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ALIEN REGISTRATION DIVISION 
IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE 

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE 
WASHINGTON, D. C.

TEBELIEKA 20 DIENU
ATEIVIAMS REGISTRUOTIS!!!

63U Ateiviu Registravimas baigsis Gruodžio 
(Dec.) 26 d., ir visi nepili ecziai už nesiregistravima 
gali būti baudžiami pinigine bausme isz $1,000 — 
szeszis (6) menesius kalėjimu arba nubausti abiems 
bausmėms !

63F Visi ateiviai, 14 metu amžiaus ir daugiau, 
privalo asmeniszkai registruotis !

63?" Ateivius vaikus, neturinczius 14 metu am
žiaus, privalo užregistruoti ju tėvai ar globėjai!

6SU Ateiviai pacztuose registruojami. Nereik 
mokėti jokiu pinigu už ateiviu registravimą. Sau
gokitės nuo rakatieriu !

63F" Po užsiregistravimu, visi ateiviai, in pen
kias (5) dienas, privalo praneszti pakeitima ju pa
stovaus adreso. Reikia adreso pakeitima praneszti 
“Immigration and Naturalization Service, Wash
ington, D. C.” Tam tikslui blankos parūpinamos 
visuose pacztuose ! »

BAISI SKERDYNE
2,000 Užmuszti Rumunijoj; 
Naminėje Kareje; Daugiausia 
Žydu; Per Geležine Gvardija

31 UŽGRIAUTI
KASYKLOSE

BAISI EKSPLOZIJA ANGLIŲ KASYKLOJE 
KURI UŽGRIOVĖ 25 ANGLEKASIUS 

466 PĖDAS PO ŽEME

Yra Tai Antra Panaszi Nelaime Kasyklose 
Ohajuje In Laika Devynių Menesiu

Cadiz, Ohio. — Czionaitine- 
je anglių kasykloje Ohio ir 
Pennsylvania Coal Co., kuri 
yra viena isz giliausiu kasyk
lų czionais kurioje dirbo 130 
žmonių szioje dalyje kasyklų 
kilo baisi eksplozija gazo, už
griaudama gyvus 31 angle- 
kasiusjkaip girdėt, visi negyvi. 
Darbininkai ju jeszko bet per 
itanku nukritimą akmens ir 
Įangliu, darbas eina sunkei ir 
pavojingai.

Szioji kasykla yra intaisyta 
pagal naujausia ir saugiausia 
būda kurioje dirba kas diena 
(apie 500 darbininku ir yra ket
virta didžiausia kasykla Oha- 
įjuje. Isz kokios priežasties eks

Isz Amerikos
NEGALIMA

SIUNSTI DOVANU 
! 1N LIETUVA

AR LENKIJA, ANT 
KALĖDŲ.

i: --------
Washington, D. 'C. — Pacz- 

ifas apgarsino ana diena kad in 
39 Europiszkus sklypus szimet 
negalima siunsti dovanu per 
paczta. Todėl ir in Lietuva ir 
Lenkija pacztas isz Amerikos 
nedaeis in tenais per visa laika 

plozija kilo tai inspektoriai da 
neisztyrinejo.

Yra tai antra panaszi nelai
me kasyklose Ohajuje in laika 
devynių menesiu. Pirmutinėje 
nelaimėje kuri atsitiko praeita 
Kovo menesi, žuvo net 72 dar
bininkai.

KITA BAISI EKSPLOZIJA.
Firestell, S. D. — Per eks

plozija daug dinamito kuris 
radosi kasyklose, likos už- 
musz'ti du darbininkai ir keli 
sužeisti. Darbininkai padėjo 
dinamito prie kalno su tikslu 
suardymu jo bet dinamitas tru
ko per greitai. Užmusztieji li
kos sudraskyti ant szmoteliu.

kada kare ten tensis.
Didesne dalis paczto yra 

siuncziama beveik aplinkui 
svietą. Pacztas eina in Kuba, 
Kanada, Meksika, Indija, Fin- 
landija.

Philadelphia, Pa. — Cramp 
laivu dirbtuve badai aplaikys 
paskola nuo czionaitiniu ban
ku, 15 milijonu doleriu ant 
pradėjimo savo dirbtuves kuri 
buvo sustojus koki tai laika 
nes aplaike kontrakta nuo val
džios ant pastatymo laivu už 
106 milijonus doleriu.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

KARALIUS Southampton Bom- 
MIKOLAS PABĖGO barduotas Isz Naujo

Bukaresztas, Rumunija. — 
Trejuose miestuose Transylva- 
nijoj kilo tikra namine kare 
kuria šukele Geležine Gvardi
ja priesz kareivius ir Vokie- 
ežius. Skerdyne žmonių buvo 
baisi o ypatingai tenaitiniu 
gyvenaneziu Žydu kurie dau
giausia nukente. Generolas An
tonescu panaudojo net armo- 
tas priesz pasikelelius. Dau
giau kaip du tukstanezei žmo
nių nužudyta ir daug sužeista 
(ame pasikėlime.

Karalius Mikolas apleido 
Bukareszta ir kaip rodos nusi
davė in Jugoslavija nes ji ker- 
szino nužudymu. Visas jo pa- 
locius yra sergėtas per karei
vius kad ji insiutus myne ne- 
apiplesztu.

Jilava kalėjime praeita san- 
vaite Vokiecziai suszaude 64 
Rumuniszkus patrijotus ir po- 
litikiszkus veikėjus. Tarp nu- 
szautuju radosi buvusis Rumu- 
niszkas premjeras, generolas 
Argesanu.

Daugiau Vokiecziu In- 
ejo In Bukaresta;

Žudo Patrijotus
Bukareštas Rumunija. — 

Ana diena pribuvo daugiau 
Vokiszku kareiviu in czionais 
kurie apėmė visa valdžia su ge
ležine ranka ir lyg sziol jau 
iszžude apie szimta Rumunisz- 
ku patrijotu kurie pasiprieszi- 
no Vokiecziams. Tarp nužudy- 
turandasi ir buvusis ministe- 
ris George Argesanu. Visi ge
nerolai iszgirde baisia skerdy
ne savo draugu, atsisakė nuo 
tolimesnio tarnavimo kariuo
menėje.

KINAI ISZNESZE JA
PONU TRUKI IN 

PADANGES
400 KAREIVIU UŽMUSZTI.

Shanghai, Kinai. — Penki 
vagonai likos suteszkinti dina
mitu ant Shanghai—Nanking 
geležkelio o apie 400 Japonisz- 
ku kareiviu likos užmuszti ku
rie važiavo in Nankinga daly
vauti parodoje. Manoma kad 
ir Europiecziu radosi ant tojo 
trukia ir keli Amerikoniszki 
reporterei laikraszcziu.

London. — Vokiecziai vela 
bombardavo baisei miestą 
Southampton ir aplinkine, su
naikindami daugeli namu Ne
dėlios diena, tukstanezei žmo
nių pasiliko benameis, miestas 
dega keliose vietose. Anglikai 
paskandino du Vokiszkus lai
vus.

_______1------------ w

Brangiausia Kare Ko
kia Kada Buvo Ant

Svieto
Glascow, Szkotija. — Ang- 

liszkas iždininkas, lordas 
Kingsley Wood apreiszke czio
nais ant susirinkimo buk teby- 
re kare yra brangiausia svieto 
istorijoje nes Anglija iszdave 
kas diena ant vedimo kares po 
5,300,000 svaru (apie 21 mili
jonus doleriu) o in laika pas 
kutiniu 77 dienu iszduoda ant 
dienos po 9 milijonus svaru ar
ba 36 milijonus doleriu. Szia- 
dien eroplanai kasztuoja sep
tynis kartus daugiau ne kaip 
priesz kare kaipo ir visi kito
kį ginklai ant vedimo kares.

Finlandijos Preziden
tas Atsisakė Nuo

Dinsto!
Helsingfors, Finlandija. — 

Kvosti Kailio, Finlandijos 67 
metinis prezidentas, padekavo 
|už dinsta isz priežasties blogos 
sveikatas. Baironas Menner- 
heim likos prisiunstas isz Vo
kietijos užimti jo vieta.

Daug Sužeista Jugo
slavijoj Maiszatija

Zagrzeb, Jugoslavija.— Dau
gelis studentu likos sužeistais 
per szuvius, o apie 300 areszta- 
voti už dalyvas maiszatija su 
Kroetais czioiiaitiniam univer
sitete. Viena partija kuri lai
kosi Nazisltiui užklupo ant nariu 
Ukininkiszkos partijos, mesda
mi in juos pagalius ir plytas, 
po tam pradėjo szaudyt vieni 
in kitus. Policija apmalszino 
maisz'ti niūkūs.

Lydia Atkins isz Denver 
Colo., uždirba ant meto po 
6,000 doleriu pardavinėdama 
knygas.

* Eskimosu pioteres susi
laukia pirmo kūdikio, turėda
mos dvylika metu.

Italai Siunczia Daugiau 
Vaisko In Graikija
Rymas. — Italija nusiuntė 

daug vaisko in Pogradetza kad 
užbėgti Graiku užklupimus ir 
gavimosi in Albanija kuria 
Graikai pradeda apsiaubineti 
isz visu szaliu ir už keliu dienu 
ketina paimti sostapyle Tira
na.

7 Italiszki Laivai 
Paskandyti

London. — Anglikai ana 
diena paskandino septynis 
naujausius kariszkus Italisz- 
kus laivus, aplinkinėje salos 
Sardinijos. Angliszki lekioto- 
jai užlėkė ant j u netikėtai ir 
jie negalėjo gintis nuo staigios 
ugnies ir bombų.

V

Liverpulis Vela
Bombarduotas

London. — Vokiszki eropla
nai staigai užlėkė ant miesto 
Liverpool paleisdami ant jo 
daugybe bombų nuo kuriu di
dele dalis miesto užsidegė. Vo
kiecziai padare milžiniszkas 
bledes visoje aplinkinėje. Daug 
žmonių užmuszta tame užklu- 
pime.

Meksikonai Bombar
davo Akmenais Ame- 
rikoniszka Ambasada
■ Meksiko Miestais. — Policija 

thiirejo naudoti gazines bombas 
ant iszvaikinimo 500 mais'zti- 
ninku, kurie užklupo ant Ame- 
rikoniszkos ambasados kada 
ana diena atvažiavo naujai isz- 
rinktas Suvienytųjų Valstijų 
vice-prezidentas Wallace da
lyvauti inaguracijoj naujo 
Meksikoniszko prezidento, ge
nerolo Manuelo Avila Camacho 
kuris yra labai neapkenezia- 
mas per nekurtuos Meksikon- 
iszkus gyventojais. Insiutus 
myne szauke: “Szaliu su Su
vienytoms Valstijoms, kurios 
yra prieszingos Almazan.” 
Daugeli žmonių likos sužeista 
ir keli maisztininkai užmuszti. 
Policija turėjo panaudoti szu- 
viims ant apmalszinimo insiutu- 
sios mynios.

Atkinson, Nebr. — Keturi 
jauni žmones, sugryžtanti nuo 
szokio, sudege ant smert auto- 
mobiliaus nelaimėje kada ju 
karas susidūrė su dideliu tro- 
ku- . i . 1 . l. a k.

Anglikai Pribuna In Pagialba Graikams

Anglikai dalaike savo prižadejima ir pribuvo Grai
kams in pagialba kada pradėjo iszguiti Italus isz savo 
tėvynės. Angliku pagialba, j u ginklai ir eroplanai daug 
prisidėjo prie Graiku laimėjimo ir supliekimo Italu.

NORĖJO SUNU
ANT SZVENTES

GAVO NET TRIS !

New York. -— Robertas Ben
ton, agentas automobiliu isz- 
reiszke savo norą draugams 
buk geistu idant jo paeziule ji 
apdovanotu sunumi ant De- 
kavones Dienos. Garnys atlėkė 
taja diena palikdamas ne vie
na bet tris ant syk kurie svėrė 
daugiau kaip po penkis svarus 
kožnas. Dabar jo draugai ne
mažai isz jo .juokėsi. Robertas 
dabar kaso sau pakauszi, kaip 
iszmaitys tuos tris vaikus.

Nejautė Kad Buvo 
Perszautas

Hazleton, Pa. — Andrius 
Kupinievicz likos paszautas in 
galva trys menesiai adgal bet 
apie tai dažinojo tik kėlės die
nas adgal. Kada jis kasė dar
želyje trys menesiai adgal, pa
juto kad kas jam trenke in 
galva. Mane kad tai jo dukrele 
Onute, kuri stovėjo artimoje, 
mete in ji akmeni pataikinda
ma jam in galva. Nuo tosios 
dienos jaute skausmą galvoje 
ir negalėjo miegoti, ant galo 
nusidavė pas daktara kuris ji 
peržiurėjo su eksrei spinduleis 
ir rado maža karabinine kulku- 
te galvoje. Kulka iszeme ir da
bar Andrius nejauezia skaus
mo ir gali miegoti. Manoma 
kad artimoje turėjo szaudyt 
vaikai isz mažo karabino pa
taikindami jam in galva apie 
ka visai nežinojo.

* Mrs. Ada Martin isz Ang
lijos, iszrado būda padaryt ne- 
perszlapama materijola del 
drapanų. Valdžia pirko josios 
iszradima.

MERGINOSI PER
DESZIMTS METU

TURĖJO JAM SUGRAŽINTI 
DESZIMTS DOLERIU.

Albany, N. Y. — Sudas pri
pažino Teofiliui Mantassi, 54 
metu jaunikiui idant jam su
gražintu deszimts doleriu jo 
mylima, Anele DeFania, su ku
ria merginosi per deszimts me
tu, vede ja ant teatru ir kitu 
pasilinksminimu, tikėdamasis 
kad Anele pasiliks jo motere 
bet mergina atsisakė būti jo 
motere už ka Teofilius užpyko 
ir apskundė ja ant 10 tukstan- 
cziu doleriu nes sake buk tai 
užteks senam jaunikiui už su
žeista szirdi.

ISZMETE PACZIA
PER LANGA

SUBADĖ PEILIU DUKTE
RS IR PATS NUSIŽUDĖ.

Hanover, Pa. — Cleveland 
Bish, 55 metu, supredentas 
Hanover Cloth Co., per 25 me
tus, staigai pamiszo isz prie
žasties kad jo sūnūs likos .pa- 
szauktas in vaiska. Pirmiausia 
iszmete savo paezia per Įauga 
kuri persiskele pakauszi ir li
kos nuvežta iii ligonbute po 
tam subadė peiliu duktere, 15 
metu Rūta, kuri turėjo ant tiek 
pajiegu jog galėjo iszbegti 
laukan paszaukti pagialbos. 
Tėvas, stuboje, dure sau in kru
tinę. Jo sūnūs James tame lai
ke radosi darbe. Tėvas nuo ko
kio tai laiko buvo nusiminęs 
kad jo vienatinis sūnūs likos 
paszauktas in vaiska ir turėjo 
stoti neužilgio ant egzamino, 
tas buvo priežastim tokio pasi
elgimo tėvo.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
: t

nėšio. Atėmė Sau Gyvasti
j Tebyris padėjimas žmonių 
[yra baise! neteisingas nes ka-Į 
Ida tukstanezei žmonių slankio-'

Sziadieniniam laike, kada^ be darbu ir lnri maitintis’
ltai žmones geidžia būti turtin
gi ir greitu bildu dastoti turtu, 
aieproszali bus duoti nekuriems 
gera patarimą kaip galima da
stoti to'turto ir taip:

Pirmiausia reikia duoti pa- 
idaryt ant salves operacija (isz- 
pjaut) sanžine, garbe ir teisin
gumą. '

Niekados naudoti žodžio 
*‘dup(’t’, tiktai imt kur duosis, 
įkas duosis ir kas nesiduos.

U^i.i’anda uemoket. p^tps 
Valgyt- pas pažystamus, vaka
riene paš gimi nes, už lira panas 
pernok et.

Pasirinliimas darbo yra abe
jotinas; vagiu visur galima 
Jiutii

Jeigu iszpildysit szi.ti,ios pa: 
Įtarimus, tai in laika trijų me- 
Įtn pasiliksite turtingi, jeigu 
jums neužkliudys kalėjimas.

ant deszimts centu ant dienos 
ir kovoja, už savo būvi su ka-j 
pitalistais', tai tuo paežiu laiku 
tnrcziai nežino ka daryti sll

vagiu

O jis mums ka? Bara tik, ko-j 
lieja, kiekviena protingesni’ 
žmogų. Ir žada už tai dangaus 
karalyste. . .

—- Ka.iy> tu gerai padarei!
Juozas viską suprato kas da

rosi jo žmonos szirdyje. Bet ir 
ji suprato kad jos biednas, gė
lais žmogelis gailesį. Nudžiu
gusi, nusiszypsojnsi iszlydejo

Jesse L. Livermore, kuris keli metai adgal buvo žino
mas kaipo didelis finansistas, sėdi su savo paczia diena 
priesz atemima gyvasties per nusiszovima Sherry kote
lyje. Priežastis savžudinstos buvo subankrutinimas.

gintys ir nutaria. Nutarta a r-j
Ūmiausiame parapijos mitinge

i rinkti pažangiųjų žmonių ko-, -—
mitetus, rūpintis kad žmo-^ Ycfta GCFO DifZO PCf 

' nierns ant klebono szunybiu,
akys atsivertu. Ir eiti firie to, Užpakali

t 
A. * ★ ★ 
i A

Ana diena milijonierius At- 
kinsoil, isz San Francisėo, ku
ris turi jau 69 metus, nesenėi' 

su aktorka 
36 metu, amžiaus ir vos pagy-, 
vino du metus kada jaunai pa-1 
cziulei nubodo gyventi su “se-1 

Su- 
džig ją! pripažino 50 tukstan- 
czju doleriu alimentu-atstau- 

Aos. . . __ ' ,
Ir tai yra teisingysta ?
Darbininkas per visa savo 

gyvasti dirbdamas sunkei ir 
įšztikimai del visuomenes, ne 
deszimta dali tos sumos neuž- 
.d'irba. Jeigu buna sužeistas ar 
užmuszlas tai jo likusi szeimy- 
na ajilaiku kelis tukstanezius 
doleriu atlyginimo, ta! yra, 
jėigu gaps, o aktorka už abejo
tina pardavimo savo “cnatos” 
del milijonieriaus ant keliu 
metu — gauna net 50 tukstan- 
cziu doleriu.

j buvo ap.sipacziaves

žmonių pinigais pastalvta liaz-j 
nyczia ir patiems ja paimu;

.Tuodiszius pagaliams alsi 
jo ir jau svyruodamas siu: 
žegczitidainas:

lUSUfu diedu” ir pėrsiskvre. J
. . . ■ ,

T Dienu geresnes ateities jau ( 
prisiartina del szimto milijonu 
jtamsiu Kincziku.

Milijonai Kincziku kurie ne- ( 
si raudu kareje, sziadien krap- ; 
Szto žeme su pagaleis ir kito- , 
kiaisvscnoviszkais padarais ko
kius naudojo da Egipte už Mai- 
žiesziaus laiku. Gal paklausite 
jdel ko toji tauta nenaudoja 
naujausio budo ukiszku pada
ru kurie duotu didesni pelną 
isz ūkiu ir darba padarytu 
lengviau ir greieziau?

Pirmiausia kad visa, geležis 
sunaudota ant ginklu o antra 
priežastis kad ju dvąsiszkieji 
.visoms pajiegoms privertineja 
savo žmones idant tieji neinlei- 
stu svetimųjų velniu (taip va
dina visus baltus žmones) in 
Kinus, kurie ketina atlėkti iii 
ju sklpa su pagialba sparnuo
tu velniu.

Dirba vargingas Kinczikas 
per visa diena už sauja ryžiu, 
Užgaiiadintas isz savo kvailys
tes, jog neprisileidžia svetimu 
velniu in savo tėvyne. Tai kam 
po nogiu siuntinėti in ten mi
si jonierius ir iszleidinet berei
kalingai pinigus’?

Nevisados iszeina priežodis: 
“Melskis ir dirbk žmogau”. 
Seniau tas buvo gerai bet szia
dien tasai priežodis netinka 
pioderniszkam sviete.

žmogus peržengia 
palieijantas suraszo 
aresztavoja ar pa-

i Kad Vaikai Nesužinotu
j tau kambarin gulti. O ji pasi- 
į liko sėdėti, lankti ir rūpintis.

Žiurėjo iii besiknrenanezia 
ugnele ir jos szviesoje mate se
nos praeities paveikslus. Sztai 

akys ir gyvos liūdnai žiurėjo, parnesza jn namus žmogų, ku

JLGAS žiemos vakaras. Prie 
pecziaus susėdo aplinkui’ 

szildesi penketas vaikucziu ir 
nepersena moteriszke. Žydrios

in besiknrenanezia ugnele. Su- 
cziauptos plonos lupos rode 
stipria motėriszkes valia, nors 
visas veidas darė inspudi ma
lonaus lipsziiumo. Ir moterisz
ke ilgai tylėjo. Laikrodis isz- 
musze vienuolikta 
Moteriszke 
prie ugnies 
žarstydama 
“Ir kur tas

meta atsilankė in 
atlankyti Svietine

tanke! atsitinka

valanda, 
i priėjo 

ir piktai, stipriai 
kibirksztis, tarė: 
justi tėvas galėjo

insmukti?” Prie pakilusiu ža
rijų galima buvo pastebėti jos 
akyse rūstybe, paskui rūpesti, 
pankui, kaip ir sanžines susi
graužimą, kad rusezius žo-

Ke tankei duodasi girdėt 
idant motere pripažintu teisin- 
gysta savo vyrui jog gerai pa
dare kad ja nubaudė už apgau
dinėjimu savo vyro. Bet taip 
atsitiko ana diena. Tūlas vy
ras taip šumusze savo moterele 
jog toji sziadien randasi ligon- 
buteje Jersey City. Motere ne
perėjo užvesti skundo .priesz 
yyra ir sudžia paleido ji ant 
Ji uosy bes.

Jos vyras yra ugnagėsiu. 
Kada ėjo isz darbb nakties lai
kė, susitiko savo prisiegele ėi- 
naiiit namo su kokiu tai hėpą- 
žinstamu vyru isz naktinio pa
silinksminimo. Už tai likos 
smarkei nubausta pėr salvo vy
ra.

Prasižengti yra tai žmogisz- 
ka silpnybe — bet mokėt savo 
kalte pataisyt ir prie jos prisi
pažint, tai yra puikus dalykas.

Amerikonai yra labai szva- 
rus žinones nes kožna meta su
naudoja beveik tris bilijonus 
svarii muilo. Tasai! skaitlis da 
padidėtu jeigu visi žmones 

.naudotu muilą bet czionais 
randasi tokiu žmonių kurie 
gnuila naudoja tik syki ant me-

Euro.piszki laikraszcziai tan
ke! raszo kad ne vienam skly
pe ant svieto palicijanta! taip 
nepaniekina žmones kaip czio
nais Amerikoj. Paimkim Fran- 
cijoj, Italijoj ir kitur, kožnas 
ukesas, darbininkas ar biznie
rius ar tai milijonierius laiko 
palicijanta už savo prieteli ir 
globėja.

Bet tuose sklypuose niekas 
negirdėjo kad palieijantas su
laikytu ka toki ir ji paniekinė
tu visaip ar tai prasikalto ar 
ne. Jeigu 
tiesas tai 
protokolą,
leidžia kaltininką su paliepi
mu stoti in suda, bet niekados 
ji neiszvadina bjaureis žo
džiais, keikia arba paniekina, 
kaip tai daugeli kartu atsitin
ka czionais Amerikoj. Ir re
daktorius tai persitikrino ka
da praeita 
New Yorka 
Paroda.

Amerikoj
kad palieijantas kamiszku pa
sielgimu visaip iszvadina au
tomobilistą norints jame sėdi 
vaikai, jo pati arba gimines.

Žiūrint ant tokio kamiszko 
pasielgimo Amerikoniszko pa
licijanto, arba kaip mes ji va
diname “steitiniu”, žmogų 
net paima piktumas. Kituose 
civilizuotuose sklypuose tokis 
pasielgimas yra uždraustas. 
Bet Amerikonai matyt, pir
mam geresniam burlokui man- 
dieroje, duodasi paniekinet pu- 
blicznai ir sau nieko isz to ne
daro. ■ Tankei girdisi, kaip nekurie 
sako, kad geriau užmokėti pen- 
kesdeszimts doleriu bausmes 
ne kaip klausyti kamiszku žo
džiu isz palicijanto žioties. 
Ukesai privalo tokiuose atsiti
kimuose praneszti valdžiai ku
ri toki nemandagu palicijanta 
nusiims iii mokykla ant keliu 
menesiu.

Privalumu palicijanto yra 
daryti paredka o jeigu kas per
žengia tiesas tai paimti ji ant 
atsakomybes arba in suda bet 
nėpaniekinėti ji publieznai. 

! Jeigu apie tai placziai žmones 
iapsiinislytu tai neturėtu tokios 
neapykantos priesz Ameriko- 
niszka palicijanta.

A.------ - -------- ----------«

Atsidukseja giliai ir atsisu
kusi pažvelgė in savo mažycziu 
būreli. Ir susirūpinimo rauksž- 
le antakiuose pagilėjo. Sunkios 
mintys varkszcziojo po galva.

Jau nepirma karta jos vyras 
taip vėlai pareina. Prakeikta 
kareziama vilioja. Po sunkaus 
darbo beveik kas szventa va
karu pargryžta lermodamas, 
girtas, vemdamas. Sunkiai už
dirbta skatiką kemsza in ta ba
la. O szeimynai s'kaitling-ai, 
taip sunku gyventi! Bet dar 
didesne nėlaime, kad vaikai 
auga ir gali ta visa pamatyti. 
Ji kiek galėdama šlepe iki sziol 
hup vaiku tuos tėvo nupuoli-

Bet ar ilgai taip pasi
juk jeigu taip^ir toliau

rio ji lauke taippat vėlai viena 
vakara; jo veidas buvo mirti
nai baltas, kaip indubusios, už
merktos, per skruostus tekėjo 
kruvina juosta isz pramusztos 
galvos. Atneszusieji paliko ne
gyvėli pas ja, viena, kambary
je. Buvo tai jos tėvelis, kuri 
maszina fabrike užmusze. Bai
si naktis, pradžia to vargo, ku- 

I ri jau per trisdeszimts metu 
jai prisieina neszti. Dabar jai 
per galva ūžtelėjo szmekla kad 
szi vakara ar kita, gali jai par- 
neszti taippat negyva, jos vy
ra, szeimynos maitintoja, už- 
muszta kur nors kareziamoje...

Atszalusios lupos sznibžde- 
jo malda ilgai, ilgai...

Juozas Tyrulis buvo žmogus 
neblogas, mylėjo paczia ir szei- 
myna. Bet ta vakara jis savo 
paezios rupesties nejautė. 
Linksmoje ir gražioje draugi
joje jis buvo. “Liuosybes sve
taines” saliune susirinko pa
tys iszmintingiausieji vyrai: 
tėvynės myletojai-tautininkai, 
darbininku reikalais susirūpi
nę poras socialistu ir labiaus 
susipratusiu apsiskaieziusiu, 
parapijoje žmonių. Buvo buvu
sios prakalbos apie kunigu 
vieszpatavima Lietuvoje. O po 
prakalbu parinktųjų būrelis 
buvo pakviestas “pasilsėti”. 
Kaipo geras žmogus, niekam 
n epriesztarau  jaut i s, Tyruli s

mus. 
seks, 
bus, tai vyras pradės pareiti 
girtas kasdiena. Tuomet vai-j tapo taippat pakviestas. Trn- 
kucziu nuo papiktinimo nebe-1 pneziuka tas jo puikybe malo- 
apsaugosi. O ir bado szmekla ir 
kitokiu vargu juodu debesiu 
užsitrauks ant viso to, nie- 
kuom nekalto mažycziu bure-

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...

kas susipratęs zmmiiu prieie- 
lis, kas padės mums czionai 
mos storpilvius juodvarnius 
iszna'ikinti, tas... turi su ma
nim iszsigerti. Ei, neszkite 
czionai buteli!”

Tai-]) nauju keiksmu ir bur
nojimu su nepadoriais juokais

■ sumaiszytu, visi sudaužė stik
liukus ir bueziavosi su gerbia-

1 iriuoju pirmininku seilėtomis 
lupomis, raugėdami viens ki
tam in panosius.

Tyrulis iszpradžiu jaute ir 
sanžines iszmetinejima. Kaip 
per migla jaute kad ne taip da-

■ ro, kaip reikėtų. Bet kažkeno 
sugėdintas, drąsini rėkavo, 
drąsiau už kitus. Ir ant galo su

- tikru užganedinimu susilaukė 
kad gerbiamas pirmininkas 
Jnodiszius, patapsznojas Juo
zui per petį, tare in visus kreip
damos:

— .Ei, vyrai! Mu’Su ateitis. 
Sztai žiūrėkite kaip žmones 
žengia pirmyn. Tyrulis dar ne
senai tupėjo prie bobos sijono 
ir kunigo sutonos prisikabinės. 
O dabar tai jau musu žmogus!

Tyrulis buvo visiszkai užsi
ganėdinęs. Dar syki blykstelė
jo po Juodisziaus pagyrimo 
mintis: — “ Juodiszius-Judo- 
szius”. Bet buvo jau laikas ei
ti namon ir viskas galvoje su
kosi. InSirito jis visiszkai bejė
gis in kambarį. Girtoje galvoje 
brande būriais girdėti garsus 
pažangiųjų žodžiai apiė žmonių 
laisve ir dar garsesni burnoji
mai ant kunigu ir bažnyczios. 
Tyrulis nebehumanydamas lai
ko ne vietos, kartu su nuolat 
didejaneziu raugėjimu veme 
isz szirdies balsiai visus tuos 
nesenai girdėtus keiksmus. 
Jau buvo po pusiaunakties. 
Žmona tyliai jo laukusi, atsi
kėlė, padėjo greitai nusiredy- 
fi, ir tarė ramiai:

— Juozai, nėpazadirik vai
ku. Eik gulti. Jau didelis lai
kas.

Tas buvo pasakyta taip ra
miai, bet tvirtai, kad Juozas 
pažiurėjo, nprejo atsakyti 
keiksmu, bet. neradęs priežas
ties', paklausė.

Ant rytojaus atsikėlė jis su 
skaudanėzia galva. Prisiminė 
vakarykszczia diena ir nedaug 
tegalėjo atsiminti. Atėjus pus- 
rycziu jis paklausė paezios:

— Ka asz vakar pai’ejas da
riau ?”

— Ka-gi darysi. Buvai gir
tutėlis ii‘ viskas. Bet asz vai- 
kuczius buvau pasiuntusi gul
ti. Gerai, kad paklausei pats 
tuojau eiti gulti. Svarbiausia * 

I 'kad vaikai nesužinotu...
Sake ramiai bet isz po blak-.

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

į “SAULE”
* MAHANOY CITY, PA.

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

Moraliszka Kabala

* * ¥ ¥. *

Modelka A rabella Hartley j 
yra verta paguldyti ant keliu 
ir suplakti su diržu per sėdy
nė — taip tai nutarė magistra
tas William Ringei kuris taip 
ant jos užpyko kad toji užvede 
teismą priesz savo vyra po tam 
ji nestojo in suda o vėliaus ja 
palieijantas aresztavojo už ne
laba pasielgimą už ka aplaike 
deszimts dienu in darbu narna 
pakol permainys savo paszelu- 
si būda.

Avienai i ne motere kuri 
dirba stovylus del mirusiu 
žmonių, yra Mrs. Rosa Vantel- 
li isz Seattle, Wash., josios 
darbas yra puikus ir turi gera 
uždarbi.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu, 

:: Gabiausias Balsarnuotojas ::
Geriausia Ambulance 

ei patarnavimas s z i o j J)
apylinkėje. Bile ko- į ė

Ss kiam laike; diena ar
■(F nakti. Visada turi pil- J*

na pasirinkimą metą- 
liszku ir kieto medžio W'

ji Grabu. Laidoja nu- ||
|| mirelius pagal naujau- 18
jį šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke g
moterems. Prieinamos B
prekes.

MKV>
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Stree>
Bel> Telefonas 532-J

AK

niai pakuteno.
Susirinkusieji mandriai to

liau dalinosi prakalbu inspu- 
džiais. Ir vienkart vis dažniau 
dalinosi stikliukais. Inkaitu- 
sios kaktos, inkaitino liežu
vius. Ir sukisze in daigta rau
donomis gislelemis nutiilkluo- 
las iszpurpusias nosis jau pus
balsiu' eme kalbėti apie savo 
kleboną.

“Klausykite, — sake Juodi-[ stienu iszsiverže aszara viena,' 
szius, — gerai kalbėti apie Lie- b, sunki. Ii nuriedėjo žemiu, 
iuva ir jos kunigus. Tegul juos! Susimaustė Juozas. Tyliai 

užmirsztame’ pavalgė pusryti. Ir apsirėdęs' 
>o pat nosimi daro-'eiti in darba, jis priėjo, tyliai 
su kunigas mumis'apkabino savo protingąją žmo-| 
)siu vadžioja, mes'nele ir pabueziaves ja in žils- 

krauiiame, krūvi- tanezia galva, tiek tik tepasa- 
moliuos .pabueziuoti, nuėjo ki- nai savo už Urbtus skatikėlius, ke:

Bet dabar didžiausia jos rū
pestis buvo apsaugoti vaiku- 
czius. Jeigu jie pamatys ji gir
ta, gal nustos ji gerbia, klau
sia; gal patys vėliaus ims jo 
pavyzdi sekti.

— Vaikucziai,.— tarė jinai, 
— tėvelis negryžta. Gal kokia 
nelaime jam atsitiko. Gal ir 
nieko nėra. Eikime poterėliu 

’kalbėti. Jums laikas gulti.” 
I Visi suklaupia atkalbėjo va- 
I karines maldas, kaip papras
tai. Vaikucziai susirūpinusios

velniai. O,, mes 
kas mums 
si. Sztai m i 
visus už n 
jam pinigu

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

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

VISOS TRYS 25C 
KNYGUTES

‘•SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
‘ 5 .Nau'jaš Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, i§žak&: 
kiną visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE”

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTOUIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 40D 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,................$1.50,
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

i PUIKI DOVANA ANT KALĖDŲ!i VISUOMET
! Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
! Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
; Dalejdus
; Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
; apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
; virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 
! ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
I Parsiduodasi Po $1.50
; DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna



“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

TRYS KELEIVIAI Susiejimas Karczemoje j

VI.
Iszminczius Jedok.

Dideliame mastyme ‘karalius 
Ulių savo paločiau* kambary
je sėdėjo ir tik laiks nuo laiko 
kedeje judinosi, kaipo ir visi 
kiti, kurie mislydami apie ko
kius nors daigius ir jokiu bil
du negalėdami ju suprasti.

Po nekuriam laikui atėjo Je
dok, žmogus iszmintingas ir 
szviesus, kuris karaliui pa‘ši- 
kloniojas tarė::

— Mano vieszpats ir mano 
karalius, liepe mane pas tave 
paszaukti.

Karalius atsake:
— Taip yra, liepiau tave, 

mano mielas Jedok, paszaukti; 
noriu kad man suteiktumet ro
dą ir kad isz tavo lupu girdė- 
cziau nusprendimą; nes žinok 
gerai, jog tie svetimžemiai 
priesz nekuri laika man pagim
dė didžia neramybe. Vienas isz 
tarpo anų man pasakė jog 
apart mano žmonių ir mano 
tautos, atsiranda da daug kito
kiu tautu, kuriu tikyba ant 
nelygiu pamatu remiasi; jie 
nežino nuoamžiiio Upupaeho 
ir nesupranta kokiu budri ji 
reik garbinti. Ir, matomai, 
svėtimžemiai man visa teisybe 
iszpasakojo nes ju apredalas ir 
kal'ba su musu visiszkai nesu
tinka. Taigi dabar, manasis 
Jedokai, pasakyk ir iszaisz- 
kink man, ar tas viskas’ taip ga
li būti ir kas klysta, ar asz, ar 
jie, nes kaipo pasaulej viena 
teisybe atsiranda, taip turi bū
ti ir vienas tikras tikėjimas.

Iszminczius Jedok, iszklau- 
sea. karaliaus kalbos, sekan- 
cziafe žodžiais atsake:

— Šaule ir žvaigždes jau se
niai atsiranda ir jos bus amži
nai. Jos bus mums ir musu gi
minėms neegzistuojant. Visi 
■dangiszki kūnai amžinoj tvar
koj liekasi, ta tvarka padare 
esybe nes taip kunigiszkose 
knygose yra pasakyta; tas tie
sas turim nuo paties Upupa- 
cho. Ta viską užlaikėm per am
žina teisybe. Bet kad tautos tai 
augszcziausiai esybei visokius 
vardus .priduoda, visokiais 
vardais vadina ir šu visokio
mis vis kitaip suprantamomis 
viltimis gyvena, tuokart rei'ka- 
laujas tyrinėjimo, isz kokiu 
versmių savo tikybos mokslą 
semia. Ir jeigu ir ju tikyba pa
siremia ant apreiszkimu sta- 
cziai nuo augszcziausios esy- 
•bes, nenoriu, o ir neprivalau 
tvirtinti jog ju padavimai vyra 
neteisingais. Kodėl toji nuo- 
amžiria esybe vienai tautai 
ankseziau apsireiszke o antrai 
vėliau, kas ta viską pajiegs su- 
rasti? Žmogui tokiems daly
kams ir proto trūksta. Sulygi 
esybes- vardo, tai yra aiszkus 
dalykas jog tai esybei kožna 
kalba turi atskiru užvardini- 
ma.

— Isz to visko, ka dabar 
man apsakei, — tarė karalius, 
— supratau, kad mes pasaulej 
turim invairiūs mokslus, kurie 
sulyg augszcziausios esybes 
vienaip sutinka; bet pasakyk 
man dar, kaip galeeziau persi
tikrinti, kuris isz tu mokslu bu
tu tikriausiu ir teisingiausiu, 
kuris tikriausiai su mislimi 
apie augszcziausia esybe su
tinka nes mums patsai protas 
aiszkina jog pasaulej. tik vie
piąs mokslas gali būti teisingu? 
: — Mano vieszpatie ir mano

karaliau, ■— atsake iszmin
czius, — augszcžiausioji esybe 
žmogui suteikė protą, kad 
žmogus patsai apie ta viską 
moksle tyrinėtu.

— Bet kam tyrinėti ir rink
tis, — kalbėjo karalius, — kad 
asz nuo pat jaunystes vienaip 
ta mokslą suprantu ir per visa 
gyvenimą kitaip ir nepersista- 
cziau ?

— Jeigu mano karalius ir 
vieszpats esi užganėdintu 
tuom, ka jau kiti buvo suteikė, 
tai kam da in panaszius moks
lus gilintis ir jeszkoti to visko, 
kas isztikruju jau prote atsi
randa. Kam da savo dvasia vi
sokiomis slogomis sunaikinti? 
— atsake Jedok.

— Mano gerasis Jedokai, ■— 
a'tsiliepe vėla karalius, — sa
kyk, ar mokslas’ nuoamžino 
Upupaeho daleidžia tuos 
szventus daigius tyrinėti?

— Kodel-gi ne, — atsake isz
minczius, — juk tam tikslui 
žmogus turi spėkas, tas spėkas 
prigimimu suteiktas, tai delko 
nebūtu galima jomis naudotis? 
Reik žinoti jog kuris savo pri
gimimu duotomis spėkomis ne
sinaudoja, tuo budu isz esybes 
tik juokiasi ir sau blede gimdo. 
Ka tas gal vodyti esybei, kad 
del savo persitikrinimu gilina
mos tikros tikybos mokslan?

— Supratau tavo žodžius, 
mano geras Jedokai, — tarė 
karalius Ulin, — bet sulyg tu 
svetimžemiu, apsudyk, ar ant 
mirties užsitarnavo, ar ne, ka
dangi instatuose aisžkiai pasa
kyta : kas nuoamžinam Upupa- 
chui nesuteiks prigulinczios 
garbes, mirties bausmei paten
ka ?

— Ant mirties nėužsitarna- 
vo, — atsake iszminczius, — 
nes kaipgi juos galima butu 
bausti, kad jie nežino ka Upu- 
pacli turi ženklinti ir jo garbei 
jokiu apeigų nesupranta. Tas 
nežinomas jiems turi but at
leistas, ,geras vieszpatie ir ka
raliau.

— Da tau viena klausymą 
užduodu, — tarė karalius, — 
kokiu budo butu geriausiai 
persitikrinti, kaip toli ju moks
lai galėtu su musu sutikti?

— Apie tai galima labai len
gvu budu persitikrinti, — at
sake iszminczius. — Daleisk 
tiems svetimžemiams pagal ju 
paežiu mintis ir noi-a szioje ka
ralystėje darbuotis o isz ju dar
bu ir pasielgimu persitikrinsi, 
kuris mokslas butu teisinges
niu ir ar turi blogus ar gerus 
pamatus; nes nuo seno žinom o 
galop ka turi tikyba be geru 
darbu ženklinti?

— Gerai, tegul taip bus — 
atsakė karalius.

Tuokart karalius prisakė 
pas save svetimžemius atvesti. 
Jiems atėjus, jis sekaneziais 
žodžiais atsiliepe:

— Patys- prisipažinote jog 
nuoamžinam Upupachui prigu
linczios garbes neatidavete. 
Save teisindami sakote jog 
augszcziausios esybes tuo var
du nežinote ir nepažinstate. o 
taipgi ir jo garbei apeigų ne
suprantate. Kad man persitik
rinti, ar jus prisipažinimai nė
ra. melagingais ir tuszcziais, ir 
ar jusu kalboj nėra apgavys
tes, duodu jums szeszis mene
sius laiko ir nuo jus reikalauju 
kad po tam laikui vela pas ma
ne atvyktume ir man iszparo-

Francuziszkas
Ambasadorius

dytumet kas ka geriausio yra 
hiiveilteS. .Jus visi mano viėsz- 
patystej ta laika galėsit liue
sai gyventi, galėsit in kur jums 
patiks eiti ir pagal savo tikėji
mą apsieiti nes man labiausia 
reikalaujas patirti, kuris jusu 
tikybos mokslas yra tikriausiu. 
Savo uredninkui liepiau jums 
isz iždo pinigu atleisti tiek, 
kiek kuris reikalausit. Taigi, 
'eikit ir mano norui užganą pa
darykit !

VII.
Liudvikas, Jusuf ir Zebit 

priesz karalių.
Nuplaukė szeszi menesiai ir 

visoki apie svetimžemiiis kara
liui praneszimai buvo pakajin- 
gais. Karalius su žingeidumu 
norėjo žinoti koki isz ju dar
bai yra guodones verti, ne tik 
tuomi apie tikra tikyba gali 
kuoveikiaus persitikrinti ir isz 
anų pasielgimo viską suprasti. 
Ant karaliaus noro tarnai sve- 
timžemius sujeszkojo ir liepe 
paskirtoj dienoj visiems pas 
karalių atvykti. Liudvikas, Žy
das Jusuf ir Turkas Zebit ne
trukus in karaliaus palociu at
vyko. Karalius akyvaizdoj sa
vo dvaroku sekaneziais žo
džiais prie svetimžemiu prabi
lo:

— Lai isz jusu lupu iszgir- 
siu koks jusu vereziausias bu
vo darbas begyje jums paskir
to laiko? Asz tuom norecziau 
persitikrinti sulyg jusu tiky
bų, kuri yra tikra, o kuri ne!

Ant tu karaliaus žodžiu Tur
kas Zebit atsistojo ir pa s iki o- 
niojas tarė:

— Mano karaliau ir viesz
patie! Ar-gi galima pagal dar
bus apie musu tikybas ka nors 
manyti? O kaip tankiai visoki 
darbai ir žmonių veikmes po 
teisybes ploscziumi guli ir kaip 
neretai savo locnai tikybai 
prieszinasi. Juk kartais žmo
gus turi ir purvina szirdi bet 
darbuose yra vienu papiktini
mu. Taigi isz darbu žmogaus 
szirdies jokiu budu negalima 
suprasti, taip kaip negalima 
in jo dvasia insigilinti ir blo
gas ydas matyti. Kartais žmo
gaus ir mislys su jo darbais ir 
žodžiais negali sutikti ir nega
li lygintis. Kas gali atminti 
priežastis kurios mus prie to
kio arba kitokio darbo priver
tė. Daugumas pavirszutiniai 
stengiasi būti dorais, kad tuo 
tarpu ju sanžine vienais pur
vais yra iszklota.

Karalius prabilo:
— Gerai pasakei, jog žmones 

gali save perstatyti dorais ir 
gerais ir tuo budu ilgai kitus 
apgaudinėti; bet man rodosi

ii

Gastonas Henri-Haye, Fran- 
cuziszkas ambasadorius in 
Suv. Valstijas, atveže sekre
toriui Cordell Hull atsaky
mą nuo Francuziszko mar- 
szalko, Petain, del preziden
to Roosevelto kad Amerika 
nedraugautu su Vokietija 
szioje kareje.

darbus perkratyk ir persitik
rink, kuri tikyba, yra geresne, 
— tarė Turkas.

-— Ir ko laukiau, kodėl aut 
mano užklausvmo nieko neat
sakėt? — užklausė karalius 
Ulin.

Tuokart Turkas Zebit da 
žingsni artyn karaliaus nužen
gė ir prabilo:

— iSztai syki buvo sekantis 
atsitikimas. Tasai atsitikimas 
tavo ausų niekad nebūtu pasie
kęs, jeigu butum savo tarno 
pas save nepavadinęs. Vienok 
ka asz nuveikiau, tas viskas 
mano atmintyj ant. visados pa
siliks, kadangi asz savo darbą 
priskaitau prie vereziausiu ir 
tobuliausiu darbu. Ciela savo 
gyvenimą panaszaus darbo ne
buvau nuveikęs.

Karalius su susirinkusiais 
tik ausis atstatė.

Zebit -toliaus kalbėjo:
— Isz tavo iždo, mano kara

liau ir vieszpatie, tokiu asz 
turtu susilaukiau, kad tavo ka
ralystėje menkai kas galėjo su 
manimi turtuose lygintis. Pre
kyboj asz visuomet buvau gy
vu ir visuomet pagal savo isz- 
gales darbavausi o Allahas bu
vo su manimi. Mano turtas kas 
‘karta vis didinosi. Didesnes 
laimes pasauley nemaeziau ir 
neturėjau o taipgi ir turėti ne
norėjau. Tula vakara mariu 
pakrantėmis iszejau pasi- 
vaikszczioti. Urnai iszgirdau 
koki tai artima, kalbėsi, pradė
jau su žingeidumu klausytis, 
bet o, dangai, ka iszgirdau! 
Persigandau, už medžio užsi- 
klaudžiau ir kalbantiems dalei- 
dau net prie saves prisiartin
ti. Naktis buvo tamsi, manes 
niekas nematė. Tos ypatos ma
nydamos, jog vienos atsiranda, 
pradėjo kalbęti.

(TOLIAUS BUS)

jog žmogaus gyvenimas yra 
kaipo begaliniu visokiu darb- 
sztumu retežiu, pertat neper- 
dau-g yra sunku persitikrinti, 
kokiomis žmogus mintimis 
duksauja; galop žmogaus pik
tumas visuomet ant virszaus 
iszeina ir visiems pasirodo. 
Asz laikausi tankiausia ir tos 
mislies, jog musu darbsztumas 
ir visoki pasilinksminimai turi 
visa pradžia nuo tiesos balso, 
kalbanczio visuomet prie mu
su: tas yra geru o tas yra blo
gu. Taipgi tankiai atsitinka 
jog vieni visus savo pasielgi
mus sukaupina prie kokios -tai 
mirtinos o anfri-gi prie nemir
tinos, augszcziausios esybes.

— Jeigu taip, mano vieszpa- 
fio ir karaliau, vieszai musu

:: 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.

SKAITYKIT
SET’ “SAULE”

PLATKNKIT!

Ana diėna buvau Pbtts- 
villėjė, 

Skulkino pavieto sos’tapyleje, 
Ba turėjau važiuoti in korta,

Sutikau’ viena spofta, 
Pasikloniojau grąžei,

Užklausiau jo, sei,
Kur kelias in korta, 

Pažiūrėsiu nors karta.
O kad tai buvo Lietuvys, 

Tuoj pažinau kad tai mu-
siszkis,

Raudona nosele,
Panaszi in rožele,

Lenciūgas ant kamzoles nuo 
dvieju mastu,

-Cento pas ji nieks nesurastu, 
Žiurėjo ant manes kaip

apuokas,
Net mane paėmė juokas, 

Sarma’ti uosi man atsakyti, 
Lietuviszkai in mane kalbėti.

No forsztei,
.Va t ju sei,

Li-tvisz spyk no ken,
Mi gud Amerikai!,
Ai gi v j u for polis,

In džely instumdys,
Aj no Lit,

Ju moik gyt!
Tada ir asz prakalbėjau,
Isz piktumo sudrėbėjau, 

Kad tokis asilas taip kalbėjo,
Lietuvystes iszsižadėjo, 
Gera pamokslą daviau, 
Nuėjau ulyčzia toliau, 
NorintS mane prasze,

Melde ir perprasze,
Svietui nieko negarsyt, 
Apie ji niekam nekalbėt.

In karezema Lietuviszka 
užėjau,

Panasziu sportu ten užtikau, 
Kalbėjo ten visi Angliszkai, 
Noritats mokėjo Lietuviszkai.

Cigaro paprasziau,
Isz karezemos iszejau,

Ba bjauru buvo klausyti, 
Ant ju apsiejimu žiūrėt. 
Buvo ten ir viena bobele.

Užsigerus ir apsivėlus,
Vos ant kojų pastovėjo, 

Nuolatos tik žaksejo,
Savo kūmai in nagus ja 

paduosiu,
Varda jos iszduosiu,

Vyras dažinos,
In kaili duos,

Namie tada sėdės,
Vaikus geriau prižiuręs.

* * *
“Kur tavęs nereikia,
In lenais ne eikie,” ’

Yra tai geras priežodis, 
Kožnas privalo jo laikytis.

Filadelfijoj tas buvo, 
Susirinkimas atsibuvo,

Ant kurio grąžei bovijosi, 
Vienam szpieliui sudaužė uosi.

Priek tam gerai sumusze,
O ir du dantis isžmusze,
Tasai laruma padare,

Per duris ji tuoj iszvarė,
Apskundė visa pulkeli,
Už gėrimą pas vaiteli,

Kad ir ant jo bausme uždėjo, 
Dvide-szimts doleriu mokėti 

turėjo,
Kad lindo in kur nereikė, 

Pasiutiszkai ten reke, 
Norints -dvieju dantų neturėjo,

Bet 20 doleruku padėjo.
Jau daugiau nearesztavos,
Ant kokio laiko apsistos, 

Tai jau bus gana,
Ba jau pabaiga.

APLEISTA
TIKRAS ATSITIKIMAS ISZ 

TEBYRIO GYVENIMO
JAUNU ŽMONIŲ.

Stovėdamas arti savo šlube
les žiemos laike, kada vieszpa- 
favo didelis szaltis, užteminau 
kokia tai ypata stovinezia ne
toli. Nuėjau pažiūrėti kas ten 

'galėtu stovėti tokiam szaltyje. 
Paregėjau, kad tai buvo jauna 
motere laikanti kūdiki ant ran
ku.

Vargsze drebėjo nuo szal- 
czio, kūdikis taipgi verke nes 
buvo vargingai aprėdytas. Už
klausiau jos kodėl ne eina na
mo kur sziluma ja atgaivins.

— Ak, žmogau, kad tu galė
tum suprasti mano nelaime. O, 
kokia asz buvau kvaila mer
gaite. Turėjau narna ir gerus 
tėvus o motina buvo visame 
prielanki ir mylėjo mane la
bai. Kada susilaukiau asztuo- 
niolikos metu, žmones vadino 
mane patogiausia mergaite vi
same miestelyje o asz užsima
niau pamatyti didesni miestą 
ir jeszkoti ten laimes.

Viena diena susipažinau su 
kokiu tai agentėliu isz Fila
delfijos. Užklausė jis manes ar 
nepavelincziau jam atsilanky
ti pas mane in namus. Ant -ga
lo diaejo lyg to, kad jis pakurs
tė mane idant su juom iszbeg- 
cziau in Baltimore paimti 
szliuba, sutikau ant visko nes 
buvau kvaila ir nežinojau ka 
darau.

Nieko nesakydama motinai 
susitikau su savo mylimu ir 
iszkeliavom nalrtiės laike in 
Filadelfija.

Nusivedė jis mane pas savo 
tėvus kurie priėmė mane su 
džiaugsmu, vėliaus pradėjome 
savo gaspadorysta ant “fla- 
to,” buvau linksma ir užgana- 
dinta isz savo naujo gyvenimo. 
Bet viena diena mano vyras 
pasakė man kad jis turi iszke- 
liau't in tolima miestą su rei
kalu del kompanijos del kurios 
jis dirbo. Nekantrei laukiau jo 
sugryžimo. Praėjo kelios san- 
vaites, keli menesei, ant galo 
visas metas. Bet jis nesugry- 
žo. Atėjo ant svieto mano kū
dikis ir inpuoliau in liga. Dak
tarai sake kad isz to nepa- 
sveiksiu bet mano maldos isz- 
gyde mane. Meldžiau ant keliu 
jo tėvu kad pasiimtu mane pas 
save bet mane iszmete kaipo 
szuni laukan. Ka turėjau da
ryt ? Sugryžau po teviszkia pa- 
stogia bet jau neužtikau -bran
giausios mano motinėlės kuri 
mirė isz rupesties ir skausmo 
szirdies po mano iszbeg'imui.

Iszklausei mano atsitikimu, 
geras žmogau ir dabar tikiu 
kad supranti mano apverktina 
padėjimą,, niekas mane nepri
glaudžia ir niekur nerandu su- 
simylejimo.

— Taip, suprantu, mano var
gingas kūdiki, gailiuosiu su 
tavim ir jaueziu kaip tu turi 
keritet už savo neiszmintinga 
ir klaidinga žingsni.

-— Nesigailėk manes nes bu
vau nedora duktė. Užmusziau 
savo gera motinėlė per -savo 
nepaklusnumą ir dabar pasili
kau viena ant svieto. Jeigu ne 
tas, tai sziadien raseziau szir- 
dinga priėmimą ir motinėlė bu
tu prispaudus mane prie savo 
motiniszkos szirdies.

Po tuju žodžiu nelaiminga 
jauna motina, dirstelėjus ant 
savo kūdikio, karsztai ji pabu- 
cziavo, bet tuoj baisei sukliko. 
Kūdikis buvo jau lavonu!

Da karta sukliko, rodos kad

jai szirdis plyszo, puldama ant 
.sniego, baisei prakeikė ta, ku
ris ja apgavo ir instume in to
ki varga,

— Acziu Dievui, — iszta- 
riau iszluostydamas ašžaras, — 
taip, vargsze mirė bet silsesis 
pakajuje be jokios rupesties. 
Palaidojome nelaimingaja ant 
vietiniu kapiniu, szale gulin- 
czios jos motinėlės.

Mergaites, imkite isz to ge
ra pamokinimą ir pirma gerai 
isztyrinekite su kuom užside
date ir su kuom apsivejate.

—F.W.S.B.

MAMAI
Miela ihama, aguonėlė, 
Mano szirdies meilužele;

Mamute geroji.
Mus szeimynoj tu geriausia, 
Visiems mums tu mieliausia 

Mamute geroji.
Tu mus vargiai užauginai, 
Gyvent dorai iszmokinai

Mamute geroji.
Daug tau reikej iszkenteti, 
Kol reikėjo mus auklėti, 

Mamute geroji.
Meldžiu Dieva Geradeja, .
Tau maloniu ateityje,

Mamute geroji.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
i-szka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..5O^ 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

“SAULE’ ’
MAHANOY CITY, PA.

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DĖL 

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?4 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.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jid 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaezinot. Pikta 
Oriuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES
“Saules” nes yra tikru szimt-— Gruodis - December.

—‘ Praeita Petnyczios ryta 
likos iszszaukti ugnagesei per 
signola isz bakso 5-6 ant gesi
nimo Skeath’s Lumber Co., 
jardo, 1210 E. Mahanoy Avė.. 
Liepsna taip prasiplatino, kad 
reikėjo szaukti visus ugnage- 
sius in pagialba. Ugnis padare 
daug bledes.

Ugnis taipgi kilo Petnyczio- 
je prie Ellengowan kasyklų 
kuri sunaikino kalve.

t Graudinga nelaime pati
ko septynių metu Jonuką 
Stoczku, kuris gyvena po 30 
E. South uly., kada važiavo 
ant rogucziu ir likos pagautas 
per anglini troka kuris perejo 
per vaikuczio galva užmuszda- 
mas ji ant vietos. Norints kū
nas likos atvežtas pas daktaru 
Burke, su vilczia kad jame da 
randasi kibirksztele' gyvasties 
bet jau buvo negyvas. Varyto
jas troko, Steponas Sengleris 
nuo 620 W. Malianoy Avė., 
nematė kada vaikas trenke in 
troka ir tik tada sustojo kada 
jam kiti pranesze apie nelaime. 
Policija su koroneriu F. Bocz- 
kausku tyrinėja apie taji ne
laiminga atsitikima. Vaikutis 
paliko tėvus, du brolius ir se
sute. Graborius Traskauskas 
užsiėmė laidotuvėms kurios at
sibuvo Panedelio ryta su apei
gomis iSzv. Juozapo bažnyczio- 
je. Vaikelis ėjo in parapijine 
mokykla.

—• Kitos nelaimes su ro- 
gutems buvo kada Edvardukas 
Pužas, 12 metu vaikiukas, 913 
E. Pine uly., susidūrė su karu 
A. Labaczausko 401 W. Centre, 
aplankydamas sužeista pa- 
kauszi ir likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbute. Ki
tas vaikutis, Charles Leisey, 
14 metu, 115 W. Market uly., 
likos pataikintas per automo
biliu kuris likos skaudžiai su
žeistas bet nepavojingai.
t Vincas Butanaviczius, 

Kvietines Kares kareivis, mi
re pas Baublius ant 609 E. 
Centre uly., po ilgai ligai, per
būdamas koki tai laika Locust 
Mountain ligonbuteje. Velio
nis pribuvo in Amerika apie 30 
metu adgal. Jo pati mirė asz- 
tuoni metai adgal. Likos palai
dotas Sukatoje. Graborius L. 
.Traskauskas palaidojo.

— Per Dekavones Diena 
kunigas P. Czesna suriszo maz
gu moterystes pana' Ona, duk- 
tere ponios Onos Mockaitienes, 
903 E. Centre uly., su Walteru 
Dennis, isz Wilmington, Del.

— Szv. Juozapo parapijos 
koras rengia puiku balių, Nau
jo Meto Frolika, kuris atsibus 
31 d. Gruodžio—Decemberio, 
Greinerio Palestroje (Norkevi- 
cziu saleje). Inžanga ant tojo 
linksmaus pasilinksminimo 
parsiduoda tiktai po viena do
leri kuris yra geras ant szokio, 
užkandžiu ir gerymu. Prasidės 
10-ta vai. vakre. Tikintai yra 
pardavinepami per koro na
rius. Nusipirkite tikieta ir to
kiu budu pasilinksminsite ir 
suszelpsite kora kuris reikalau
ja naujos muzikes ir kitokiu 
giesmininkiszku veikalu reika
lingu del koro.

—■ Ponas Petras Garmus, 
isz Gilbertono, Pa., atsilankė 
in miestą su reikalu ir prie tos 
progos atlankę redakcija

procentiniu skaitytoju nuo 
daugelio metu ir platina laik- 
raszti tarp savo pažystamu. 
Acziu tamistai už atsilanky- 
ma.

— Ateinanczia Nedelia pri
puola bažnytine szvente Ne
kalto Prasidėjimo Szv. Panos 
Marijos.

— Ateinanczia Nedelia pra
sidės 40 valandų atlaidai Szv. 
Juozapo bažnyczioje per 7:50 
vai. Miszias. Apeigos bus lai
komos Nedelioje, Panedelije ir 
baigsis Utarninke. Prabasz- 
czius P. Czesna kvieczia visus 
kad pasinaudotu isz tosios 
progos.

— Bizniava dalis miesto li
kos puikei papuoszta ant Ka
lėdiniu szveneziu. Darba atli
ko musu tautietis, Florijonas 
Boczkauskas, Flo Electric Co.

— Beimundas Buszniaus- 
kas, isz Detroito, Mieli., ana 
diena atlankė savo tėvelius R. 
Buszniauskus po 433 West 
Spruce uly. Beimundas dirba 
Columbia Tool ir Die Co. Jam 
draugavo jo draugas, Juozas 
Szumanskis, kuris prie tos pro
gos atlankė savo motinėlė kuri 
gyvena Tamakveje.

— Praeita Subata apvaiksz- 
tinejo savo gimimo dienos su
kaktuves gerai žinomas musu 
biznierius, ponas Andrius Rek- 
laitis, 206 W. Centre uly., ku
riam linkėjo gero pasivedimo 
ir sveikatos jo draugai ir prie- 
teliai.

— Union National banka 
Panedelyje iszsiunte czekius 
visiems tiems kurie czedino 
per visus metus ant Kalėdų. 
Banka iszsiunte czekiu ant 
daugiau kaip 65 tukstaneziu 
doleriu. Daugelis isz tosios su
mos bus praleista ant dovane
liu bet daugumas žmonių in
dės pinigus adgal in banka ir 
taupys toliaus pinigėlius ant 
ateities.

Girardville, Pa.— Leo. Dav- 
' naraviezius, likos sužeistas au- 
I tomobiliaus nelaimėje, susi
durdamas su Lehigh Valles 
trukiu artimoje Homesville. 
Karukals likos suteszkintas. J

— Juozas Drulis, profesoris Į 
isz Collingdale High School, 
Collingdale, Pa., lankėsi pas 
savo, tevelliiuis p. J. Drulius, 371 
W. Mahanoy Avė.

Tamaqua, Pa.—Poni Marijo
na Karužiene, nuo 121 E. Cen
tre St., gerai žinoma gyventoja 
czionais, pradėjo ateiti prie 
sveikatos, 'kuri staigai buvo su
sirgus. Josios sunius gerb. kun. 
Antanas Karužiszkis isz Pitts
burgh’o, sūnūs Jonas isz Dear
born, Mich., ir duktė poni H. 
Tomaci isz Jacobs Creek, Pa., 
sziomis dienomis atlankė moti
nėle.

SHENANDOAH, PA.
— Albertas Saduski; 22 me

tu, likos uždarytas kalėjime už 
apvogimą Georges kromo ant 
90 doleriu. Buvo jisai nesenei 
paleistas isz vaistinio kalėjimo 
ant parole®.

— Ana diena apvaikszcziojo 
savo Sidabrines sukaktuves 
vinezevones ponstva Juozai 
Valuikoniai ant Heights.

— Gerai žinomas biznie
rius Harry Levitt, 22 S. Main 
uly., mire praeita Ketverga li
gonbuteje, Filadelfijoj. Velio
nis buvo Žydiszko tikėjimo, 
gimė Lietuvoje kur paliko vie
na broli o czionais paliko pa- 
czia ir kelis vaikus. Palaidotas 
praeita Petnyczia. Levitt bu
vo gerai žinomas visiems Lie
tuviams mieste nes laike bizni 
nuo daugelio metu.
t Jonas Petraitis, 535 W. 

Centre uly., mirė praeita Ket
verga Ashland© ligonbuteje, 
sirgdamas tik trumpa laika. 
Velionis gimė Lietuvoje. Pa
laidotas isz namo brolio Juozo 
Petraiczio, 535 W. Centre uly., 
su apeigomis ISzv. Jurgio baž- 
nyczioj prie kurios jis prigulė
jo. Paliko brolius Jurgi ir Fra- 
na kaipo viena seseri Marcele 
Zelonkiene, Hartford, Conn. 
Graborius H. A. Valiukeviczius 
laidojo.

Isz Chicago, 111.
— Isz priežasties daug suie- 

go, buvo cziou daug nelaimiu. 
Tarp kito likos sužeistas 31 me
tu Lietuvys isz Marquette Bark

NEW PHILADELPHIA, PA.

Saldžiausios Jėzaus Szirdies 
Para., Dekones Dienoje buvo 
didele vakariene. ‘' Metinis 
Dekones Dienos Vakariene” 
komitetas inrenge netikėtai 
Vakariene bet ir Krutumuju 
Paveikslu programa ir szoki.

Beabejo visi buvo patenkinti 
vakariene ir džiaugiasi, kad 
taip gražiai praleido va'kara. 
Pavalgiau! tokia skania vaka
riene, visi pasilinksmino kru- 
tumujtu paveikslu programų. 
Szokio muzika taip pat patiko 
visiems, tikrai Lietuviszkai 
greže “Johnny Ryndock” or
kestrą; Buvo visokiu valtzu, 
polkų ir jaunuomenei mo- 
derniszkois muzikos. Visi gra
žiai praleido vakara ir atsi
sveikindami sake: — “Dabar 
lauksim kito szokio ir vakarie
nes New Phladelphijoje.”

Jaunuomene rengia szoki 
Gruodžio 31 d., (Naujuju Metu 
Vakara) parapijos saleje.

Bingo Komitetas rengia 
“Kalėdų Kalakutu Bingo” 
Ketverge, Gruodžio 19-ta d., 45 
kalakutai bus dovanojami del 
prizu. —B.

Jeigu Vyras Lepsze, 
Tai Tegul Nukenczia 

Pažeminimus
Baltimore, Md. — Ana die

na czionaitiniam sude atsibu
vo teismas kokios tai Almos 
Levelle, kuria vyras apskundė 
už nedora pasielgimą su juom. 
Nelaimingas žmogelis kalbėjo 
sudžiui: Naktije mano motere 
muszdavo mane su pantapliu, 
pildavo kava ant mano veido, 
sudaužė dvi pienines bonkas 
ant mano plikes ir turėjau už
kurti kas ryta pecziu.” Mote
rėle sveria vos 102 svarus bet 
yra smarki moterėlė ir teisino
si taipgi kad jos vyras buvo 
didelis tinginys, neduodavo 
jai ant paredu ir nenorėjo dirb
ti todėl buvo priversta su juom 
pasielgti truputi rustai idant 
jam inkvept truputi smarku
mo.

Sudžia davė abiem gera pa
mokinimą ir paleido juos na
mo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
320 W. Centre St. Mahanoy City

$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.

Stanislovas Szambaris, 6500 
So. Talman Avė.

— Netoli namu, nežinomas 
nigeri’S pripuolė prie 19 metu 
L i et uvai tęs, M i Idos Va r i ako jis, 
ir iisztrauke isz jos ranku dvi- 
deszimts doleriu. Nigeris pa
bėgo. Milda yra. duktė kon- 
traktoriaus p. Jono Variakojo, 
nuo 54 W. 54-tos u’lyczios.

— Szv. James ligonbuteje 
guli sunkei sužeisti 22 metu 
Mrs. Ant. Stripeike, jos vyras 
Antanas ir 8 metu brolis Jonas 
Firovich, kurie buvo sužeisti 
automobiliaus nelaimėj, susi- 
daužime prie 183 uly., ant kelio 
Nr. 49 in vakarus nuo Home
wood, 111.

t Lietuvys, Stanislovas 
Szamberis, 2639 W. 65-tos uly., 
mirė nuo sužeidimu Roseland 
ligonbuteje, kuriuos aplaike 
kada trūkis trenke in jo troka.

— Už bandymą papildyt 
vagysta, Jonas Girczius, 40 me
tu amžiaus, 509 Madison uly., 
likos nubaustas ant 50 doleriu.

— Franas Pecziukaitis, 24 
metu, 4818 W. 22-ros uly., Ci
cero, likos surastas negyvas 
nuo monoksaido gazo gara- 
džiuje.

Hamtramck, Mich. — Aplai- 
keme suvėlinta sekanezia žinu
te, kuri paduoda, buk p. Kazys 
Kleponis, nuo Commor uly., su 
savo paeziule apvaiksztinejo 
savo 25 metu sukaktuves ve
dusio gyvenimo Nedelioj, Lap- 
kriezio *— Novemberio 17- 
ta diena. Daugeli giminiu ir 
pažystamu dalyvavo tosia a- 
peigose, vėlindami Kleponiams 
ir ju sūriams laimingo gy
venimo ir gero pasivedimo. 
Orkestrą greže puikius szokius 
del svetelijui, kurie linksminosi 
lyg vėlybai nakeziai. Ponstva 
Kleponiai kitados 'gyveno Ta
maqua, Pa., o nuotakos pravar
de po tėvais buvo Tomkevicz- 
iute, kuri 25 metai adgal likos 
suriszta mazgu moterystes įsu 
savo vyru per a. a. Kun. Petra 
Gudaiti, kleboną S.S. Petro ir 
Povilo bažnyczioje.

DARBO ŽINUTES
Detroit, Mich. — Automobi

liu dirbtuvėje Briggs Co., kilo 
netikėtas straikas 10 tukstan
eziu darbininku kurie iszdirba 
visokias dalis del Plymouth
automobiliu.

Detroit, Mieli. — Automobi
liu dirbtuvėse per menesi Ok- 
toberi iszdirbta ,net milijoną 
visokiu automobiliu ir troku 
arba daugiau kaip tris syk 
daugiau nuo 1929 meto.

ŽINUTES

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

■

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isa 
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
bs, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai. 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
•Turf 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 nakei acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 R jzbaininku. 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 ......................................

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
suris 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; Tamsi
nus prigauna. 58 puslapiu.......

No. 132 Trys istorijos apie Ak 
glbrius 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 nakti.. 
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 .............................................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........ 15c

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

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

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

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 46 
puslapiu .......................................loc

STOGAS SUGRIUVO
30 DARBININKU SUŽEISTA

Detroit, Mieli.-Du apsigink
lavę banditai apvogė Taub 
Bros., auksorius, ant szimto 
tukstaneziu doleriu visokiu 
brangenybių ir pabėgo.

Sullivan, Ind. — Baisi eks
plozija kilo Dugger kasykloje, 
kurioje likos apdeginta 20 ang- 
lekasiai. Kasyklos po tam už
sidegė.

Yakima, Wash. —• Smarki 
eksplozija kilo Į czionaitiniam 
ver-haluizi, kurioje likos už- 
musZta devyni žinonis ir 12 su
žeista. Eksplofcja kilo nuo 
priėjusio gazo aijia dinamito.

Camp Robinson, Ark. — Tris- 
deszimts darbininku likos su
žeisti kurie state kazarmes del 
kareiviu kada staigai sugriuvo 
naujai statomas stogas ant di
deles sziopos kuri ketino būti 
naudojama del kareiviu. Dar
bininkai tame laike radosi ant 
stogo kada nelaime atsitiko. 
Keli likos mirtinai sužeisti. Vi
si likos nuvežti in ligonbutes,

“PSALMA CIV”
VARDAS DUOTAS KŪDI

KIUI ISZ BIBLIJOS.

Clinton, N. C. — Vienas isz 
czionaitiniu gyventoju aplai- 
kydamas vaistine paszialpa, 
padavė varda savo kūdikio 
kaipo “Psalmas Civ”, kas la
bai nustebino virszininkus pa-

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

No. .160 Keturiolika istfiriju a. 
P'e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men. 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus, 25e

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

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydue 
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. 25e

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

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

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

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

Ne. 171 Vieniolika puiku frtorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig® 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo H1U- 
su jame atsigymimo; Metai Svalbiafc 
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........25c

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

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

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

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

“SAULE” 1
Mahanoy City, Penna.

szialpinio ofiso nes da tokio 
vardo nebuvo girdėja. Kada jo 
užklausta isz kur toki varda
iszrinko, žmogelis atidaręs bi
blija parode pirsztu ant Psal
mas CIV (54), manydamas kad 
tai yra vardas.
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Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, priva
lo isz laiko duoti atspau- 
dyti,

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