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Nauji Rekrutai Keliauna In Abaza EKSPLOZIJA LAIVE
1,771 Isztremtuju Žydu Rado

si Ant Laivo, Kurie Buvo
Iszguiti Isz Palestinos

Tėvas, motina brolis ir sesute dalyvavo parodoje nau
ju kareiviu kurie keliauja i n abazus isz Washington, D. 
C., ant lavinimosi kariszko mokslo ant apgynimo tevy- 
iies jeigu butu kare. Tieji vy rukai bus abazuose per me
tus laiko.

Isz Amerikos
NUŽUDĖ PACZIA

■ DU VAIKUS IR PATS 
te------- -SAVE.
Į _________

Helena, Mont. — Clinton C. 
Paterson, 46 metu, nužudė sa
vo paezia ir du vaikus paleis
damas iii ju kunus kelis szu- 
yius po tam pats sau atėmė 
(gyvastį. Motore Helena, duk
tė Ona, 17 metu ir sūnūs How
ard, 12 metu, likos surasti ne
gyvi savo kambariuose, matyt 
jog buvo nužudyti laike mie
go. Tėvas likos surastas skiepe 
eu kulka krutinėję. Priežastis 
tojo baisaus darbo nedažinota.

Valdžia Užkalbino 
2,300,000 Poru Czeba- 
i tu Del Kareiviu

Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas ana diena 
užkalbino del savo kareiviu net 
^,300,000 czebatu kokius ka- 
reivei naudoja laike tarnystes. 
(Taji kontrakta aplaike 20 fa
brikai visose dalyse Amerikos.

Perlai Paeinanti Nuo 
100,000 Metu

į J-........... .

Washington, D. C. — Pen- 
pesdeszimts dideli perlai ran
dasi czionaitiniam Smithsoni
an Institute, paeinanti isz Kau
pas: valstijos, ant tyrinėjimo 
per Roland Brown isz United 
States Geological Survey.

Tieji perlai paeina nuo szim- 
to tukstancziu metu adgal bet 
pziadien yra jie nebalti tik gel
toni isz priežasties perguleji- 
jno tiek metu po žeme.

^-1 Dabar Amerikoniszka 
Valdžia paisirengincje ant 'kares 
įr apginimo sklypo iszduodama 
po 60 tukstancziu doleriu ant 
apsiginklavimo kas minuta.

GYVULYS NEPASI
ELGTU ARSZIAU

SU VAIKU
KAIP SZITAS TĖVAS.

"Waycross, Ga. — “Tu esi 
arszesnis už tigrisa arba kito
kį draskanti žveri — szunim 
tave negalima pavadint nes ir 
szunio neatstoji tik užsitarna
vai ant pakorimo. Žiūrėk tu 
nedorėli ka tu padarei isz jau
nos ir patogios dukreles, žiū
rėk tu isztvirkeli kaip ji pa
mėlynavus, sumuszta ir vos pa
stovi ant kojų. Ir tu da sakai 
kad esi jos tėvu — nevertas juo 
vadintis!” — Taip kalbėjo Sli
džia Jonas Maddendorf in Ru
dolfą Strauss, 44 metu farmeri 
kuris baisei suplakė savo duk
rele,

Sude radosi ir moczeka mer
gaites, deszimts metu senumo 
Dora. Nedorėlis baisei sumu- 
sze mergaite, kaimynai iszgir- 
de riksmą mergaites atbėgo in 
pagialba atiduodami taji ra- 
kali in palicijos rankas. Badai 
moczeka pakurstė ji ant tokio 
pasielgimo su savo dukrele 
kurios moczeka labai neapken
tė kad mergaite iszrode kaip 
jos mirusi motina.

Senuke 130 Metu 
Da Drūta

Budapest, Vengrai. — Prie 
Senųjų Būrio Žmonių, kurie 
jau susilaukė po szimta metu, 
insitojo Veronika Szajpata, Ven- 
griszka motere turinti apie 130 
metu, gyvenanti keletą myliu 
nuo czionais. Senuke sako, 
buk nesziojo stiklus kada turė
jo 92 metu bet dabar ju nerei- 
kalauje, nes mato gerai.

—■ Gyventojai miesto New 
York kas minuta siiunau'doje po 
tris ketverczius milijono galo
nu vandens.

Daugelis Isz Pasažieriu Pražuvo Ir Sužeis
ta; Kiek Žuvo Da Neisztyrineta

Haifa, Palestina. — Anglisz- 
kas laivas “Patria” ant kurio 
radosi 1,771 isztremtuju Žydu 
isz Palestinos ir ketino būti 
nuvežti ant kokios tai Anglisz- 
kos kolionijos, nuskendo czio- 
naitineje pristovoje po baisei 
eksplozijai kuri atsitiko ant 
laivo isz nežinomos lyg sziolei 
priežasties. Daugelis isz pasa
žieriu pražuvo ir sužeista.

Buvo tai Žydai kurie gavosi 
in Palestina neteisingu budu. 
Visi likos surinkti ir patalpin
ti ant tojo laivo kuris ketino 
juos nuvežti ant Angliszkos ko
lonijos bet in kur laivas ketino 
plaukti tai buvo slaptybe val
džios. Laivas po eksplozijai ap
sivertė ir nuskendo. Kiek isz- 
gialbeta isz tu j u nelaimingu 
Žydeliu, taipgi nežinę. Karei
viai ir gyventojai miesto pri
buvo gialbet skenstanczius isz 
vandens.

Paskutini telegramai dane- 
sza buk 22 žuvo o apie 300 da 
nesuranda ir 35 sužeisti.

Keli Angliszki laivai likos 
užklupti per Vokiszkus sub- 
marinus pakraszcziuose Irlan- 
dijos. Apie szimtas laivoriu 
nuskendo su laivais............ .

Vokietija su Anglija padavė 
užmanymą Popiežiui kad tasai 
stengtųsi melsti kariaujancziu 
sklypu kad sulaikyti muszius 
laike Kalėdų ant keliu valan
dų. Ar tasai užmanymas bus 
priimtas ar ne, tai ant to da 
nesutiko.

Ant Graikiszko frunto vis ei
na musziai ir Graikai nusiyrė 
apie szimta myliu in Albania, 
užimdami miestą Pogradec. 
Italai kas diena bėga toliaus ir 
kaip Graikai pranaszauja tai 
neužilgo Italai visiszkai bus 
iszguiti su didėlėms bledems.

Italai Padege Maltos
Eroplanu Stoti

Rymas. — Keli Italiszki ero
planai užklupo ana diena ant 
Maltos kur randasi dideles 
Angliszkos eroplanu stotys. 
Asztuoni eroplanai sudegė tuo- 
jaus ir buvo girdėta kelios 
smarkios eksplozijos amunici
jos vėliaus. Ant galo kiti Ang
liszki eroplanai iszvaike Ita
lus isz tos aplinkines.

Japonai Karszcziuojasi 
Priesz Amerika

Tokio, Japonija. — Juodi ir 
raudoni plakatai iszmetyti per 
Japoniszkus eroplanus, pra- 
sergsti Japoniszkus gyvento
jus priesz Amerika. Ant tuju 
plakatu aiszkinama žmoniems: 
Klausykite skambancziu var
pu kurie skambins diena priesz 
iszszaukima kares su Amerika.

Japonija yra tosios nuomo
nes kad taika tarp Amerikos ir 
Anglijos yra pavojingu del vi
su Aziatikiniu vieszpatyscziu.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Belgradas, Jugoslavija. — 
Keturiolika Italiszku laivu at
plaukė in czionais su daugybe 
kariszko materijolo del karei
viu ir apie 15,000 kareiviu ku
rie likos nusiunsti prie Jugo
slavijos rubežiaus in Struga.

Rumunija. — Valdžia su- 
szaude 64 politikiszkus prasi
žengėlius. Tarp tuju radosi žy
miu vedeju ir keli aficierei ku
rie padare suokalbi priesz val
džia ir nužudė augszta virszi- 
ninka.

Norvegija. — Kelias tarp 
Oslo ir Bergeno likos užgriau
tas per nuslydima kalno per ka 
Vokiecziai dabar negali pri
statyt maisto ir amunicijos 
del kareiviu.

Kinczikai Pavogė Ka- 
talikiszka Misijonieriu

Kvang Cho, Kinai. — Trys 
sizimtai Kiniszku banditu už
klupo ant Katailikiszkos misi
jos Kaishange ir (pavogė kuni
gą Sckolleti, Italiszka misijo- 
nieriu. Drauge su kunigu pa
ėmė in nelaisve, taipgi kelis 
szimtus Kincziku krikszczioniu 
kuriuos nuvarė in kalnus tikė
damiesi aplaikyt už juos gera 
išzpirkima. Valdžia nusiuntė 
in kalnus kareivius kad sulimti 
band! tirs.

— Rusijoj yra priverstinas 
tarnavimas, kariuomenėje to
dėl kas minuta,tyra szaukiami 
in tarnysta po d u vyrus.

103 Metu Senuke Rūke 
Lyg Pabaigai Savo

Gyvenimo
Butler, Pa. — Mrs. Angelina 

Williams, kuri mylėjo medžio
ti ir rūkyti, mirė ana diena su
silaukdama puikaus amžiaus 
103 metu. Būdama jauna me
džiojo lyg 80 metu ir rūke sa
vo pypkute nuo jaunos mergi
nos lyg ketures dienas priesz 
mirti. Senuke buvo gal seniau
sia gyventoja toje aplinkinėje.

Moczeka Laike Ji Už 
Kūdiki - Nužudė Ja
Lanfair, Mo. — “Kaip ji sau 

mane, laikydama mane visados 
už kūdiki, norints man jau se
nei suėjo trisdeszimts metu ir 
nuolatos ant manes burdavosi 
ir iszradinejo visokias priezi- 
nes. Negalėdamas ilgiaus nu- 
kensti jos iszmetinejimu, bu
vau priverstas ja nužudyt.”— 
Taip tai kalbėjo William Mil
ler, kuris nužudė savo mocze
ka, 69 metu amžiaus. Už tai li
kos nubaustas ant viso gyve
nimo in kalėjimą.

LailAi teismo taipgi pasakė 
buk “moczeka ant manės ba
rėsi kada sugryždavau isz dar
bo deszimts minutu vėliaus, 
muszdavo mane per ausis kad 
atsisakydavau sziuruoti grin
dis ir dirbti kitoki namini dar
bą kaip kokia boba, priek tam 
kerszino man aresztavojimu 
už mažiausia nepaklusnumą. 
To man buvo už daug del 30 
metinio “vaiko” ir buvau pri
verstas ja apmalszyti ant vi
sados. Su mano tėvu taip pat 
ji pasielgdavo kuris su ja ne
turėjo jokios ramybes ir kelis 
kartus buvo jis priverstas ap
leisti savo pastogia.”

Paskutines Žinutes
Scranton, Pa. — Po miestą 

prasiplatino tymai ant kuriu 
daugelis vaiku serga ir keli 
mirė.

Fairmont, W. Va. — Wil
liam Wolf, 56 metu, 'anglinis 
operatorius del Consolidated 
Coal Co., kuris gimė Shamo
kin, Pa., mirė staigai czionais.

Skaitykite “Saule”

Naujas Laivas

Suv. Valstijų naujas ka- 
riszkas laivas ‘ ‘ Swanson ’ ’ 
kuris likos nuleistas in van
deni isz laivu dirbtuves 
Charleston, S. C. Laiva pa- 
kriksztino Mrs. Čiaudi j a 
Swanson, pati kariszko sek
retoriaus Amerikoniszkos 
f lotos.

PRAKEIKĖ SAVO 
DUKTERES

TĖVAS PALIKO DUKRE
LĖMS PO VIENA DOLERI
SU SAVO PRAKEIKIMU 

UŽ JU NEDORYBES.

San Francisco, Cal. — Kada 
paskutinis testamentas likos 
perskaitytas po mireziai Den- 
niso Donohoe, turtingo žmo
gaus, pasirodė kad jis paliko 
savo dviems dukrelėms tiktai 
po viena doleri ir savo prakei
kimą.

Testamentas parodo buk vi
sas jo turtas eina del szunu li- 
gonbutes jeigu du žinomi ad
vokatai pasiprieszintu’ priesz 
jo paskutini testamenta.

Donohoe, 54 metu Airiszis, 
buvo pirmsedžiu Retail Dry 
Goods Asso., mirdamas No- 
vemberio 14 szimet. Savo loc- 
na ranka parasze savo testa
menta sekaneziai:

“Del mano dvieju dukterų, 
Franes ir Viktorijos, kurios bu
vo savo tėvui nedoros ir nepri
imdavo prie saves kada jas at
lankydavau, palieku po viena 
doleri ir teviszka prakeikimą. 
Lai ju gyvenimas buna vargin
gas, kad neturėtu jokio džiaug
smo tik gyventu nuliūdime, lai 
ju mirtis butu kuogreieziausia 
ir kuoskausmingiausia ir kad 
ju duszios kentėtu per amžius 
pekloje, ant amžių ir neturėtu 
jokio pasilsio.”

Frane turi 18 metu o jos se
suo yra vyresne. Gyvena jos 
su savo motina, velionio pir
mutine paezia, Flint, Mich., 
kuriai mirusis taipgi nepaliko 
ne cento. Matyt jog tėvas turė
jo gera priežasti ant padarymo 
tokio testamento ir turėjo jam 
motere su dukrelėms daesti už
tektinai laike gyvasties.

— Kanadiecziai yra užimti 
skaitymu daug apie kare, todėl 
perka kas minuta po 100,000 

(visokiu laikraszcziu.

SANŽININGAS 
VAGIS - j

SUGRAJINO PINIGUS.

Sagersville, Ohio. — Bert 
Stauffman, turtingas taimeris 
isz szios aplinkines ir laikantis 
sztora, kitados buvo vargingu 
farmeriu. Dvideszimts metu 
adgal suezedino jis 50 doleriu 
nuo sunkaus darbo. Tula vaka
ru nusidavė pas kaimynus ant 
szokio o kada ėjo namo, paju
to buk jam kas tokis isztrauke 
isz kiszeniaus pinigus ir visi 
stengimai suradimo vagies nu
ėjo be vilties — prapuolė kaip 
akmuo vandenyje.

Szfai praeita sanvaite aplai
ke laiszkeli isz mažo miestelio 
Indianoj, kurioje radosi money 
orderis ant 75 doleriu. Laisz- 
kelyje raszytojas prisipažino 
buk dvideszimts metu adgal 
pavogė jam 50 doleriu isz ki
szeniaus laike szokio o kad jam 
sanžine nedave ramybes todėl 
nutarė sugražinti pinigus su 
procentu, pridedamas prie 50 
doleriu da 25 dolerius ir mel
džia kad jam atleistu kalte kad 
galėtu ramiai miegoti.

Kentėjo Tol, Kol
Neteko Kantrybes

Philadelphia, Pa. — Povylas 
Jakovski yra kantrus žmoge
lis ir kente visokius panieki
nimus nuo savo prisiegeles per 
kelis metus o norints ir ant jo 
užliejo verdanezios kavos bet 
tasai sukandės dantis tylėjo. 
Ant galo jo aniuoliszka .kantry
be pasibaigė kada ana vakara 
Katre trenke in ji iszkimszta 
apuoka ir to jau buvo už daug 
ponui Povylui. Dabar užvede 
teismą ant persiskyrimo nuo 
Katrutes nes su tokia motere 
negali ilgiaus gyventi.

Laike Iteismo Povylas pasa
kė sudžiui buk tankei jis užti
ko savo pacziule sedinezia ant 
dideles siubynes su burdingie- 
rium ir tai apsisupus tiktai ki- 
monu o kada Povylas norėda
vo prisiglaust prie savo Kat
rutes tai toji atsikeldavo ir nu
eidavo su prielaidiniu in kita 
kambarį kur praleisdavo kėlės 
valandas o Povylas turėjo sto
vėti už dura kaip szuo. — Su- 
džia davė jam persiskyrimą.

Po Amerikoniszka Vė
liava Gyvena 150,362,- 

326 Gyventojai
Washington, D. C. — Pagal 

paskutini surasza gyventoju 
czionais tai Suv. Valstijose ir 
kituose sklypuose kurie randa
si po Amerikoniszka valdžia 
randasi viso 150,362,326 gyven
tojai arba 11,923,257 daugiau 
ne kaip mete 1930. Pacziose 
Suv. Valstijose yra 131,409,- 
881 gyventojai, Alaskoje 73,- 
023; Amerikoniszkoje Samoa 
12,908; Guame 22,290; Filipi
nuose 16,356,000; Puerto Rike 
1,869,245 ir t.t.
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Kas Girdėt
ateis kada pervirszi- 

•' pis užgyvenimas žmonių ant. 
svieto? Žmones vis pasidaugi- 
nejo ant szio svieto ir ateina 
toji valanda kad žmoniems bus- 
czionais per ankszta. Naujausi 
apskaitymai parodo buk szia- 
diena ant svieto randasi arti 
trys ‘bilijonai gyventoju.

Jeigu taip žmones pasidau
ginęs, tai 2100 mete musu že
me, turės apie szeszis bilijonus 
gyventoju. Del tokio skait-

ginasi sii kruvinais valdytojais 'NAUJAS TAUTYBES,1 
koki buvo selioviszki carai.
Norints Maskolei permaine po
li tikiszka stovi bet pasiliko ta 
pati Rusija kokia buvo už ca
ru.

tri,ju bilijonu doleriu kas me<a.

liaus žmonių ukiszki produk-| SžVento perspėjimai
tai neužteks o jeigu tasai skait- 
lis daugiau pasidaugins tai del 
yisu maisto neužteks.

Bet visokiu nelaimiu ant 
svieto lankei atsitinka, jos pa
ima milijonus žmonių 
mimai negali susilygini 
ežiomis.

su mir-

univer-

nesulaukė 2.1 m.
. Kita .permaina. Jie.cz.ia piliy- r , ■ •> , v ■ ■ ’.lybe mazameciziu, kurni tėvaiINSTATYMAS EINA

GALEN SAUSIO i!"’""1. i"11™" ,kit"
12 D, 1941

TD A juokingas apraszymas isz
A'n'J G 1 L N A ; T1KRO ATSITIKIMO

’■ kad nors levai ;, . . M EIS PERIS Plaktukas kilai 1” .. ...

' Studentes isz Kansu 
siteto nutarė kokiu turi būti 
“pabaigtas vyras.” Taigi, pa
gal ju nutarimą tai vyras turi 
būti sekaneziu jeigu mano in- 
^engti in moteriszka luomą:

Turi jis būti patogus, mora- 
liszkai czystas, turi guodoti 
ęavo tikėjimą, būti sveikas, 
aptaszytas draugiszkam gyve
nime, mandagus ir apsukrus 
ir gerp pasielgimo.”

Bet ant nelaimes tokiu vyru 
randasi labai mažai ant svie- 
to, kurie turėtu visas auksz- 
cziau minėtas dorybes.

★ 
★ 
★ 
★ 
★

isz pleczkutes! Hm! Ka ji po 
velniu galėjo gauti isz lipfie- 
kos? Ki'ba trneiznos! O ka?! 
Gal 'birt! Jeigu jai kūmutes da- 
nesze apie taja Katriute —- o 
danesza viską... Jėzau! Motina 
Szvencžiausia! Jau ji seniai 
man kerszino jog mane užtru- 
cins už taisės mylimas! Dieve 

ilgus,! Kokios tai mylimos? 
In deszimts metu Katrute yra

szia- 
..d.ien buvo, .labai .supykęs. 

Norints buvo tai Panedelis, ži
nomas kaipo “B!ln-Mondei’’ ir 

ulejo lyg 10-tai valandai ryte, 
meisteris kartas nuo 
žiovavo ir a t i d a r i n e j o 
kaip isžtrauktas armo-

i prislegia isztikimuma 
szalei, .mažametis vaikas

Ter septynis metus" eksper- nantis .užsienyje su tokiais te-, 
i dirbo ant Tautybes Kodek-Aais, .laiko sayo Ąmęrikonisz-,
i, kuris pradės veikti Sausio ka pilietvbe nepaisant ar, in-i‘~’ ; , ,| .... . . ponasturi gvta naturalizavimu ar gimi-

. i ' , . •• , ■ v, . T . I kartoi- mu bet jis turi sugrvz't in Jung. i
' ir , • , • ■ ‘ ; burna\ alstijas pastoviam apsigvve-. .... • ' . ’ ' m'kas.

i. 12 <L, Kodeksas __
1 . : . : J Iii;-' B ■. 2 t.1 '; ’ ■ - • -- : • I

daug pakęilimii 'kasli'iik ingiji- „ .
mo ir praradimo pilietybes. Į Valstijas pastoviam apsigyve-Į

Tautvbes Kodeksas isz 1940'uimui priesz jo 23 mętu gimta-
m. panaikina.visa pirmiaus eg-, dienio. Jeigu jis,taip, nedaro,1 . •
zistuoianczia tederate legisla- bus manyta, jog jis nenori lai- . , uiuai aszuinia.

■ N. , ,. . ’ ... , \ kam turėjo palikt pinigus .....cija apie pilietvbe, naturaliza- kyti Amerikoniszka pilietybe1 r. , t■ 1 '...... ' turėdamas vaiku. 1 odei ponas sjaratvt
kvotė-įkalbėjo ne žodelio lyg piet, t

rinka isz kiszeniaus nusiaus-1 i*
Pametimas pilietystes' ilgu' (]am

Daugelis isz Europieeziu ti
ki in tai, kad pabaiga svieto 
yra. netolima. Žmones žino jog 
tebyriam padejinie visokiu Ku- 

’ ropiszkn ergeliu ir' mesuprati- 
imu, jau iszsipildineja .Raszto vimu ir prasisząlinima. isz te-

i ir tiki 5ii| vynas. .Jis pradeda veikti Šau
tai kad prisiartina da blogos-1 
ui laikai ant svieto. Žmones 
phsidare labai nevviszki ir ne* 
žino kaip iszbrišii isz tehyrio 
sumiszimo. Tukstanczei, turė
dami taja vilti, lankosi dau
giau in maldnamius kaipo pas
kutine lentele JszsigiaJlicjimo. 
Dvasiszkieji yra tokios nuo
mones kad Krikszczionybe yra 
vienatinis būdas ant ;apmalszir 
nimo tojo nelaimingo padėji
mo ir pavojaus visam svietui.

galvoje braszkejo kaip })ran;g
|sena)S padas o visas kunaą spy- 
’ resi kanecz guzutes

ir jis ant visados negales jos 
reikalaut i. isztrauke

Ponas meisteris negalėjo,at- $ 
nuo baisiu misliu... *

arba pradžia
SKAITYMO

Dirbtuvėje szilko, Ameri
can Knitting Mills, Paterson, 
N. J., atsitiko nepaprastas at
sitikimas vagystes. Raszome 
kad tai buvo nepaprastas bet 
jbuvo isztikruju neprilygintas 
atsitikimas nes panaszios va
gystes atsitinka dirbtuvėse po 
visa Amerika.

Tūlas darbininkas tam fab
rike pavogė visokio brangaus 
sžilko vertes ant keliu tukstan- 
czu doleriu o kad tasai atsiti
kimas užsibaigė nepaprastai, 
todėl yra vertas paminėjimo.

Paprastai suimtas vagis yra 
^baudžiamas kalėjimu o darb- 
jiavei praszalina isz darbo va
gi, neduodami jam progos pa
sitaisymo. Ir iSžitam atsitikime 
kaltininkas buvo dideliam pa
vojuje praleidimo keliolika 
metu kalėjime.

-Bet virszininkai fabriko ne
norėjo nubausti kaltininką nes 
pasirodė žmonimis suprantan
ti gerai žmogaus silpnybes, do
vanodami vagiui jo prasikalti
mą. Ne tik taip, bet da priėmė 
ji vela prie darbo kad galėtu 
eiti tiesiu keliu ir gailėtųsi už
jo nusidėjimus, duodami jam kia siausti, 
proga uždirbimo maisto del sa 
yo paezios ir vaikus.

Fredrikas Mallon isz Buffa
lo, N. Y., mirdamas padare tes
tamenta kuriame paliko savo 
paežiai tūkstanti doleriu o 
bažnycziai 30 tukstaneziu do
leriu kad melstųsi už jo duszia.

Jeigu danguje duszios mo
ka juoktis tai jeigu Mallon in 
ten nueitu tai butu priimtas 
su dideliu ha-ha! O gal kuni
gėlis, kuriam paliko beveik vi
sa savo turtą, ta dalyka patai
sys ir neduos dangiszkiems 
gyventojams juoktis isz taip 
Dievobaimingo parapijono.

■Turėkime vilti kad Teisin
gasis Slidžia suras būda kad 
iszaiszkins tam neiszmaneliui 
kad ne pinigai Razgialbes1 jo du
szia nuo prapulties bet tik jo 
geri darbai, pasielgimai ir ti
kėjimas ji gali iszgialbet o ne 
poterei už pinigus. Tokia du- 
szia, kokia turėjo Fredrikas' 
Mallon, ne yra verta daugiau 
kaip deszimts centu.

Amcrika turi daugiau auto
mobiliu ne kaip kitas kokis 
sklypas ant svieto. Pagal nau
jausia apskaityma tai czionais 
pasididino, in deszimts metu, 
automobiliu skaitlis nuo 26,- 
501,OOO ant 31,009,000. Taip, 
garsina Draugavę Automobi
listu.

Kas tai yra luomas mote
rystes? Yra tai upe in kuria 
lengva, inpulti bet sunku isz jos 
iszsigaut.

Kas tai yra motere? Yra tai 
karabinas su kuriuom ne rei-

šio 12 d., 1941 m. Sunkus dar
bas, pritaikinimo visos tauty
bes legislacijos in viena, pilna 
sistematiszkai instatyma, tęsę
si per septynis metus po Vals
tybes Sekretoriaus, Generali
nio Prokuroro ir Darbo Sekre
toriaus priežiūra. Su preziden
to pasiraszymu Spalio 14 d., 
jis tapo instatymu.

Daug patvarkymu apie 'tau
tybe ir pilietybe palikti ir pri
dėti prie naujo instatymo, keli 
seni instatymai pertaisyti bet 
viskas aiszkiau iszdesityta ir 
nėra jokio atkartojimo.

Naturalizavimo privilegija 
jiateikta kitoms rasėms, netik 
baltom ir juodom. Indijonai, 
Eskimosai ir “Eleutians”, gi
mė už Jung. Valstijų ribų, da
bar gali tapti Amerikos pilie
cziais jeigu su’tinka su kitais 
reikalingais p a r upini m a is.

Svarbi permaina lieczia ap
sigyvenimo reikalavima del 
natūralizacijos praszytojii. In- 
statymas pavėlina ateivi, kuris 
iszgyveno szeszis menesius val
stijoj, vieton apskriezio, kaip 
seiliaus reikalaujama, paduoti 
praszyma. Ir pirmu kartu pa- 
aiszkina jog aplikantas negali 
apleisti Jung. .Valstijas per 
daugiau szeszis menesius tar
pe iszpildijimo aplikacijos 
dienos iki tapimo piliecziu. Jei
gu aplikantas iszbus užsienyje 
ilgiaus 
mažiau 
manyta 
traukta; jeigu iszbuna virsz 
meta laiko tai jis aiszkiai per- 
t r a u k e rezidencija.

Naujas instatymas dabar 
pavėlina praszytojui jeszkoti 
pilietybes popieru areziausia- 
me natūralizacijos teisme ir ne 
apskrityje kur jis gyvena. Ir 
praszytojui nereik laukti 90 
dienu tarpe padavimo jo pra- 
szymo ir jo galutino iszklausy-. 
mo, kaip pirmiau buvo. Dabar 
reikes laukti tik 30 dienu.

Kitas pageidaujamas pakei
timas lieczia liudininkus. Na^ 
turalizacijos praszytojo pilie
tybes praszymas

apsigyvenimu užsienyje aisz- 
kiau iszdestytas. Dabar laiko
ma, jog natūralizacija praras
ta po 2 metu nepertraukiamos, 
rezidencijos toje svetimoje spa
lyje isz kur Amerikos pilie,i-s 
paėjo, jeigu, sulyg tos szalies 
instatymu jis vėl paėmė tos 
szalies tautybe. Jeigu jo gimti
ne szalis neturi tokiu instaty
mu *tai jis nepraranda Ameri
kos pilietystes per tris metus. 
Po 5 metu nepertraukiamos re
zidencijos bent kurioje szalyje 
jo Amerikoniszka tautybe au- 
tomatiszkai baigiasi. Yra ne- 
kurie iszemimai — atstovai 
Am e r ik on i s zk u t i k e j i m i s zk u, 
moksliszku, apszvietos ir lab
daringu, instaigu ir Amerikos 
biznio firmų.

■szeszis menesius bet 
vieno meto laika, bus 
jog rezidencija per-

; jeigu iszbuna

.Vaikas gimęs užsienyje po 
Gegužio 24 d., 1934 m., tėvams, 
vienas isz kuriu yra Amerikos 
pilietis, tapsta piliecziu gimi
mu, tik jeigu jis prisilaiko prie 
nekuriu parupinimu. Pirma, 
pilietis, tėvas priesz vaiko gi
mimą, turėjo gyventi deszimts 
metu Jung. Valstijose ar vie
noje jos valdomu vietų ir,per 
penkis metus isz tu deszimts 
metu po jo szeszioliktu metu. 
Antra, vaikas pasilaiko jo sto
vi, kaipo pilietis, tik jeigu jis 
gyvena Jung. Valstijose ar 
vienoj jos valdomu vietų, per 
isz viso penkis metus tarpe 13

21 metu amžiaus. Treczia, 
jis „nesugryžta gyventi

ir 
jeigu 
Jung. Valstijose arba vienoj 
jos valdomu vietų priesz jo 16 
metu gimtadieni, arba jeigu 
jis sugryžta pervelai prisilai
kyti prie penkių metu reikala
vimo priesz sulaukiant 
jis praras jo pilietybe, 
nelieczia vaikus vieno 
ežio tėvo, kuris dirba
Valstijų valdžiai arba Ameri- 
koniszkoj instaigoj ar biznio 
firmoj.

Kitaip elgiamasi su pilie
cziais kurie tarnauja armijose 
svetimu valdžių. Jie praras pi-

21 m.
Szitas 
pilie- 
Jung.

neatmestas lietybe jeigu jie taps pilie- 
Kas tai yra meile? Yra tai! jeigu jo liudininkai neteisingai' ežiais kitos szalies būdami tos 

persiszaldymas nes lengva ji prislegia, jeigu aplikantas jais szalies armijoj. Jeigu tapsta 
Tokis pasielgimas virszinin* pagaut '(bet sunku nuo jo alsi-'---

1 r kratyti / 
Teisybe!

ku vadinasi žmogiszkumu ir 
jie pasirodė tikrais gerjįdejais 
kokiu mažai randasi sziadien 
ant svieto. Suprato jie kad už
darymas kalėjime tojo žmo
gaus atnesztu da didesne nelai
me jo szeimynai ir valdžia tu
rėtu juos maityt kada jis ras
tųsi kalėjime.

Geri Pamokinimai
— Isz stokos obuoliu, turi 

valgyt morkvas.
— Žemcziugas nevisados 

buna (prietelium, bet prietelis 
visados bus tavo žemcziugas.

— Susidraugauk su vilku,;
Po prasidėjimui szios Euro

pines kares, Amerikoniszki gy
ventojai buvo tosios nuomones' bet turekie rankoje ginklą ant 
kad nauja Sovietine Rusija yra greito pareikalavimo, 
kitokia ne kaip buvo už carisz- 
ku laiku.

Tikėjo kad Rusija kožname 
laike stos ant szalies teisingys- 
tes ir 'žmonių laisves.

Bet pasirodė kad ir ant to-
liaus Sovietine Rusija vela ly- alkis.

— Jeigu priimi pas save 
sveczia tai duokie ir jo szunims 
vakariene.

— Taisai kuris .parduoda., 
apsieis ir su viena alkia, bet ta
sai kuris perka, turi turėt dvi

tapsta 
pilnai pasitikejas. Vieton ne-1 piliecziais svetimos szalies bet 
tinkamu liudininku dabar, ga-j nori atgauti Amerikoniszka

atneszti tosios ramybes.
Žinoma, garsei tojo paliepi

mo neiszdave, 'bijodamas idant 
ponia Plaktukiene neiszgirstu 
nes. poni meisteriene buvo pik
ta kaip velnio bobute nuo pa
ties. ryto.

— Siunta mano boba —- ne
reikė jos užkabinėti.

Istikruju!... boba kaip szesz- 
kas; karta jam net su karsztu 
prosu paleido in galva... Ho, 
ho! juk ir ji parėjo isz sziau- 
cziszko namo.

Kode.l ji buvo tokia pikta ?... 
Ba !... Priežasc^iu buvo kelios... 
ardžiausia,— ponas sziauczius 
sugryžo namon apie ketvirta 
valanda po pusiaunakti gerai 
užsitraukęs ir užmirszo par- 
neszti bobai puskvątierki na
mon ant jos apmalszinimo.

Tuopa kart sugryžo Ąndriu- 
kas per kuknia neszdamas po 
žiurstu ramybe del savo pono.

• • • • r n * ' ■ i' j ' ; ’

Vienu kvapu iszg-ere ponas 
meisteris, net jam, akyse suži
bėjo ir iszrode daug smagiau, 
imdamasis prie darbo. Ka tu
rėjo daryt! Vienas isz jo dar
bininku padekavojo už darba 
o Andriulius per szeszis mene
sius da neiszmoko nieko — tu
rėjo pats kalti.

Niisisžluostes burna su žiur
stu užklausė Andriuko:

— O ka ten mano boba vei
kia?

— Kaip tai, ponas meisteri?
— Kaip ėjai per kuknia, ar 

nemato sznapso?
— Žinoma kad ne, juk ne- 

sziau paslėpęs po žiurstu.
— Ar užteminai kad buvo 

pikta ?
— Gal balsei, praszau pono 

meisterio nes da nuo paties ry
to nieko neprakalbėjo ir man 
in kupra nejave... gal baisei 
inpykusi!

— Ka ji ten veikia, ar ma
tei ?

— Uigi pietus verda! O gal 
bus skanus nes maeziau kaip 
ant mėsos ka toki užliejo o gal 
perfumes...

— Kvaili! Perfumos ant 
mėsos nesi pila o gal pipiru!

Jau asz pipirus pažinstu nes 
tai buvo kas tekis isz mažos

dirbo net viskas ruko. ii
Prisiartino ant galo pietus.|* 

Meisteris .iszsria.ųbe zupe bet 
mėsos nejudino. Meisteriene į 
parode su pirsztn: it

.. .ir...
RASZYMO

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

— Acziu dusziuk, jau nega
liu.

— Ka negali ? Keptos mėsos 
nevalgysi ?.

‘‘SAULE’’
* MAHANOY CITY, PA.

¥

¥

nesvei-

— Žinoma! Kas geria lyg 
ketvirtai tai jau jnesmagu guo- 
gęje. Sėsk ir ėsk!

— A ežiu! Negaliu! Valgyk 
pati.

-T- Na, arjgi kas girdėjas apie 
toki kolera? Czia asz per visa 
ryta užsimuszineju idant tam 
naktiniam valkatai intikt, o 
tas bestija nenori valgyt !

— Meldžiu, valgyk pati!
Meisteriene pakiszo po no- 

sia visa bliuda Andriukui, ku
ris in deszimts minutu viską 
nurijo kaip iszalkes vilkas. Po
nia meisteriene verkę —- o 
meisteris iszbales lauke pabai
gos Andriuko, kada tasai nu
virs nuo suolo nžtrucintas!...

Kur tau. Andriukas tik lai
žėsi suvalgęs gardžius pietus...

Ant galo meisteris negalėjo .. t I . •
iszlaikyt smaukdamas:

■ — Ka tu ant tosios mėsos už- 
pylei isz aptiekos ?

Įima pristatyti naujus lindi-' pilietybe, jie gali sugryžti ad- pleczkutes, kaip isz aptiekos.
įlinkus.

Ypatingai reikalingas pa- nekvotiniiai 
tvarkymas lieczia kvotimą ku-J 
ri praszytojai turi iszlaikyti.1 
Dabar Komisijonierius Immi
gration and Naturalization tur 
ri teise nustatyti .kiek ir ka ap-j 
likantai turi žinoti. Kvotimai 
visur Ims vienodi, klausymai 
lies gyvenimo vieta, gera mo
ralini stovi, Jung. Valstija 
Konstitucija ir pan. dalykus..

Permainos instatyme, kurios 
lieczia mažameczius yra svar-'im<> 
bios. Viename atsitikime, Ame-p<asz^uos vie^on su 
rikos pilietis gali isz tėvynės 1941 m.

,. —Common Couiicil for Amer. Unityprasiszaliiiti sulaukės 18 . m. ;
amžiaus. Pirmiaus nebuvo ga-

in Jung. Valstijas kaipo 
immigrantai isz-. 

pildydami Immigracijos insta- 
tymus isz 1917 m. ir 1924 m.

Sulyg nesenei pravesto Atei
viu Registravimo Instatymo,' 
visi naujai atvykę immigran
tai. lures paduoti pirsztu-in- 
spaudas del identifikavimo ir 
rekordams. ,

Tik viena permaina padary
ta na'turalizavimo kainuose.

cėrtifikatas

Įlima to daryti pakol pilietis Skaitykite “Saule”

Bonas meisteris nieko neat
sake tik ėmėsi prie darbo bet 
guogeje sau mistino:

— Ka ji isz tos pleczkutes 
liejo? Hm! Szetonas nemie
ga. Gal boba isz kur dažinojo 
jog pas Mėndeli vakar buvo 
Katriute Sliviute ir jog jai už-, 
fundinau keliolika stikleliu, 
vyno... ,Velnei žino... Boba už-; 
vydi kaip kolera o apie taja; 
.Katriutę jau kelis kartus turės 
jau namie yelneva. () kad tai
sos kaiminkas velniai trenktu, 
isz kito galo miesto atnesza vi
sokius liežuvius! Kas-žin?

Savžines kirmėlė nedavinė
jo Plaktukui atsilsio.

— Naujojo kokius ten laszus

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

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

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

nr visos TRYS
KNYGUTES

‘‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
kuria pirkai aptiekoje! An
driukas mate.

— K a galėjo matyt? M ag 
gos užpyliau už 25 centus idant 
mesa butu gardesne. Bet tau 
szunesnuki neverta ta daryti! 
O tu velnio inpedi!

Boba vėla pradėjo žliumbi 
o meisteri net sziaucziszka ko
lera pagriebė isz piktumo!
— Ka tu psiakrevai man pa
sakojai apie kokia ten truciz- 
na? O tu prakeiktas ieliau!

Smakszt už kupros gizeli ir 
sumusze ji nęmielaszirdingai, 
rėkdamas:

— O tu toks! o tu szioks!
— Ponas meisteri, susimy

lėk, asz nieko nekalbėjau!
Dingo! Kepta mesa jau ne- 

sugryžo o ponas meisteris ne 
tik ka gavo keptu velniu nuo 
meisterienes bet da turėjo ken- 
sti gurguliavima pilve visa 
diena.

— Be žmonių negalima ap
sieit, kurie mums nuolatos ro
dytu ant dalyku, kuriuos ir be 
ju matome.

— Tieji kurie geidžia pra
leisti smagei ir ramei laika na
mie, tegul skaito laikrasz'ti 
“Saude,” kuris juos p ra links- 
mys visame.

“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.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiem? ‘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.____  1 ' »

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauais Graboriua

:: Gabiausias Balsamuotojaa t:
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam 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 pagialbip.inke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CFfY; 516 W. Spruce Si.

Bęll Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J



r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Po nekuriam laikui, iszau-
szu.s, keliauninkai nepcrtoli 
nužvelgė sauszemi. Vėl visi 
trys rankas augsztyn pakele ir 
susimylejimo melde, kad isz to 
pavojaus kokiu nors budu ga
lėtu laimingai iszsigelbeti. Ta
cziaus privalėjo visiszkai lau
kiniam elementui pasiduoti. 
Jie laiveliu nemokėjo valdyti 
o kad butu ir mokėja tai kas 
jiems isz to, kad neturėjo nei 
irklo, nei jokio kito panaszaus 
instrumento. Vejas laiveli kas 
kartas kranto linkon vis stū
mė. Jau arti prie kranto buvo. 
Tuo tarpu mato didžia vilui, 
kaipo kaina priesz juos atei- 
nanezia: visi ant syk, tarsi, nu
mirė, mirties prakaitas ju.
veidus apipylė. Artinasi toji 
baisi vilnis, apsiaubia ju visa 
laiveli, užlieja visus tris kelei
vius ir paskui su visu smarku
mu juos ant kranto iszmeta.

Tai tas ju buvo tikriausias 
iszsigialbejimas.

Ilgokas laikas praslinko, ko-1 
laik mus tie trys keleiviai po 
tam atsitikimui spėkas atga
vo. Neapsakomai jie persigan
do nes mirtis priesz ju akis szo- 
k in ėjo.

Vilnies pastūmimas buvo 
per daug smarkus; jie mane 
jog czionai turės pražūti. Galop 
matydami jog atsiranda prie 
neapmatomo vandens kraszto, 
kožnas Dievui už iszgelbejima 
nuo mirties dekavojo. Juk ma
riu vanduo buvo rustus; galė
jo vilnys juos ant syk praryti 
ir butu su tuom viskas užsibai- 
'gia Kas atsitiko su visais ki- 
Uiią ^keleiviais, jie nieko neži
nojo. Jie jaute esanti perdaug 
silpni. Badas taipgi jau nemie- 
laszirdingai kankino. Ir ka to
kiam padėjime turėjo pradėti? 
Netrukus priesz save pamate 
placzias lygias lankas ir der
lingas dirvas; taipgi ir me
džius su puikiais vaisiais; to
liaus pamate krumus vynuogių 
— visomis pusėmis ant lauku 
kvietkos tik žydėjo. Da toliaus 
nužvelgė puikuji miestą, susi
dedanti isz gražiu namu. Pri
siskynė visokiu vaisiu, soeziai 
pavalgė ir, valanda atsilseja, 
nusidavė miestan.

Prie pat miesto jie pamate 
didžia iszmuryta stovyla, prie 
kurios aplinkui žmones suki
nėjosi. Žmones keistai buvo 
apsirėdė. Jie aplinkui stovyla 
kartais taip sau ramiai vaiksz- 
cziojo o kartais linksmai szo- 
kinejo. Keliu, instrumentu 
Skambėjimai su susirinkusiu 
kliksmu ore maiszesi. Stovyla 
isz dalies buvo auksine ir per 
dvylika sykiu už vidutinio vy
ro ugi augsztesne. Visa stovy
la nuo apaezios iki virszui bu
vo visokiais vainikais papuosz- 
ta.

— Dieve, mums padėkle! — 
tarė Liudvikas, — tas viskas 
ka priesz save matom, mums 
aiszkina jog atsirandam stab
meldžiu kraszte. Klausiu da
bar jus, kas dabar mus su tu 
žmonių paproeziais supažin- 
dis, kas mums pasakys, kaip 
mes su jais privalom apsi- 
vaikszczioti, kad kokiu nors 
budu nesuklysti ir vėl in pavo
ju neinpulti?

Ir artindamiesi kaskartas 
vis areziau prie susirinkusiu, 
aiszkiai galėjo girdėti iszreisz- 
kimus: Upupachu! Upupachu!

Nusiminė, keleiviai prisiar- 

tine sustojo ir lauke tos keis
tos regyklos Užbaigos.

Tuotarpu tarp stabmeldžiu 
užgimė didis sumiszimas ir 
akies mirksnyje keleivius ap
stojo. Paskui aplink juos pra
dėjo szokineti ir davė ženklą 
kad su anais sykiu eitu mies
tan.

Musu keleiviai tuojaus isz 
ju pasielgimo suprato jog stab
meldžiai ant ju už apvaiksz- 
cziojimo pertraukimą rūstino 
si. Juk tai stovyla Upupachu 
buvo ju dievaieziu. Stabmel
džiu norui turėjo pasiduoti.

Ant galo atvyko miestan. 
Stabmeldžiai priesz puikuji 
narna ramiai sustojo. Du apsi
ginklavusiu vyru keleivius in 
nama invede. Paskui juos pa
ėmė kiti ir nuvedė in kita kam
barį, liepe ramiai užsilaikyti 
ir laukti tolesnio prisakymo. 
Vargszai draugai sėdėdami 
vienas in antra baimėj žiūrėjo
si nežinodami kas su jais da
bar gales atsitikti.

V.
Karalius Ulin.

Po nekuriam laikui in. kam
barį, kur tie trys keleiviai sė
dėjo, inejo vyras puikiomis ir 
brangiomis drapanomis apsi
rėdęs. Tasai vyras jiems aisz- 
kino jog jie atsiranda pas ka
ralių Ulin, kuriam turi iszduo- 
ti skaitliu isz savo pasielgimo 
sulyg didžiojo Upupacho, ka
dangi jie apkaltinti už neati- 
davima jam prigulinczios gar
bes, kokioms jis yra vertas. Tok
sai prasižengimas paantrino 
jiems mirties bausme paskui 
save gabena. Trys keleiviai vi
su kurnu ifez baimes pradėjo 
drebėti o vyras jiems prisakė 
tuojaus paskui ji eiti. Atėjo in 
didžia sale. Isz baimes nežino
jo in kuria puse žiūrėti. Sale 
buvo pilna visokiu turtu. Vis
kas nuo aukso, sidabro ir bran
giu akmenų blizgėjo. Gale sa
les buvo platforma, ant kurios 
stovėjo auksine kede. Toje ke- 
deje sėdėjo jau gana metuose 
pabuvusi ypata. Ant jos galvos 
blizgėjo aukso vainikas. Tai 
buvo karalius Ulin. Abiem pu
sėm kėdės stovėjo daugybe 
vyru ir moterų brangiomis 
sukniomis apsirėdžiusiu. Prie 
pat karaliaus stovėjo vertėjas. 
Tyla da ilgai vieszpatavo, ant' 
galo karalius Ulin prabilo nuo 
sosto in visus susirinkusius:

— Nuoamžinas Upupachu 
lai bus visuomet su mumis.

Visi susirinkusieji ant tu žo
džiu net iki grindų pasiklonio- 
jo.

Paskui keleiviams liepe prie 
sosto areziau prisiartinti ir ka
ralius aniems tarė:

— Sakyki t, kas do priežastis 
jus ant szios musu salos atvi
jo? __ -

— Malonus vieszpatie! — ta
re Liudvikas, ženges pora 
žingsniu artyn, — turėk ant 
musu mielaszirdyste, musu lai
vas nuo didžios juriu audros 
susidaužė, tuokart mes laive
liu jeszkojom pagialbos. Jau 
mislijom vilnyse pražūsim, li
kom be jausmu, tacziaus po tu 
baimių iszbudom ir pamatėm 
jog raudamės ant mariu krasz
to. Badas mus pradėjo labai 
kankinti, todėl pasiruszem eiti 
kokio nors valgio jeszkoti; lei
domės tolyn. Manėm jog szia- 
mc svetimame kraszte sura
sim žmones, turinezius ant ne-

laimingu susimylejima, kurie, 
mums duotu kokia nors prie
glauda, kolei nesurastum b'udoį 
del pargryžimo arba del toles
nes keliones. Su ta tai viena 
mislimi ir atvykom pas tave, 
didis karaliau!

— O su kokiu tikslu keliau
jate? — užklausė karalius.

— Esame senose dalyse že
mes, — atsake Liudvikas, — 
tai pagerinimui savo būvio ke
liaujam in Amerika.

■ Ir tarė karalius toliausi
— Tegul isz ju kožnas pasa

kys savo gimtinio kraszto vie
ta ir savo užsiėmimus.

Ant tu žodžiu Liudvikas at- ■ 
sake:

— Paeinu isz Zamborszto
miestelio, gulinezio ant upes 
Beno kranto. Mano tėvas ma
ne iszmokino sliesorystes. Tė
vas norints varge gyvena bet 
yra labai teisingas žmogus. 
Nuo ryto iki vakarui prie savo 
varstoto dirba ir niekuomet ant 
savo likimo nesirustina. Visuo
met esti linksmas ir niekam su 
nieku nesiskundė.

— O asz, — atsiliepė Žydas 
Jusuf, — paeinu isz Kneitvor- 
to, Anglijoj. Man paaugus, 
mane tėvas atidavė pas viena 
juostu audimo amatninka, ku
ris pagal savo iszgaL mane to 
amato iszmokino.

— Asz-gi, didis vieszpatie,
— kalbėjo Turkas Zebit,—gi
miau mieste Szebas, Azijoj. 
Mano tėvas mane ant pirklio 
iszmokino ir jau moku tiek, 
kiek tam darbui reikalaujas. 
Užbaigus mokslus, mane tėvas 
iszsiunte svietan kad pažin- 
cziau žmones, ju gyvenimą ir 
visu tautu visokius paproezius. 
Su tuo tikslu pasiruosziau 
taipgi ir Amerikoniszkus kra- 
sztus aplankyti.

Karalius a'sztriąi in keleivius 
pasižiurėjas tarė:

— Sztai esate ant karaliaus 
Ulino salos. Karalius Ulin su 
visais savo gyventojais iszpa- 
žinsta ir garbina Upupacha, 
kaipo augszcziausia dvasia, 
kurios mes visi esame pavaldi
niais. Neatidaivet Upupachui 
prigulinczios guodones ir gar
bes, paniekinot jo dieviszka 
paveiksią ir ji užrustinot. Da
bar Upupachas ir ant musu 
rustinasi; toksai, pasielgimas 
reikalauja atlyginimo; žinot, 
jog visi už panaszius prasižen
gimus esti mirtimi baudžiami.
— Tai-gi dabar jus klausiu, no
rėdami iszsiteisinti, ka turit sa
kyti?

— Vieszpatie! — prabilo 
Liudvikais, — visuomet jusu 
paproezius ir tikėjimą priva
lom guodotų bet szirdingai isz- 
pažinstam jog nieko apie jusu 
augszcziausia ir nuoamžina 
Upupacha nežinom, pertai ir 
apie visokias jo szlovei aukas 
nieko nesuprantam. Turėk per
tai, karaliau, ant musu nežines 
susimylejima!

— Kaip tai, — tarė nusiste
bėjas karalius, — kad nežinot 
nuoamžino Upupacho ir neži- 
'not kokiu budu ji garbinti, tai 
in ka-gi tikit? Ka sprendžia! 
apie žmogų ir jo ant szios že
mes nutarimus ? Ir kas su jums 
atsitiks, jeigu jums jusu kojos 
nenorės kada norints tarnau
ti o taip-gi ir dvasia atsisakys 
nuo paklusnumo?

— Vieszpatie! —
' Liudvikas, — kad mano kūpąs

Sesuo Panamos
Konsulo

Pana Josefita Arias, sesuo 
prezidento Arnulfo Arias, 
isz Panamos, ana diena atke
liavo drauge su savo broliu 
kuris užims savo dinsta kai
po general-konsulis isz Pa
namos. ' > 

numirs ir pavits in dulkes, tu
riu vilti su Dievu gyventi ir isz 
Jo regėjimo naudotis laime ku
ri už viską yra brangiausia..

— Tikiu, vieszpatie, — tarė 
Žydas Jusuf, — jog jeigu asz 
pagal Jehovos instatus ir pra- 
naszu mokslo gyvensiu, po mir
ties nueisiu prie Abrahomo so
sto ir su savo tėvais amžinai 
laimingas busiu!

— Kada mano dienos czionai 
pasibaigs — tarė Turkas, 
persikelsiu in rojų kur atrasiu 
didžiausias musu didžiųjų pra- 
naszu pažadėtas iszkilmybes. 
Allah’as su savo pranaszu te
gul visuomet bus su mumis.

Visokį svetimžemiu iszsita- 
rimai karaliui labai daug keb
lumo pagimdė.. Jis jokiu budu 
negalėjo suprasti ka. tas viskas 
ženklintu todėl netrukus vela 
prabilo:

— Patemijau jusu kalboj di
džia nelygybe. Norecziau žino
ti, ka tas viskas ženklintu? Tu 
kalbi apie Dieva, tu apie Jeho
va o tu apie Allaha o juk su 
Upupachu amžinai galėsim gy
venti. Tenai turtingas bus tur
tingu, vargszas varguoliu o 
vergas vergu. Tokis yra musu 
tikėjimas.

— Maloningas karaliau, — 
atsake Liudvikas, '— nesirus- 
tink ant musu jeigu musu tikė
jimas yra visokeriopas. Ana
pus mariu labai daug žmonių 
gyvena. Nusiduok o persitik
rinsi jog kožnas tikėjimas re
miasi ant savo pamatu; vienos 
tautos tiki taip o kitos kitaip.

Karalius tylėjo ir maustė ir 
visas susirinkimas tyloj sken
do. Ant galo karalius davė 
ženklą kad keleivius in seno- 
viszka kambarį nuvestu. Pas
kui jiems atnesze visokiu val
giu ir gerymu. Keleiviai būda-' 
mi alkanais su noru jiems at- 
nesztus valgius valgė, tacziaus 
be paliovos mislijo apie savo 
likimą. Bet ka jie galėjo pra
dėt? Vistiek savo likimui pri
valėjo pasiduoti.

(TOLIAUS BUS)

Geri Pamokinimaiv ■ *■ e « r r f ? .*
—į— Baiminga meile ne yra 

teisinga.
— Auguole galima pažyt 

pagal josios sėkla — panaszei 
ir su žmogum.

— Grieku iszmokstame be t < .. r : . . .
mokytojaus. . •

— Tikriauses kelias in gar
be vra mirtis.

baugiausia klaidu savo 
gyvenime papildo drukoriius.

atsakei — Beda jaigu viena avis 
turi septynis piemenis.

Nesenei Bostone buvau, 
In South Side nuvažiavau, 

Ten naujienų daug iszgirdau,
Ir ant stiklelio nuėjau.

Lietuviu daug, bet man ne
patiko, 

Neduocziau už juos ne skatiko, 
Patogios butu ten mergicos,
Kad truputi suszukuotu sau 

cziuprinas,
O priek tam truputi kvailos, 

Priek tam ir ne blaivos.
Kitos vėla rauplėtos,

O nekurios ir kuprotos, 
Kaip tik kokis jaunikis 

atsiranda, 
Visokias priežastis tuoj 

iszranda.
Galvas su puodais daužo, 
Priek tam da. ir apšmeižia, 

Paniekina visaip, 
Nenori ju kitaip,

Tik su maiszu pinigu, 
Kad ir neturėtu smegenų.

Geriau apsimalszykit, 
Jeigu manės neklausysit,

Už tai atsakysi!,
Tai jums tikrai kalbu, 

Ir apie tai isz laik skelbiu.

Netoli nuo Pottsvilles, 
Randasi kelios pasiutėlės, 

Kurioms tik guzule apeina, 
borybe joms visai neapeina.
Vai mergicos, gana jau, 

Nemažai nusistebėjau, 
Net man szlyksztu pasidarė, 
Kad su Graikais susitarė, 

Bambileis naktimis trankosi, 
Po rodhauzes lankosi, 

■Neapeina joms dorybe, 
Tik mislina apie niekybe. 
Da karta in fenais pribusiu, 
Ant visu niekszu užklupsiu,
Ba jau didelis laikas 

susivaldyt,
Gerai savo griekus apsvarstyt. 

Duosiu ir bobelėms, 
Ir toms mergelėms,

Kad net viskas dulkes, 
Tos pasileidia baisybes.

Namo važiuodama, 
Aplaikiau staigai tiligrama, 

Kad sustot Koldelyje, 
Mažam miestelyje.
Ir isztikro iszlipau, 

Tuoj in miesteli nuėjau,
Kriokimą iszgirdau, 

Net baisei persigandau. 
Pro grinezia praeidama, 

Iszgirdau baisu baladojima,
Prie lango sustojau, 
Pasislėpus stovėjau.

Ladkiau kas ežia bus, 
Bobele gulėjo ■ apsivėlus, 
Prie stalo kitos stovėjo, 

Paintuke aplinkui apeitinejo.
Kaip varnos visos klegėjo, 

Ant kojų nepastovėjo, 
Viena norėjo atsikelti,

Bet kojų negalėjo pakelti, 
Ant grindų sugriuvo,

Kraujais pasriuvo, 
Pradėjo baisei stenėti,

Jau daugiau negalėjo regeti.
Žinau ir daugiau,

Bet pribusiu vėliau, 
Pravardes visu iszduosiu,
Per naktis nemiegosiu, 

Pakol visu neapmalszysiu, 
Ir bobelių nesuvaldysiu.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

1 ŽIOGUS IR MIRTIS ■> j

MOGUS eina, lauku ir žiuri 
jog prie tako sėdi Mirtis!

— Kur eini, Dievo žmogau ? 
r— In dirva, pietus 'darbinin

kams neszu.
— Lukterk, — sako Mirtis, — 

asz del tavo gyvybes ežia esu. 
| Atėjo eile tau, turiu Vieszpa- 
• ežiui Dievui tave pristatyt.

-— Ka-gi, jeigu eile, tai te
būna ir taip. Likimui neatsi
spirsi! Bet kelias musu ilgas — 
iirildme ir papietaukime.

Susėdo. Žmogus padėjo to- 
rielkas, iszriszo duonos, pripy
lė barszcziu. Pasrėbė barszcziu 
stvėrėsi mėsos ir viską iki tru
pinio suvalgė.

Žmogus atsistojo, apsidairė 
jn visas puses, puolė ant keliu 
ir karsztai pasimeldęs Dievui duszia.
tarė:

— Gali dabar mane marinti, 
jeigu eile atėjo. Pasiruoszes 
esiu isžduoti Aukszcziausiam 
visu darbu apyskaita. Vis tik 
manau kad per anksti esiu pa- 
szauktas mirti. Augu in pat 
geriausias žmogaus pajiegas 
ir gyvenimas man taip patin
ka.

Mirtis' smagiai nusijuokė iri 
sugniaužta kumszti ir sako: 
, Senei asz ragavau tokius pie
tus kokeis tu mane pavieszinai. 
Sztai tau penkesdeszimts metu 
liuosybes — eik ir gyvenk. 
Praeis penkesdeszimts metu, 
asz vela ateisiu ir tave paim
siu.

— Acziu tau, bekrauja esy
be.

Ir nuėjo žmogus pas savo 
sZeimininka. Saule szvieczia, . . ., , ’• szyipso stacziai veidan, pauksz- 
teliai cziuiliba, giesta, gėlės žy
di ir supasi. Žmogui da links
miau, da gražiau visa iszrodo.

— Girdi, szeimininke, asz 
noriu Itavo dukterį vesti.

— Vesk, jeigu ji tekes.
Apsivedė. Nuo tos dienos ūke 

dar spareziau eme kilti. Svir
nuose aruodai brasZkejo nuo 
gerybių, štoniose žvenge žir
gai. Visame matėsi Dievo pa
laima. Pagyveno taip metus, 
dvejiis — seniai mirė. Liko jis 
ir jauna pati. Susilaukė vaiku 
kurie augo, brendo, vede ir te
kėjo. Penkesdeszimts metu 
kaip matai praėjo ir Mirtis ve
la altejo pas ji:

— Na, rengkis, laikas tau 
mirti.

Iszsigando žmogus, sudrėbė
jo ir pravirko, tarsi kūdikis: 
— O Mirtie, mano Mirtie! Kaip 
gera gyventi! Visko pas mane 
pilna: ir turtu ir laimes ir ge
ru žmonių pagarbos netrūksta. 
Palauk, nemarink manes... pa
sigailėk!

— 0 gal marinti...
Ir juokais pasileido nelaboji 

Mirtis, kvenkszczia aki pri
merkdama.

— Palauk, pasigailėk!
— Na, gyvenk, jeigu mirti 

nenori. Beit žiūrėk, dabar jau 
greit neateisiu.

Atsisveikino ir isznyko.
Ir vela jis gyveno, Iszmire 

vaikai, vede ir tekejo anūkai o 
jis vis gyvena ir .gyvena. Pa
seno, iszdžiuvo, kai žagaras. 
Eina, tai vejas lanksto, rankos 
dreba, akys aszarom nueje, au
sys užkurtę. Žmones, net patys 
artimiausi pradėjo nekensti ir 
bodėtis.

Žmogus pradėjo szauktis, 
maldauti Dievo:

— Vieszpatie, valdove ma
no! — už ka amžinu gyvenimu 
mane užkeikei. Sunku man ne
mirtingam. Viskam skiri eile,

paimk ir mane, kaip iszvangw- 
si ir prilenkta prie -žemes.

— Matai, kalbėjo Dievas in 
Mirti, — visa laika szis nera
mus tvarinys sieke prie nemir
tingumo. Įrpasiekė jo. Bet kaip 
atsibodo juo. Suriku man su 
žmonėmis net patys nežino ko 
nori. Eik ir iszpildyk savo prie
derme.

Aliojo Mirtis pas žmogų o szis 
jau ir verkti nebeinstengia. 
Tik kvenkszczia kaž-ka po no- 
sia. Pajuto jis klirti, kaip tikra 
motina apsidžiaugė.

— Mirtie mano! kam tu ma
ne apleidai? Kaip saules, tavęs 
pasiilgau. Nuimk nuo manos 
Dievo bausme...

Ir žmogus atidavė Dievui

— Miestais Detroitas kas 
minuta iszdirba po deszimts 
automobiliu diena ir nakti.

— Rusija paskerdžia po 17 
kiaulių kas minuta, kad isz ju 
kailio padirbti czeveryku po 
25 poras kas minuta.

—• Amerikas. pargabena isz 
Kinu kas minuta už doleri fa- 
jerverku.

LABAI GRAŽUS
LINKĖJIMAI DEL

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu d 
buvo Lie 
kalboje i 
site u“ 
dinti! 
jumis pi 
tiks pai 
te savo 
gams. 
viena;3
arba 20 už $1.00 su Konvertoms ! 
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE 

DABAR PRIESZ LAIKA !
■ v • ________ - 'i

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 laiszka.
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o--

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

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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuezia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabas vyra*. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onnka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentčlrite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų Įr šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Paih-Expelleriu. Šis sensacingas lihi- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.



Hmm em,

Žinios Vietines
n

Po Roosevelto
Rinkimu

— Rozalija Vizgirdžiute, 
dukrele ponstvos Jonu Urbo
nu, 619 W. Centre uly., turėjo 
operacija ant pendesaitis Lo
cust Mountain ligonbuteje. Jos 
padėjimas yra sveikesnis ir ne- 
užilgio sugryž namo;

— Ponstva Jonai Doczkai, 
327 W. Pine uly., apvaikszczio- 
jo, Nedėlioję, savo 25 metines 
sidabrines atmintis vedusio 
gyvenimo. Gimines ir pažinsta- 
mi linkėjo jaunavedžiams svei
katos ir sulaukti auksinio ju- 
bilejaus.

— Utarninko vakara pri
snigo keli colei sniego. Turėsi
mo tikra Dekavones Diena.

— Szv. Fidelio Vokiszka 
parapija apvaiksztines savo 
75-ta jubileju nuo kada likos 
uždėta mieste. Buvusis kuni
gas Hammeke laikys pamal
das kaipo ir daug svetimu ku
nigu dalyvaus tame apvaiksz- 
cziojime. Tebyriu prabasz- 
ežium yra kunigas Charles F. 
Keller, gimęs ir užaugės musu 
mieste.

—■ Nežinomi vagys i nsi ga
vo in patogumo parlora Helen 
5 r Comny, ant 129 W. Centre 
luly., bet nieko tnepaeme nes li
kos nubaidyti. Palicija tyrine- 
įja ir jesz'ko plesziku.

SHENANDOAH, PA.

—■ Jurgutis Kurpovicz nuo 
Heights, likos sužeistas per 
automobiliu ir randasi vietinė
je ligonbuteje.

— Aleksas Kvedaras likos 
sužeistas automobiliaus nelai
mėje. Jo motere tame laike va
re maszina artimoje Tuscaro
ra.

— Petras Vernelis likos su
žeistas prie Knickerbocker ka
syklų kada jis taiso karuka. 
Randasi Locust Mountain li
gonbuteje.

— Franas Suickis, 43 me
tu, isz Brandonvilles, likos 
skaudžiai sužeistas laike dar
bo Knickerbocker kasyklų ir 
gydosi vietinėje ligonbuteje. 
Suickis yra senu kareiviu isz 
Svietines Kares, buvo paimtas 
per Vokieczius in nelaisve isz 
kurios vėliaus giliukningai 
pabėgo ir gavosi in Szvaicari- 
ja.

Girardville, Pa. — Juozas 
Laukaitis likos skaudžiai Su
žeistas anglinėje skylėje kurio
je iszkasinejo anglis. Sužeistą
jį nuveže in Ashland© ligonbu- 
te ant gydymo.

Sūdąs pa-Pottsville, Pa.
vėlino Sieliai Bernackiutei isz 
.Union Township, permainyti 
savo pravarde ant Stella 
Bėrus. Mergina sako kad tai 
bus lengvesne pravarde ant 
isztarimo jos profesijoj nes ji 
yra dažiuretoja ligoniu—nor- 
se New Yorko ligonbuteje.

Braddock, Pa. f Gerai žino
mas czionaitinis gyventojas, 
Aleksandra Lesczinskas, mirė 
McKeesport ligonbuteje isz 
priežasties mirtino sužeidimo 
per automobiliu, sirgdamas 
per szeszes sanvaites. Velionis 
gimė Lietuvoje, Suvalkų gu
bernijoj, Krokelaukio parapi
joj, Anginyku kaimo. Paliko 
nubudime savo paczia Teofile, 
po tėvais Jeniniute, tris sūnūs 
ir viena dukrele. Velionis gy
veno ant 574 Stokes Avenue.

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

Bell Telefono Numetąs 78
620 W. Centre St. Matanoy City
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New Yorkas žymiai apvaik- . 
sztinejo iszrinkima Roose
velto ant prezidehto trecziu 
kartu. Sztai parodo kelis vy
rukus kurie linksmai apvaik- 
szcziojo taji vakara po rinki
mu.

Seniauses Skaitytojas 
“Saules” - Skaito Jau 

Per 52 Metus!

Guodotinas Ižduotojau “Sau
les”: — Prišiuncziu tamis- 
toms užmokesti ant viso meto 
už laikraszti “Saule” kuria 
jau skaitau 52 metus ir gal es
mių vienas isz pirmutiniu jusu 
skaitytoju. Vėliname jums kad 
jums Dievas ilgai užlaikytu 
ant szio svieto ir leidinėt to
linus laikraszti “Saule” kuri 
yra viena isz geriausiu laik- 
raszcziu Amerikoj. Su pagar
ba jusu seniauses skaitytojas,

M. SMELSTORIUS, 
isz Maryville, 111.

Nuo redaktoriaus: — Acziu 
senas drauge už gerus velini- 
mus ir kad tave Dievas užlai
kytu sveiku ir gyvu nes mažai 
randasi jau musu senu draugu 
kurie prigialbejo mums prie 
leidimo laikraszczio.

BESZIRDE
MOCZEKA

MOCZEKA AUGINO SIERA- 
TELE TVARTE; ANT JOS 
KŪNO RADOSI SZIMTAI 

SZASZU.

St, Claude, Minn. — Palici
ja užėjo ant nepaprasto pasiel
gimo moczekos su savo dvyli
kos metu senumo podukre Bea- 
tricija kuria rado paprastam 
tvarte kuria
laike ten per asztuonis metus. 

nedora moczeka

Mergaite norints turi dvyli
ka metu bet iszrodo kaip pen
kių metu ir galėjo atsakinėt 
tiktai ant papraseziausiu už- 
klausymu. Pasakė ji buk nuo 
kada atsimena tai gyveno tvar
te 6 valgi jai padavinėjo per 
groteles. Kaimynai liudijo buk 
mergaites valgis buvo tik tas 
ka moezekai nupuolė nuo bur
nos o gailedamiesi mergaites 
kaimynai duodavo jai pieną ir 
kitoki valgi ir negalėdami in 
tai žiūrėti tolinus, pranesze 
apie tai palicijai. Moczeka 
aiszkinosi buk patalpino mer
gaite in tvarta tik taja diena 
idant ji ten siaustu bet sudžia

kitaip apie tai maustė ir paso
dino moczeka ant penkių metu 
in kalėjimą nes jeigu dvylikos 
metu mergaite iszrodo kaip 
penkių metu tai ji negalėjo 
taip persimainyt in viena die
na. Sieratele sake buk gulėjo 
aut meszlo, jokio žmogaus ne
matydavo ir nekalbėjo su nie- 
kuoni. Ant mergaites kūno ra
dosi szimtai szaszu ir keli ga
na dideli žaidulei ant galvos ir 

įpecziu kas parode buk mergai- 
jte likos skaudžiai sumuszta. 
I Savo tėvo nepažinojo bet kai- 
jmynai sake buk jis mirė tuoj 
po apsipaeziavimui su antra 

' paczia. Nekurie mano buk toji 
j ragana gal ji nužudė ir paslėpė 
1 jo knna.

-- *--

i L. TRASKAUSKAS
j LIETUVISZKAS GRABORIUS

Jusu Akys Dirba Kožna Valanda 
Kada Nemiegate . . .

APSAUGOKITE JAS!
Neduokite jusu akims pražudyti taja szvie

sa per bloga apszvietima. Bukite malonus del 
savo akiu, jusu didžiausiam turtui. Naudokite 
gera szviesa, I.E.S. lempas del skaitymo, siu
vimo ir kitokius darbus 
lampos szviesos.

kuriuos dirbate prie

Pirmutinis pataisymas pagal naujausio 
budo szviesos jusu kuknioje yra apszvietimas. 
Tieji naujo budo Adaptor fiksczerei ne tik yra 
padirbti del kuknios bet kur tik gera szviesa 
yra reikalinga del kožno kambario jusu na
muose. Nereikia intaisyti naujus dratus, gali
ma juos insukti in jusu senus fiksczerius, tik 
su pasukimu rankos.

Tosios lampukes yra taip lengva užkabinti 
ant sienos kaip pakabint paveiksią. . bile kur. . 
kurios duoda jums gera szviesa kur tik jos pa
reikalausite. Yra ju visokiu budu ir visokio pa
dirbimo, kokiu tik sau vėlinsite iszrinkti. Su 
visokeis papuoszimais del jusu kambariu kurie 
jums duoda geresne szviesa o prekes yra labai 
žemos.
Pasimatykite su jusu sztorninku kuris parduo

da visokius elektrikinius intaisus arba pas
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT 

KOMPANIJA.

.? - •-*Ai*.;
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Tamaqua, Pa. — Stasys Sa-| 
dauskas, isz Mary d, likos pa
smauktas per drafto taryba ant 
iszsiaiszkinimo del ko ne stojo 
ant egzamino registruotu ka-l 
reiviu. Už ‘toki prasižengimą ( 
bus nubaustas. I

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
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.

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

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

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
fa is, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk/tumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; 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, api® 
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
pinusi 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 šu
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................. 35c

Ne 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 iGzbaininku. 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. ■'24 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

“Saule” Smagiauses 
Laikrasztis!

Guodotina redakcija:—
Acziu jums kad nesulaikete 

man laikraszti ir su sziuom 
laiszku prišiuncziu užmokesti 
ant viso meto kaipo ir pinigus 
del Sapnoriaus. Asz myliu la
bai skaityti “Saule” nes tai 
man smagiauses laikrasztis isz 
kurio turiu didele nauda. Ma
no paeziule taipgi myli skaityt 
“Saule” už ka jums siunezia 
szirdinga padėka. Lieku su pa
garba, jusu skaitytojas,

JONAS HAMBRAUSKAS 
isz Pittston, Pa.

Senukas Vis Skaito 
“Saule!”

Gerbiamas leidėjau:—
Prišiuncziu jums nors ant 

puses meto už,mokesti už “Sau
le” nes be jos negaliu apsieiti

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 brolel 
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; Tamsų- 
nvs prigauna. 58 puslapiu........15«

No. 132 Trys istorijos apie A.1 
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 Keturios 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 naktį.. 
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 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.........15e

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 n- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................  15e

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizpola; Didis klastoris. 46 
puslapiu ......................................... 15c

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
P'o. Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszka 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus da.igiszkus 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 iv 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. '105 puslapiu.........25e

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

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

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. Kodėl 
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 Sunut 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus. . . . ........... .... .. . 15e

No. 168 Devynios istorijos, so 
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 pu!- 
ku skaitymu. Apie 100 pus...,.25«

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; Pasital- 
sias prasižengėlis; Duktė m.vlkaker-* 
ežio. 121 puslapiu ...................... 25a

Ne. 171 Vieniolika puiku Ūtorį 
iu (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 mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai i» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslą 
Preke ............................................. 15®

“SAULE” 
Mahanoy City, Penna.

nes tai mano geriauses priete- 
lis. Jau baigiu 60 metu am
žiaus, buvau ant paszialpos tai 
neturėjau užtektinai pinigu 
kad atsilygint su skola. Lieku 
■su pagarba, jusu senas skaity
tojas “Saules,” JURGIS 
GRIGAITIS isž Wyoming, Pa.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Skaitykite “Saule”
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

gSZI BANKA YRA NARYS g

I
 Federal Reserve System J

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance i

Corporation 
---- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.MAHANOY CITY, PA. g

PONAI
BIZNIERIAI!

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

SIENINIUS
KALENDORIUS

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J 

MAHANOY CITY, PA.




