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Naikina Vokiszkus Eroplanus

Vokiecziai pasinaudoja isz nakties tamsumos leisdami 
bombas ant Londono bet Anglikai nemiega nes su ero- 
planinems anuotoms szaudotuos naktinius paukszczius 
kurie leidineja bombas. Užpakalyje matome viena isz ar- 
*m.otu kuri ka tik paleido szuvi in Vokiszka eroplana.

EROPLANAIJNJ’ANAMA 
Suv. Valstijos Nusiuntė 20 
Bombiniu Eroplanu In Pana- i ma, Ant Apgynimo Kanalo

Isz Amerikos
: 18,000 MISZIU

UŽ MIRUSI AIRISZI.

■New York. — International 
News Service garsina buk 
Franciszkonu vienuolynas lai
dys 18 tukstancziu Misziu už 
iduszia mirusio Airiszio, Jera- 
miuszo Fitzpatrick, darbinin- 

‘^W’-f^Torrington, Conn., ku
ris paaukavo tam vienuolynui 
J8 tukstancziu doleriu. Tasai 
vienuolynas negali priimti to
kiu auku todėl nutarta už tuos 
piniguš atkalbėti 18 tukstan- 
įcziu Misziu visokiuose vienuo
lynuose.

Už Miszias paprastai moka
mi po viena doleri. Ar tam Aid
užiui tosios Miszios prigialbes 
gautis in dangų?

15 Apimti Gazu Ant 
Deganczio Laivo

I
New York. — Penkiolika 

[darbininku likos apimti gazu 
degancziam laive “South Da
kota,” czionaitineje dirbtuvė
je laivu. Kokiu budu liepsna 
kilo laive tai da neisztyrineta. 
[Valdžia daro tyrinėjimus. 

■ — --- --  — ,

Girtas Tėvas Nieko 
Neprileido Prie Mirsz- 
j tanczios Dukreles —

Logansport, Ind. — Insiu- 
įes nuo tankaus gerymo, lai
kantis rankoje bonka kar'bo- 
Jiaus, William Wellston atsi
gulė ^skersai lova ant kurios 
gulėjo jo mirsztanti dukrele, 
Įkersžiridamas visiems kurie 
ilrystu prisiartyt prie jos kad 
iszdegins visiems akis jeigu 
piirsztanczei kokiu nors budu 
palengvintu jos kentėjimus. 
Palicija ant galo nuveže pasiu- 
telikeikenti ir draskanti in ka
lėjimą. Priesz atėjima palici- 
jos, Wellston apdegino baisei 
yeida savo pacziules kuri no
rėjo prisiartint prie mirsztan- 
Įezios savo dukreles. Po keliu 
Valandų po uždarymui pasiutė
lio kalėjime, kūdikis mirė ant 
motinos ranku.

ATIDAVĖ PACZIAI
PASKUTINI CENTĄ

NUŽUDĖ JA IR PATS 
SAVE.

Jackson, Ohio. — Isz prie
žasties buk jo motore iszleidi- 
nejo už daug pinigu kada tik 
aplankydavo menesine užmo
kesti, Charles Tybert, 50 metu, 
ana diena atidavė jai paskuti
ni centą koki turėjo, kiszeniuje 
kalbėdamas: “Grace, tai ma
no paskutinis centas ir dau
giau negausi pinigu nuo ma
nes,” — su tais žodžiais in- 
trauke ja in miegkambari, pa
leido szuvi in krutinę, huszau- 
damas ja ant smert po tam no
rėjo atimti gyvasti ir ju 15 
metu sunui bet tasai isztrauke 
revolveri isz tėvo ranku. Tuoj 
po tam tėvas vėla atgavo re
volveri, paleisdamas sau kul
ka. iii galva ir atliko negyvas 
prie gulinczios moteres.

Iszpjove Litaras Ant 
Mylimos Kojų

Rochester, N. Y. — Palicija 
uždare kalėjimo Itala, Manto 
Peccio, kuris suriszo savo my
lima Rosetta Mancetta, 21 me
tu, po tam iszpjove dvi litaras 
ant jos kojelių. Ant užklausy- 
mo per palicija del ko taip pa
dare tai Manto atsake kad sa
vo mylimai labai užvydejo ir 
taip padare kad kiti vyrai ži
notu kad ji yra jo mylima ir 
kiti prie jos nelystu nes tik jam 
ji priguli. Bet kaip po nogiu 
kiti galėtu žinoti ar ji yra pa
ženklinta ant kojų ar ne?

5 Mirė Nuo Trucinan- 
czios Guzutes

Pittsburgh. — Palicija tyri
nėja mirtis penkių vyru isz 
Carnegie, kurie mirė vienas po 
kitam po girtuokliszkai puo
tai, gerdami trucinanczia gu- 
zute. Badai gūzute likos su- 
maiszyta su trucinancziu alko
holiam ir nuo to visi mirė.

—‘ Kanadiecziai dabar siui- 
rako kas minuta po 10,000 pa
perėsiu ir tai kožna para.

$5,000,000 ANT
APGINKLAVIMO 

3,000,000 KAREIVIU
Washington, D. C. — Neti

kėtinai valdžia iszsiunte 20 di
deliu bombiniu eroplanu in 
Panama, kaip rodos del apgy
nimo Panamos kanalo, jeigu 
netikėtai nevidonai užkluptu 
ant tosios aplinkines ir steng
tųsi sunaikinti kanala. Eropla- 
nai pasekmingai atlėkė in pa
ženklinta vieta ir ketina tenai s 
pasilikti ant nepaženklinto lai
ko.

Kariszkas departamentas pa
reikalaus nuo kongreso kad 
paskirtu 5 bilijonus doleriu ant 
apginklavimo tėvynės ir 3 "mi
lijonu kareiviu kad butu pasi
rengia ant kožno pareikalavi
mo jeigu ateitu prie kares. Sa
koma kad isz viso reikes 8 bi
lijonus doleriu ant gero ap-. 
ginklavimo sklypo.

Isz Europinio kariszko lau
ko daeina žinios buk Anglikai 
vela užklupo ant Vokietijos ir 
bombardavo amunicijos ir gin
klu dirbtuves Szkoda ir Berli- 
ne suteszkino kariszkas stotis 
padarydami daug bledes........

Italai yra smarkiai pliekia
mi Albanijoj kur likos suplak
ti per Graikus ir taip greitai 
bėga kad Graikai negali juos 
pavyti. Italai panesze dideles 
bledes. Italija siunczia pagial- 
ba savo kareiviams kurie yra 
apsiaubti isz visu pusiu per 
Graikus.

Hitleris padare sutarti su 
Vengrais kad laike pareikala
vimo turės jai prigialbet visa
me. Dabar su Vokietija eina 
Japonai, Italai ir Vengrai.

ŽINUTES
Washington, D. C. — Deka- 

vones diena, likos apvaikszczio- 
ta pagal nauja diena 32 valsti
jose o likusios 16 valstijos 
szvens pagal senoviszka būda, 
Nov. 28-ta d.

Washington, D. C. — Val
džia uždės naujus padotkus 
ant kompanijų, gerymu, taba
ko ir kitu dalyku kad surinkti 
daugiau pinigu ant apgynimo, 
sklypo.

jPanama City. — Jameikiszki 
darbininkai, kurie likos parga
benti in czionais prie visokiu 
darbu, straikuoja už didesne 
mokesti ir geresnes darbinin- 
kiszkas iszlygas.

Vokiecziai Iszsiunte 
Hitleriui $13,500 Isz 

Amerikos
Chicago. — Kongresmenas 

Dies, kuris tyrinėja krutėjimą 
Vokiecziu czion Amerikoj, isz- 
dave buk Vokiecziai isz Chi- 
cagos iszsiunte Hitleriui 13,500 
doleriu ant vedimo kares. Dies 
tyrinėjimo komitetas taipgi 
isztyrinejo buk Amerikoj pri
viso daug Vokiszku sznipu ku
rie turi darbus laivu dirbtuvė
se ir amunicijos fabrikuose.■—----------- I-------

Londono Bažnyczia 
Bombarduota

London. — Szv. James baž
nyczia,. kuri, rapdasi. dalyje 
miesto vadinamoj Piccadilly, 
likos pataikinta per Vokiszka 
bomba ir baisei suardyta. Toji 
bažnyczia likos pastatyta 17- 
tam szimt-metyje per lordą 
Chesterfield ir Chatham.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Washington. — Anglija ap- 
laikys 46 didelius bombinius 
eroplanus nuo Amerikos isz 
kuriu 20 jau randasi kelionėje.

Sicily, Italija. — Angliszkas 
eroplanas nukrito czionais isz 
priežasties pagadintos maszi- 
nos. Lekiotojai likos paimti in 
nelaisve.

London. — Angliszki ero- 
planai pasekmingai užklupo 
ant Vokiszku pakraszcziu, su
naikindami aliejaus szulinius 
ir amunicijos magazinus. Daug 
žmonių užmuszta ir sužeista.

Atėnai, Graikija. — Graikai 
pasekmingai užklupineja isz 
visu szaliu ant Italu. Apie 2,- 
000 Italu likos paimti in nelais
ve su daug amunicijos, ginklu 
ir kariszko materijolo. Vokie
cziai mano siunsti Italams pa- 
gialba kad juos iszgialbet isz 
Graikiszkos nelaisvės nes yra 
apsiaubti isz visu pusiu.

— Kanada reikalaiije 'daug 
mailslto laike kares, todėl pa
dirba 750 svaru sviesto, 250 
svaru sūrio ir 400 kiausziniu 
kas minuta.

—• Amerikoniszki fabrikan
tai iszdirba daug dviratiniu 
guminiu iraliu! ir ant to sunaudo
ję kas minuta po asztuonis sva
rus gurno.

41 Užmuszti, 70 Sužeis
ti Aleksandrijoj

Aleksandrija, Egiptas. — 
Italiszki lekioto j ai užklupo 
ant czionaitinio miesto penkis 
sykius isz paeiles, užmuszda- 
mi 41 gyventojus ir sužeidė 70. 
Daugelis namu likos sunaikin
ti. Anglikai smarkei nukente 
nuo tojo bombardavimo.

Vokiecziai Bombarda
vo Angliszka Miestą
London. — Miestas Birming

ham kur randasi daugelis vi
sokiu fabriku likos bombar
duotas per Vokieczius ana va- 
kara su didėlėms bledems del 
Angliku. Vokiecziai numėtė 
tukstanezius bombų ant mies
to ir kitu aplinkiniu miesteliu, 
padarydami dideles bledes. 
Keliolika žmonių likos užmusz- 
ti ir daug sužeista.

NUŽUDĖ SERGAN- 
CZIA PACZIA ISZ 
MIELASZIRDYSTES

KAD SU JA GYVENTI 
PO SMERT.

Newark, N. J. — Ernestas 
M. Lougee, 66 metu aptieko- 
rius, nužudė savo motere, 67 
metu, nuszaudamas ja ant 
smert po tam pats sau pasida
rė mirti tuom paežiu budu. Jo 
motere sirgo ilga laika ir ne
turėjo vilties pasveikti.

Pagal palicijos tyrinėjimą 
tai vyras nuszove savo motere 
kada toji miegojo po tam pa
leido szuvi sau iii burna. Pali
ko jis sekanti raszteli: “Gai- 
liuosiu kad padariau tai bet 
asz prižadėjau savo Nellei kad 
eisiu drauge su ja iii amžina 
gyvenimą. Žinau kad jai bus 
maloniau eiti drauge su ma
nim. Bukite taip geri, neatskir- 
kite mudviejų ir palaidokite 
mus vienoj duobėje”.

Ju velinima iszpilde likusi 
szeimyna.

—• Franco-Kinai daro dide
li bizni su pipirais, nes 'kas mi
liutą iszsiuntineje iii kitus 
sklypus net deszimts tonu pi
piru.

■—i Amerike pasidaugino 
iszdirbimas muzikaliszku ins
trumentu del mokyklų kapeliju 
kuriu czionais randasi apie 35,- 
000. Del tulju kapelyju ir kitu 
padirbama kas minuta instru
mentu už 60 doleriu..

Iszveža Londono Vaikus Isz Miesto

Kareiviai prigialbsti neszti vaikus ant trukiu mieste 
Londone, kad juos apsaugoti nuo bombų. Kožnas isz vai
ku turi ant saves prisegta bilietą isz kur paeina ir kas 
j u tėvai.

PIRKO SENA KNY
GA UŽJ5CENTUS

RADO JOJE 100 DOLERINE 
BUMASZKA.

Racine, Wis. — Bert Willson 
nuejas in sztora kuriame par
davinėjo senas knygas, iszsi- 
rinko kokia jam patiko, užmo
kėjo 25 centus ir nusineszes na
mo numetė ja ant stalo.

Puldama knyga atsidarė isz 
kurios iszkrito bumaszka. 
Willson pakeles bumaszka pa
mate kad tai szimt-dolerine 
paeinanti isz 1876 meto, 
duota per Farmers Banka. Nu- 
nesze ja iii vietine banka per- 
sitikrint ar bumaszka gera. Ka- 
sierius jam apreiszke kad gera 
ir da toji banka daro bizni 
Norfolk, Va., ir gales bumasz
ka permainyt.

Nežino Ka Daryt Su 
Vargsžo Turtu

Jersey City, N. J. — Keturis 
szimtus doleriu bumaszkose, 
kuriuos surado senam czeve- 
ryke, 30 doleriu senoje kani- 
zoleje ir 1,500 doleriu blekine- 
je, kuri buvo užkasta skiepe, 
rado palicija po mireziai Jur
gio Krupnik, kuris mirė stai
ga i susirgęs szirdies liga. Da
bar palicija nežino ka daryti 
su tuom surastu turtu nes mi- 
rusis nepaliko jokiu giminiu o 
gal kur ir randasi bet ju nie
kas nežino.

Norėjo Pakart Savo 
Pacziule

Elizabeth, N. J. — Harry 
Fullman, nusivedęs savo pa- 
czia iii skiepą idant jai paro
dyt kiek jis parnesze jai ang
lių, staiga! pagriebė ja už plau
ku,, pririszo virve ant kaklo ir 
pakorė ant balkio bet ant riks
mo moteres, atbėgo kaimynai 
ir .paliuosavo motere nuo vir
ves. Dabar motere apskundė 
vyra ant persiskyrimo paduo
dama priežastį buk su pragert- 
smegeniu negali ilgiaus gyven
ti. Tame laike vyras buvo 
smarkei užsigėręs.

! SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

8 KLIERIKAI
NUBAUSTI

UŽ ATSISAKYMA 
REGISTRUOTIS.

New York. — Asztuoni klie
rikai, kurie mokinosi ant dva- 
siszkuju Union Teologiszkoje 
Seminarijoje, likos nubausti 
ant vieno meto iii kalėjimą už 
atsisa'kyma registruotis ant 
kariuomeniszkos tarnystės bet 
jeigu jie permainytu savo nuo
mone tai bus paleisti ant liuo- 
sybes. Klierikai davė priežastį 
del ko yra prieszingi registra
cijai, sako jie kad kare yra žu- 
dinsta nekaltųjų žmonių ir to
dėl atsisakė registruotis in ka
riuomene nes nenori būti ža
dintojais nes tas prieszinasi 
Kristaus mokslui.

Pacziule Mylėjo Broli 
Savo Vyro

Philadelphia, Pa. — Davi
mas prieglaudos savo broliui, 
buvo priežastim netekimo sa
vo pacziules todėl Robertas 
Johnson užvede teismą ant 
persiskyrimo. Nuo kada davė 
prieglauda savo ’broliui po sa
vo pastogia, jo pati insimylejo 
ji ir vėliaus iszkeliavo paskui 
ji kada tasai nuvažiavo in 
Chester.

ISZMESTAS 
LAUKAN

LAIKE SAVO VARDUVIŲ.

Philadelphia, Pa. —■ Diena, 
kurioje apvaiksztinejo savo 29 
metu sukaktuves savo gimimo, 
Jokūbas Glassey, nuo 30 Ro
gers uly., likos iszmestas lau
kan isz stabu su savo szeimyna 
ir namineis rakandais. Jokū
bas nedirbo ir buvo skoloje 126 
dolerius už randa. Dabar Jo
kūbas jeszko kitu stubu su sa
vo neszczia motere ir ketureis 
mažais vaikais.

—■ Septyniose valstijose, o 
ypatingai Kalifornijoj ir Flo
ridoj, randasi 36 milijonai pa- 
maraneziu [orange] medžiit, 
kurie duoda po 160 baksu tėjo 
vaisiaus kas minuta.

f
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"SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'Sziadien ant svieto turime 

visokiu specialistu nuo visko. 
Paimkime, apserga kas namie, 
tūojans aplaikote visokiu dak- 
tariszku patarimu dykai. Mo
tina duoda rodą, idant dėti 
szaltus kompresus, tėvas karsz- 
tus, dediene paliepia, duoti ant 
iszvalymo viduriu, kaiminlia 
skubina su aspirinu o pati da- 
rodija idant pridėti, dieles, — 
tokiu daktariszku patarimu 
gaunate dykai ant kbžno žings
nio. Ar tai prie darbo a r “ari t 
ulyczios sutinkate'tuosius spe
cialistus.

Kaip ligonis priima tuos 
patarimus? Nežino kas jam ge 
rai vėlina o kas blogai, neturi 
užsitikejimo tokiems “dakta
rams ’ ’ norint s tiki kad' jam 
kožnaš davinėja, patarimus is/, 
szirdies.,Kaip ligoje taip ir pi'- 
nigiszkam biznije, panasziai 
dedasi.

Ant kožno žingsnio visokį 
agentėlei prisiartina, prie jus 
su visokioms szeroms ir biznia- 
yais užmanymais, prižadėdami 
lengva uždarbi ir greita, pralo- 
bima ir t.t., kurie jus lengvai 
prikalbina prie inkiszimo jusu 
paskutinio dolerio in netvirta 
bizni.

Ka darote laike ligos, kada 
liga nenustoja?

Einate pas specialistą, gera 
daktara, kuris gerai supranta 
apie tokias ligas.

Ka daryt antram atsitikime? 
Eikite in banka kur turite insi- 
deja savo pinigus ir apsakyki
te ka jums agentei sze r u kal
ba. Jis yra jusu specialistas ir 
žino daugiau kaip jus apie to
ki bizni. Jis jums duos geriau
sia patarima. Banka kurioje 
turite indeja savo pinigus yra
sargu jusu paczedumo, — kai-'rius Lietuviszkoj kalboj idant 
po ir geru prietelium laike pa- galėtu lavintis skaityt savo 
reikalavimo. Bankoj gausite j prigimtąją kalba nes Anglisz- 
geriausia rodą ir prigialbes ka ir taip iszmoks ant ulyczios

tu ant iszauklejimo vaiku.
Vaikai greitai mokinasi ir 

ima pavyzdi nuo visiko ka 'pa- 
ima_paxyzdi -im—ov+sLll.ka-pa-, 
.mato. Todėl rūpinkis, motin, 
idant tavo.kūdikis hutu tcisin-

be priežiūros arba

Motina privalo žinoti visados, 
visame laike, kur ir su kokeis 
draugais jos kūdikis randasi o

aunas dukreles.

1 Už" tai kad Bonas V ought, 33 
metu 'biznierius isz Patterson,

ant keliu' užduodamas jai per 
si-dyhe kelis blynus su pantap- 
liu, tūrėjo stoti priesz sudžia 
ant iszaiszkihinio. Benas dau
giau nieko licsake sodžiui kaip 
tik kad jo uoszve ’buvo prie
žastimi visokiu szeimyniszku 
nesupratimu ir nesutikimu. 
Sudžia' paliepė uoszvei nesztis 
“von” ir nuo tos dienos pore
le gyvens didžiausiam sutikime 
ii- meileje.

Beveik visi Lietuviszki laik- 
raszeziai invede Angliszkus 
straipsnius savo laikraszeziuo- 
se vadinamus “Vaiku Sky
rius”. Del ’Amerikoniszkos— 
Lietuviszko’s gentkartes tas 
yra nereikalinga nes randasi 
visokį Angliszki laikraszcziai 
ir magazinai del vaiku todėl 
Lietuviszkam laikrasztyje toki 
skyrei yra nereikalingi. Lietu- 
viszko laikraszczio užduotis 
yra mokyti musu jauna gent- 
karte motiniszkos kalbos kuria 
vaikai jau pradeda, užmirszti 
o kiti jau visai ja nekalba o 
iiorints lankosi in parapijines 
mokyklas bet meldžiasi ant 
Angliszkū knygų bažnycziose.

Geriau butu kad tieji laik- 
laszcziai investu vaiku sky-

ATEIVIU REGISTRAVIMAS '

Klausimai :Ir Atsakymai

Kaip Gauti Užsiregistravimo iu arba žinių apie atvažiavimu
Certifikata. hietuiatiVžVdpanfcnu iCertifikata.

Klausymas. — Mažas būda
mas atvažiavau in Jung. Ateis- ziti-vivii in New A orka. Ar ( onr- 
tijas ir nieko neatsimenu apie’ tmm ( ouncil for American 
kelione. Tėvai abu mirė ir iii ė-į t 3’aii peržiūrėti immigra- 
kas negali man pasakvti anie' rijos rekordus ir man pranesz-

tiju piliecziu,:bet man pasaky-' 
ta jog kadangi negaliu prista-; 
lyti tolesniu informacijų apie, 
mano atvažiavima, asz visu

ftp's ' informacijos 
iszgavimui pirmu popieru.

At. — Gailestaujame bet szi-

pirma turiu gauti užsiregistra- inaeŪin- fos informacijos lan- 
vimo certifikata ir tokiu hudm^as' ^ur nors immigi acijos te

leidimo in Jung. Valstijas

Pirmutinis Italiszkas Nelaišvis Anglijoje

tyli tamstai praszomu infor-

korduose bet turime atsiminti 
jog immigracijos rekordai lai
komi konfidencialiai ir tik 
valdžios darbininkams priei
nami. Kadangi Common Coun-

*

SAULE
* MAHANOY CITY, PA. *

*

arba pradžia
SKAITYMO

Jf
RASZYMO

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

jum visame ant padauginimo 
jusu paczedumu. Bankieris yra 
jusu pinigiszku specialistu.

ar mokykloje.
Jeigu Lietuviszki laikrasz- 

cziai pradės Amerikonizavoti 
Lietuviszka jauna gcntkarte, 
tai gud bai'LietuviSzka kalba 
už keliu metu nes Lietuviszku 
laikraszeziu neskaito, seni isz- 

grinoriu nepri'buna in

Nuo pat jaunystes reikia mo
kyti vaikus idant mokėtu pa- 
guodoti visokius paliepimus 
■tėvu. Gal kada atsitinka kad mirszta
nuo kūdikio reikalaujama to, 'Amerika o tieji kurie czionais 
kas jam nuduoda neteisingu 
bet vaikas neprivalo laužyt sau 
galvos apie tai.

Privalumu kūdikio yra vi- 
feame paklusnumas ir ant to už
baigtas kriukis/Bet idant taip 
butu, tėvai turi neatstoti nuo 
savo reikalavimo. Ka paliepia 
.tėvas, to neprivalo permainyt 
pe atszaukt motina,’ taip pat ir 
tėvas privalo, ypatingai prie 
yaiku, sutikti visados su moti
nos paliepimais, ka motina pa
lieps vaikams daryti. Tik ant 
keturiu akiu tėvas su motina 
turi perkratyt savo neužgana- 
dinimus.

Motinos lankei klysta jeigu 
motina vaikus užtylėti ka toki 
priesz tęva, neprivalo to dary
ti kad jeigu ir atiiesztu nesma
gumą nes tankei tėvas inpuola 
in paszeluma ir da smarkiau 
už tai baudžia vaikus. Tankiai 
motina mokina vaikus: “žiū
rėkite, kad apie tai tėvui nieko 
nekalbėtumėte,” o da arsziau, 
jeigu kūdikis tėvui turi meluo
ji, užslėpdamas teisybe.

Motina pati sau laiko peili 
po kaklu nes kūdikis, iszmoky- 
tas meluoti priesz tęva, neužil- 
gio pradės ir motina apgaudi
nėti. Paklusnumas, teisybe ir 
atvirumas yra geriausiu pama-

gyvena apie 25 ir daugiau me
tu, skaito Angliszkus laikrasz- 
czius.

Ponia Charles II. Mayo, ku
ri likos iszrinkta kaipo ‘ ‘Ame- 
rikoniszka Motina” ant 1940 
meto, tvirtina, jeigu užeina 
sziadieninis klausymas tarp 
moterių, ar turėti kūdiki ar 
automobiliu —- tai ji duoda sa
vo patarima jaunavedžiams — 
turėti kūdiki. Lai ima kūdiki 
karukyje, jeigu nori ji iszvež
ti ant oro.

Bet kitaip apie tai žiuri mu
su sziadienines jaunos poreles. 
Perka automobiliu kad iszvež- 
ti - savo mylima szuniuka ant 
pasivažinėjimo.

damas dvi kopijas 
Sek patarimus ant blankos, ja 
iszpildyk ir sugražink in Im
migration ami Naturalization 
Office isz kur gavai. Sziuom 
laiku užsiregistravimo certifi- 
katas kasztuoja $10. bet reikia 
atsiminti jog neužilgo kainuos 
daugiaus. Instatymas pake
liant kaina in $18. buvo prezi
dento užgirtas ir pradės veikti 
su Sausio 12 d., 1941 m.

Sugrąžinimas Pilietybes.
Kl. — Naturalizavimu tapau 

Jung. Valstijų piliete bet pilie
tybe pamecziau 1921 m. kai isz- 
tekejau nes tuom laiku mano 
vyras buvo ateivis. Nuvykau 
in Natūralizacijos rasztine su 
liudininkais ir padaviau pra- 
szyma. dėl sugrąžinimo mano 
Amerikoniszkos pilietybes bei 
lyg sziol manes neszauke in 
teismą ir isztikimuma sziai 
szaliai neprisiogiau. Ar asz 
skaitoma ateive ir ar turiu už
siregistruoti sulyg Ateiviu Re- 
.gistravimo. Instatymu ?

At. — Taip. Tamsta priva
lai vėl būti priimta kaipo Ame
rikos piliete ir prislėgti iszti
kimuma Jung. Valstijoms. Jei
gu tas visas neinvyksta priesz 
Gruodžio 26 d., 1940 m., turėsi 
registruotis kaipo ateive.
Kur Gauti Informacijų Apie 

Ateiviu Registravimą.
Kl. —Asz nelegaliai atvy

kau in Jung. Valstijas. Ar tu
riu registruotis? 'Jeigu užsire
gistruosiu tai ka su manim da
rks ?. Ka turiu daryti ?

At. —Tamsta privalai užsi
registruoti, nepaisant kaip at
vykai, legaliai ar nelegaliai. 
Visi ateiviai, kurie randasi 
szioje szalyje tarpe Rugp. 26 
d., ir Gruodžio 26 d., 1940 m. 
ir, kurie po tuo laiku negali pa
rodyt i užsiregistravimo korte
lė gali in beda papulti.

Kaip registravimas lieczia 
nelegaliai atvykusius ir ka rei
kia daryti paaisžkinta 64 pus
lapiu knygutėje, kuria iszleido 
Common Council for American 
Unity. Knygute pilnai disku- 
suoja ta dalyka ir duoda rėika- 

nurodo

net

Matyt kad Suv. Valstijos ant 
tikrųjų pasirengineja ant ka
res kad ketina isžszaukti 
4,000 Raudono 'Kryžiaus
žiūrėtojas ligoniu Julajaus me
nesi-ateinanti meta nes pirmi
ninke Annabelle Paterson, isz 
Washingtono, tvirtina kad ta
sai skaitlis dažiuretoju ligoniu 
bus reikalinga lyg tam laikui.

— Kanadiecziai suruko'kais 
minute, kais diena i r makt i po 
10 tukstancziu paperosu.

Antra, 1,197,892 
atvyko in Jung.

atsako

lin'gas informacijas, 
kokius faktus reikia, paduoti 
užsiregistruojant
daug kitu klausymu kurie su
ka ateiviu galvas. Galima gau
ti knygutes kopija. — po var
du “Alien Registration” —- 
pasiuncziant 15 centu in Com
mon Council for American Uni
ty, 222 Fourth Avenue, New 
York City.
Nepamena Nei Laivo Varda 

Nei Atvažiavimo Diena.
Kl. — Atvykau in Jung. Val

stijas 1913 m. Jokiu informaci-

kata ir kiek jis kasztuoja?
Atsakymas.----Susineszk su

arcziausiu Immigration an(] i cil for .American I nily (bin u- 
Naturalization Office, praszy-|s' Foreign Language Irtfoima- 

Form 659 'ti011 Service) nėr valdžios in- 
staiga, ji negali prieiti prie 
immigracijos rekordu ir sziuo 
budu tamstai pristatyti tas in
formacijas, 
immigrantai
Atelstijas 1913 m. ir 892,653 isz 
tu atvyko in New Yorka. Ka- . 
sdangi tamsta, mums neprista- 
tei kuopilniausiu informacijų 
imtu sanvaites laiko sužinoti 
vardus visu laivu kurie tams
tos paduotu laiku iszplauke isz 
Europos in New Yorka..

Patariame tamstai praszyti 
užsiregistravimo certifikata 
(paskaityk vteszui _ paduota 
straipsni). Gavės toki certifi
kata galėsi iszsiimti pirmas po
pieras’be jokios bėdos.
Nelegaliai Atvykusiu Priesz 

Liepos 1 d., 1924 m., Stovi 
Galima Legalizuoti.

Kl. — Gimiau Lietuvoj bet 
1914 m. atvykau in Kanada ap
sigyventi. 1923 m. atvykau in 
Jung. Valstijas aplankyt drau
gu ir man ežia gyvenimas la
bai patiko ir asz nebegryžau in 
'Kanada. Noriu tapti Jung. 
Valstijų pilieeziu bet man sa
ko jog negaliu nes ežion gyVe- 
nu nelegaliai. Ar tai teisybe?

At. — Malonu mums tamstai 
praneszti jog tamstos atsitiki
mas1 ne fokis blogas. Jeigu už
simokėjai “head-tax” kada 
atvykai 1923 m., tai nėra jokio 
ergelio. Kadangi tamsta gyve
nai Kanadoj s'uvirsz penkis 
metus iki 1923 m. (kada atva
žiavai in Jung.'Atelstijas), tad 
galėjai, sulyg tu dienu egzis- 
tuojaneziu instatymu, atva
žiuoti isz kvotos ir neturėjai 
turėti pasporta arba viza. To
dėl tamstai pavėlinta pamainy
ti ant immigrcijos rekordo žo
džius “visitor” (sveezias) in 
“admitted for permanent 
stay” (teleistas pastoviam ap- 
sibuvimui).

Jeigu užsimokėjai “head 
tax” 1923 m. patariame pra
szyti pirmu popieru kuogrei- 
eziausia. Bet jeigu atvažiavai 
nelegaliai, tai yra, tevažiavai 
be peržiūrėjimo prie American 
Immigration Service ir neuž
mokėjai “head tax” tai yra 
sunkesnis dalykas. Bet vistiek 
tamsta gali iszriszti ta ypatin
ga problema bet ims ilgesni i vį 
laika ir daugiau kasztuos. Ka- nesztis savo fotografija?
daugi tamstos nelegalis inva-

< g ■<. Hz % |
Laike Armistice dienos pasibaigė taipgi szitam Italui 

kare nes jis likos suimtas ta j a diena kada nukrito su ero- 
planu. Buvo tai pirmutinis Italiszkas nelaisvis suimtas 
Anglijoj.

dus ir Atvykimo Diena.
Kl. — Ar ateivis kuris užsi

registravo sulyg Ateiviu Re
gistravimo Instatymu bet ku
ris nežino nei laivo varda nei 
diena atvažiavimo, gali gauti 
tokias informacijas pasiunsda- 
mas 
and 
Ellis Island, arba in Ateiviu 
Registravimo Skyrių AVash- 
ingtone?

laiszka in Immigration 
Naturalization Service,

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.

apie Alien Registration kuri 
nesza pilniausias informacijas 
apie ateiviu registravimą. 
Knygutes kopijas galima gau
ti isz Common Council for 
American Unity, 222 Fourth 
Avenue, New York City.

pristatyti tokiu informacijų 
priesz Gruodžio 26 d., 1940 m. 
kada ateiviu registravimas 
baigsis.

Ateiviai, kurie nežino laivo 
vardu nei nežino kada atvažia
vo ir kurie sziadien neturi jo= 
kiu dokumentu kaip pasportu 
ir pan., ir kurie neturi draugu 
ir giminiu kurie pamintu apie 
ju atvažiavima, atsakydami in 
Klausymą 7 ant Registravimo 
blankos, turi užrasžyti žodžius 
— I don’t know. Jeigu ateivis 
pamena atvažiavimo diena ir 
isz kur iszvažiavo isz Europos, 
jis gali paraszyti laiszka in 
Common Council for American 
Unity, 222 Fourth Avenue, New 
York City ir ta organizacija 
jam pastens vardus tu laivu 
kurie' avtyko in New Morka, jo 
paduotu laiku. Jis irgi gali 
paraszyti in Common Council 
for American Unity jeigu jis 
pamena varda laivo ir meta 
bet spėja menesi ir diena. Jei
gu žmogus turi tiek informaci
jų'apiejo atvažiavima. Common 
Council gales jam praneszti ko
kiai kompanijai laivas priklau-1

“A Manual of Information 
for Aliens”, didele pagelba at
sakant klausymus sanryszyje 
su Ateiviu Registravimo In
statymu. 15 centu už viena ko
pija — 10 kopijų už doleri. 
Knygute pagamino ir iszleido 
Common Council for American 
Unity, 222 Fourth Avenue, 
New York City, (telephone Al
gonquin 4-6440)
—Common Council for Amfer. Unity.

LABAI GRAŽUS
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu da ne
buvo Lietuviu 
kalboje ir bu
site užganė
dinti! Jeigu 
jumis patis pa
tiks parodyki
te savo drau
gams. 10c už 
viena;3 už 25c
arba 20 už $1.00 su Konvertoms ! 
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE

DABAR PRIESZ LAIKA !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 % coliu ilgio, 

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota
Adresas:

SAULE PUBLISHING 
MAHANOY CITY, PA.,

laiszka.

co., 
U.S.A.

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

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

VISOS TRYS Ogp 
"VU KNYGUTES

“SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA-,

Naujas LietuvhribsSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius . 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

diena jis atvažiavo in Jung. 
Valstijas.
Nereik Nesztis Pirmu Popieru 
Nei Gimimo Metrikų Einant

Registruotis. Į
Kl. -— Ar turiu su savim fu-j 

reti pirmas popieras ir gimimo : 
metrikus kai einu 
truoti sulyg Ateiv 
vim o lustai v m u ? turiu

žiavimas tevyko priesz Liepos, ]-įa peržiureti informacijas ant
1 d., 1924 m. gali legalizuoti 
buvimą iszsiimdamas

pirmu popieru ir gimimo met- 
užsire- rį]iU kad galėjus paduoti infor- 

gistravimo certifikata. Gavesįmaejjas apie gimimo diena ir
toki certifikata, nebus sunku 
gauti pirmu popieru.
Ateiviu Registravimo Skyrius ' mon Council for American Uni-
Negali Pristatyti Laivu Var- ty iszleido 64 puslapiu knygute 

t

vieta ir apie pirmas popieras. 
Neneik jokiu fotografijų. Com-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

Y’ra tai stebėtina kny
gute, ' nes joje randasi 

' daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliąus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiųskite 25ė 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.

C. T. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztik'miausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausis Ambulance __ 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Sprv.ce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 5^E-J.Skaitykite “Saule”
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Ski Lenktynes Jau Prasidėjo

I.
Miestelyj Zamborszte vieno 

namelio vargingam kambaryj 
stovėjo sveikas, stiprus ir gra
žus jaunikaitis, laikantis ant 
pecziu naszuleli ir didele ran
koje lazda. Tai buvo vientur
tis vargingu tėvu sūnūs, su ku
riais kitus kartus czionai gy
veno. Jis vadinosi Liudvikas. 
Ji tėvas iszmokino slesorystes. 
Taigi Liudvikas sziuom kartu 
rengėsi kelionėn nes tėvas, mo
tina ir jis pats buvo tu nuomo
nių jog jaunam ama’tninkui ne
atbūtinai reikalinga, kaip sa
kosi,- susipažinti su svietu, isz- 
simbkinti giliau savo amata, 
nebūti kokiu tai tarp žmonių 
papeiku ir nepasilikti blogu 
žmonių draugijos sąnariu.

Arti pecziaus.ant suolelio gi
liai nžsimislijas sėdėjo senu
kas tėvas. Motina tuo tarpu in 
virtuve buvo iszejusi riszinio, 
kuriame nuo seniau kelionei 
valgis buvo surengtas ir padė
tas. Paprastai kaip kiekviena 
motina, taip ir Szi apie savo 
vaika nuoszirdžiai rūpinosi o 
kas labiausiai jog vakas rengė
si tollmen kelionėn. Sugryžus 
in kambari, sunui naszuleli 
atidavė ir jam snjndinancziu 
balsu tarė:

— Sztai viskas, brangus sū
neli, ka asz tau duoti galiu bet 
tik Dievop vilti turekie o Jis 
tavęs neapleis ir tau visuomet 
laime ir pasivedimas szvies. Ir 
tolimoj pasaulej surasi gerus 
ir dorus; žmones; saugokis tik 

aiiklaJr jgisok toms .pagun dom s, 
vedanezioms prie nuodėmių, 
kaip galint prieszinkis. Žinok, 
jog Dievas kiekvienoj vietoj 
atsiranda, ta viską savo mis- 
lyje užlaikyk o ypacz tuokart 
kad nelabojo kokias nors kil
pas priesz savo akis nužvelgsi. 
O kad butum, meldžiu tavęs, 
mano sunau, visuomet geru ir 
Dievobaimingu, kokiu iki 
sziam laikui buvai; artyma 
guodok 'žodžiu ir darbu o 
Augszcziausias Sutvertojas ta
ve laimins ir palaimas tau su
teiks. Ir koks mums bus 
džiaugsmas o kokia mums, sū
nau, bus linksmybe, kad po 
keliu metu pas mus sveikas ir 
laimingas pargryszi ir, kada 
mes tuokart da persitikrinsiu! 
jog tu galėjai ka nors gero ir 
naudingo iszmokti ir, jog tu 
savo tikėjime pasilikai nepaju
dinamu. Tuokart jau ne tėvas, 
bet tu galėsi visa amata vesti, 
narna užlaikyti, galėsi susi- 
jeszkoti sau atsakanczios ir do
ros mergaites už paczia o mu
du senuku melsimės prie 
Augszcziausiojo kad tau ir ta
vo szeimynai laimintu, kad 
mudu matytum tave visuomet 
laimingu ir iki savo mirties 
džiaugtumėmės. Geras Dieve! 
Ka. asz geresnio padariau, kaip 
asz apie viską pamirszau! Juk 
jau apie tavo,-sūneli, sugryži- 
ma asz nėprivalejau nei minė
ti, kadangi eini in platųjį svie
tą.!

Su tais žodžiais senble griau
džiomis aszaromis apsiliejo. 
Po tam aszaras žiurstu nusi- 
szluosczius prisiartino prie sa
vo, vyro ir, paėmus jam už ran
kos tarė:

— Sunau! Lai tau niekad isz 
atminties neiszeina toji tavo 
tėvo ranka, kuri del tavęs tiek 
gero yra padarius ir kuri tave 
auginusi. Szi ranka kasdiena

nuo ryto iki vakarui darbavo
si vien todėl kad tau suteikti 
laime ir doru žmogumi iszauk- 
leti. Mielaszirdingas Dievas jo 
darbams ir pasiszventimams 
laimino. Sztai esi sveikas ir tu-į 
ri sveikus sąnarius. Savo ama
ta atsakancziai pažysti. Tavo 
mokytojai stengėsi tave ap- 
szviesti ir žmonijai padaryti 
naudingu. Žinok gerai jog 
žmogaus gyvenimas mainosi, 
bet mainosi gana tankiai ir tik 
tasai laimingu gali vadintis 
kuris esti visuomet kaipo uola 
ir prie blogu darbu nelinksta, 
kuri laike pasaulės vėtrų ir vi
sokiu audru yra nepajudina
ma; taigi tik toks žmogus gali 
būti laimingu. Tas da gali bū
ti visuomet laimingu kuris pro
tu savo palaimomis naudojasi 
ir kad nesibijo ji prispaudus 
kokiai nelaimei ir liūdnumui.

Prie tu žodžiu motina susi
laikė bet po valandėlei vela, ta
re :

— Teve, palaimink savo se
nu ir jam pavelyk su Dievo 
globa svietan keliauti!

Liudvikas mėtėsi tėvui prie 
kojų, su aszaromis melde palai
minimo ir kada tėvas ji per
žegnojo, jis atsistojas savo 
gimdytojus szirdingai atsisvei
kino ir ju namus apleido.

Tik būdamas jau toli už 
miestelio Liudvikas savo gai
lias aszaras sulaikė ir, apsi- 
szluostes veidą, likosi savo 
jausmu vieszpacziu. Giliai at
sidusęs pasižadėjo teisybes ir 
doros takelio neapleisti bet vi
suomet laikytis Dievo ir Jo 
szventu prisakymu,, kad tuomi 
neapgauti tėvu ir nebūti neap- 
kencziamu tarp svetimu žmo
nių.

Liudvikas turėjo tvirta du- 
szia ir sveika kuna. Mokslai- 
nej visuomet gerai mokinosi, 
perdetiniu klausė, per tat ir 
iszguldoma mokytojais moks
lą niekuomet pro savo ausis 
nepraleisdavo; jis kiekviena 
mokytojaus žodi galėjo atmin
ti nes jam mokslas rūpėjo. Tarp 
mokiniu ji tuojaus buvo gali
ma pažinti isz jo pasielgimo ir 
augszto proto o labiausiai isz 
malonaus su visais apsiejimo 
ir paklusnumo. Mokytojai ji 
daugiau už kitus mylėjo ir ja
me savo vilti klojo. Jam paau
gus in metus, kaip jie tuokart 
juomi džiaugėsi, jog ju darbas 
ir pamokinimai nebuvo dyki. 
Liudvikas visuomet mylėjo tei
sybe, niekuomet in savo arti
ma kreiva akim nežiūrėjo, jei
gu pastarajam kam kuom nors 
kenke arba nuskriaudė. Būda
mas da vaiku už skriaudžiamus 
ir persekiojamus visados už
stodavo, gindamas anuos isz 
paskutinuju. Tokias dorybes 
turėdamas, be kuriu nei vienas 
laimingu ir geru negali būti, 
Liudvikas leidosi svietan; ėjo 
ramiai, tankiai maustydamas 
apie paliktus namelius, apie 
savo brangius gimdytojus; 
mislijo apie viską su liudnumu 
ir su džiaugsmu.

Artinantis vakarui užėjo in 
karcziama, stovinczia prie pat 
vieszkelio. Czionai Liudvikas 
atrado daugybe linksmu sve- 
cziu. Liudvikas pagarbinęs 
Dieva ir visus pasveikinės at- 
skirioj. sau vietoj atsisėdo. Ro
dosi ant.jo niekas jokios aty- 
dos neatkreipe. Svecziai links
mai dainavo ir be pertrūkio

gere. Tarp susirinkusiu atsi-( 
ženklino viena savo linksmy
be ir rodosi jog jis visu susi-1 
rinkimu komandieravo. Jis 
garsiausiai dainavo, daugiau-j 
šiai juokavo ir pirmiausiai sa-, 
vo stiklą iszgerdavo. Kada 
riksmas ir kliksmas pasiekt*,' 
galima, sakyti, paskutini laips-j 
ni, durys atsivėrė ir inejo Hi
las jaunas, sudžiūvęs ir iszba- 
les žmogelis, turintis ant pe
cziu naszuleli ir keleiviszka 
rankoj lazda. Baugingom aki
mi in visas puses apsidairė, 
paskui tuszczia prie stalo vie
ta pamatęs, nuėjo ir atsisėdo. 
Naszuleli pasidėjo ant stalo ir 
paskui pradėjo in visas puses 
žvalgytis, tarsi, jeszkodamas 
gaspadoriaus. Minėtam žmo
gui ineinarit in karcziama, vi
su akys prie pribuiszo atsi
kreipė. Daininiiikai ant valan
dėlės savo dainas pertrauke ir 
galop vienas isz tarpo susirin
kusiu niekinaneziu balsu atsi- 
szauke: “Ickutis.“

Ant to žodžio visi susirinku
sieji pradėjo juoktis. Bet. kad 
visi ant valandėlės vela nutilo, 
tasai pats balsas antru sykiu 
atsiliepe:

— Ar tu, Ickuti .’
Ir vėla užgimė naujas juo

kas; visi savo akis atkreipė in 
iszjuokiama ypata bet toji prie 
stalo ramiai sėdėjo ir, rodosi, 
in tuos kvailus iszjuokimus ir 
persekiojimus nepaisė.
I ĮPavirszlutine iszvaizda’ ap
kalbama keliauninko tacziaus 
buvo biski keista o veidas rei- 
szke jog prilgulejo prie Izrae- 
liaus gimines, kas buvo prie
žastim jog susirinkusieji so- 
cziai galėjo juoktis. Tasai pats 
balsas isz naujo prie keliaunin
ko atsiliepe:

— Ickau, kaip toli bus nuo 
czionai in Jerika ?

Tie žodžiai buvo iszreikszti 
Žydiszkam dialekte, kas susi
rinkusiems davė proga vėl juo
kus sukelti.

Izraelitas matydamas jog 
atsiranda labai blogoj draugi
joj, pasikėlė nuo savo vietos 
ir, pasiėmęs naszuleli su lazda, 
pasuko prie duriu.

Tuo tarpu isz tarpo tu juok
dariu vienas užbėgo jam kelia 
ir tarė:

— Ickau, pasilik czion! Kur
gi tokioj tamsioj naktyj gali 
eiti? Czia visi sykiu galim 
linksmai nakti praleisti; lik 
czionai!

Žydelis isz syk nežinojo ka 
pradėti, bet davėsi perkalbėti, 
nusidavė vėl in savo sena, prie 
stalo vieta ir niekam nieko 
nesakęs, atsisėdo.

. Liudvikas in ta viską su so
pulinga szirdimi žiūrėjosi, ma
tydamas susirinkusiu nemalo- 
ninguma, pasileidimą ir visisz- 

,ka iszdykuma.
Da soczia.i pasijuokia isz 

vargszo Žydelio visi nutilo nes 
tarp ju kilo nepaprastas judė
jimas. Vienam buvo pypke 
pražuvusi. Netekes pypkes, pa- 
szoko isz savo sziltos vietos ir 
pradėjo apie visus aplinkui 
szokineti, ^klausinėdamas, kas 
jam pypke turėjo pavogti. Kož
nas kiek galėdamas teisinosi 
jog tokios vagystes negalįs pa
pildyti. Galop visi vėl ta sė
dinti ramiai Žydeli atsiminė ir 
tuokart jau be jokios gėdos vi
si pradėjo szaūkti, buk pavog- 

, pypke turi atsirasti pas Žy

Kalnas Hood szimet bus naudojamas del ski lenkty
nių Ncvemherio 24 d., artimoje Timberland Lodge, Ore- 
gane. Pastatymas ski tilto k asztavo 80,000 doleriu.

deli, buk jis ja pavogęs. Girdi, 
visi Žydai yra vagimis ir tei
singa Žyduką yra sunku kur 
surasti.

Vos kaltinamas pradėjo 
priesz visus teisintis ir viso
kius nuo saves nužiūrėjimus 
stumti, —- jau vienas isz iszdy- 
kusiu prie Žydelio prisiartino 
ir jam isz kiszeniaus pypke isz- 
trauke. Taip atsitikus tuojaus 
visi sukilo ir vargsza Žydeli 
apsupo. Ant syk pasikėlė di
delis liarmas ir Žydeli vieszai 
apszauke. Žydelis keikėsi, tei
sinosi, prisiegavo, jog jis nie
ko apie pypke nežinąs ir, jog jis1 
negalįs suprasti, kokiu budu ji. 
jo kiszeniuj atsirado; jis nie
kad panaszios mislies neturėjo 
kad tokio nedoro darbo dasi- 
leisti.

Be abejones jam turėjo pyp
ke kas in kiszeniu indeti.

— Dykai teisiniesi, tuszti 
tavo iszsikalbejimai! — su
szuko vienas po kitam.

— Ickau! pavogei pypke, 
esi vagim, Ickau!

Tasai, kuris turėjo visa su- 
sirinkusiuju banda komandie- 
rupti, isz užstales prisislinko 
prie vargszo Žydelio ir juok
damasis tarė:

— Ickau! kadangi esi tik
ruoju vagim, reikia tave už ta 
prasižengimą nubausti. Taigi 
uždedam ant tavęs bausme: tu
ri karezemninkni už viską už
mokėti, ka mes visi czionai isz- 
gerem. Atriszk savo maszniu- 
ke ir parodyk pinigus.

— Bravo! — suszuko visi.
Žydelis neparodydamas no

ro kad tokiam betiksliam rei- 
galavimui užgana padaryti, 
atsirado pavojuj, kadangi ne- 
kurie ji jau už peties užkabino 
ir po prievarta naszuleli isz 
ranku norėjo iszpleszti. Jie 
mane jog naszulelyj pinigu tu
rėjo būti.

— Sustok niekadejau ir be
gėdi žmogau! — suszuko Liud
vikas. — Gana ilgai in jusu pa
sileidimus žiurejausi; asz jus 
paproeziu puikesniu iszmoky- 
siu, jus žinosite kaip su keliau
ninkais reik apsieiti; atideng
siu jusu piktus darbus, jog 
vargsza. dykai kankinate, jog 
isz jo paties ir jo tikybos juo
kiatės! Juokiatės isz jo kūno ir 
veido sudėjimo o juk jis yra ju
su artimu, kuri privalote my
lėti ir guodoti kaip patys save; 
ar jame neniekina! patim Die
vu, Kuris mus ant Savo paveik
slo sutvėrė?!

Užbaigęs tuos žodžius, isz- 
trauke isz niekadejaus ranku 
naszuleli ir Žydeliui atidavė. 
Laikydamas rankoj plaktuką 
tolinus prie visu atsiliepe: •

— Kas drys tam keleiviui 
kuom norints kenkti, su tuom 
asz turėsiu reikalą. . .

Ir veidas piktumu uždegtas

BALTRUVIENĖ

Tik tam sviete daug nieku, 
Ir visokiu sunkiu bedu, 
Nieko gero neisZgirsti, 

Žmones da neapmalszyti.
Jau ir rumatiksas mane apėmė, 

Nuolatos tik po svietą vali, 
Klausyti rugoijmu visur, 
O gero niekad isz kitur, 

Musztynes ir girtuoklystes, 
Apsivelimas ir paleistuvystes. 
Vos atsilsi truputi po szventa- 

dieniu, 
.Jau turiu dainuoti visam 

svietui, 
Sztai isz Filadelfijos telegra

mas atėjo, 
Dratai tik bizgejo, 

Paroda tame laike ėjo, 
Žmones žiurėjo, 

Merginos pribuvo, 
Juoiku daug buvo, 

Visos ant ulyczios stovėjo, 
Kaip padukia szokinejo, 

Ir vaikinu taipgi pribuvo, 
Ir su tais panasziai atsibuvo: 
Vaikinus už kaklu kabinėjo, 

Gumo nuo ju praszinejo, 
Viena isz ju stiklus ant nosies 

turėjo, 
Praeigius ant ulyczios vis 

užkabinėjo.
Daug Angliku aplinkui 

stovėjo, 
Kad net sarmata ka jie ten 

kalbėjo.
Vai klykavo, 
Ir dainavo, 

Palicija pribuvo, 
Ant visu užkliuvo, 
Riksmą apmalszino, 

Visus iszvaikino. 
Tuo kart bus gana, 

Tegul merginos apsimalszina, 
Ba vardus visu iszduosiu, 

Meisteriui paduosiu.
* * *

Sztai ka tik gromata aplaikiau, 
Tuojaus ja atplesziau, 

Pradėjau skaityti, 
Gerai temyti.

Vienas žmogelis man raszo, 
Szirdingai manes praszo, 
In Vaterburi nuvažiavau, 
Sztai ka ten paregėjau: 
In viena grinezia nuėjau, 
Net isz baimes suszukau, 

Ant krėslo gaspadine sėdėjo, 
Kaip peleda apsivėlus,

aiszkiai kalbėjo, jog iszreiksz
ti žodžiai paėjo isz duszios gi
lumos ir tuos žodžius atsitikus 
reikalui galėjo savo tvirta 
kumsžtim. patvirtinti.

Susirinkusieji tais žodžiais 
inbauginti, isztikruju apsimal- 
szino bet netrukus vėla prasi
dėjo maiszatis kilti ir jau buvo 
laukiama nauju atsitikimu kad 
tuotarpu tarpe duriu pasirodė 
keli policijantai ir iszdykelius 
apmalszino. Liudvikas buvo 
užganėdintas jog galėjo jiems 
visiems savo prakilnu žodžiu 
burnas uždaryti ir vargsza Žy
deli nuo ju nemielaszirdingu 
ranku apsaugoti.

II.
Jusuf Žydas.

-— Kaip asz tau esu dėkin
gu, —- geras mano drauge, — 
tarė Žydelis Jusuf Liudvikui, 
jiem dviem ant rytojaus ke
liaujant toliaus: — vakar bu
vau tarpe labai piktu žmonių 
kurie ne tik isz manės juokėsi 
bet da reikalavo kad be tiesu 
ir jokios priežasties asz jiems 
bausme užmokecziau! man jau 
grasino didis pavojus, bueziau 
likes sumusztu ir suspardytu.

— Jokiu dėkų — atsake jam 
Liudvikas, — abudu esame ke
liauninku ir jau patsai jausmas 
mudviem rodo priderystė, kad 
atsitikus reikalui vienas antra 
remtumem ir gelbetumem. Vie
nok privalau tau, mielas žmo
guti, atvirai pasakyti jog jei
gu vakar tu butum priesz juos 
parodęs savo didesni smarku
ma ir pasiprieszinima, tie pik
tadariai su tavimi nebutu taip 
žiauriai apsieja. Man rodosi 
jog jusu gimines žmones visi 
baugumo ženklus ant saves ne- 
szioja.

— Tai-gi todėl, — tarė Ju
suf, —■ jog esu Žydu, pripratau 
jau prie visokiu persekiojimu, 
kokiu vakar buvau susilaukęs.

' — Ar Krikšzczionis, ar Žy
das, — kalbėjo Liudvikas, — 

Į pas savo žmones tol turi pa
guoda, kolaik neužrustina Die
vo ir kokiu nors piktu darbu 
savos nesutepa. Paguoda yra 
kožnam žmogui gera, ir reika
linga, kožnas prie anos turi 
tiesa ir kožnas ana gali naudo
tis; tacziaus paguoda, reik sau1 
užsitarnauti o gavus ja reikia 
vela saugiai daboti, kad nepra
rastum. Paguoda reik saugoti 
kaipo didžiausia savo turtą 
nuo vagiu ir visokiu užpuoli
ku. Bet kad ta brangu turtą 
apsaugoti, reikalauja drąsos. 
Kur drąsos nėra, te paguoda 
žūva ir paskui isz to visko nie
ko nepasilieka. Juk vakar pat
sai, manding, galėjai su savi
mi persitikrinti.

(TOLIAUS BUS)

Skaitykite “Saule”

:■ PUIKI DOVANA ANT KALĖDŲ! j: 

VISUOMET
;! Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;• 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
Dalejdus !;

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides !;
!; apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant !;
< virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu
;! ilgio, 23/4 coliu ploczio, 256 puslapiu
;! Parsiduodasi Po $1.50 ;!

DABAR, TIKTAI $100 I

“SAULE” Mahanoy City, Penna. :• 
♦^♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**t**<**t*****************************************<*5

Grinezia. nes'zluota,
Vyro savo gerai neprižiūri, 

Kad jokios sveikatos neturi,
Kada pamato stiklą byro,
Tuojaus nebągelis suiro,

Szirdeles, savo vyrus 
prižiurekit,

Vyra ir vaikus gerai pri- 
dab’okit,

Da ant kito kart užsilaikysiu, 
! Kaip antra, karta atsilankysiu,

Perkūnu ir velniu duosiu, 
Ant nieko nesušimylesiii.

* * *
Vai jus Montkarmiu misiukes 

apsimalszykit, .
Ir dorai užsilaikyki!,

Dvi tokias jau turiu ant akiu, 
Ypacz ant dvieju paszelusiu,

Kurios naktimi staugia,
Su burdingieriais draugauja,

Sueja in viena vieta, 
Juokina visa svietą.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS“ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,..................$1.50.
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczis. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaezi^ot. Pikta 
Onuka. PREKE 25o.

•‘SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Bell Telefono Numeras 78
B20 W. Centre St. Mahanoy City

SZI BANKA YRA NARYS | 
Federal Reserve System \ 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance j 

Corporation j
---- $----

Union National Bank į
Kampas Main ir Centre St. |

MAHANOY CITY, PA. 5
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Žinios Vietines DARBO ŽINUTES Isz Visu Szaliu RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
GREITAI PALENGVINAMI $2.00 Vertes Knygų už $1.00

-’-i Dekavones Diena bus 
tezvencziama ir kita Ketverga, 
Visi bizniai bus uždaryti.

< Aleksa Szumantekis, ku
ris mirtinai apsirgo praeita 
sanvaite, gyvendamas szanteje 
ant szaszlavu vietos arti Col- 
bo Peczes, mire Locust Moun
tain ligonbulteje Panedelyje. 
Velionis badai paliko tik viena 
broli.

—■ Pacztorius D. Guinan 
apgarsina, buk lyg isziai dienai 
j!au užsiregistravo j o ant paczfto 
655 ateiviai. Registracijos bu
na priimamos nuo 1:30 lyg 3:30 
kožna diena lyg Petmyczios o 
nuo 9 lyg 12 valandos Subato- 
mis lyg piet. Tieji kurie da ne- 
užsiregistravojo, tegul tai pa
daro nes už tai yra didele baus
me pinigais ir kalėjimu.

— Panedelio valkara, likos 
pataikintas per anglini troka 
Rėter Hawkes, 48 metui amžiaus 
isz Moreos. Mire in trumpa 
laika nuo žaiduliu, kada ji Veže 
in ligonbute. Velionis buvo ne- 
yedes, gyveno pas savo szvoge- 
Jri Louis Greis.

Philadelphia, Pa.— Trys plie-Į 
no dirbtuves aplaike užkalbi-! 
nimus nuo Pennsylvanijos ge-| 
ležinkelio, ant pristatymo 75,- 
000 tonu plieniniu sztangu. 
Daugelis darbininku bus pri
imami prie darbo.

Washington, D. C.—Valdžia 
iszdave kontraktus del Cramps 
Laivu dirbtuves Philadelphia, 
ant padirbimo szesziu kariszku 
laivu.

Downey, Cal.— Valdžia sten
gėsi užbaigti straika eropla- 
nu dirbtuvėje Vultee kur lyg 
sziaii dienai teseki straiikas ke
liu tukstaneziu darbininku.

Atlantic City, N. J. — Aut 
czionaitinio Anglekasiu Seimo, 
Prezidentas Brennan, isz 9 dis- 
trikto, isipirsis nuo kompanijų 
kad kasyklos dirbtu mažiausia 
po 30 valandų per sanvaite. 
Anglinis kontraktas baigėsi 1- 
ma diena Gegužio, todėl parei
kalaus naujo kontUakto nuo 
operatorių.

TURĖJO MILIJONUS
MIRE ISZ BADO.

Geneva, Szvaicarija. —- Jokū
bas Rassoni, milijonierius, li
kos surastas ana diena negyvas 
savo puikiam palociuje, kuria
me radosi ketures-deszimf s 
kambariu isz kuriu jis naudo
jo tiktai viena, kuriame gyve
no daugeli metu. Po velionio 
lova gulėjo ipalstipus kate isz 
hado. Aplink gulėjo bankines 
knygutešjbumaszkos, auksais ir 
sidabras. Rassoni gyveno pats 
vienas, buvo nevedės ir kaip 
rodo's neturėjo jokiu giminiu. 
Buvo dideliu skupuoliu ir vie
toje gyventi pagal savo iszgale, 
tai tiesiog mirė isz bado. — Ko
kis gyvenimas tokia mirtis.To- 
kiu szyksztuoliu neprivalo nie
kas gajletis nes patys sau gero 
nevelina ir kitiems užvydi gy
venti.

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų • 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau- | 
menų skaudėjimų vien išsitrindami su i 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- I 
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kuČiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Geri Pamokinimai

ubagavo per daugeli metu, mi
re ana diena palikdama visa 
savo turtą, del tu, kurie ji su- 
szeljpinejo už gyvasezio savo 
aukomis. Paliko apie 25 tuks- 
tanezius pesetų kuriuos admi
nistratorius turės visiems pa
dalint lygiai. Atsimokėjo senu
kas su procentu už ju gera szir- 
di.

Isz Amerikos
LAIKE MOTINA

LENCIŪGUOSE

SHENANDOAH, PA.
— Keturi iszgamos, kurie 

užkabinėjo jaunas mergaites 
su tikslu iszbjaurinimo, likos 
suimti per palicija. Keturios 
mergaites kurios likos sužage- 
tos per įtaisęs iszgamas, likos 
patalpintos pataisos name 
Pottsvilleje. Kaltininkai yra 
Jonas Gallen ir Charles Her
man, isz Mahanojaus, Daini
ninkas Jupian isz miesto ir 
Andrius Matrishan isz More- 
jos.

— Pana Adele Stepulaicziu- 
te isz Hamburgo praleido kė
lės dienas pas savo tėvelius Mi
kčius Stepulaiczius ant W. 
Coal uly.

— Garnys paliko patogia 
dukrele Locust Mountain li- 
gonbuteje del ponstvos Jonu 
Maknaucku. Motina ir dukrele 
sveikos ir neužilgio apleis li
gonbute.

Tamaqua, Pa. t Jonas J. Mi
lius, 58 metu amžiaus, nuo 127 
Penu uly., mirė Pottsvilles li- 
gonlbulteje, sirgdamas tik kėlės 
dienas. . I

Velionis gimė Lietuvoj ir ki
tados gyveno Shenandoah. Pri
gulėjo prie SS. Petro ir Povilo 
Liet, parapijos. Paliko paezia, 
keturis vaikus, broli ir dvi se- 
seres, isz kuriu viena yra Mare 
Macziunskiene isz M'illiam 
Penn.

—■i Naudas plentas vedantis 
in Hometown, ne bus užbaigtas 
kaip buvo prižadėta ant Deka- 
vones Dienos nes da visiszkai 
neužbaigtais ir konkretus nesal
džių ves kaip reikia.

ŽINUTES
Weatherly, Pa. — Juozas 

Zenkaitis, kuris dirbo per 15 
metu del Lehigh Valles gele
žinkelio, apsuko kompanija 
ant 12,000 doleriu visokeis bu
dais. Likos uždarytas North
ampton kalėjime lyg teismo.

Bukaresztas, Rumunija. — 
Daugelis namu Focsani aplin
kinėje likos sugriauti per dre- 
bejima žemes ir daug žmonių 
likos užmuszta. Daug miestu 
nukentėjo nuo drebejimo.

— Po vyrui atėjo motere ir 
da dabar paskui ji eina.

— Greicziau girta ant kojų 
pastatysi negu vargsza priso- 
tysi.

— Jeigu vargszo grinezia 
dega, tegul ir jisai draiuige sude
ga, tada nestenes ir vargu ne
turės.

— Katra motere drąsiai sa
vo vyrui in akis nežiūri, tai 
kvaraba mislina ir kipsza sa
vyje turi.

—• Paslydimas ant ledo gal 
tau koja iszlaužt bet paslydi
mas liežuvio gali sulaužyt szlo- 
ve del daugelio.

— Visius rupesezius užsilai
kyk del saves, nes svietas netu
ri laiko rūpintis apie tave, tavo 
Vargus ir ergeliais.

“Saulėje” Geri
Pamokslai

Gerbiamoji Redakcija:
Siuncziu tamistoms užmokes

ti už liaikraszti “Saule.” Ma
tau joje daug padekavoniu nuo 
žmonių, kurie užganadyti isz 
jusu laikraszczio, todėl ir pri
imkite nuo manes szirdinga dė
ka už taip gera laikraszti nes 
jame randu gerus pamokinimus 
del visu. Kas ne eina in bažny- 
czia, tegul pasiskaito “Saule,” 
o duos visiems gerus pamokini
mus kaip žmogus turi gventi. 
Lieku įsu pagarba, jusu sena 
skaitytoja,

JULIJA SZEPUTIENE, 
isz Chicago, Ill.

Skaito “Saule” 40 
Metu!

Guodotini Tamistos:
Prisiuncziui užmokesti už 

laikraszti “Saule,” kuriai jau 
skaitau 40 metu ir iszirdinga 
aeziu jums kad nesulaikete. 
“Saulėje” randu gražus pamo
kinimus ir įskaitymus. Pa s mus 
randasi iszeszios sžeimynois Lie
tuviu, bet mažai rūpinasi skai
tymu. Norints mano gyveni
mas yra nuliūdęs isz priežas
ties iszeiminiszku nesupratimu, 
bet vienatine mano ramybe 
yra “Saule,” kada ja skaitau, 
o ypatingai apie pamokinimus 
del moterių. Su pagarba jusu 
senas skaitytojas,

JUOZAS JANKAUSKAS, 
isz Farmington, HI.

NEPASISEKE SZPOSAS.
Artemoysk, Rusija.—Kelioli

ka jaunu studentu nutarė lai
kyti© pasilinksminimą pas vie
na (savo dranga, pas kuri susi
rinko gana didėlis pulkelis1 stu
dentu ir iSltudentikui. Gere, ulia- 
vo'jo ir krito visokį szposai. 
Prie pabaigos vakarienes szei- 
mininkas apsirgo ir atsigulė, o 
jaunieji da daugiau siautė.Vie
nas isz pulko, jau gerai užsi
traukęs vodka, sumanė pada
ryti szposa, sakydamas in ki
tus kad szeimininkui ant szpo- 
so paszaukt popa. Tam užma- 
nirnui pritarė ir kiti. Norints 
jau buvo po pusiaunakt bet 
paszauke popa per telefoną, 
kad pribūtu kagreicziauisiia pas 
mirsztanti ligoni, popas atsake, 
kad pribus už keliu minutu, ka 
iszgirdia girta gauja studentu 
labai nudžiugo kad popa ap
gaus ir lauke ant jo pribuvimo.

Atvažiavęs popas, inejo in li
gonio kambarėli, bet greitai 
iszejo, apreikszdamas buk per 
vėlai ji paszauke pas ligoni, 
nes taisai jau yra miręs.

Pasirodė, kad isztikruju 
szeimininkas buvo mires. Ant 
susirinkusiuju tas atsitikimas 
iszvere nemalonu inspudi ir 
tuo jaus visi iszsiskirste namo 
nuliudia.

PROCESIJA DVASIU NAK
TIES LAIKE.

Tueuman, Brazilija. — Visa 
aplinkine Rio Hondo, nemažai 
yra persiemus, kada tenaitinei 
gyventojai ana nakti regejo ne
paprasta procesija iszeinant 
isz vietines bažnytėlės apie pu
siaunakti. Ta nakti sugryžine- 
jo pulkelis žmonių isz vestuvių 
viso apie keturiolika žmonių, 
tarp kuriu buvo keli vaikai su 
motinoms. Kada ėjo pro baž- 
nyczia, paregėjo iszeinant pro
cesija su kunigais ir parapijo- 
nais kurie kaip rodos giedojo

Visi pripažysta po prisiega. 
kad nebuvo girti, o ir vaikai sa
ko kad tikrai mate fa numirė
liu procesija. Buvo tai dienoje 
“Uždusziniu Diena.”

Dabar daugelis žmonių kas 
nakti susirenka prie bažny- 
czios geisdami pamatyti ar toji 
procesija nepasiaritrybu.

PALIKO SAVO TURTĄ DEL 
GERADEJU.

Burgos, Iszpanija. — Gerai 
žinomas ubagas po visa apylin- 
kia vardu Senas Trajullo, kuris

SŪNŪS SUPANCZIOJO LEN
CIŪGAIS 75 METU AM
ŽIAUS MOTINA PER 4 
MENESIUS; PATI JAM 

PRIGIALBEJO.

Lockport, N. Y. — Gordon 
Canpenyer, 34 metu isz Niaga
ra Falls, laike savo 75 motu 
amžiaus motina suraikyta len
ciūguose. Abudu vėliaus prisi
pažino prie kaltes ir likos nu
bausti už nedora pasielgimą su 
sena motina.

Sudžia nubausdamas juos, 
aiszkino, kad tik senoviszkuo- 
sia laikuos'ia taip pasielginejo 
su žmonimis o ne sziadieniniu- 
se laikuose.

Valstijos policija surado se
nuke prirūkyta lenciūguose 
vienam isz kambariu ju name. 
Sūnelis aiszkino siidžiui buk 
turėjo pasielgt taip su motina 
nes ji buvo nesveiko proto ir 
tankėi apleidinejo narna nežine 
kur ir kad laikyti saugei, buvo 
priverstas naudoti toki būda.

Dabar ^senuke likos patiallpy- 
ta (prieglaudoje del įsenu žmo
nių kur turės gera priežiūra.

NE TURI RANKU, BET RA- 
SZO IR PAGAMINA VALGI 

SU KOJOMS.

Minneapolis, Minn.—Neture- 
darna ranku nuo pat gimimo, 
Verna Callden, ka tik užbaigė 
ezonaitine kolegijh, kurioje ne 
tik iiszmoko vi-ska daryti islu ko
jomis, ka kitos merginos pada
ro su rankom, bet gali virti, 
siūti ir pati pasirėdyti nes da 
eina mokyti kitus ipanaszius 
kaip ji prigialbet sau panaszio- 
je nelaimė je.

Laike kares pana Verną at
lankydavo daug ligonbueziu, 
kur radosi kareivei be ranku, 
inkvepdama jiems norą ant gy
venimo ir rodydama pati ant 
saves kaip galima gyventi be 
ranku jeigu žmogus turi kojas, 
tai kodėl jie negali iszmokti 
kaip su rankoms prie viso
kio darbo. Tokiu budu dauge
lis berankiu kareiviu gavo nau
ja vilti ant gyvenimo.

—• Iszsimokyk juoktis. Ge
ras nusijuokimas yra geresnis, 
ne kaip visos gyduoles.

— Jeigu prie moteres vel
nias pristoja, tai jau lyg smert 
neatstoję.

s—‘ Geriausia dovana ant 
Kalėdų yra lai'krasztis ‘Saule.’

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasĄ znas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

No. 10S Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b js, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 2oc

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka....................................25c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.......................................   ,15c

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

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

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
blė; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................. 35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 R.<zbaininku. 45 puslapiu... 15c

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

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

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
Kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ................................ 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brole! 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu........15u

No. 132 Trys istorijos apie A\ 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu...........................15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus... 15c

No. 140 KetUIrioa istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; 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 Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ................................................. 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu....... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apis 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu...................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu.........15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ......................................... 15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ................................................15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Saviznola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ......................................... 15c

Dekavoje Už Puikus 
Kalendorius!

Guod. Rėdys te:
Aeziu szirdingai už prisiunti- 

ma man taip Puikiu Sieniniu 
Kalendorių kuriuos asz pirkau 
nuo jusu ir prie tos progos tu
riu primyft, kad asz labai myliu 
jusu laikraszti “Saule” skaity
ti. Man patinka ir laukiui kaip 
kokio svetelio, po savo pasto
gių ir skaitysiu “Saule” pakol 
gyva buisiu! Linkiu jums ge
ros sveikatos ir isulaukti lai
mingai alteincziu Kalėdų. Su 
pagarba, jusiu skaitytoja,
MARIJONA SMIETLENE, 

isz Westville, UI.

Geri Pamokinimai

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

No. 158 Keturios istorijos api« 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu...........................15c

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
P’e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
aUarguma in baltą vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszkc 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api* 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus daagiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25o

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ......................  10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu.................... 25o

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaue 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...................... -,...15e

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul. 
ku skaitymu. Apie 100 pus.....2U«

No. 170 Asztuonios istorijos a. 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka- 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta. Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė m-Jkaker- 
czio. 121 puslapiu . . - •”:-

N<. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig* 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo fflU- 
su jame atsigymimo; Metai Svarbiai]: 
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau. 
nikio. Suvirsz 100 puslapiu - ... ,25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15O

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15j

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo- 
klis. 220 puslapi........................ 35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ............  1B»

“SAULE” /
Mahanoy City, Penna.

—• Kada esi laimingu, nosi
kei k in papnoszima.

— Kada nelaimėje esi, tu
rėki© vilti isz nelaimes iszeit.

— Paskolinti pinigai grei
tai iszeina, o vela niekais taip 
greitai nėu'žsimoka kaip sko
los.

— Ne (piertrauk siūlelio 
tarp prietelystes, ba kad ir ve
la mazgeliu suriszi tai tiek ne
laikys.

— Praisiszalink niuo musz- 
tyniu ir barniu o miegosi sal
džiu miegu.

— Daugiau pragersi ne 
kaip pravailgysli, bet nuo gėri
mo pajiegu neturėsi.

—• Ka žmonys apie tave 
girdi gero, tu to sau in galva 
nedek, o ka girdi apie įsave pik
to, tai to neužmirs'zk per ilgus 
metus.

—i Nekurie žmonys yra to
kiais tinginiais kad ju kepens 
nenori dirbti.

PONAI
BIZNIERIAI!

Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, priva
lo isz laiko duoti atspau- 
dyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1941 M. 
ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
DABAR LAIKAS!-užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!-; 
nes kas pirmesnis, tas ga
les iszsirinkti puikesnius!

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J

MAHANOY CITY, PA.




