt-e- 

kęjima už Ateivio.
Kl. — Atvažiavau in szitaĮ 

kraszia Grupdžio.men., 1897 m. 
Imdama 17 m. amžiaus. Iszte- 
kejau už Amerikos pilieezio 
1991 m. Mano vyras mirė 1917 
m. Vela isztekejaų 1920 m. ir 
mano dabartinis vyras iszsi-1 
sme pilnas pilietybes popleras 
1923 m. Jau sulaukus 60 m. Ar 
asz turiu registruotis? Ar man 
reiikes iszsiimd pilietybes po- 
pieras?

At. — Gailestaujame tamstai 
praneszti kad tamsta esi atei
ve. Tapai piliete 1901 m. su isz- 
lekejimu už Amerikos pilie
ezio bet pametei ita pilietybe 
1920 m. kai isztekejai už atei
vio. Faktas, kad tamstos atei- 
vis-vyras tapo Amerikos pilie
tis 1923 m. nesugražino tams
tai (tamstos Ameri'koniszka pi
lietybe, nes Rugsėjo 22 d., 19- 
22 m., instatymas pradėjo veik
ti, sulyg kurio isztekejimas ne
pamaino motęrs pilietybes sto
vi. Nuo Rugsėjo 22 d., 1922 m. 
svetimtaute-matere netapsta 
piliete kai iszteka už Amerikos 
pilieezio; kito pusėn, Amerikos 
piliete nepameta 'pilietybe kai 
iszteka už ateivio.

i Pilietybe Neinstatimiszkai Gi
musiu Vaiku Seka Motinos

Pilietybe.
Kl. — Alano žmona, turėjo 

neinsitatimiszikai gimusia mer
gaite priesz jos isztefcejima už 
manės. 1913 m. kai mes ja par
sitraukėme in Suv. Valstijas ji 
buvo 3 metu. Asz tapau Ameri
kos piliecziu Birželio 8 d., 1919 
m. Ar mano žmonos duktė yra 
piliete ar ji privalo registruo
tis kaipo ateivilpo Rugpjucsjio 

• 27tcs dienos? ■
Alt. — Tamstos žmonos duk

tė yra Amerikos piliete ir jai 
nereikia registruotis. Kai tam
sta tapai Amerikos piliecziu 
Birželio 8 d., 1919 m. tamstos 
žmona automatiszkąi tapo pi- 
lielte. Jos duktė gavo pilietybe 
per motina. Pilietybes stovis 
neinstatimiszkai gimusiu vai
ku seka, motinos pilietybe.
Kaikurie Nelegaliai Atvykę 

Ateiviai Gali Praszyti Piliety
bes Popieru.

• Kl. — Ar teisybe, kad asme
nys, kurie atvažiavo in szia 
szali nelegaliai 1914 m. gali le
galizuoti ju buvimą ir jeigu ga
li, 'tai kaip? Asz gveu Oregon 
valstijoj. Kur asz galiu eiiti le
galizuoti mano buvimą ?

At. —Taip, Tctkis asmuo tu
ri praszyti registravimo certi- 
filkato. Jo aplikacijai jis priva
lo vartoti form 659 ir jis gali 
gauti kopijas tos formos isz ar
čiausio immigracijos ofiso. 
Kadangi (tamsta gy veni Oregon 
valstijoj, gali pasiunsti praszy- 
ma in Immigration and Natu
ralization Service, U. S. Court- 

jhouse, Portland, Oregon. Per
eitu melu Kongresas pataisė 
instatyma kaslin'k nelegaliai 
invykusiu, kurie invažiavo in 
szali szali nelegaliai priesz Lie
pos 1 d., 1924 m., (toki ateiviai 
gali praszyti užsiregistravimo 
certifikato.

Nepilnamecziai Vaikai ir 
Pilietybe.

Kl. — Gimiau užsienyje. Ka 
tik sulaukiau 19 m. Atvykau in1 
szia szali būdamas 12 m. Ar tas 
faktas, kad atvykau kaipo vai
kas, pagelbės man tapti pilie-' 
ežiu?

At. — Taip. Kongresas ka 
būti duotas nepermatytuose at-‘ tik pravedė instatyma, kuris 
sitikimuose. Kitas — ar kada leidžia asmenius, kurie atvyko

Svctimtaucziu
Klausymai Atsakyti

Szalys, Kurios Inkorporuotos 
in Kitas Szalis.

Kl. — Gimiau szaiyje, kuri 
Sziadien tapo inkorporuota in 
kita szali. Atsakydamas in 
Ateiviu Registravimo blankus 

i Klausymą 3b, katra varda pri- 
; valau paduoti kaipo gimimo 
• vieta?

At. — Tamsta atvažiuoda-
■ mas in Jung. Valstybes turėjai 

pasporta, tadgi patartina tam-
■ štai užraszyti tos szalies varda 

kurios vardas užrekorduotas
; ant pasporto.

Jau Nėr Gimtines Szalies.
Kl. -— 'Sziadien szalis kur gi

miau jau ne-egzistuoja. Atsa- 
kydama's in Ateiviu Registra
vimo blankos Klausymą 3b, ai
man sakyti kad gimiau szaiyje 
kuri sziadien ne-egzistuoja ar
ba ar reikia paduoti.varda sza
lies kuri sziadien ja valdo?

At. — Teisingumo Departa
mento nurodymai praszo pa- 

' duoti varda szalies kaip ji eg
zistavo kai tamsta gimei.
Užraszymas Narystes Visose 

Organizacijose Nėra 
Reikalingas.

Kl. — Pereitais penkiolika 
metu priklausiau prie daug in- 
vairiu oi'gani'ganizaciju ir 
draugyseziu isz nekuriu tu jau 
seniai prasiszalinau. Atsaky
damas in Ateiviu Registravimo 
blankos Klausymą 15, ar (turiu 
paduoti vardus visu tu organi
zacijų?

At. — Ne. Reikia paduoti tik 
tu organizacijų vardus, kuriu 
buvai nariu per paskutinius 
penkis metus priesz diena kai 
eini registruotis, arba vardus 
tu prie kuriu prisirasziai per
tuos penkis metus.
Maži Trafiko Prasižengimai 

Nesvarbus.
Kl. — Mane kelis kartus pa- 

szaulke in teismą ir buvau nu
baustas u'ž mažus trafiko per
žengimus. Kelis kartus asz pra
važiavau raudona signola, 'ki
tus kartus su automobiliu per
ilgai apsistojau vienoj vietoj. 
Ar asz turiu paduoti szituos 
peržengimus klausymui 14-tui 
ąnt Ateiviu Registravimo blan
kos?

At. — Ne. Nereikia paduoti 
kaipo peržengimus tpos ne-! 
svarbius trafiko neužlai-kymus. 
Reik Duoti Atsakymus in Du

Kitus Klausymus.
Kl. — Kai eisiu registruotis 

ar turiu atsakyti in kitus klan- 
'symris apart tu kurie raudąsi 
ant Ateiviu Registravimo blan
kos ?

At. — Taip. Du klausymai 
nepasirodo ant Ateiviu Regis
travimo blankos. Atsakymus in 
tuos klausymus nuo visu alter- : 
viu reikalaus. Vienas yra — 
paduok varda ir adresa ar- 
cziausios gimines ar asmenio, 1 
kuriam praneszimas privalo

nesenesni 16 m. amžiaus, pra- 
szyli‘ antru popieru. be pirmu 
popieru. Toki ašmenys priva
lo raszyti antru popieru kai 
sulaukia 21 m. amžiaus ir 
priesz sulaukiant 22 m. 
žiaus.

ISZMINTINGA
MOTERE

Nazistas Nekaltas

am- Į

ATEIVIU
REGISTRAVIMO

REIKALAI

įgANKTERlS S., apsivedė su

Nepi Ijecziai, kurier 
tu'kstancziai ir viena 
apie ateiviu registravimą ras 
atsakymus ir daug ju rei
kalu 64 puslapiu knygutėje 
“Alien Registration — A Man
ual of Information for Aliens 
and Those advising them”, ku
ria ka tik iszleido Common 
Council For American Unity.

Ateiviui pasakyta kokias in
formacijas jis privalo duoti at
sakydamas registravimo klau
symus. Galimos pasekmes ne
kuriu atsakymu — kurie lie- 
czia ateivio darba, generale 
veikla, naryste draugystėse ir 
kriminaliszka rekordą —pilnai 
iszdestytos.

Nelegaliai atyVkes ateivis 
ras pilna skyrių apie jo dalylka, 
jam pavojus jeigu jis regis- 
Iruosis ir pavojus jeigu nesire- 
gisltruos. Jam pasakyta kad 
jeigu jis nuo jo atvažiavimo bu
vo isztikimi sziai sza'liai ir in- 
statymus gerbiantis jis gali le
galizuoti jo stovi iszvykdamas 
iu netolima szali ir vela sugryž- 
damas in Jung. Valstijas lega
liai. Karas Europoje ir beveik 
visiszkas immigracijos sustab
dymas atidarė nekurias kvotas 
ateiviams. Knyguite taipgi nu
rodo kad Generalinis Prokuro
ras turi teise sulaikyti depor
tavimus ąteiviu kur deportąvi- 
mas dėtu “rimtu ekonominiu 
nasztu” ant ateivio žmonos, 
vyro, tėvo ar mažameczio vai-

rupi

Kiltas skyrius diskusuoja kas 
yra ateivis ir kas pilietis. Szis 
skyrius palengvins nusprensti 
žmogaus pilietybes stovi.

Kitas skyrius pataria atei
viams kur gali gauti informa
cijų ir pageibos savo atsitiki
mams. “Gaila, kad sziadien 
daug žmonių stengia apgaudi
nėti alteivius ateiviu registravi
mo reikale. Jemis tik rupi lup
ti pinigu isz ateiviu. Ateiviui 
nereikia mokėti nei vieno cen
to už informacijas ir pagelba. ”

Registravimo Aktas paduo
tas su informacijoms apie im- 
rnigracijos kvotas ir kaip tapti 
Suv. Valstijų piliecziu yra ki
tas skyrius toje knygutėje.

Knygute parsiduoda už 15 
centu už kopija. Kopijas gali
ma gauti pasiuneziant varda ir 
adresa ir 15 centu in Common 
Council for American Unity, 
222 Fourth Ave.-, New York 
City.
—Common Council for Amer. Unity

■patogia ir jauna panaite. Po-| 
ui 'ba.nkieriene pasirodė labai1 
iszmiiitinga moterėlė, tuojaus. 
po szliubui. Kada po szliubui! 
bankieris atsisėdo szale savo 
puikios moterėles ir foucziavo 
jos rankutes ir lu,peles, toji už
klausė jo:

— Pasakyk man (teisybe, ma
no mylimas, ar tu priesz szliu- 
ba bueziayai kitas moteres?

Bankieris tokiu netikėtu už- 
klausymu savo pacziules, neži
nojo isz pradžių ka ant to turi 
atsakyti, bet jauna motere ne
davinėjo jam altsiisio pakol ne- 
alsake ant jos užklausymo.

— Na, žinoma, tu mano bran
gioji, juk kaipo vyras... nekar
ta pabueziavau...

— Na tai gerai, asz visai tam 
nesistebiu... juk už kožna bucz
ki turėjai kiek mokėti... nes jus 
bankieriai už viską badai mo
kate gerai...

Bankieris norėjo užvesti kal
ba ant ko kito beit paeziule ne
sidavė apsimalszyt ir vela pra
dėjo:

— Dūiszele, atsakyk tik ant 
mano užklausymu, žinoma, kad 
mokėjai, kartais pinigais, do
vanoms ir t.t. bet norecziau tik
rai žinoti kiek mokėjai už kož
na. buczki?

— Na, kad jau taip nori la
bai žinolti, tai mokėjau nuo de- 
szimt doleriu ir daugiau.

— Matai, — paszauke nu
džiugus paeziule, — jeigu mo
kėjai svetimoms moterems po 
deKzimts doleriu už bucaki, tai 
kiek mano buczkei butu tau 
verti ?

— Neužmokami, mano aniuo- 
li'li!

— Gana jau gana, asz veluk 
geiseziau žinoti 'kiek yra ver
tas mano fou'czkis. Ar sutinki 
ant to, jog mano buczkei yra 
verti du kart tiek, kie>k kitu 
moterių, sakykim po dvide- 
szimts doleriu už viena ?

Sutiko bankieris ant to. Už 
kožna buczlki kuri davinėjo sa
vo saldžei jaunai pacziulei, 
mokėjo po dvideszimt doleriu. 
Žinoma, laike saldžiu menesiu 
kada, jaunos poros (tan'kei bu- 
cziuojasi — bankieris mokėjo 
noringai savo pacziulei už 
buczkius. Bet atėjo laikas ka
da mokėdavo ir mažiau.

Po penkiolika metu pagyve
nimo, i'sz priežalsties nupuoli
mo vertes visokiu ateciju, ban-1 
kieris subankrutino. — Parėjo 
namon baisei susirupines ir nu
lindęs, apsakydamas paežiai' 
kokia, nelaime ji patiko.

— Neturime jau nieko dusze- 
le, esame ubagais, rytoj jau ne
turėsime už ka pirkti pietus. '

Bet paeziule nelabai nulindo 
taja naujiena,kalbėdama:

— Nieko isz to sau nedaryk, 
mano mylimas, Dievas mums

Daktaras Herbertas Hoeh
ne, kuris nevos buvo Vokisz- 
ku sznipu ir likos aresztavo- 
tas Los Angeles, ant kurio 
surasta pavojingi dokumen
tai priesz Suv. Valst., likos 
paleistas ant liuosybes nes 
valdžia priesz ji nerado nie
ko prieszingo.

Laimėjo Rinkimus

■■■

Kaip Maine valstija nubal
suoja politikiszkuose rinki
muose, taip ir kitos valstijos 
seka paskui, tokia yra žmo
nių nuomone. Ralph O. Brew
ster, Republikoniszkas kan
didatas ant senatoriaus lai
mėjo rinkimus'' ?&,ŪOO 'balsu 
daugiau už savo prieszinin- 
ka Demokrata gubernatorių 
Louis J. Brann.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

OCp VISOS TRYS ftgp
KNYGUTES

‘‘SAULE’’
MAHANOY CITY-, PA.

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

pagialbes, einam truputi
; vaikszcziot ant szviežio oro g 
nes esi labai nuvargęs tuom at-,§ 
sitikimu.

Ir nuėjo. Suisilaike ant vie-|S 
nos ulyczios, priesz puiku mu-'w 
rini narna, keturiu laipsniu, ku- g 
ris patiko bankieriui.

i — Maltai, — tarė pati., — tava 
yra musu namas ir ne esi ttba-$

,gu, kaip tu imislinai. Jeigu tu S
! maine būtumei daugiau myli ėjas g
ir tankiau bueziaves o nebutu- «I.............................................. is
mei tokiu tingimu, tai sziadien S

.prigulėtu prie mus visa szita s
ulycžia. Narna nupirkau su pi-’|Kampag Main ir Centre St. į 

jg MAHANOY CITY, PA. g
1

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
----- $------

Union National Bank

nigais kuriuos man mokėjai už i 
buczkius.

1
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Vargonininkas ::::
K :: :: Isz Sultzbako

TIKRAS ATSITIKIMAS 
ISZ SENOVĖS LAIKU.

J^ĮAŽAM V okiszkam miesteli je 
įSultzbake, Juozas Rudolsta- 

fas buvo ženklyvu žmogum. 
Daugiau Skaip penkesdeszimts 
metu vargonininkavo jis vieti
nėje bažnyezioje. Dinstas var
gonininko bažnyezioje Sulilzba- 
ke buvo svarbus dinstas pana- 
szus in burmistro arba pra- 
baszcziaus. Bet vargonininkas 
ir vargonai jau taip buvo pa- 
senia jog patys gyventojai su
prato jog turi intaisyt naujus, 
vargonus ir pasirūpinti jaunes
ni vargonininką. Nupirkimas 
nauju vargonų nebuvo taip 
sunkus užmanymas kaip pra- 
szalin'ti nuo dinslto sena bažny
tini tania kuris jau buvo per 
senas pildyti savo dinsta.

Žmones sudėjo pinigus ant 
nauju vargonų isz kurio keti
no džiaugtis visa aplinkine. 
Vargonai likos padirbti Bruik- 
seloje ir pokokiam laikui likos 
pastatyti bažnyezioje.

'Laike užbaigimo vargonų 
klausymas ant praszalinimo se
no'tarno likos užbaigtas nes se
nelis ’fraji vaikara mirė.

Dabar vela naujas klausy
mas kilo taip parapijonu, kas 
grajins ant nauju vargonų? To
ki svarbu dinsta ne bile ko
kiam žmogui ketino duoti. Po 
teisybei miestelyje radosi ke
liolika vargonininku bet tik du 
buvo tinkamiausi kurie galėtu 
apimti Itaji dinsta. Tais buvo 
Petras Eshv-esa o kitas Kara
lius Rudolstafas, sūnūs miru
sio seno vargonininko.

Petras buvo Francuzu ir gy
veno Sultzbake daugeli metu, 
beit apie jo praėjusi gyvenimą 
niekas nieko nežinojo ir isz kur 
jis pribuvo bet buvo geru mu
zikantu ir mokino miesezioniu 
vaikus ant visokiu instrumen
tu.

Karolius buvo žinomas .po 
visa aplinkine, buvo ltaip-gi 
geru muzikantu ir mylimas

per visus gyventojus. Dalis gy
ventoju ipareikalavo idant Ka
rolius aplaikytu ‘ taip svarbu 
dinsta beit buvo ir tokiu kurie 
spyrėsi idant Petras butu isz- 
rinktas anlt vargonininku. Ta
sai klausymas užiminėjo visus 
gyventojus miesto Sultzbako.

Ant galo likos nutarta idant 
kožnas isz kandidatu butu isz- 
bandytas o gyventojai patys 
apsvarstytu katras isz ju gra- 
jytu geriau ant nauju vargonų. 
Per dienas abudu kandidatai 
lavinosi ant nauju vargonų.

Atėjo paženklinta diena. Tą
ją diena buvo szventa, visi 
žmones susirinko isz visos ap
linkines iszgirsti muzikes. Ku
nigas pasakė bažnyezioje jog 
kožnas isz kandidatu gales gra- 
jyt kas jam patinka. Petras 
Eslivera buvo pirmutinis altsi- 

, sesti prie vargonų. Susirinkia 
parapijonai kaip gyvi da to
kios muzikes nebuvo girdėja 
kaip grajino Petras. Kartais 
taip pafyika grajino jog rodos 
balsas isz po žemes iszeitinejo 
o kartais taip jog net murai 
bažnyczios drebėjo nuo dudu, 
žmones net lonkdse atsistojo 
nuo susijudinimo.

Dabar atėjo kaleina ant Ka- 
roliaus. Žmones lauke penkes 
minutas, valanda ir ilgiau bet 
Karolius nepasirodo, norints 
visur jo jeszkojo bet niekur ne
galėjo surasti. Ant galo likos 
nutarta duoti dinsta Petrui nes 
manyta jog Karolius pasibai
sėjo ir pabėgo isz miestelio.

Daug laiko praėjo bet Karo
lius nesugryžo in savo gimtini 
miesteli. Isz pradžių gyvento
jai nerimavo isz jo dingimo bet 
in laika užmirszo apie ji. Nauji 
vargonai ir vargonininkas bu
vo žinomi visur, gėrėjosi jo pui
kinai grajum ir buvo isz to už-1 
ganadinti.

Bet ir nauji vargonai pradė
jo scnslli ir reikalavo pataisy
mo ir iszczystinimo. Vargoni
ninkas taip-gi paseno su vargo
nais. Vargon-meisterei ketino 
pribūti in miesteli ant czystini-

m o vargonų.
Ta ji vaikara nekuriu gyven-' 

tojai mate kaip vargonininkas 
Petras Eslivera inejo in bažny- 
czia.

Laike taisymo vargonų meis
teris iszbego staigai ir nusida
vė tiesiog pas burmistrą irpra- 
baszeziu. Visi trys ėjo in baž- 
nyczia prie kuriu 'da prisidėjo 
keliolika žmonių norėdami da- 
'sižinoti kas ten atsitiko.

Vargon-meisteris nuvede vi
sus iii užpakali vargonų ant 
platforjnes kur stovėjo dideles 
medines dūdos. Vargon-meis
teris nuleido žvake ant virvu
tes in didžiausia dūda ir liepe 
burmistrui pažiūrėti kas joje 
randasi.

— Žmogaus kojos! — suriko 
burmistras.

Po keliu miliutu darbininkai 
iszkele dūda isz kurios isztrau- 
ke vargonininką Eslivera. Vie
nas isz darbininku paregėjo 
vargonininko rankoje du pun
delius. Burmistrasiatriszo pun
delius ir net atszoko nuo stalo 
su baime nes pundelyje radosi 
dingusio Karoliaus ziegorelis 
su jo pravarde, žiedas ir kilii 
daigiai kurie prie dingusio pri
gulėjo..

Dabar viskas iszsiaiszkino. 
Ant slieetvos pasirodė jog Esli
vera 'nužudė savo priesza ir ji 
paiszandino upėje, paslėpdamas 
jo likuczius didėlėje vargonų 
dūdoje o kada dagirdo jogmei- 
sterei ketina pribūti taisyti 
vargonus, būdamas baimėje 
idant nesurasti likuczius, nu
ėjo ta vakara in bažnyczia (tiks
le isztraukimo tuju dalyku isz 
dūdos bet turėjo .paslysljie ir in- 
puole in dūda staczia-galva ir 
užtroszko.

Kada apie tai pasklydo žinia 
po miesteli, žmones buvo labai 
inirszia ir pasipylė visolki 
priesztaravimai anlt žudin/to- 
jaus. Sziadien gyventojai apsa
kinėja savo impedžiams taji 
atsitikima su pridėjimu: “Ne 
kask duobelių niekam, nes 
pats in ja inpulsi. ’ ’

Viena mergina savo mieste 
laimes neturėjo,

Ba savo latryst.es paslėpti ne
galėjo,

Tai in kita miestą nupleszikejo, 
Su kokeis tai vyrukais suėjo.
Du vaikinus pas save 

pasikvietė,
Kad su jais pasikalbėti, 

Vaikinai altejo,
Mergina viskes su buteliu 

padėjo,
Iszgerti bus drąsiau, kalbėjo, 

Ir daug .smagiau.
Vaikinai nekvaili buvo, 
Ant viens kito sužiuro, 
Ant kojų (tuoj paszoko, 

Merginai cziuptu už kalpoku, 
Pas vaita nutempė, 
Ir bonkute pasiėmė,

Mat prisipažino kad guzule 
užkerėjo,

Ba labai vyra gauti norėjo.
Vaitas norėjo gerai nubausti,

Bet mergina pradėjo praszyti, 
Vaitas an|t jos susimylėjo, 

Du pailicmonai ant dipo 
palydėjo,

Jai iszpirko tikieta,
Ir nuvežė in vieta kita,

Kur gal (koki kvaili užtiks, 
Prie jos prilips,

Ir sziaip taip bobelka pasiliks.
* * *

Maszinos Del Amerikoniszku Eroplanu

Mariute pas Idku ant burdo 
nuėjo,

Visus rakandus pas ji padėjo, 
Gera vyra paliko, 

Prie Žydelio prilipo, 
Ir pas ji pasiliko.

Argi jus jau moitereles, 
Keliu vaiku motinėlės,

Nebijote ne paties Dievo, 
Ne viso svieto, 

Atsiminkite ant. savo nie- 
. kyiscziu,

Visokiu bjaurybių ir paleis- 
tuvyseziu,

Gy'vas in pekla velnei trauks, 
Kazoka szoks, linksmai 

staugs.
Jau pekla Lietuveis prigrūsta, 

Bet da kelios isz Szenadorio 
trūksta,

Jau laika's jums pasiliaulti,
Girtuokliauti ir paleistuvauti, 

Tas jums ant gero neiszeis, 
Greieziau jums galas ateis.

* * *

j ISZPAŽINTIS
i JI ISZGIALBEJO

Inspektorius peržiūrinėja naujus cilinderius del Amerikoniszku eroplanu kurie yra 
dirbami Pratt & Whitney dirbtuvėje Hartford, Conn., kurioje dirbasi motorei del eropla
nu. Toji kompanija aplaike kontrakta nuo valdžios ant padirbimo motoriu del eroplanu 
uz 27 milijonus doleriu. Motorai guli ant lauko kuriuos inspektorei peržiūri o vidurije 
paveikslėlis parodo dirbtuve kurioje tieji motorei dirbasi.

KAPITONAS VELNIAS”
PuiKus Apraszyrna? - Didele Knyga
404 Puy. TiRtai 5Oc. SAULE/a“a"S.\.Ty’

Jau tam Angliudelej kvai- 
lysta,

Kur bobeles patrotino savo 
jauny s ta,

Mala ir mala ir niekad ne
paliauja,

Ant žmonių visaip užpuldinėja. 
Gerus gyventojus apkalbinėja, 

In alkis szokineja.
Visoms gerai užkirsiu, 

Su kurnu Taradaika pribusiu,
Vaidus visu užraszysiu, 

O tada kas bus ?
Bus didėlis riksmas, 

In pagialba vaistinius pa
kauksiu, 

Visas pravardes jums isz- 
szauksiu, 

Pasakysiu kad no gud, 
Patalpys in koza turbūt,

Taip ir padarys, 
Jeigu tuojaus neapsimalszys.

1 ------ .• APIE pus-devyniolto szimt- 
mecziu, Kauno rėdytoje, Te'l- 

sziu parapijoj, Narvidu Aka- 
licijoj gyveno bajoras Narvi- 
das. Tasai 'bajoras nežine isz 
kokios priežasties nelankė baž-| 
nyczios ir neejo iszpažintiesj 
tik visa savo laika praleisdavo 
pals Zelmaua, Žydą, karezia- 
moje, kuri stovėjo netoli nuo 
kaimo. Metai po metu bego o 
musu bajoras dienas ir naktis 
praleildinejo kareziamoje keik
damas ir blevizgodamas ant 
Dievo ir Jo Motinos isz ko kai
mynai labai piktinosi o kad 
Narvidas buvo turtingu ūki
ninku, tai ne vienas nedryso jo 
prasergelti arba pamokyt. Kaip 
visi daigiai turi pradžia ir pa
baiga, taip ir įsu žmogumi yra: 
karta gimęs turi mirti. Todėl ir 
Narvidas pradėjo sirguliuoti o 
ant galo ir visi'szikai isz lovos 
pradėjo nekelti; kaimynai at
lankydami ji, pradėjo jam in- ' 
kalbinėti kad reikia kunigą : 
parvežti. t 

Užvis daugiausia tuomi ru- i 
pinosi artimiausias jo kaimy- 1 
nas Kalinauskis. Isz pradžių 
senis nenorėjo ne girdėti apie i 
tai bet ant galo davėsi perkal
bėti ir lliepe kunigą parvežti. ' 
Kalinauskis nieko nelaukdam
as iszvažiavo in Agirdžius ku
nigo parvežti palikdamas savo 
seserį Veronika nevalgiusią, 
del atsargos jeigu sergantis ne
prisiimtu tali kad nereiktu ku
nigą gražinti adgal su szven- 
tais Sakramentais. Sztai Kali
nauskui su kunigu Reneckiu 
važiuojant netoli kaimo kur 
stovėjo kareziama, kunigas su 
Kalinausku pamate Narvida 
einant in kareziaima pas Žydą. 
Kunigas pajudino Kalinauslka 
už peties ir parode gryž'ti ad- 
gal o Kalinauskas isatare:— 
Mano sesuo Veronika laukia 
nevalgiusi.

Kokis (buvo nusistebėjimas 
kunigo kada inejais in grinezia 
rado Narvida gulinti ant lovos 
visiszkai silįpna; tuomet kuni
gais suprato kas tai per pauksz- 
tis buvo kur ėjo Narvido pavi
dale in kareziama. Tuomet ku
nigas eme serganti spaviedoti 
ir privedžioti jam apie baisy
be įgrieku ir apie nepabaigta 
mielaiszirdyste Dievo. Sergan
tis tuomi labai susigraudino ir 
nuosziirdžiai gailėdamasis už 
savo nuodėme atliko iszpažin- 
ti. Kunigas aprūpinęs ji Szv. 
Sakramentais iszvažiavo o ser
gantis pakėlęs galva apsižval
gė ir paklausė: “Kur dingo ta
sai rimorius kur ežia kampe 
nuo keliu dienu dirbo balna?” 

’Pati ir tarnai žiurėjo vienas 
ant kilto ir klausė, ar kuris ne
matė to rimoriaus bet tokio ne
buvo apart ser.ganczio, kuris 
butu mates. Po 'tam Narvidas 
numirė dar ta paezia nakti. Ne
ilgai (laukus žmones paleido 
kalba, kad kunigas su Kalinau
sku regėjo Narvido velnią, Žy
das pradėjo pasakoti kad die
na. priesz mirimą Narvidas no
rėjo ji pasmaugti. Kunigas 
Narvidaicziu, Kristutis, girdė
damas žmonių paskalius ir pa
sirodymus, netikėdamas isz- 
keike juos ant bažnyczios bet 
kad žmones nenustojo kalkėja 
tai pa|ts važiavo pas kunigą

gražinti adgal tai Narvidas bu- J 
tu numiręs ir kaip jis pats sa
ke, tas rimorius jo duszia butu 
su tuomi ‘balnu in pekla nujo
jąs. Isz szito atsilikimo aisz- 
kiai matome kad tik iszpažin- ■ 
tis ji iszgialbejo isz nasrų 
garo.

Kas Minuta

pra-

§ Amerikonai turi papraiti- * 
ma statyti visokius paminklus * 
ir s'tovyl u s kad fabrikantai * 
parduoda akmenų ant tojo tik- t 
sl'o už 15 doleriu įkas minuta..

§ Amerikoniszkos ligonbu- 
tes Amerikoj perka kas minu
ta muilo daugiau kaip po tūks
tanti svaru.

STATEMENT of the ownership, 
management, circulation, etc., requir
ed by the Act of Congress of August 
24, 1912, of the Saule (The Sun), 
published semi-weekly at Mahanoy 
City, Pa., as of September 30th, 1940? 
Editor—F. W. Boczkowski,
313 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: V. L. Boczkowski, 
336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Publisher—Saule Publishing Co., 
That the owners are:

V. L. Boczkowski,
336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.

S. Boczkowski,
338 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.

Known mortgages, holding 1 per 
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securities: 
None.
V. L. BOCZKOWSKI, Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 30-th day of September, 1940.

(SEAL) A. F. ADAM, 
Notary Public.

My Commission expires Mar. 2, 1941.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

“SAULE” 
_____MAHANOY CITY, PA.

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR

NAUJU METU!

Skaitykite “Saule”

★ 
★ 
★ £ 
★

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

S ¥ ¥ ¥ ¥
‘ ‘ SAULE’ ’ 

MAHANOY CITY, PA. 
•S-K-K-K-K-K-K-K-k-K-X-K-k-K-K-K-K-K-K-K-K-Mr***

Praneszimas
Del “Saules”

Skaitytoju!
Visi tieji kurie geistu -aplan

kyti praeitus numarins laik- 
raszczio, ituri prisiunsti 10 cen
tu markėmis ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraszti kuriame talpiniasi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiuncziia deszimtuka 
markėms ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszczio beit dykai 
negalime siausti, turite pri
siunsti 10 centu markėms.

Lietuviu kalboje ir 
busite užganėdinti! Jai- 
gu jumis patiks parody
kite savo draugams. 
Po 10c; 3 už 25c., arba 
20 už SI.00, su konver- 
toms. Nelaukite ilgai!
Pirkite dabar priesz 

:: laika! ::

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes . I* -- :-

:: Pranaszystes ::
Yra tai stebėtina kny

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

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

‘ ‘SAULE ’ ’
MAHANOY CITY, PA.

SIENINIAI KALEN
DORIAI, del saves ar
ba in Lietuva pasiunsti. 
23 94 coliu ilgio x 15 col. ploczio.

Po 25c. arba 5 už $1.00.
Renecki kuris jam viską isz-! Prisiunskite Money-Orde- 
aiszlkino.

Czia mes aiszkiai matome, 
jeigu velniui pasisektu in Nar
vida ipasivensti ir kunigą su-

ri arba pinigus per Registravo- 
ta laiszka. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
B2O W. Centre St. Mahanoy City

latryst.es


^’SXUEE” MAHANGY CITY, FA.

Žinios Vietines
•—! Ateinanti Panedeli pri

puola bažnytine szvente Szv. 
Panos Ražancziavos.

—• Szv. Juozapo Parapija 
ren'ge Dideli Kard Parti, 'kuris 
atsibus Nedelioje, Spalio-Oet. 
20-ta diena 1940, 8 valanda va
kare, parapijos svetainėje. Se- 
kanczios moterėlės stengėsi pa
rengti taji vakarėli, kad bubu 
yienas isz pasekmingiausiu:

Ponios: J. F. Banevicziene, 
H. Budrevicziene, M. Burgess,1 
P. Deesing, H. Halloway, M. Į 
Kulinsikiene, M. Paserpskiene, 
J. Pecziukoniene, J. Peili, J. 
Ritus, J. Robinson, J. M. Szi- 
leikiene., A. Wahalec, S. Juo- 
deszkiene, J. Zegley ir G. Žu
kas. Szitbs moterėles stengėsi 
visom pajiegom, kad szitas va
karėlis butu vieiias isz pasek- 
maigiausiu todėl prigialbekit 
jomis ateit ir praleisti linksma 
Vakarėli.
: —• Steponas Otnuba, 51 me
tu, nuo 29 W. Maple uly., likos 
įsunkei sužeistas laike 'darbo 
įMalianoy City kasyklosia ir 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligoiibute del gydymo, kur 
(daktarai rado*, kad anglis jam 
Nulaužė kelis szonkaulius.

— Beveik kožna sanvaite 
keli vyrukai insiraszineja in 
kariuomene kaipo laisvanoriai. 
[Daugelis jau apleido mieslta.
: ■— Ponas Juozas Grigas, isz 
Shenandorio, žymus saliunin- 
kas ant Bowers uly., lankėsi 
[ana diena mieste ir atlankė re
dakcija “Saules” nes yra senu 
skaityto jum “Saules’ ir szimt- 
prolcentinis busteris tojo laik- 
raszczio. Acziu už atsilankyma.

—• Žydu Naujas Metas — 
5701. Szventes užsibaigs Pet- 
nyczioje su pūtimo avino rago 
ant ženklo pasibaigimo szven- 
cziu. Seno budo Žydai ap- 
vaiksztineja szvente per dvi 
dienas bet naujo budo tik viena 
diena.

— Daugelis Republikonu 
isz pavieto keliaus Petnyczio- 
je in Harrisburga iszgirsti 
kalbos Republikonu kandidato 
ant prezidento, Willkie, kuris 
kalbės 11-ta vai., nuo trepu vai
stinio kapitalo. Keli tukstan- 
cziai ketina keliauti (ta ja diena.

— Ponia Regina Tragiene, 
isz Shenandorio, lankėsi mies
te ir užėjo in redakcija “Sau
les” nes yra skaitytoja per 
daugeli metu. Acziu tamistelei 
už atsilankyma.

SHENANDOAH, PA.

— Ponia Juoziene Balku
viene ir Ona įSurdokiene, abi 
moterėlės isz Detroito, pralei
do kėlės dienas su pažinstamais 
ir giminėms.

— Trys ‘žmones likos sužeis
ti automb'biliaus nelaimėje ant 
PTuilkey Run kalno. Tarp su
žeistųjų yra gerai žinomas P. 
įl. Graliam, hotelninkas, Geor
ge Williams ir jo moltere. Visi 
■randasi vietinėje ligoributeje.

— Musu alpinkineje prasi
platino netikros penk-dolerines 
bumaszikos su Lincolno pa
veiksiu. Todėl bukite anlt sar
gybos ir žiūrėkite kokius pini
gus priimate nuo nežinomu 
Žmonių.

Tamaqua, Pa. — Keturi žmo
nes likos sužeisti o Fiorentina 
Fritz mire nuo žaiduliu ligon- 
buteje. Visi likos sužeisti auto- 
mobiliaus nelaimėje ant plento 
|No. 29, arti czionais.

Nesibijo Szitos
Kalaites

Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

Ruby Mercer, soprano dai
nininke su perstatymu ‘ ‘ Gay 
New Orleans” New Yorko 
Svietineje Iszkilmeje, kada 
neužimta dainavimu tai siau- 

czia su savo kataite—tigru 
kuri užaugino nuo mažens.

ŽINUTES

New York. — Charles Lind- 
bergho pacziule pagimdė duk
rele czionaitineje ligonbulteje. 
Yra tai ketvirtas kūdikis žy
niaus lekiotojo kuris pirmuti
nis perlėkė mares pasekmingai 
šu eroplanu.

New York. — Penki tukstan- 
cziai daraktorių prigial'bes re
gistruoti kareivius czionais. 
Apie 20 milijonai žmonių bus 
užraszyta ant (tarnystes.

Chicago, Ill. — Lovoj buvo 
atrastas negyvas senas Chica- 
gos lietuvy  s Jonas Baczkauis- 
kas. Kuna užtiko giminaitis 
Juozas Magnus, atėjės in velio
nio namus po Nr. 6043 So. Peo
ria uly. Daktarai spėja, kad 
jis mirė szirdies liga. .Velionis 
paliko tik viena sunu Povilą. 
Kitu giminiu neturėjo.

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

Gerb. Redyste:
Praneszu jums kad asz es

mių justi skaitytoja jau dvide- 
szimts metu ir skaitau laikrasz- 
t'i “Saule” su didžiausiu noru 
ir akvaita. Yra tai vienas isz 
isz geriausiu laiikraszeziiui. Jus 
su siena skaitytoja:

VIKTORIJA BELLAS, 
isz West Frankfort, Ill.

Guodotina Redakcija:
Acziu jumis už taip geras ži

nias ir visokius prilyginimus 
ir kitus straipsnelius kokius 
talpinate laikrasztyje ‘Saulėj.’ 
Asz įskaitau ir'kitus laikrasz- 
czius, bet.man “Saule” geriau
sia patinka, nes žodžiai trumpi 
ir aiszkus todėl mielai skaitau 
viską kas talpinaisi. ’ Jusu se
nas 'skaitytojias vėlinantis jums 
viso gero, lieku,

STASYS POSKAITYS, 
isz Great Neck, .N J.

VĖTRA UŽMUSZE 40 
ŽMONIŲ.

Puerto Varas, Chile, Pietine 
Amerika — Baisi vėtra, kuri 
prapute per szita pakraszti, pa
skandino daugeli laiveliu su 
kuriais nuskendo apie 40 žmo
nių. Vėtra padare bledes ant 
keliu milijonu doleriu. Daug 
žmonių sužeista per griuvan- 
czius mūrinius namus.

PAGERINIMAS SZVIESOS

••READY KILOWATT" 
Tour Electrical Servant

PER VIENA UZSl MA RANKOS!
Insukie viena isz szitu fiksczeriu, indekie tinkama 

didumo lempuke ir matysi kokia gera szviesa turėsi ir 
matysi geriau !

Nueikie pas savo Elektrikini Kromininka ir pama- 
tykie visokius intaisus del apszvietimo. Randasi 
visokio budo tinkamu del kožno kambario name, kurie 
yra padirbti pagal naujausio budo kad: galima butu 
geriau matyti .... o galima juos nusipirkti nebran- 
gei ir ekonomiszkai.

NAUJA SZVIESA UŽ SENA
KASZTAS UŽLAIKYMO NEBRANGUS, AT

LANKYKITE SAVO KROMININKA
KURIS PARDUODA FIKSCZERIUS

V

Isz Visu Szaliu
DREBĖJIMAS 

ŽEMES

PADARE DAUG BLEDES 
DEL TRIJŲ MIESTELIU.

Faenza, Italija — Net szeszi 
smarkus drebėjimai žemes da
vėsi jaust Romagnoje apylinkė
je, kuris padare daug bledes 
trijuose miesteliuose Marra- 
di, Palazuolo ir Crestino, apie 
20 myliu nuo czionais. Murai 
suteszkejo ir kaminai nukrito 
nuo namu ir daugeliose vie
tose žeme suplyszo bet gy- 
vascziu nepražuvo. Szimtiai 
žmonių apleido savo namus isz- 
begdami in saiugesnias vietas, 
norints tame laike lijo smar- 
kei.

NESISKŲS NES NETURI 
MUILO.

Vichy, Francija. — Isz prie
žasties didelio štoko muilo, 
tukstancziai Francuzu paliovė 
skustis iki Lapkriczio menesio, 
kada preke ant muilo adpigls. 
Apsiskutimas Francijoj yra 
pigus neskasztuoja apie penkis 
Amerikoniszkus centus su iliku- 
cziais del skustbarzdžio.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andry Rėklaiti
g. Kada busite Mahanojuje 

tai užeikite pas savo tau- 
fiįl tieti Audru Rėklaiti kuris 

užlaiko puiku saluna kur 
■W gausite iszsigiart geriau-

> Vr šio alaus, porterio arba ir
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

SAPNAS
ISZGIALBEJO

ISZGIALBETAŠ NUO MIR
TIES NES TIKĖJO IN SAP- 
KURIS PERSERGEJO JI 
NA KURIS PRASERGEJO JI 
NUO PRISIARTINANCZIOS 

NELAIMES.

Preatorija, Transvaal, Afri
ka — Isz dvylikos darbininku, 
kurie insileido in giliausias 
aukso kasyklas Wiwaterstand, 
kuri turi gilio daugiau kaip 
3,000 metru, sugryžo gyvu tik
tai vienais ‘žmogus; Už savo ne
paprasta iszgialbejima nuo 
mirties yra dėkingas sapniui, 
koki turėjo diena priesz itai ku
ris ji apsaugojo nuo prisiartin- 
anczio'S nelaimes.

Oliver Harbinger sapnavo 
buk buvo užgriautas kasyklo
sia ir stengėsi save rszgialbeti. 
Ant rytojaus nusidavė in dar
bą su didelia neramybia ir pri
jautimu kad jam kas blogo ga
li atsitikti.

Jisai pats apsakė sekancziai 
apie ta nelaime: “Priesz insi- 
leidima in kasyklas, apsakiau 
savo draugui apie sapna. Jisai 
mane iszjuoke ir ' pavadino 
szeszku. Insilėidom in kasyk
las ir laike darbo pradėjo 
virszus braszketi ir griūti. 
Szmotas akmens kirto man in 
galva ir daugiau nieko nežino
jau. Kad atsikvotejau, buvau 
užgriautas isz Visu iszaliui. Tu
rėjau prie saves tiktai viena 
degtuką ir nežinojau ar ji už
degt ar ne. Uždegiau. Arti
moje radau szmoteli žvakes, 
kuria uždegiau. Paregėjau kad 
didelis balkis gulėjo skersai 
manės ir tas mane apsaugojo 
nuo mirties. Aplinkui gulėjo 
mano draugai visi negyvi.

Tame prisiminė man mano 
sapnais, pradėjau praszalinet 
griuvėsius su didžiausiu atsar
gumu. Dirbau ilgai, tame pa

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
jų tani szviežia orą ir ant galo 
iszsigialbejau. Mano draugai 
už keliolika valandų pribuvo 
in pagiailba, atkasė griuvėsius 
ir rado mane gyva,. Taigi sap
nas kuris mane prasergejo ir 
davė man proga kaip iszsigial- 
bet isz mano gyvo kapo.”

VELNISZKAS ATKERSZIN- 
IMAS NEREGES IR KUR- 

CZIOS UOSZVES.
Lodžius, Lenk. — Marcele 

Prusickiene, 87 metu, konia 
nerege ir' kurczia motere, bai
siai atkerszino savo neužken- 
cziamai marcziai. Suims nega
lėdamas nukėnsti nuolatiniu 
barniu,, paliepė motinai iszeiti 
pas vedusia dukteria, keliolika 
myliu nuo savo gaspiadorystes.

In kėlės sauvaites po tam, 
name sunaus kilo ugnis, kuri 
sunaikino visa gaslpadorysta, o 
sunūs vos iszsigialbejo su savo 
szeimyneiia. Senuke likos su
imta netoli vietos kuri turėjo 
su savim dežukia degtuku ir 
bonlkute karaisino. Motina likos 
nuteista amt iszesziu metu kalė
jimo.

Iszmintingi Priežodžei

’•* Tarp gyvasties ir mirties 
insikisza daktaras.

Katram Vokietis lova 
klojo, tasai negerai iszsimiego- 
jo.

Motere yra kaip sniegas, 
pirmiausia buna balta po (tam 
kaip nupuola, pajuosta ir buna 
bjauri.

* Jeigu katras žino kad jis 
kvailys tai jau isz kvailystes 
niekad neiszsiblaivys.

Jeigu barszczius persu- 
dysi, gerai padarysi jeigu juos 
laukan iszliesi.

MAHAN0Y CITY
MT. CARMEL 
SHAMOKIN

APSIVYRAVO
SEPTINTU SYKIU

TURI 49 VAIKUS.

Wager Bay, Australija.-Ko
respondentas Angliszko laik- 
raszczio pranesza buk apie 150 
myliu nuo czion, ant (tūlos ukes, 
suėjo su moteria Van Carson, 
kuri nesenei palaidojo savo sze- 
szta vyra ir isziomis dienomis 
apsivedė sū septintu. Motere 
gyvena su visais savo vaikais 
isz kuriu turi 25 savo o likusie
ji po-vaikei, tarp tu turi ir 
282 anukusi. Motere tiulri 69 me
tus ir yra sveika, dirba drauge 
kais dienia su savo vaikais ant 
dideles ukes arba ranczio. Vi
sus vaikus myli lygiai ir prižiū
ri juos su tikra motiniszka ap- 
globa.

Amerike Yra 1,252,029 
Dviracziai

Washington, D. C. — Ccnzu- 
so bjuras iszdave ana diena 
buk praeita meta fabrikantai 
dviracziu-baisikeliu padirbo ju 
net 1,252,029. Amerikoj pradė
jo labai prasiplatint vela (tieji 
dviracziai ant kuriu važinėja 
ne tik jauni bet’ ir seni.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborim 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
1 —į Geriausia Ambulance

fC patarnavimas s z i o j 
^>1) apylinkėje. Bile ko- 
SS kiam laike; diena ar

nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- .

Tt f liszku ir kieto medžio T 
|į Grabu. Laidoja nu- Į 
|| milelius pagal naujau- j 
|| šia mada ir mokslą.
H Turiu pagialbininke
Įl moterems. Prieinamos

L prekes. £

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP "Telefonas §32-į__  

Žemiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.

Svarbus Praneszimas 
In Musu Skaitytojus 

Kanadoje!
Aplaikeme žinia nuo paczto, 

kad visi laikraszczei czionais 
Amerike turi mokėti Kariszka 
Padotka arba kaip tai vadina
ma “Canadian War Tax,” ku
rie siuntinėje laikraszczius in 
Kanada, ant ko reikia tam tik
ros markes.

Todėl, iszdavysta “Saules” 
yra priversta padidint prenu
merata nuo $4.50 ant $5.00 ant 
meto. Ne yra tai miuisu kalte, 
tiktai Kanados valdžios kuri 
uždėjo ta padotka isz priežas
ties kares.

Todėl, meldžeme Kanados 
skaitytoju, kuriu laikas da ne
pasibaigė prisiunsti da 50c., 
prie metines prenumeratos o 25 
centus prie puses metu prenu
meratos del kariszkos padotkos 
markes.

“Saules” Iszdavysta.

Dvasiszkos ir kitokios knygos

No. 188 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga malda-kny- 
gele, pavesta visos kataliku jaunuo
menei. Graži knygele puikiai ir dru- 
cziai apdaryta skurineis minksztais 
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir 
jos preke tiktai.................  $1.50

No. 189 Aniolas Sargas, tai nau
jausia malda-knygele, su bažnyczios 
aprobatu, 448 puslapiu, visos reika
lingos maldos, puikiai iszmarginta, 
auksuoti lapu krasztai.............. $1.50

No. 190 Vainikėlis, katalikiszx* 
maldu-knygele, mažiausia knygele 
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas........... 50c

No. 191 Visuomet, maldu-knyge
le, katalikams lietuviams visokio am
žiaus, puiki maža knygele, 256 pus
lapiu, baltos ceiluloides apdarais su. 
kolioruotu paveikslėliu ant virsziaus, 
auksuoti lapu krasztai puiki kny
gele del dovanojimo vaikams ir mer
gaitėms .................................... $1.00

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilausko, su 
nekuriais reikalingais padėjimais. 10o

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Vieszp. Musu 
Jėzaus Kristaus............................ 10c
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA,
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