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Pardavimas Kalėdiniu Markiu ITALAI TURĖJO BĖGTI SU
DIDĖLĖMS BLEDEMS

__________________ _

Graikiszki Kareivei Priimti 
Mieste Iszkilmingai Su 
Skambancziais Varpais'

Ramei Sau Miega, Kada Vokiszkos Bombos 
Szvilpia Ore

Vaikai akyvai prisižiurineja markėms kurios szimet 
likos iszleistos ant suszelpimo tuju, kurie serga džiova. 
Pardavinėjimas tuju markiu prasidės nuo 25 d. Novem- 
berio ir visas pelnas eis ant gydymo tuju ligoniu kurie 
serga taja liga. Szita nauja marke likos nupieszta per ar- 

vtista Feliksą L. Martini kurio paveikslas randasi ant de- 
___ fezines.

hz ^Amerikos
&LIFJPE PACZIAI

SUPLAKTI VYRA

IR TA “KITA MOTERE“.

Newkirk, N. H. — Pati tu- 
ri tiesa panaudoti botagu ant 
jnoteres kuri raszo meilingus 
Jaiszkelius jos vyrui, tokia yra 
nuomone sudžiaus Roy Fergu
son, laike teismo.

Jo motore parode sudžiui 
laiszka kuris likos prisiunstas 
jos vyrui in namus nuo pato
gios “viszteles.” Po trumpam 
pasikalbėjimu su sudžia, moto
re nuėjo in miestą, nusipirko 
gera rimbą, po tam nusidavė 
in sztora kuriame toji patogi 
visztele dirbo. Nuplakė gerai 
'savo priesze po tam nusidavė 
jn suda ir lauke nubaudimo.

Bet sudžia jai paliepė: “Da
bai* nueikie pas savo vyra ir 
iluokie jam tu paežiu gyduolių 
po tam sugryžkie adgal.” Mo- 
tere iszpilde sudžiaus paliepi
mą o kada sugryžo, paliepė jai 
eiti namo ir pasilsėt po sun
kiam darbui. — Gud nait, vy- 
iruczia'i, giliukis jusu kad to
kiu sudžiu ne visur randasi.

RADO $2,000,000

PRIE ITALISZKO 
PASIUNTINIO.

Mexico Miestas. — Rubežiaus 
sargai aplaike 'žinia isz Suv. 
[Vals., buk Italiszkas pasiunti- 
jiys pribuvo in Meksika su 
idviems milijonais doleriu, kur 
riuos Italai mano sunaudoti 
ided praJplia'tinimo savo propa- 
garidois fenais. Pinigai buvo 
^iuneziami isz Washingtono 
per Italijos ambasadorių.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI?!

MOTINA PERSZOVE 
SUNU

KURIS NENORĖJO 
DIRBTI.

Detroit, Mich. — Nekarta 
tos nelaimingos motinos turi 
nemažai ergelio su savo sune- 
leis kurie nenori dirbti tankei 
per dienas tik slankioja po uly- 
czias ir pulruimius jeszkodami 
lengvesnio uždarbio. Panaszei 
buvo ir su Mrs. Helena Gum- 
skiene kuri perszove savo 20 
metu sunu nes nenorėjo nieko 
dirbti ir kožna diena su. moti
na burdavosi. Sūneli nuveže in 
ligonbute ant gydymo o moti
na in kalėjimą bet vėliaus pa
leido namo užsistaezius kauci
ja.

Tėvas Nudure Savo 
Duktere Ant Smert
Lancaster, Pa. — Kada jo 

duktė parsivedė savo jauniki 
namo, tėvas, Juozas Klos, taip 
užpyko kad pagriebęs peili du
re dukterei kelis kartus mirti
nai nuo ko toji vėliaus mirė li- 
gonbuteje. Norėjo ir nužudint 
jos jauniki bet tasai pabėgo.

Senas Tarnas Aplaike 
25,000 Doleriu .

New York, N. Y.— Andrius 
Ruth'lans, kuris tarnavo szei- 
mynoje bankeriaus Ronald Wy 
semann, konia per tris gentkar- 
tes, aplaike 25 tukstaneziu's do
leriu po mireziai bankieriaus 
moteres, 'kuri mirė ana diena, 
palikdama dideli turtą. An
drius turi daugiau kaip 78 me
tus ir pribuvo su savo ponu isz 
Anglijos.

—• Bledes per smarkes vė
tras Japonijoj buna kas minu- 
ta po 20 doleriu ir tai ant visu 
Japoniszku salų.

DIDELES BLEDES
ANT ABIEJU SZALIU

Graikai Paėmė Koritza

Atėnai, Graikija. — Italai 
prisipažino buk likos supliekti 
Albanijoj ir miestas Koritza 
likos atimtas nuo Italu su di
dėlėms bledems. Italai buvo 
užėmė taji miestą 25 dienas ad
gal kuriame randasi 23 tuks- 
taneziai gyventoju. Italai bėg
dami isz tos aplinkines degino 
miestelius ir kaimus ir žudė 
gyventojus ir yra vienas isz 
didžiausiu miestu Albanijoj. 
Kada kareiviai ineitinejo in 
miestą visi bažnytinei varpai 
skambino ant ženklo ingaleji- 
mo nevidonu.

Bet visame mieste Italai pa
liko paskui save baisius ženk
lus: sudegia namai ir beveik 
viskas sunaikinta. Italai po 
vienuolika dienu buvo priver
sti apleisti miestą nes ilgiaus 
negalėjo dalaikyt Graikiszkos 
ugnies isz visu pusiu. Graikai 
vejasi paskui Italus kurie pa
liko daugeli ginklu, amunicijos 
ir maisto paskui save, kuriu 
nespėjo pasiimti su savim.

Po visa Graikija sziadien yra 
neiszpasakytas džiaugsmas isz 
priežasties iszgujimo Italu,

Atėnai. — Pagal paskutinius 
telegramus tai Graikai iszvai- 
ke net 72,000 Italiszku karei
viu isz aplinkines Koritzos, 
užmusze daugeli, paėmė kelis 
tukstanezius in nelaisve ir su
žeidė beveik tiek. Dvi divizijos 
Italu likos apsiaubtos aplinki
nėje Albanijos. Daug amunici
jos ir ginklu gavosi in Graiku 
rankas. Graikai užėmė svarbu 
miestą Pogratza ir kelis kitus 
miestus. Italai bėga isz visu 
aplinkiniu kad nepatekti in 
rankas Graiku.

Paskutini telegramai skelbia 
buk Slovakija prisidėjo prie 
Vokiecziu ir Italu.

Rumuniszkas generolas G. 
T. Sidorovici, atėmė sau gy
vastį kada parvažiavo namo 
atsisveikint su savo szeimyna 
priesz iszkeliavima in kalėji
mą.

■—• Amerikonai aplėidineje 
savo ukes, po dvi kas minuta, 
iszkeliaudami in miestus ir 
miestelius.

300 Kareiviu Užsitru- 
cino Nuo Deszros

Fort Thomas, Ky. — Trys 
szimtai kareiviu, valgydami 
deszras ant pusrycziu, staigai 
užsitrucino ir turėjo būti pa
talpinti ligoributese. Isz tojo 
skai'tliaus 70 apsirgo pavojin
gai ir randasi blogam padėji
me. Matyt kad deszra buvo 
persisenejus ir netinkama val
gyt bet kukorius ja sunaudo
jo.

Nori Persiskyrimo Nuo 
Mirsztanczio Vyro

Milwaukee, Wis. — Vladas 
Burkot, kuris serga nuo kokio 
tai laiko vėžio liga, badai yra 
labai užvydus savo paežiai Je- 
vai kuri turi vos 23 metus. Ne
gana kad žmogelis palengva 
mirszta ant kojų bet ir turi ge
ra priežasti būti užvydus savo 
jaunai paežiu]ei jeigu toji pri
iminėja visokias dovanas nuo 
kitu vyru. Ana diena motere 
aplaike nuo kokio tai garbin- 
tojaus puiku szalika kuri jos 
vyras sudraskė ant szmoteliu. 
Na ir už tai Jevute užvede 
skunda, priesz vyra ant persi
skyrimo užmet įliedama jam 
buk negalima su juom ilgiaus 
gyventi isz priežasties jo užvy- 
dejimo.

Taigi, vietoje pasaldyt pas
kutines dienas mirsztanczio 
vyro, tai toji nedorėlę tranko
si su kitais priiminėdama vi
sokias dovanas su kurioms er
zina daugiau vyra.

Kiaules Suede Nepa- 
žinstama Žmogų

Gowenstown, Wis. — Kiau
les paleistos ant lauko ant far- 
mos Mathew Norden, suede ne
žinoma žmogų kuris gal užmi
go ant lauko arba likos nužu- 
dintas ir ten numestas. Kada 
farmeris nuėjo parvaryt kiau
les namo, rado visa pulką ka 
toki ėdant. Prisartines areziau 
patemino tiktai žmogaus kau
lus, kelnes, czeverykus ir sur- 
dota sudraskyta ant szmote
liu. Kaulai likos iszmetyti po 
visa lauka. Jokiu rasztu nesu
rasta jo drapanose todėl nežine 
isz kur jis pribuvo in taja ap
linkine.

SKAITYKIT! ‘SAULE’.PLATINKIT!

Paskutines Žinutes
Plainville, Mass. — Szeszi 

žmones likos užmuszti ant vie
tos kada ju automobilius susi
dūrė su troku kuris vėliaus už
sidegė ir užmu'sztieji likos kai
šei apdeginti.

Kingston, Jamaika — Per 
dideli tvana czionais žuvo 80 
žmonių ir apie 500 pasiliko be 
pastogių. Bledes padaryta per 
vandeni daugiau kaip ant mi
lijono doleriu.

Altoona, Pa. — Eugene Mil
ler, 27 metu, nužudė savo gas- 
padine, Mrs. Betty Yeager, 20 
metu. Buvo jis jai labai užvy
dus -kad ji draugavo su kitu 
žmogum.

Easton, Pa. — Nikalojus 
Nanoski, 25 metu, atvažiavęs 
pas motina ant keliu dienu, isz 
kariuomenes, pasikorė skiepe 
nes nenorėjo sugryžti adgal 
ant tarnystes.

Sanger, Cal. — Kunigužis J. 
Spencer, 90 metu, ana diena 
nuvedė prie altoriaus savo ket
virta motere, Mrs. Belle Hurst, 
55 metu, po trumpam pasipaži
nimui.

Sullivan, Ind. — Smarkioje 
eksplozijoj kasyklose Dugger 
Domestic Coal Co., apdege 16 
anglekasiu isz kuriu penki tu
rės mirti nuo apdegimu.

Nežinojo Kad “Tėvas”
Buvo Ju Motina

Lewisburg, Tenn. — Tik ana 
diena trys vaikai Mrs. Graces 
Nortliy, kuri kitados gyveno 
Jacksone, idaižinojo bialk j u “tė
vas” isztikruju yra tai ju mo
lina. Mete 1932 Grace pradėjo 
būti žinoma kaipo vyras Bert 
Hoyle ir lyg sziam laikui nie
kas jos nenužiurinejo buk tai 
isztikruju yra motere.

Motina‘pasiliko naszle kada 
da vaikai buvo maži o sierate- 
lius negalėdama iszmaityt, nes 
motęre su vaikais niekas neno
rėjo priimti prie darbo, persi- 
rede in vyriszkas drapanas, ap
laike gera darba ir tokiu, budu 
augino vaikus per asztuonis 
metus o vaikai mane kad tai 
isztikruju yra ju tėvas. Tik ka
da motina' staigai apsirgo ir 
likos nuvežta in ligonbute, da- 
žinota kad ju “tėvas” yra ju 
motina isz ko vaikai labai nu
džiugo kad turi motina.

Szita sena porele malszei sau miega po žeme Westmin
ster mieste, Londone, kada ore szvilpe Vokiszkos bom
bos ant miesto ir aplinkines. Miestas invede taisės pože
mines apsaugas del gyventoju kad pasislėptu laike bom
bardavimo ir ramei sau gulėtu.

ISZVARE JI ISZ
NAMU 10 SYKIU

BET VIS SUGRYŽDAVO.

Allentown, Pa. — Iszvarius 
savo vyra Edwarda-isz namu 
deszimts sykiu su kuriuom ne
norėjo gyventi o tas vis su- 
gryždavo, ant galo motere pa- 
szauke in pagialba net ketu
ris vaistinius palicijantus ku
rie Edwarda Glazier turėjo su- 
rakyt ir nuvežti in kalėjimą. 
Toji porele buvo vedus tiktai 
tris metus ir nuo pirmos die
nos savo vineziavones gyveno 
nesutikime.

Geras Apmainymas
Ant Automobiliaus

Scranton, Pa. — Jokūbas 
Semans, 73 metu farmeris, alė
jas pas automobiliu pardavėja 
norėjo apmainyt savo sena ka- 
ruka ant naujo bet su toms isz- 
lygoms kad priims karve ir 
buliu su senu karuku. Po trum
pam derėjimui pardavėjas su
tiko ant to. Ant rytojaus nuva
žiavo pasiimti buliu ir karve 
bet nesitikėjo kad su karve 
gaus ir naujai gimusi versziu- 
ka. Kada pardavėjas užklau
sė ar ir versziukas priguli prie 
jo tai farmeris atsake: “Ka 
prižadėjau tai ir iszpildysių, 
versziukas priguli prie tavęs 
drauge su karve.”

Nurijo Dantis - Mirė

Philadelphia, Pa. — Dakta
rai tvirtina buk jeigu Mrs. Pe
ter Noland butu sutikus ant 
operacijos ant iszemimo jai 
dantų isz pilvo, kuriuos ji nu
rijo tai sziadien butu gyva ir 
sveika. Motere likos permusz- 
ta per automobiliu ir nurijo 
falszyvus dantis kurie gavosi 
in pilvą. Paprastu budu jai ne
galėjo iszimt dantis tiktai per 
operacija ant kurios motere 

> nesutiko ir turėjo mirti.

NEDAVE JAM 50 
CENTU

SUKAPOJO SAVO PACZIA.

Fairview, Mich. — Kada 
Feliksas Tassett, 89 metu, pa- 
prasze savo moteres kad jam 
duotu 50 centu ant nusiskuti- 
mo tai aplaike tokiu szunepo- 
teriu kokiu savo gyvenime ne
buvo girdėjas. Isz to kilo bar
nis o Feliksas negalėdamas il
giau klausyti tolimesniu isz- 
metinejimu savo moteres, pa
griebė kirvi sukapodamas ja 
baisei nuo ko ji tuojaus mirė. 
Porele gyveno su savim per 48 
metus. Vyras likos nuvežtas in 
kalėjimą.

Pullmano Vagonuose 
Miega Kas Meta 25

Milijonai Žmonių

New York. — Kas meta Pull
mano vagonuose miega 25 mi
lijonai keleiviu laike kelionių 
ant gelžeinkeliu, padarydami 
net 14,534,836 myliu. Ant sutal
pinimo vsiu tuju pasažieriu 
ant kart, reiketu nemažiau 
kaip 8,000 kambariu. Apskai
tyta kad jeigu naujai gimusis 
kūdikis pradėtu keliauti nuo 
užgimimo, keliaudamas 30 my
liu ant valandos tai užimtu jam 
48,955 metus ant perkeliavimo 
tiek myliu.

Motina Užsmaugė Savo 
Kūdiki Su Paduszka

Brooklyn, N. Y. — Isz piktu
mo kad kūdikis už daug reke, 
jo motina Mrs. Eileen Gordon, 
30 metu, numėtė ant jo padusz
ka ir nuėjo in kuknia atneszti 
jam pieno. Atėjus prie kūdikio, 
rado ji negyva. Norints tuojaus 
paszauke daktara bet jau buvo 
už vėlai. Motina likos areszta- 
vota bet vėliaus likos paleista 
ant liuosybes nes mirtis kūdi
kio buvo isz netycziu.
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Kas Girdei
Ketvirtas K etvergas Novem

berio menesyje yra szvente ap* 
yaikszcziojama Amerikoj. Yra

| svieto nekarta, parpuola pako’Į žmogaus sveikata.
liszmoksta. vaikszcziot ir szok-Į --------
ti. j Ateis tokis laikas kada jusu1 namo. Mikas, murzinas, kaipo

Kas neniipuole,-ne czeveryku1 szirdi.
nenuplesze —■ 'tasai mažai
vaikszcziojo, arba prie nieko

•jį ėda ėjo. —

j szant gurbus augliu ant pccziu
i isz “troko” iii. s'klepa puikair.is

paliaus plakt i, po tam j 
kas bus? Mirtis, žinoma. Bet j 
kuom yra-toji mirtis? Perskai-j 
lykite sekanti, atsitikima asz- 
tuoniu metu amžiaus Mikolė-

anglekasjs, prakaitas.-bcga ant 
| veido, marszkiniai ir visas ap-I 1

i negali nes yra darbi- 
o 'darbininkai už pasilsi

SVARBUS PRANESZIMAS, APIE
ATEIVIU REGISTRAVIMĄ

1 E^A - B - CELA-^S
i ■*

tai lautiszka szvente kurioje 
tai dienoje gyventojai sudeda 
dėka Dievui už Jo visokias ge- 
radejystes kokiomis juos ap-

Snv. Valstijų ambasadorius, 
Josephus Daniels, pasiuntinys 
in Meksika, kuris turėjo pra
kalba. laike Dekavones Dienos

lio DeFerrn, isz Kanados.
Mikutis sirgo ir kentėjo 

daup. Apie deszimta valanda, 
nakties laike, jo szirdis palio-

neaplai'ko u'žjno'kesti eis, t i k tai 
už d arba.

Kada, tailp susilenkiąs ėjo 
prie skiepo duriu, tame i.-zeina

;teike.
I Pirmutine diena Dekavones 
JSuv. Valstijose buvo 1621 me
te, per pirmutinius ateivius 
Vadinamus “Pelegrimus.” Pir
mutinei nedalike pirmos žie
mos ir neturėjo užtektinai 
maisto. Tieji kurie pasiliko gy
vais, apvaiksztinejo po ruge- 
pjutei diena Dekavones kaipo 
įatminti kad pąnesze pasek
mingai visokias sunkenybes 
pirmam mete savo apsigyve
nimo czionais. Po tam toji, die
na prasiplatino po visa Ameri
ka kuri prasidėjo Naujos Ang
lijos valstijose. Nuo 1863 meto 
Visi prezidentai kas meta ap
garsindavo kad paskutinis 
Ketvergas Novemberio' mene
syje butu apvaikszcziojamas 
kaipo Dekavones diena. Prezi
dentas Roosevelt a s permaino 
taja diena ant 21 Novemberio 
bet ne visos valstijos apvaiksz
tinejo taja diena nes 16 valsti
jų užlaikė senovės paprotį ap- 
Vaiksztinedami paskutini Ket- 
yerga szio menesio kaipo De
kavones diena.

Mes czionais Suv. Valstijo
je, norints jau turime deszimts 
metine depresija ir bedarbe 
bet turime ir už ka dekavoti 
Dievui.

Geradejystes, kokias davė 
ir įduoda Amerikoniszka laisve 
jos gyventojams, yra didžiau
sia ant svieto. Ne vienam ki
tam sklype žmogus neturi tiek 
geradejyscziu ir laisves kokia 
mes turime czionais Suv. Vals
tijose,už ka turime buit dėkin
gais Vieszpaeziui Dievui kad 
mus užlaikė lyg sziol nuo viso
kiu kariszku nelaimiu.

Sziadien tris kartus daugiau 
žmonių mirszta nuo vėžio ne 
kaip penkesdeszimts metu ad- 
gal ir skaitlis vis didinasi. Ar
džiausia yra kad daktariszka 
žinysta lyg sziam laikui nesu
rado jokios gyduoles nuo tos 
baisios ligos.

Bet niekas žmoniems nesto
vi ant kelio ir ateis diena kada 
ir nuo tosios ligos’ suras tinka
mas gyduoles bet gal daug lai
ko praeis pakol ja suras.

Giedoti po langu savo myli
mos nakties laike yra pavojin
gu kaip tai apie tai datyre Ver
non’ Groner isz Palm Beach, 
Fla. Vernon atsistojas po lan
gu savo mylimos, pradėjo gie
doti meilinga dainele ir grajyt 
ant gitaros bet kaimynui tasai 
naktinis koncertas nepatiko ir 
paleido' szuvi, sužeisdamas ji 
taip, kad jaunas vyrukas mi
re ligonbutejo in valanda vė
liaus.

\Z Gyvenimas tai brangiausia 
mokykla o jos mokytiniu lai 
patyrimas savo gyvenime.

Už dyka da niekas neaplai- 
ke iszminties, turto ne giliuko.

Reikia būti pasirengusiu ne 
tik ant gero bet ir ant blogo 
gyvenime. Gerove neprivalo 
žmogų “apjakint” o isz blo
gumo nusimint.

Reikia žengti pirmyn su vil- 
ezia nes tvirtai o norints ne
karta parpulsi, atsistok vela — 
juk kožnas kūdikis ant szio

del susirinkusiu Amerikonu ir 
' kilu žymiu ypatų, savo kalbo
je pranaszavo kad prisiarti
nantis szimtmetis atnesz mums 
daugiau visokiu stebuklu ne 
kaip praėjusieji szimtmecziai.

Svietas 2040 mete bus be ka
ralių ir valdytoju ir be jokiu 
diktatorių, nebus straiku, ne
reikės užlaikineti kariuomenes 
ir visokiu ginkluotu laivu ir 
eroplanu, tik bus tarptautisz- 
ka palicija ant darymo pared- 
ko o kožnas žmogus, kuris isz- 
dirbineja dirva, bus locninin- 
kn savo žemes.

Kad jo pranaszysta iszsipil- 
dytu o tada butu svietas tinka
mas gyventi.

Nesenei sūgryžes Katalikisž- 
kas kunigas Juozas G. Dollar- 
ty, iŠ. J., isz Azijos, kuris yra 
jaunu žinunu isz Bostono ko
legijos, kalba buk jis surado 
žmogiszkus kaulus 60 pėdu šir
voje kalnuose artimoje Aute
lius, Beirute, Syrijoj, kurie 
davadžioja buk paeina nuo 20 
tukstaneziu metu adgal.

Galvos tuju žmonių yra pa- 
naszios iii tebyrio žmogaus 
galvas. Metus, arba senumą, 
tuju kaulu galima pažinti per 
dulkes kurios ant ju gulėjo nes 
pagal kunigo Doharty tai vie
nas colis dulkiu nusiseda in 25 
metus. Toje urvrtje taipgi su
rado kaulus elniu, bisonu, lau
kiniu kiaulių ir visokiu akme
niniu ginklu kokius gyvento
jai tojo szimtmeczio naudojo.

Viena Dekavones Diena pra
ėjo, dabar lauksime kitos kuri 
pripuola szi Ketverga pagal 
senovės būda ir kuria žmones 
apvaiksztinejo per 160 metu 
bet politika ir taja szvente per
mainė.

Per taja diena buvo visokiu 
nelaimiu, 68 kurios užsibaigė 
mirežia. Nuo automobiliu žuvo 
42 ypatos o kitos nelaimes bu
vo isz invairiu priežaseziu.

Isz visu maszinu kokias žmo
gus naudoja, mažiausia rūpi
nasi savo... kanu.

Duokime ant pavyzdies ko
kiam žmogui automobiliu ver
tes 2,000 doleriu. Kaip jisai ji 
prižiuręs, czystys, szmeruos ir 
rūpinsis juom diena ir nakti 
kad tik užlaikyti geram pared- 
ke. O kiek žmogus rūpinasi 
taja viena isz brangiausiu ma
szinu — savo kimu. Kiek tai 
žmonių iszduoda po 60. doleriu 
•ant pirkimo guminio rato del 
automobili-aus arba užmoka 
kelis* szimtus doleriu ant jo 
pataisymo. Užmoka be jokio 
rugojimo už viską bet kada rei
kia iszduoti kelis dolerius ant 
savo kūno tai gailesi pinigu, 1

Nėra geresnio budo iszleidi- 
mo piniu kaip ant užlaikymo 
savo kūno ir sveikatos.

Žmogus, gyvenantis kelis, 
szimtus metu nesirūpino apie, 
savo sveikata nes gamta, įsun
kus darbas, padare ji drutu ir 
sveiku bet su užstojimu dides
nės civilizacijos, (apszvietimd) 
turime daugiau rūpintis savo 
sveikata nes apleista “maszi- 
na” greitai surūdija ir payra 
in szmotėliu& Panaszei ir su-

ve plakti. Daktarai panaudojo 
visokius žinomus budus ant jo 
atgaivinimo bet ant galo nu-1 
leido rankas kalbėdami: “po 
viskam, vaikas ant tikrųjų yra 
mires.”

Bet po pusiąunakt, apie tre- 
czia valanda, po szirdis vela 
pradėjo plakti, gyvastis sugry- 
žo, kalbėjo ir -atsisėdo lovoje 
bet ant trumpo laiko — tiktai 
per tris valandas nes penkta 
valanda vaikas antru kartu 
mirė. Mirtis sziuom laiku bu
vo ant tikrųjų. Mikutis likos 
palaidotas ir nuėjo ten isz kur 
niekas daugiau nesugryžta.

Dabar dak'tariszki žurnalai 
pradės garsinti: “Ar galima 
žmogų sugražint prie gyvas
ties kada, jo szirdis paliauna 
plakti, per inczirszkima adre
nalino kuris įievisados ir ne 
kožnam atsitikime yra pasek
mingas?”

Mirtis mažo Motiejuko nu
stebino visa daktariszka svie
tą kurie gal nutars kad susto
jimas plakimo szirdies pirma 
karta buvo “tuom-laikinis gy
vavimas,” bet kaip iszaiszkins 
tąjį antra atsitikima, paliovi- 
ma gyvavimo — kuris užsibai
gė mirezia.

KAS KALTAS?
ISZ GYVENIMO LIETUVIU
GYVENANCZIU CZIONAIS

AMERIKE.

— Ant galo užsibaigė mio- 
brodus mokslas mokykloje, — 
kalba Mikutis in savo mokyk
los dranga Antana.

Buvo tai puiki Birželio diena 
draugai ėjo isz mokyklos laiky
dami rarikO'S'ia savo diplomus, 
kas parode, kad abudu draugai 
buvo užbaigė mokslus “High 
School.”

Po teisybei, Mikui, buvo Šim
kų a.plaikyti diploma, nes 'buvo 
tinginys ir nenorėjo kad aiplai- 
ky t i d i pi omą.. B e t kitaip bu v o 
su Antanu, tasai moksle buvo 
pirmutinis, mokinosi, sunkei ir 
užsitarnavo ant diplomo 'teisin
gai.

— Ka dabar darysi Mikai ? 
—užklausė jo Antanas..

— O ka, eisiu in. fabriką, 
gausiu nuo senio pinigu'., turė
siu ant (paperėsiu,.'“muvys” ir 
gyvensiu ‘ ‘ fain! ” O t u ka ma
nai daryti?

—- Asz,—atisiiliepe Antanas 
dirbsiu kaip ir tu per v akaci
jos, po tam, jeigu tėvai, pavė
lins, eisiu in kolegija, idant 
jiems prigialbe.t, eisiu dirbti in 
koki kroma vakarais ir Siiba- 
tiomis. Po darbui prirengsiu 
savo'lekcijas, na ir sziaip taip 
viskas eis gerai.

— O “guid taim ” neturėsi ? 
,—užklausė Mikas, ii n (lie
jas.

. — Kaip kada turėsiu laiko 
eisiu in. parka, žaisiu in bole ir 
man. nebus nuobodu.

—- - Tu esi “kreizi!” — pa
smaukė Mikais szaltai, pasakė 
“gud bai.” ir nuėjo sau szvil- 
paudamas namo.

UŽ 14 METU VĖLIAUS.

- Sutinkame ta pati Mikuti ne-
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. . .lybes ateityje, jau nekalbant ■* 
apie sunkias bausmes už neuž-j* 
laikymą instat.ymo.

“Reikia-patemyti”, 
Harrison, “jog pasztai 
gi st ra vimai ] 
menesi bus neiszpasakytai už-l*• ■ • Iimti. Yra galimas daigias jog J 
ateiviai, belaukdami paskuti- 

gistravimb Direktorius sake:nes minutes užsiregistruoti ras'* i ....'*jog ateiviu registravimas, de-jdąrba sukomplikuota visokiais'; 
lei Kalėdinio darbo pasztuosej nesmagumais. i*

Ateiviu Registravimo Direk-j* 
torius pranesza globėjams ir'$ , • • i v. i ★tėvams ateiviu vaiku mažiaus * 

v . . . . • | *14 m. amžiaus ir szi’ias mima * 
•pabėgėlius vaikus, jog jie rei
kalaujami priesz Gruodžio 26 
d., nuvykti in. registravimo 
pasztus ir tonais atsakyti klau
symus apie ateivius-vaikus. 
Jie toliaus paaiszkina jog in 
30 dienu po tapimu 14 m. am-

Jung. Anlstiju Teisingumo 
Departamentas pranesze jog 
neims jokio patesimo ateiviu 
registravimo laiko. Gruodžio 
dvideszimts-szeszta diena bus 
paskutine diena ateiviams už-

isz namo gyventojas. Dirstelė
jo vienas ant kito ir sus t o jo 
nusistebėja. Gurbas is'a angli
mis nukrito nuo Miko 'pecziu. 
Gyventojas namo puikei pasi- 
redias. ... tai buvo jo seno
vės mokyklos draugas An
tanais, ant kurio Mikas iszsi- 
žiojas žiurėjo in ji kuri buvo 
pavadintas “kreizi,” kad ne
norėjo turėti “gvd ta ims!”

Pasveikino Antanas savo 
draugia. Miką, linksmai, kalbėjo 
kėlės miliutas ir užprasze pas 
slave ant vakarienes. Isz pra
džių Mikas visaip fezsikalbine- 
jo, bet. ant galo davėsi prlsikal- 
byt, prižadėdamas atsilankyt 
neužil'gio.

ATSILANKYMAS MIKO.
In kelels dienas po tam, ran

dame Miką puikiam name An
tano. Visur intaisymai kanuo- 
geriausi, szvarumas visame ir 
viskas savo vietoje. Mato pato
gia ir iiszmintinga paeziule An
tano, ir savo szirdyje pradėjo 
jaiuiJt koki tai nusiminimą, gai
lesti ir piktumą, kad jis to vis
ko neturi.

Antanas jam iszaisz'kino, del 
ko yra laimingu, tuirtintis gena 
paeziule, puiku nameli be jokiu 
skolų, automobiliu, paguodone 
nuo žmoniuii, ir t. t.

— Tik per mokslą ir sunku 
dauba, daejdu prie to visko! 
Užbaigiau pasekmingai kolegi- 
je kur aplaikiau diploma advo
kato. Gilinki turėjau visame, 
darbo tunu užtektinai, pinigai 
ateina lengvai ir neturiu ’boso’ 
ant, sprando, o gal tik savo pa
eziule, kurios visame klauisau. 
Turiu tau pripažyti drauge, 
•kad lankydamasis in kolegija 
nekarta uižvydejau savo drau
gams “gud t a ims,” bet ta nu
kentėjau ir sziadien jaueziuo- 
siu labai laimingu.

Po tam, Mikas pradėjo ki
taip manstyti apie gyvenimą. 
Dabar lanko vakarines ‘-WPA’ 
mokyklas, o jeigu taip mokysis 
kaip lyg sz'iolei tai gal ir Mi-’ 
kas iszeis ant žmogaus.

Ateityje susilaukęs szeimy- 
nos, gal atsimins ant'. įsavo pra
ėjusia gyvenimo nepavydeda- 
mas mokslo savo vaikam idant 
jie turėtu užtikrinta gyvenimą 
ateityje. —F.W.B.

IR DARAKTORIŲ PRIE JU 
PRISKAITĖ.

Daraktorius atėjo in mokyk
la su nepaprastu smagiu upu. 
Darydamas egzaminus isz ro- 
kundu užklausė vaiku:

— Kiek sziadien randasi stu
dentu szitam kambaryje?

■—.Visi vienbalsei suriko: —■ 
Trisdeszimts!

—- Kiek ežia randasi kvailiu? 
— klausė toliaus daraktorius.

— Trisdeszimts vienas! _—■ 
suriko visi.

Ponas daraktorius daugiau 
neklausinėjo vaiku.

— Isz priežasties kareis 
Londono miesto gyventojai ne
turėdami. szviesos, sunaudoję 
dabar daug elektrikiniu liktar- 
niu (flash lights), kurias pri- 
statineje Amerika už 5 dole- 
riuis kas minuta.

Hari G. Harrison, Teisingu
mo Departamento Ateiviu Re-

nebus sustabdytas nei an; ; 
trumpiausio laiko per Gruo
džio menesi ir nebus vėl pra-

“Yra teisybe”, sako p. Har
rison, “jog szitas paslulijimas 
buvo diskusuojamas. Ales svar
stėme atidėjimą registravimo 
ant dvieju ar trijų sanvaieziu, 
kad tik palengvinus, kiek gai
lins, milžiniszka Kalėdini dar-
ba pasztuose. Bet radome, jog 
Ateiviu Registravimo Insfaty- 
mas isz 1940 m., mums nepave- 
lina taip daryti, ir toliaus, pasz- 
to departamentas mums prane
sze jog gales apsidirbti su Ka
lėdų darbu ir ateiviu registra
vimu.

‘ ‘ Užsiregistravimas ateiviu, 
kurie gyveno szioje szalyje 
priesz Rugpiuczio 27 d., nebus, 
priimtas po Gruodžio 26 d., tai 
diena po Kalėdų. Todelgi, yra 
labai svarbu visiems kurie ati
dėjo savo užsiregistravimą 
kaipo nepiliecziai, viltimi, jog 
registravimo laikas bus pail
gintas, ar del kokios kitos prie
žasties, prisilaikyti, prie szi'to 
instatymo. Nenorime perdaug 
apsunkinti paskutines valan
das”.

Direktorius Hąrrison’as pa
kartoja. visiems užsiregistra-
vusiems ateiviams kuogrei- 
eziausia praneszti Immigration 
and Naturalization Service pa- 
keitima pastovaus adreso.

“Nepaisant kaip musu atei
viai' trokszta pildyti musu in- 
statymus ir ypatingai Ateiviu 
Registravimo Instatyma isz 
1940 m., jie pilnai, neužlaiko ji 
jeigu po užsiregistravimu ir 
palikimu pirsztu-inspaudos ir 
persikelia isz vienos vietos in 
kita, in penkias dienas neprar 
nesza Immigration and, Natu
ralization Service, Washing
ton, D. C. apie ta fakfa. Kaip 
pirmiaus buvo praneszta; gali
ma gauti- tam tikras blankas 
isz pasztu veltui. Mes žinome, 
jog daug ateiviu nepaiso szita. 
svarbu instatymo patvarkyma 
nes didelis skaitlius recytiuiu- 
korteliu — inrodinimas jog 
ateivis užsiregistravęs ir kn-
rios korteles pasiunstos in atei
vio paduota, adresa •—• mums
atgal gražinamos del savinin
ko persikėlimo isz vienos vie
tos in kita. Bausmes iki $100. 
kalėjimo 30 dienu ar abidvi 
bausmes parūpintos nesiregis- 
tra vusiems.

Direktorius Harrison pilie
tybes laukiantiems pataria per 
ilgai nelaukti, mažai isz ju 
taps piliecziais priesz Gruodžio 
2fit^į. kada registravimas baig
sis. “Neapsunkinkite sau da
lykus belaukdami paszaukimo 
in paskutini pilietybes iszklau- 
syma.”

“Jau tapsta pavojingu atei
viui atidėti užsiregistravimą, 
viltyje, jog ji szauks paskuti-

sako p. 4
*

kur re- i* I X
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arba pradžia
SKAITYMO

.. .ir...
„RASZYMO

:64 pus., Did. 5x7col
* Tiktai, 10c.*** SAULE’ ’
* MAHANOY CITY, PA.

žiaus vaikai privalo asmenisz- 
kai nuvykti: in'pasztus ir užsi.-. 
registruoti ir palikti pirsžtu- 
inspaudas.

. “Malonu praneszti jog dau
giau kaip 2,800,009 isz 3,600,- 
000 ateiviu Jung. Valstijose 
jąu užsiregistravę” p. Harri
son sako. “Tiems, kurie dar 
nesiregistravo noriu sakyti jog 
registravimas yra priverstinas 
dalykas ir žmones patys negali 
nutarti ar jiems registruotis 
ar ne. Sunkios bausmes seks 
nesiregistravima siilyg Atei
viu Registravimo Instatymu 
isz 1940 m. ir nesiregistrave ne
piliecziai apturės daug vargo 
ir nemalonumu.

Alien Registration Division, 
Immigration and Naturalization Ser. 
Dept, of Justice, Washington, D. C.

A. A. U. Szampionas

Lon Lash, tautiszkas A.A. 
U. szampionas bėgikas, ve
la stengsis ingyti taji titulą 
laike lenktynių, kokios atsi
bus Detroit, Mich., Novem
berio 28 diena.

“Saule” Ja Suramina
Nuliūdime!

Brangus redaktoriau: —•
Dekavoj.u -szirdingai už ne- 

sulaikyma man laikraszti 
“Šaule” kurio laikas jau bu
vo pasibaigęs todėl prisiuneziu 
jums užmokesti dabar ant viso 
meto nes “Saule” yra mano 
geru draugu kaip dabar pasi
likau viena namie. Esmių skai
tytoja “Saules” daugeli metu 
ir raginu ja skaityti savo duk
relei. Likite sveiki, jusu sena 
skaitytoja,

()NA SZIMKUVIENE, 
isz Gonnerton, Pa.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele,

niam pilietybes iszklausymui. su nauju kalendorių, apie 40P 
Užsiregistravimas nekenks pi- puslapiu. Gražiai apdaryta plo- 
lietybes stovi. Neužsiregistra-'nais kietais apdarais, auksuoti
vimas, kiton pusėn, gali būti lapu krasztai,................. $1.50.'
tikru keblumu ingijimui pilie- “saue” - mahanoy city, pa.
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Tikriauses Kabalas į
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. . Su pageiba 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 
knygutei! 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 rtrg
KNYGUTES

‘•SAULE’’/
MAHANOY CITY, PA. .

Naujas Lietuv&d^

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaišz- 
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.

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 padūoti ir sava seną 
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 adresą, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriuu 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausis Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

iiao®
DU OFISAJi

MAHANOY CITY; SI6 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street, 
BeP Telefonas 532-4 .. ,



’ * S K U L E ” MAHANOY CITY, PA.
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TRYS KELEIV1VI Susiejimas Karczemoje

.— Ak! — atsiduksejo Jusuf,
— bet kur galima draša gauti, ■ 
kur spėkas, kad musu visa tau
ta. po didžiausiu paniekinimu : 
■sunkumu stena? Krikszczionys 
jau beveik isz savo prigimties : 
mumis niekina, iszparodydami 
visokias musu klaidas. Patsai : 
žodis “Žydas” turi savyje ga- : 
na neapykantos, kad mus isz- 
skirti isz tiesu, po kuriomis, 
pagal paties prigimimo, turė
tu visi būti lygus; tasai iszsi- 
reiszkimas: '“Žydas,” užten
ka, kad mums praszalinti tiesu , 
geradejyste, kurioje Kriksz
czionys, to paties luomo, to 
paties, kai kad mes, pasmauki
me, liuosai gali naudotis; mes 
nereikalaujam pirmose eilese 
būti bet reikalaujam lygybes ir 
žmonių draugijoj paguodon.es. 
Esam Maižiesziaus tiesu iszpa- 1 
žintojais ir, rodosi, kol-aik isz- 
tikybai busim, tol busim, per- 
tikimais savo tiesoms ir savo : 
.sekiojami draugijos tiesose ir 
nuo visu Krikszczioniu. Vie- : 
nur mus persekioja mažiau, bet 
kitur sunku yra ir iszkeriteti.

— Užbaigkim tuos dalykus,
— tarė Liudvikas, — asz esu 
Krikszczionim, tu esi Žydu; 
asz manau jog mudu abudu su 
vienu tikslu svietan keliauja
me, abudu norime būti laimin
gais. Nelygybe, kuri tarp mu-
■ atsiranda, yra, jog mudu

— ,',Was kitaip savo tikybose
iszaukletn. Tu vienaip,

■Taip apie tikėjimą, su- 
■ame. liet niatai. tiiibiil

■ ■kuu(> ant to, jog kožna. ti
kyba ant žmogaus likimo ir lai
mes turi tūla intekme; nuo ti
kybos priguli duszios ramybe 
ir kantrus liudnumu ir visokiu 
kartumu pakėlimas. Tikyba 
žmogų sulaiko nuo pražūties 
ir moraliszko nupuolimo ir rei
kėtų, mano mielas, mudviem 
persitikrinti kuris tarp mus 
dvieju pabaigoj gali būti lai
mingesnių.

— Jehova, — pradėjo vela 
Jusuf, — yra visame, Jam vi
si žmonių darbai yra matomi 
ir žinomi, Jis žmogui suteikia 
nesuskaitomas geradejystes, 
todėl nedėkingų reikėtų liktis, 
kad Ji kokius nors nedoru dar
bu užrūstinti; prieg tam Jeho
va savo teisingume yra smar
kiu vieszpacziu; todėl manau 
jog be tokios tikybos nei vie
nas pasaulyje negalėtu sau jo
kios laimes surasti.

— Taigi, turime vienodu per
sitikrinimu, — tarė Liudvikas,
— eiva svietan ir dabokime 
kaip kurio szirdi tikyba szildo, 
kokius vaisius iszduoda, kokia 
spėka ir iszlaikyma suteikia, 
kad kokiose nors pasaulės per
mainose būti kaipo uoloj.

— Tavo žodžius suprantu, — 
atsake-Žydas Jusuf, — czįonai 
kalba apie tikyba, kuri prie 
tikrojo laimingumo veda, kuri 
yra žmogaus ginklu, kad turė
damas visko pilnai neinpultum 
in puikybe ir prieszingai, kada 
mus liūdnumas ir vargas pri
spaudžia kad nepamestum drą
sos ir neinsmuktum in abejoji
mus.

Da jiedu butu ir daugiau kal
kėja, kad jiem dviem kokia tai 
gaida 'butu kalbos nesumai- 
sziusi. Koki tai darbininkai, 
taipgi keleiviai, eidami daina
vo.

Liudvikas Jusufui padavė 
ranka ir tarė:

Konsztabelius ant jo užtraukė, 
Liepe nebaga namo par

traukti ė, 
Kalėjime pasodyt,
Ir ja perpraszyt,

Nabagėlis nelaime pajutęs, 
Iszleke per duris kaip pasiutęs, 
In “sapkolius” sake važiuos, 
Su savo motere daugiau ne- 

sebraus.

reiszke jog jis yra sunumi Men-' žmogus privalo savo tikėjime mylės ir iszgelbes nuo mirties, 
ssyno (Vieszi Turku szaukliai)! būti tikra ir pagal ano mokslą Bet banga nesiliove ir vejas 

da labiau, da smarkiau juos su 
laiveliu per vilniu kalnus ne- 
sze.

(TOLIAUS BUS)

isz Azijos miestelio Szebas, visuomet gyventi 
kur isz meczetu (Turku mald- 

__ namis) minaretu (augšztas, 
® 'apskritus ant meczetu boksz- 

...... .... . .______ • j tas.) in tikinezius szaukiakit linksmi, laimingi ir sveiki,; 
mano brangus tėveliai, Dievo 
Apveizda ir malone lai buna su | 
tjumis ir su manimi.

Ir visi keliauninkai spareziu 
žingsniu linksmai pirmyn ėjo. 
Artimiausiu vieszkeliu nusida
vė prie žinomo jiems porto ir 
rengėsi in Amerika keliauti.

III.
* Turkas Zebit.
Garlaivyj, kuriuomi jie in 

Amerika keliavo, buvo jaunu
tis Turkas Zebit. Jo pavirszu- 
tine iszvaizda buvo labai už
imanti ir jis' kožnam galėjo da- 
botis. Del tos tai priežasties ji
sai sau visu prielankumą užsi
tarnavęs. Rodosi, jisai prigu
lėjo prie kokio nors augsztes- 
nio luomo ir turbut. turtingus 
tėvus/turėjo. Buvo galima su
prasti. jog jis ne pirmu sykiu ' 
panasziose kelionėse buvo ir, 
jog su tuo viskuom gana pla- 
eziai buvo apsipratęs. Jis kal
bėjo mažai ir nuo visu kitu sza- 
linosi. Matomai, jam buvo 
daug lengviau ir ramiau apie 
savus reikalus svarstyti.

Liudvikas su žingeidumu in 
jauna Turką žiūrėjosi, jaute 
savyje koki tai prie jo pritrau
kimą ir prisiriszima, tacziaus 
pas ji ant tiek nebuvo drąsos 

’ " ................. • cĮa I kad su juom pasikalbėti. Po ne-
alim dasigauti. Butu gerai j kuriam laikui prie Turko pri-

-—■ Ei va mudu sykiu .savo bū
vio pagerinti; tiek mano.pagel
iai, jeigu kada noririts jos -pri
reiktu. Nei tu nei asz savo atei
ties nežinome; nežinome kas 
mudu sutiks. Džiaugsma ir 
liūdnumą tarpe saves dalyki- 
mes kaip vaikai vieno Tėvo ku
ris yra danguose, kaipo geri ir 
sanžiningi žmones.

Jusuf Liudvikui taipgi ran
ka, padare ir ant visko sutiko.

Tuo tarpu prie anų 
virszminetu darbininku 
artino.

— In kur, draugai? — 
ko vienas tarpe einaneziu.

— Svietan, —- atsake Liud
vikas.

—- Laimink jum dviem, Die
ve! — tarė nekurie,. —- Ir mes 
in ten. -einam; keliaukim sykiu, 
tik turim linksmai uždainuoti 
kad laikas butu trumpesnis.

Tuojaus visi pradėjo links
mas dainas dainuoti. Skambėjo 
visos apielinkes. Užbaigus dai
nas, visi tarp saves pradėjo 
kalbėtis apie kelione, apie sa
vo tikslus ir abelnai apie viso
kius darbininkiszkus darbus.

■— Czionai neturim ko lauk
ti, — tarė vienas visiems, — 
nuo tankaus vaikszcziojimo 
kojas vos -galim pavilkti ir jo
kiu budu prie bile darbo vis d 
nega 
suprasti koki nors amatninka, 
kuris už darba atsakanezia už
mokesti -duotu. Asz iszsirink- 
cziau sau Amerika, 'Toj naujoj 
žemoj vis-gi da galima ka nors 
pradėti; tokiu amatninku, kaip 
mes, visur jeszko, reikalauja ir 
gera užmokesti siūlo. Ten koki 
nors laika iszbuvus, galima ne
mažai pinigu surinkti; paskui 
galima vela in Europa, gryžti, 
jeigu kas norėtu, tuokart prie 
savo giminiu galima, apsigy
venti. Toliau, draugai, ka man 
ant to pasakysit?

— Neblogai jis kalba,:— tarė 
viens ir antras, asz klaidžioju 
jau szeszta savaite ir jokio 
darbo negaliu užtikti; 
nigu maisziukas jau 
tuszczias; jeigu ji in 
inmetus, be abejones 
virszaus vandens plauktu. Su- 
lyg manes, asz pasirengęs- in 
Amerika keliauti.

Po nekuriam laikui visi ap
svarstė in nauja žeme nusiduo-

būrys 
prisi-

suszu-

nup pi- 
beveik 

vandeni 
jau ant

IIIIIIIIIIIIIIIIII

“tik! 
vienas yra Dievas ir jo prana- j 
szas M ahome'tas. ’ ’

Gerai, guodotinas drauge,' 
— atsake Liudvikas, — bet 
meldžiu man paaiszkinti su ko
kiu tikslu keliauji ? I

— Del padidinimo sau buk
lybes (spraunumo) — tarė 
Turkas, — jau žinau ka pirk
lys turi žinoti o dabar važinė
ju po svietą kad da daugiau ko 
nore galecziau iszmokti. Noriu 
sviete būti laimingu. Liktis 
laimingu — geriausias būdąs.

— Tavo iszvedžiojimai gana 
garbingi, — tarė Liudvikas, —- 
bet klausiu tavęs, ar galima to
ki reikalaujama tikslą pasiek-

siartines taip jo užklausė:
— Turbūt myli vienyste?
Turkas, kuris su užsigane- 

dinimu žiūrėjosi in didi skait
liu ant dangaus žvaigždžių, at
sake:

— Tegul mums Allahas pa
deda! Kibą nežinai jog žmogus 
būdamas vienystėje daug ge
riau gali saVo szirdi prie Aug- 
szcziausiojo pakelti.

Po tu žodžiu Liudvikas atsi
liepė:

-— Teisybe, bet. asz labai ste- 
biuosiu jog būdamas tokiu jau
nu, perdaug apie tokius gilius 
daigtus pradedi mislyti; veluk 
tegul szirdis reikalauja laimiu, 
kokias mums žeme rengia.

— Juk-gi ir tu in tai tiki, — 
tarė Zebit, — jog ir po mirties 
gyventi nepersto jame; per tat 
asz manau jog kožnas apie tą
jį gyvenimą tiir tankiau ap
svarstyt kad kartais nepamir- 
sztu apie Taji, kuris yra ant 
musu ir musu Rojumi!

Tarp kitko Turkas da sekan- 
czius patemijimus pridūrė:

— Ateina laikai, kuriuose 
žmogus nepaiso nei in amžių, 
nei in laika, nei in paproczius 
ir Lt. Žmogus yra perdaug silp
nas sutvėrimas o žmogaus silp
numai taip kaip ir palinkimai 
visoki. Geriausius savo užsi
ėmimus ir tikslus metam po 
kojomis laike piktumo ir be
protystes. Sziadien svarstom 
taip, rytoj kitaip. Sziadien tu
rim tokius o rytoj apie kitokius 
daigtus persistatymus. Ir reli
gijos tiesose musu nuomones 
tankiausiai persimaino, isz ko 
žmones vienur taip, o kitur ki
taip meldžiasi; vieni sziaip o 
kiti kitaip tiki.

— Visi žmones, vienok, turį 
tik viena nematoma Dievą, — 
tarė Liudvikas, — o kas lytisi

Liudvikas su Jusufu ilgoka 
laika, svarstė, ka su tuom klau
symu daryti, tacziau galop ir 
jiedu prie viso būrio prisiker- 
ge.

— Asz gimęs Rnetvorte, — 
kalbėjo Jusuf, — ir žinau juos
tu audimo amata. Turiu var
guolius tėvus, kurie tik many
je visa vilti padeda; man ro
dos, asz savo tėvams galecziau 
.daug geriau gelbėti, būdamas 
kur artimesnėj szalyje. Bet tu
riu vilti, jog mano padėjimas 
Amerikoj pasigerins ir manes 
nuo mano tikslo niekas neales 
sulaikyti. O kad nuraszysiu 
prie savo mylimu tėvu laiszka 
jog esu sveiku ir daug pinigu 
naujojoj žemėj uždirbu, kaip 
tai visi 'narnieje džiaugsis ir ti
kiu jog apie mane jie perdaug 
nesirūpins. Žinoma, .jie tik su įmanęs ir tavęs, tai tarp musu 
nekantrybe lauks mano sugry- 
žimo.

Liudvikas iszklauses jo žo
džiu atsake:

— Jaucziu, jog ir manes te
nai kokia tai laime laukia. Bu-

atsiranda didis skyrius, jog asz 
Jezu Kristų ir Jo mokslą vi- 
siszkai kitaip pęrsistatau, ne
gu tu, p taip-gi kitaip jusu pra- 
nasza Mahometą.

Dabar Zebit Liudvikui ap-

IV.
Laivo susidaužymas.

Kėlės jau dienas garlaivis 
mariomis in nauja žeme plau- 

ike ir vejas jam kuopasekmin- 
giausiai tarnavo. Keleiviai bu- 

’ vo linksmi ir su nekantrybe 
lauke, keliones galo, kad tiki 
greieziau ant sausžeinia iszses-. 
ti. Netrukus dangus apsiniaukė 
ir buvo laukiama dideles aud
ros. Tas apie pusiaunakti ir 
atsitiko. Kilo baisiausia audra 
kokios nei patsai laivo kapito
nas nebeatmine. Baisusis ve
jas laiva ant visu pusiu kaip 
skiedra mete. Laivo tarnai jau 
isz niekur jokios pagialbos ne
matė. Visi keleiviai persigan
do ir jau nežinojo nei ka pra
dėti. Juo labiau visiems pavo
jus grasino, juo visi smarkiau 
szaukesi prie Augszcziausiojo 
sosto, kadangi nei vienam ne
sinorėjo pasilikti vilniu auka. 
Kožnas keleivis pagal savo ti
kėjimą ir savo locna kalba mel
dėsi.

— Allahai, su didžiu savo 
pranaszu, gelbėkite mus nuo 
pražūties! — szauke Turkas 
Zebit.

— Jehova! iszvaduok mus!
— meldėsi Žydas Jusuf.

— Dieve! — prabilo Liudvi
kas, — visu žmonių Teve, jeigu 
Tavo noras, atstumk nuo mus 
ta pavoju!

Tuo tarpu garlaivis užėjo 
ant povandenines uolos ir Su
sikūlė. Isz desperacijos ir bai
mes kožnas tvėrėsi už bile ko, 
kas tik kuriam po ranka pa
puolė. Vienas už kokio tai me
džio laikėsi, kitas už lentga
lio, treczias vela už galo stie
bo ir 1.1. Kožnas turėjo vilti 
jog galėsiąs kokiu nors budu 
iszsigialbeti.

Marios da labiau pradėjo bu- 
szuoti.

Trys pasažieriai susėdo in 
viena pagelbini laiveli. Vilnys 
juos su laiveliu in visas puses 
mete. Laivelyje sėdėjo Liudvi
kas, Žydas Jusuf ir Turkas Ze
bit.

— Turėkim vilti isz dangaus
— prabilo Liudvikas. — Tasai, 
kuris valdo vėjais ir mariu 
bangomis, mato musu nelaime 
ir vargą; jeigu Jo bus noras, 
nuo pavojaus iszsprusim ir 
vis-gi prie sausžemio dasigau- 
sim; bet jeigu Dievas yra ki
taip suredes, tuokart pasiduo- 
kim Jo isztarmei ir toj'prapul
tyje mirkirn. Toji prapultis, 
kaip man rodosi, nėra mums 
baisesniu grabu už žemes gra
bą, kur mus visus laidoja.

— Jehova! Dieve Tėvu Ab
raomo, Izaoko ir Jokūbo! — 
meldėsi Jusuf, — kaip iszgel- 
bejai tuos tris vyrus nuo inkai- 
tinto pecziaus, mirties ir at
siuntei aniuola, kad nuo ju kū
nu liepsnas praszalintu, taip 
ir mus nuo tu užsirustinusiu 
vilniu iszgelbek; isztiesk prie 
mus savo visagalinga ranka, 
kad taip prastai ir baimingai 
tos pasaulės neapleistumem!

— Allahai! — aimanavo 
Turkas Zebit, — kursai laike 
tavo didžiojo pranaszo bėgimo, 
nematoma ranka ji saugojai ir 
užlaikiai nuo ant jo brangios 
gyvasties užpuolimo, neap- 

■ leisk ir mus sziarne pavojinga- 
lme laike ir valdyk maloningai 
Ikad savo gyvastis galėtum isz- 
' gelbėti.
Į Ir taip kožnas pagal savo nu- 
žiurejimus meldėsi ir turėjo Į

I ’.1 . . • • IT .

Moterių Kongresas

Ar girdėjote szi a naujiena, 
In pirszlius praszo mergina, 

Laiszku sekaneziu: 
Turiu pora entyje,

Viena skaitysiu, klausykite, 
Su atyda temykite: 
“ Ponas Taradaika, 
Paimkie nagaika, 

Važiuodamas po miestus kas 
diena, 

Suraskie man gera vaikina, 
Esmių jauna; nors baigiu 50 

metu, 
Smarki, straksiu kaip ant 

dratu, 
Apsivėdus buezia pirmutine, 

Amerikoj geriausia gaspadine. 
Isz ryto virezia kava isz giliu 

luksztu, 
Prigeria jos vyrai net puksztu, 

Kad valgytu net atsiloszia, 
O kurs dirba prie dideliu 

karszcziu, 
Tam padaryczia žaliu 

barszcziu, 
O kurs prie szalcziu, gautu 

karsztu kopūstu, 
Vakare in arbata indecziaū 

žiupsni tabako, 
Vyrams, del geresnio smoko, 

Kad negestu valgiai, indeczia 
metu,

O butu geri pakol nesupeletu, 
Gerymo duoezia isz zupeš 

tameieziu, 
Munszaines po pora riecziu, 

Kartais po stiklą szalto pieno, 
Balionuose, man nebutu ne 

vieno.
Laikas plaukia kaip vanduo, 

Pribukite kandidatai tuoj, 
Ilgai nelaukite, 

Su pirszliu pribukite.”* * *
Tik nekurie sportelei isz- 

troszkia,
Ir ant proto suvis isznokiar 
Užsigeria. Nedėlios vakara 

smagei, 
Po tam jaueziasi labai negerai, 
Szventam Junge tasai buvo, 
In nelaime vienas pakliuvo, 
Atsikėlė nakties tamsumoj, 
Gerkle buvo iszdžiuvus 

troszkumo, 
Cupt, už stiklo, iszverte, 

Su szratais vandeni iszgere, 
Mislino kvailys kad tai alus, 
Gerymas gardus ir skanus, 
Bet pilve pasidarė negerai, 
Neszokie broliuk, staigai, 

Pakol neisztirsi gerai.* * *
Hazletone randasi Lietuvys, 

Didelis neiszmanelis,
Apleido savo paezia ir vaikus, 

O eina pas kitus niekus.
Karta namo ėjo, 

Bartis su savim pradėjo, 
Paczei in galva tvyksztelejo, 

Toji jam neužtylejo, 
Pati paėmus czebata, 

Uždavė smagei per kakta. 
Uoszve da jai pritarė, 
Galvoje skylių padarė, 

■0 kada ji apleido karsžtis, 
Iszleke kaip pauksztis. 

Pas kitus nebagas miegojo, 
bet kad tas laimes, apturėti, žinojo sostą, kuris ant ju susi- Pakol pati apie tai nėdažiuojo,

— Kodėl ne, — atsake Tur
kas, — juk. žmonyse visokius 
.proto iszsilavįnimus sutinkam, 
visokius- pas juos matom pa
proczius, visokius veiklumus ir 
ju veiklumu visokia nauda; 
tai-gi Viską reik pažinti, isz 
visko reik mokintis, pagal in- 
gauta mokslą gyventi, kad 
paskui būti laimingu.

— Bet jeigu ka nors apleisi 
tai laimingu nebusi? — už
klausė Liudvikas.

— Ak! — tarė tuokart sun
kiai atsiduksejas, tai ar pat
sai ir kiti žmones tam viskam 
turi būti kaltais.

Liudvikas atsiliepe.
— Mielas drauge,‘nori būti 

laimingu, teisybe, galima isz 
mokslo naudotis, kuri ingali
nam nuo kitu pasielgimo; bet 
reikia tau žinoti, jog tikroji 
laime, apie kuria priminei, ar 
gyvena pacziame žmoguje, ar 
paežiam savyj privalai jos 
jeszkoti.

— Ir kas tuokart žmoguj tu
ri rastis kad tasai tikrai butu 
laimingu? — užklausė Zebit.

— Pirmiausiai tikras ir svei
kas tikėjimas in viena Dievą, 
esanti danguose, in Jo meile, 
atsispirianezia in visu musu 
artimu meile, pagal prisaky
mus.ir brangųjį Jo pasiuntinio 
mokslą, — atsake Liudvikas. 
—Kad žmogaus szirdis tas tie
sas pažysta, jauezia savyje di
džiausi užganedinima ir lai
me, kokiu s-zi pasaule žmogui 
ant jo kas nori metasi; jokis 
negali suteikti. Tuokart tegul 
pavojus ir didžiausios nelaimes 
nuo Dievo jo negali atitraukti. 
Turtingas, ar vargszas, guodo- 
jamas, ar persekiojamas, ar 
purpurais ar su sudriskusiais 
drabužiais apsirėdęs, lygiai pa
saulyje gali būti laimingais, 
jeigu jie savo szirdyje Dieva 
neszioja ir pagal Jo tiesas, ir 
mokslą gyvena. Ta paezia lai
me isz szio in ana svietą nesza- 
mes, nes turi žinoti, jog musu 
po mireziai būvis yra tik da
bartinio gyvenimo tasa.

— Kaip Allah yra, — suszu- 
ko Zebit — man tuomi labai 
szirdi sujudini nes sakai jog 
žmogus czionai ir tenai gali 
sau laime surasti; kitus kartus 
su tais dalykais asz inpuĮdavau 
in abejone, apie ta. tikra ant 
žemes laime.

— Jokiu budu, —- prabilo 
Liudvikas — nes arsziausias 
iszlaukinis padėjimas musu vi
duriniu laimiu nesudrums. 
Vienok norint tos laimes tarpi
ninku būti, reikalaujas doraus 
gyveninio ir visame tvirtumo; 
ant galo tokio pasiekusio, kad 
galėtumėm tas laimes apturėti;'vilti jog ju malda pasieks Am- 
..... . I . , ,. I v. . ....

Mrs. Carrie C. Catt, kuri 
pirmininkaus ant moterių 
kongreso kuris bus laikomas 
New Yorke Novemberio 26 
ir 27 dienas. Kongresas bus 
laikomas tam tikslui kad už- 
laikyt toliaus moterių tiesas 
ir ju neprigulmybe.

Myli Skaityt “Saulė!”

Gerbiama Redyste:—
Prisiuncziu tamistai užmo

kesti už laikraszti “Saule” ku
ria myliu skaityt ir kuri man 
labai patinka. Skaitau ja jau 
suvirsz dvideszimts metu ir 
kurios laukiu su didele nekan
trybe kožna diena. Linkiu jums 
labu dienu ir gero pasivedimo, 
jusu senas skaitytojas,

J. MALINAVICZIUS, 
isz Paterson, N. J.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—°— i

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

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 94 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.

paguodon.es
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Žinios Vietines;
— Tarpe daugelio pabėgė

liu isz Lietuvos nuo Bolszeviku ! 
vergijos, skurdo, bado ir vargo 
randasi ir Dr. Kaz. Pautienius, 
kiuris dabar dirba Karaliau- 
cziuje, Vokietijoje, Szv. Kata
rinos Ligonbuteje, Koenings- 
berg, Germany.

Dr. Kaz. Pautienius yra pus
brolis Gerb. Kūjį. P. C. Czesiiois, 
Klebono Szv. Juozapo Parapi
jos, Mahanoy City, F<i.

— Visos publikines moky
klos bus uždarytos Ketverge,
Dekavones Diena. Taipgi bus! 
uždarytos ir Petnyczioje. Vi
sos parapijines mokyklos taip
gi bus uždarytos.

— Apie 32 szeimynos gy- 
venanczios Ellengowan pecze- 
jc arti St. Nicolas, bus perkel
tos su namais, aplinkinėje Szv. 
Aidano bažnyczios, ateinan- 
czia vasara nes kompani ja pra
dės stripyt angli isz virszunes 
žemes todėl visus namus per
kels in nauja vieta.

— Praeita sanvaite drau
gai ir drauges ponstvos Juozo 
Cziginsku, 628 W. Mahanoy 
Avė., padare netikėta parte 
isz priežasties ju sidabriniu 
sukak'tuviu vedusio gyvenimo. 
Svetelei likos priimti puikei 
kurie apdovanojo “jaunave
džius” dovanėlėms ir bukie
tais žiedu.
.—■ Ponstva Juozai Kirele- 

dricz'iai, 627 E. Mahanoy Avė., 
“ina diena apvaiksztinejo savo 
•antras metines sukaktuves ve
dusio gyvenime. Poni Kirele- 
vieziene po tėvais vadinosi 
Marcele Smulikiute.

— Ana diena musu grabo
rius, ponas Liudvikas Tras- 
kauskas lankėsi ant mokslisz- 
kos klinikos balsamavojimo 
mokykloje Harrisburge kad 
daugiau ingyti mokslo apie už
laikymu mirusiu žmonių ir 
kaip juos parengti ant palai
dojimo. Musu tautietis Tras- 
kauskas vis geidžia daugiau 
žinystos savo amate.

—■ Ateinanczia Nedelia tu
rime jau pirma diena Decem- 
berio1—Gruodžio. Taja diena 
taipgi pripuola, pirma diena 
Advento priesz Užgimimą 
Kristaus arba Kalėdos.

— Decemberis yra pasku
tiniu menesiu szio meto. Turi
me tik 30 dienu lyg Kalėdų. 
Apsipilkite su pirkineis isz lai
ko o turėsite daugiau laiko isz- 
sirinkti naudingesnes dovanas.

Maizeville, Pa. f Albertas 
OBusžkis, 35 metu, nevedes, mi
re namie praeita Petnyczia. 
Paliko motina Ona Buszkiene, 
brolius Juozą, Filadelfijoje, 
Vincą, Joną ir Antaną mieste. 
Palaidotas Utarninko ryta su 
apeigomis Szv. Liudviko baž- 
nyczioje ir palaidotas ant 
Frackvilles kapiniu. Graborius 
Menkeviezius isz Shenandorio 
laidojo.

—' Amerikonai taip myli 
komiui cyrupa, kad jo sunau
doję net po 500 svaru kas mi- 
lnulta.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
i 820 W. Centra St. Mahanoy City

<» S A U L1 ' MAHANOY CITY, PA.

Nauji Kareiviai Keliauna In Abaza

Sztai vyrukai kurie tarnaus Dedei Šamui, atvažiavę in abaza Fort Devens, Mass., 
kur jau randasi apie 3,400 kareiviu. Apie 3,000 darbininku stato kazarmes kuriose apsi

gyvens nauji rekrutai.

SHENANDOAH, PA

f Praeita Sereda, apie 5ta 
valanda likos užmusztas Mar
tinas Kanaviczius, 70 metu, per 
freita, ant S. Main uly. Senu
kas nepatemino prisiartinan- 
czio trūkio kuris ant jo staigai 
užėjo. Liudintojos tojo nelai
mingo atsitikimo buvo dvi mo
teres. Velionis paliko paezia 
Karolina, dvi dukteres, sunu, 
14 anuku ir du pro-anukus, 
kaipo ir viena broli.

t Mare Valentiene, 
Brownsvilles, mire namie sirg
dama kelis metus nuo kada sau 
nusilaužė szlaunies kaula per 
puolimą. Velione gyveno czio- 
naitineje aplinkinėje apie 50 
metu ir paėjo isz Lietuvos. Jos 
vyras mirė du metai adgal. Pa
liko penkis sūnūs, duktere A. 
Želioniene, New Philadelphi- 
joj ir tris aliukus.

— Ponstva A. P. Szukai- 
cziai, 315 S. West uly., ana 
diena apvaiksztinejo savo 31 
sukaktuves vedusio gyvenimo.

— Palicijos vadas, Franas 
Alinski prasergsti visus kurie 
turi papratimu daužyti pieni
nes b.onkas kurios padedamos 
ant saidvoko prie namu ir turi 
isz to dideles “funes.” Toki 
smarkuolei bus aresztavoti o 
tada neturės tiek “funiu”.
t Franciszka Vinseviezie- 

ne—Mikeli oniene (vedus du 
kartu), 311 S. Jordan uly., mi
re namie sirgdama koki tai lai
ka. Velione paėjo isz Lietuvos. 
Paliko sunu Joną namie ir duk
teres: A. Markevicziene mies
te, V. Medlinskiene, William 
Penn ir Helena namie, keturis 
anukus ir seserį J. Kaminskie
ne, Mount Carmel. Laidotuves 
bus Seredos ryta 9-ta vai., su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje. Graborius Menkeviczius 
laidos.

t Elzbieta. Bartnikiene— 
Kidgion, 229 E. Coal uly., mirė 
praeita Sereda namie, sirgda
ma koki tai laika. Velione gi
mė Lietuvoje ir prigulėjo prie 
Apasztalystes draugystes. Pa
liko duktere H. Batinsey, isz 
Brooklyn©, sunu Juozą ir duk
tere Violeta namie, duktere A. 
Pribis, mieste ir sešere M. Bub
liene mieste. Palaidota Panede- 
lio lyta su apeigomis Szv. Jur
gio bažnyczioje. Graborius 
Snaideris laidojo.

nertono. Senuke tame laike ėjo 
skersai kelia ir nepatemino 
prisiar'tinanczio automobi- 
liaus..

— Terese Navickiene, 81 
metu, randasi Ashlando ligon- 
buteje kur gydosi nuo žaiduliu 
aplaikytu per automobiliu ku
ri vare Vincas Saldukas, isz 
Connerton, praeita Petnyczia.

Detroit, Mich. — Sziomis 
dienomis buvo nuszautas Vin
cas Repszys, 54 metu amžiaus 
saliuninkas. Jo motete parėjo 
namo apie 10 valanda ryte ir 
rado savo vyra negyva. In jo 
kuna buvo suvaryta keturios 
revolverio kulkos. Jo pati Ona 
yra daug už ji jaunesne, vos 
tik 27 metu amžiaus ir su vie
nu vyru jau persiskyrus tris 
metus adgal. Palicija ja suėmė 
iszklausineti. Pirmutinis jos 
vyras, Leonas Vengras, taipgi 
paimtas. Paimti ir keli kiti 
žmones, bet ar jie turi ka nors 
su Rupszio nužudymu tai da 
nežine. Del ko Rupszys nužu
dytas tai taipgi da neisztyri- 
neta. — Szi žinute paimta isz 
“Keleivio”.ISZHETdVOS
NORI GRĮŽTI LIETUVON.
Atsiranda ir tarp Lietuvoje 

gyvenaneziu Žydu žmonių, ku
rie pradeda biauretis So vietisz- 
kuoju režimu. Sziomis dieno
mis vienais Szveicarijoje gy
venas Žydas, kuris rengėsi va
žiuoti in Lietuva ir tuno reikalu 
iparasze savo seseriai Kaune 
laiszlka, gavo isz jos atsakyma, 
kuriame žodis žodin sakoma: 
“Kaimynai sako, kad tu esi be
protis, jeigu manai grižti. Visi 
norėtu in ten patekti kur tu da
bar esi. Tu negali arba nenori 
suprast i tikros (padėties. Jeigu 
tu man tuo reikalu dar raszysi, 
asz neatsakysiu ir daugiau nu
raižysiu. Esi idiotas, ir tai ma
no paskutinis žodis.”

LIETUVOS BANKAS 
LIKVIDUOTAS.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanczio 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.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; mas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

| No. 103
' pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku.

LIETUVOS ŽMONĖMS JAU 
BRUKAMA RUSU KALBA.

Rusu kalba vis labiau skver
biasi in suso vie tintos Lietuvos 
instaigas. Lietavo's Telegramų 
Agentūra “Elta” skelbia, kad 
jai reikalingos labai geidi Rusu 
kalba mokanczios ir gerai Rusu 
kalba mokanczios ir gerai ma- 
szinele Rusiszkai raszanczios 
tarnautojos.

Kaune szaukiamas Rusu kal
bos kursiu klausytoju susirinki
mas, kas tame susirinkime bus 
svarstoma pakvietimuose ne
pasakyta.

Laikrasztis ‘1 Tarybų Lietu
va, ’’sziomis dienomis atsispau- 
dines Rusu abėcėlė, pradėjo 
spausdinti savo rusziės Lietu- 
viszkai Rusiszka žodyną, kin is 
Oslas taikomas Rusu kalbos be
simokantiems. Taip pat laik- 
raiszcziuose skelbiasi invairus 
mokytojai, kurie duoda priva
tines Rusu kalbos pamokas.

Caro žandarams nepavyko 
miusu tauta sumaskolinti, tai 
dabar ta darba mėgina atlikti 
Bolszevikai.

KAIP ISZRODYS NAUJOJI 
VĖLIAVA.

Nepriklausiomos Lietuvos 
vėliava Bolszevikai jau ipanai- 
kino ir paskelbė kaip turi atro
dyti Sovietu Lietuvos vėliava. 
Ja sudaro raudonas audeklais, 
kurio kairiajame virszutiniam 
kampe prie koto atvaizduotas 
auksinis piarttuyas .su kuju, o 
virszum j u, užraszas aukso rai
domis “Lietuvos TSR.” Vals
tybines vėliavos ilgis 2 mtr., 
•plotis, 1 metro.

No. 126 Penkios istorijos apie No. 158 Keturios istorijos api» 
404 I Doras gyvenimas; Priversta links- į Kapitonas Stormfield danguje; pa- 
50c imybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys Ibegeie; Kas-gi isztyre; Prigautas va-

kri
Popierinei apdarai.
Prakeikta meilingas 
apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka isz 

puses szimtmeczio, isz-
Su pa-

veiKSlais, 177 dideliu puslapiu. 35c
No. 104 Trys istorijos, apie Ne

valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c I

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu- 

|klinga kuczia; Krėstas; 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 
Debesėlis. 77 puslapiu.

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), tai. 
pinasi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; 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 Bu
tus; Karalius gentelmonas; Karczs 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Euzbaininku. 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. J24 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

užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas • gis. 60 puslapiu ................. - ...15c
Kuris buvo protingesnis už savo pana, j No. i(5o Keturiolika ' istorijų a. 
61 puslapiu ................................ 15c p-a p,, laikui; Onytės laime; Per ne-

(aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
j gavėtus; Vieszpats. Jėzus ir miszkc 
I medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api» 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes 

I esi, žvaigždes ir kitus daugiszkus sa- 
(nus, Meszla-vežis; Grapas; apie Eg- 
IIi Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
( pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2be 

161 Keturios istorijos apie
i Ant prapulties kranto; Mistras ir 
I Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
j dideli ponai. 105 puslapiu. ...-25c 

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
ptoto; Keletą trumpu pasiskaitymu. - 

22 puslapiu .................................10a
No. 163 Penkios istorijos api« 

Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
j Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 

vyras. 137 puslapiu.................25c
i No. 164 Septynos istorijos apie 

Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono.Mor
kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu:

’' Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai-

No. 127 Trys istorijos apie Dūk- ' 
te pustyniu; Peleniute; Du broJe! Į 

(Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

! mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apu 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsų- Į * 1's0- 
nūs prigauna. 58 puslapiu..... ltu

No. 132 Trys istorijos apie ži 
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

l«u . No. .134 Dvi istorijos apie Baisi
■ Szaltiszaiti 1 Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
,................. 20c 43 puslapiu .......... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis;
Atmokejimas kunigo. 47 pus.. . 15c ^“7”Nevidonas.' ''90’pūsTapiu. 25e

No. 140 Keturios istorijos apie j No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Moeziutes 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

I
No. 142 Trys istorijos apie Pa

veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu-

Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaui 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunu» 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus......................  15e

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;JJc4 V vi-llv&lcilS • cž JJ1C J—' c* o U rk L d IlCixdIVj' y 

szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusią- Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
. .15cpiu

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdbs; 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

po o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ..-15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
Nikitas. 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 ................................................16c

No. 150 Keturios istorijos apie
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- 
peš 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 klastoris. 46 
puslapiu ...................................... *• loc

kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogę naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pi^b 
ku skaitymu. Apie 100 pus....... 2fl|

No. 170 Asztuonios istorijos^C 
pie Barbele; Mokytoja; •
tiltas; Auklėjimas sveiko ir se^Įį' 
ežio kudykio; Herodas Boba; KaM j į; 
pažinsta Dievo tas nepažir.sta
Per tamsybe in szviesa; Pj™įn.j 
sias prasižengėlis; Duktė“ 
ežio. 121 puslapiu ...................... 25c

Ne. 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
ežiu; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau, 
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau. 
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e

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

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

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

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

“SAULE”
15»

Mahanoy City, Penna

Frackville, Pa. — Terese Na
vickiene, 81 metu, likos nuvež
ta in Ashlando ligonbute ant 
gydymo nuo žaiduliu kokius 
aplaike per automobiliu kuri 
vare Vincas gaidukas isz Con-

NeprikOauisomosios Lietuvos 
valstybes insfaigu likvidacija 
eina nepaliaujamai toliau. So
vietu Lietuvos komisaru tary
bos nutarimu Lietuvos Bankas 
Spalio 10 diena likviduotais ir 
paskelbtas Sovietu Sąjungos 
valstybinio banko kontora. 
Taip pat likviduoti visi Lietu
vos Banko skyriai provincijoje 
kurie irgi paversti Sovietu 
banko kontoromis.

PANAIKINTOS JAU VISOS 
LIETUVOS SZVENTES.
Lietuvoje jau panaikintos vi- 

įsos Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybines ir religines Szven- 
tes. InVesItos szios iszverites: 
Naujieji Metai, Sausio 1 d., Le
nino ir 1905 metu Revoliucijos 
minėjimo diena Šalusio 22 d., 
“Tarptautinio Proletariato So
lidarumo Diena,” Gegužes 1 ir 
2 d., Lietuvos ipaskellbimas So
vietu Respublika, Liepos 21 d., 
Komunistu Revoliucijos Rusi
joje sakaktuves Lajpkriczio 7 ir 
8 d., ir Stalino Konsti'tucijois 
diena Ginuodžio 5 dienia.

—< Kurkinai, kuriuos dau
giaaše naudoje ant Dekavones 
Dienos, yra sunaudojami Ame
rikoje kas . uinuta už 140 do
leriu. '^iL.

— Svietas sziadien iszgeria 
po 400 baczku alaus kas miliu
tą.

Kaip Galima Suprasti 
Žmogų Ant Jo Akiu

greitai' kita žmogų permaino.
Dideli baltymai akiu reisz- 

kia žmogų puikaus budo.
Skaitykite “Saule”

§ Ant kapo tavo tik saule
le tau szvtes, menulis dirsteles 
ant tavęs ir vėjelis tave atlan
kys, o žmonys tave užmirsz.
'3CKXSX3«3k3GSSXXXX9^^

akys

Mėlynos akys yra silpniau
sios.

Katras savo akis perkreipi- 
neja ir varto, tasai yra linkės 
ant nuoba'žnumo.

Placziai atidarytos
ženklina staigu būda žmogaus.

Žmogui su žvairioms akimis 
neužsitikekie.

Tamsios akys, pagal nu
sprendimą daktaru yra dru- 
cziausios.

Mažu akiu žmogus buna la
bai suktas.

Katras nuleidineja akis yra | 
nuobažnus ir vagis.

Kairu žmonių toli akis nuo 
akies tai turi papratima kitus 
persekioti.

Žmones staigus ir bailus tu
ri szviesiai mėlynas akis.

Akys su dideleis kampuczeis

SSZI BANKA YRA NARYS į

i

Federal Reserve System :į 
TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 
-----$_ |

Union National Bank į 
Kampas Main ir Centre St. a 

MAHANOY CITY, PA. 5 ________________ %

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
lės iszsirinkti puikesnius!

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J 

MAHANOY CITY, PA.




