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Gavosi In Italu Nelaisve

Orinis marszalka Owen Boyd, kuris leke apimti savo 
dinsta in Vakarus, buvo priverstas nusileisti su eropla- 
nu Sicilijoj, Italijoj, su keturiais kitais aficieriais ir li
kos paimti per Italus in nelaisve.

TlKSxakj*. —>. w. _

hz Amerikos APLEIDO VYRA 15
METU ADGAL

PARDAVĖ KVORTA
KRAUJO

KAD UŽMOKEI UŽ 
SZLIUBA.

SUGRYŽO IR JI 
APSKUNDĖ.

5,000 ITALU GAVOSI IN GRAIKU NELAISVE
25,000 Vaiku Bus Iszvežti Isz 
Anglija In Irlandija Ant Ap

saugojimą Ju Nuo Vokisz- 
ku Bombų________

8 UŽMUSZTI ERO- 
PLANO NELAIMĖJE
SUŽEIDO DESZIMTS KITU.

Chicago. — Pasažiėrinis ero- 
planas, lekentis isz New Yor- 
ko in czionais, nukrito ant 
tuszczio loto ant 64-tos ir Ci
cero uly., užmuszdamas 8 pa- 
sažierius ir sužeido deszimts 
kitu isz kuriu trys yra sužeisti 
mirtinai. Manoma kad motore!

Atėnai, Graikija.—Didžiau
sias būrys Italiszku kareiviu 
kokie gavosi in nelaisve buvo 
paimti skaitliuje 5,000 per 
Graikus. Buvo tai pradžia ap
leidimo Italu isz Albaniszko 
franto. Italai prasiszalina ant 
visu fruntu o Graikai nepaliau
na vytis paskui juos. Buvo 
tai vienas isz didžiausiu inga- 
lejimu Italu toje aplinkinėje. 
Graikai apsiaubė Italus isz vi
su pusiu. Tarp nelaisviu, ran
dasi ir 18 svarbus aficierei ir

Vokiecziai Paskandino 
15 Angliszku Laivu 

Ant Syk
Berlinas, Vok.— Auksztoji 

Vokiszka kamanda apgarsino, 
buk paskandino ant syk 15 
Angliszku tavoriniu laivu ir 
viena kariszka, kurie gabeno 
visoki tavora ir maista del ka
reiviu. Todėl Anglija užkal
bino daug laivu isz Ameriko.

Italiszki Nelaisvei Anglijoj

Szitie Italai pribuvo in Anglija ne kaipo ingaletojai 
bet kaipo nelaisvei paimti isz suimto Italiszko submarine 
ir vedami in kalėjimą.

STRAIKAS RADO SZMOTELI
DARAKTORIŲ STIKLO

NEKURIE DIRBA ANGLI
NĖSE SKYLĖSE.

BET PASIRODĖ KAD 
DEIMANTAS.

St. Louis,- Mo. — Jaunas 
(daktaras M. V. Davidson kuris 
jiesenei užbaigė mokslą, geis
damas apsipacziuot bet netu
rėdamas užtektinai pinigu, ana 
diena pardavė tūlam ligoniui 
kvorta savo kraujo už 50 do
leriu idant turėti užtektinai 
pinigu ant nuvedimo savo my
limos prie altoriaus.

Jaunas daktaras iszaiszki- 
lio ligoniui kad noringai butu 
paaukavęs jam dykai savo 
kraujo bet pinigai buvo jam 
reikalingi ant apsipacziavimo.

Eksplozija Užmusze 
Keturis Darbininkus
Tacoma, Wash. — Baisi eks

plozija kilo isz nežinomos prie
žasties Columbia parako dirb
tuvėje, 15 myliu nuo czionais, 
užmuszdama keturis darbinin
kus; Daugiau kaip tonas dina
mito, eksplodavojo. Yra tai an
tra eksplozija in laika vienos 
sanvaites. Valdžios agentai ty
rinėja priežastį eksplozijos.

Dorsitt, Mieli.— Penkioliko 
metu adgal, Mrs. Katre Bush
man apleido tris mažus vaikus 
artimoje girraitejc' ir savo vy
ra. Iszvede visus in girraite po 
tam pasiuntė vyriausi vaika 
namo su laiszkeliu pas tęva kad 
ateitu pasiimti vaikus namo. 
Nuo tojo laiko nulindęs vyras 
nieko negirdejo nuo savo pa- 
czios bet 1938 mete aplaike ži
nia buk jo nelaba motere mirė. 
Žmogelis apsipacziavo vela su 
kita motere susilaukdamas du 
vaikus, iszaugino visus ir gy
veno malszei.

Sztai ana diena Katre sugry- 
žo namo spirdamas! idant ja 
vyras priimtu adgal, užvesda- 
ma teismą priesz ji ant užlai
kymo bet po tiek metu sūdąs 
pasakė moterei kad neturi jo
kios priekabos prie vyro nes ji 
apleido be jokios priežasties. 
Sudas davė vyrui persiskyri
mą nuo nelabos mot eres.

Sztorninkai Apgaudi
nėjo Žmones Ant

Svaru

kiti kariszki vadai, kurie eme 
dalyvas Iszpaniszkoje revoliu
cijoj, bet dabar gavosi in Grai- 
kiszka nelaisvia.. Bėganti Ita
lai paliko paskui save daug ka- 
riszko materijolo, armotu ir a- 
municijos ir kitokiu ginklu.

London. — Daugiau kaip 
25,000 vaiku bus iszvežti in Ir
landija ant apsaugojimo ju 
nuo Vokiszku bombų.

Bukaresztas. — Bukaresztas 
Rumunijoj, iszdave ukaza kad 
visi tinkami Žydai bus szau- 
kiami ant kariszkos tarnystes, 
tai yra, tik prie visokiu darbu 
o ne kariauti.

London. — Dabar dalyvau
ja kovoje keturios vieszpatys- 
tes: Anglija, Vokietija, Italija 
ir Graikija, kurios jau neteko 
daugiau kaip milijono gyvas- 
cziu ir jau iszdave bilijonus 
doleriu ant vedimo kares. Kiti 
sklypai pasirengineja ant ap
sigynimo nuo tuju nevidonu 
iszduodami taipgi bilijonus 
doleriu ant apsigynimo.

Anglija Iszdave 360 
Milijonu Doleriu

Philadelphia, Pa. — Laike London, Anglija. — Praeita
Dekavones dienos daugiau sanvaite Anglija i szdave ant

Anglija Užkalbino 
Amerike 60 Laivu
London, Anglija. — Laivo- 

rystes kamisija davė užkal
binimus Amerike ant padirbi
mo 60 nauju laivu ir užkalbi
no daugiau ateityje. Taipgi 
pirks senus laivus, kuriu Ame- 
rikas jau nenaudoje, bet Ang
lijai yra labai reikalingi. Ang
lija reikalauje tuos laivus ka- 
nuogreieziausia, nes Vokie
cziai daug paskandino tavori- 
niu laivu.

Italai Bėga Isz Dvieju 
Punktu

London. —■ Italai turėjo ap
leisti du punktus ir dabar bė
ga in szali Pogradetza, palik
dami paskui save daug karisz- 
ko materijolo. Daug Italiszku 
kareiviu likos užmuszta. Szal- 
cziai vieszpatauja ant karisz- 
ku lauku todėl daugelis Ita
liszku kareiviu suszalo ant ke
liu. Graikiszki eroplanai su 
pagialba Angliszku, laimingai 
bombardavo miestą Tirana, 
padarydami dideles bledes.

nedirbo gerai todėl pilotas bu
vo priverstas nusileisti, patai
kindamas in elektrikinius dra- 
tus per ka ■eroplanas užsidegė 
bet likos greitai užgesintas.

3 DARBININKAI 
UŽMUSZTI

ARDYDAMI NAMA ANT

New York. — Daugelis dar
bininku, ardydami narna ku
riame rodė geležkeliu paroda 
ant Svietines Parodos, staigai 
sugriuvo stogas užmuszdamas 
tris darbininkus: Frana Osti- 
povieziu, isz Brooklyn©, Sta
nislova Sepura isz Manhattan 
ir Konen Robaczuk, isz Brook
lyn©. Penki darbininkai lilcos 
pavojingai sužeisti. Darbinin
kai iszardinejo senus namus 
kad padarytie vieta ant pada
rymo naujo parko ant tosios 
vietos.

Pottsville, Pa. — Keturi 
szimtai mokiniu apleido mo
kyklas nes j u daraktorei ir da- 
raktorkos sustraikavo isz prie
žasties neaplaikymo užmokes- 
ties per penkis menesius isz 
priežasties kad Reilly Town
ship neturėjo pinigu ant už
mokėjimo daraktoriams.

Vyrisz-ki daraktoriai netu
rėdami jokios ineigos, pradėjo 
dirbti anglių butlegerinese 
skylėse, tokiu badu iszmaitin- 
dami savo szeimynas. Direkto
riai mokyklų sako kad už tai 
neturi pinigu kad anglines 
kompanijos neužmokėjo taksas 
todėl iždas yra tuszczias. Val
stija ketina paskolinti pinigu 
ant iszmokejimo daraktoriams 
ir daraktorkoms užsivilkusias 
algas.

Cape May, N. J. — George 
Brennan, rinkdamas szmote
bus malku pakrasztyje mariu, 
rado ant piešku puiku žibanti 
szmoteli “stiklo”. Nusinesze 
žibuti namo del savo vaiku kad 
tieji galėtu su juomi bovintis 
bet kuo daugiau žiurėjo ant to 
szmoteli© stiklo, tuo daugiau 
apie ji mistino ir ant galo isz- 
mislino ka tokio naudingo. Nu- 
nesze szmoteli stiklo pas auk- 
soriu tik ant juoko bet nema
žai nusistebėjo kada auksorius 
pasiūlė jam tūkstanti doleriu 
už stiklą, iszaiszkindamas buk 
tai buvo puikus deimantas. 
Žmogelis priėmė pinigus už 
kuriuos nusipirko sau nameli. 
Matyt jog kokia tai poniute 
maudydamasi pamaryje pamė
tė deimantą isz žiedo.

DARBO ŽINUTES
ScrantOn, Pa. — Scranton 

Car Shops paszauke in darba 
800 darbininku, kurie turės už
siėmimus lyg pabaigai žiemos 
dirbdami naujus vagonus' del

Uždraudė Atsilankymą 
In Valdiszkas

Dirbtuves
Washington, D. C. — Val

džia,iszdave rustu ukaza atsi
lankymo žmonių in valdiszkas 
ir kitas dirbtuves kurie turi 
kontraktus ant kariszku mate- 
i’ijolu isz priežasties daug vi
sokiu sznipu 'kurie daro dide
les bledes po taisės dirbtuves.

kaip szimtas sztorninku, kurie 
pardavinėjo kalakutus (tor- 
kes) del vargingu žmonių, ap
gaudinėjo juos ant svaru. Už 
toki prasižengimą tieji apga
vikai bus baudžiami ant 100 
doleriu bausmes ir atsėdėti 30 
dienu kalėjime. Daugelis isz 
kalakutu svėrė beveik po du 
svarus daugiau ne kaip reikė
jo nes sztorninkai užtaise vo
gus taip, kad rodytu daugiau 
ne kaip isztikruju paukszczei 
svėrė.

kariszku veikalu 360,536,000 
doleriu. Užpraeita sanvaite 
iszdave 289 milijonus doleriu. 
Lyg sziai dienai Anglija isz
dave viso daugiau kaip devy
nis bilijonus (9,000,000,000) 
doleriu ant vedimo kares.

Amerika Paskolins Ki
nams 50 Milijonu 

Doleriu
Washington, D. C. — Prezi-

ŽINUTES
Wilkes-Barre, Pa.— Dvieju 

metu Povilukas Sal'litt, mirė 
nuo nurijimo špilkos, kuria 
daktarai negalėjo iszgauti isz 
viduriu.

Mt. Carmel, Pa.— Mrs. Da
rata Dreher, likos uždaryta 
kalėjimo už paszoviraa Edvar
do Svatskio. Motina paliko du 
vaikus namie.

kompanijos.

Harrisburg, Pa.— Pemisyl- 
vanijos vals., sziadien randasi 
259 visoki fabrikai kurie ne
dirba, isz priežasties neturėji
mo jokiu užkalbinimu.

Wilmington, Del.— Fort Du 
Pont pradėjo statyti barakus 
del 2,000 kareiviu, prie ko pri
imta da 600 darbininku ant 
užbaigimo tojo darbo. Darbas 
kasztuos valdžiai apie du mili
jonus doleriu.

Gimines ir pažystami tuju dar
bininku, kurie dirba valdisz- 
kose dirbtuvėse daugiau nega
les atlankyti savo giminiu ir 
pažystamu.

—■ Yra ir tokiu žmonių, kiui- 
rie su maszna pinigu užima 
svieto galvas ir padaro ji kvai
liu.

dentas Rooseveltas užtvirtino 
paskola Kinams ant 50 milijo
nu doleriu kuriuos sunaudos 
czionais ant pirkimo visokio 
materijolo reikalingo Kinams.

Collingdale, Pa. — Garinis 
boileris truko j czionaitineje 
mokykloje, bet 325 studentai 
iszsigavo laimingai isz moky
klos be jokiu bh džiu.

—• Darbas mus nepailsina 
taip, kaiip irapestis apie dalyku 
kuris gal ateit bet ’kurio ne
sulaukiame.

Didelis Pelnas Nuo 
Gazolino Taksu

Harrisburg, Pa. — Gazolino 
taksai Pennsylvanijos valsti
joj szimet daeis lyg daugiau 
kaip 15 milijonu doleriu. Isz 
tu pinigu valdžia taiso plen
tus ir dirba naujus plentus ir, 
ateinanti meta tikisi pataisyti 
ir padirbti nauju plentu ant 
250 milijonu doleriu.

Motina Pasmaugė Savo 
Serganti Sūneli

Adams, Wis. — Mrs. Edna 
Vaboril, 42 metu, negalėdama 
žiūrėti ant kaneziu savo septy
nių metu sūnelio, kuris sirgo 
neiszgydoma liga, pasmaugė ji 
kada miegojo loveleje. Po tam 
darbui, nuėjo su vyru pas pa- 
licija ir apsakė ka padare. Su
das mano paduoti motere ant 
isztyrinejimo, daktarams, isz- 
tirti ar motere yra sveiko pro
to kad taip pasielgė su sunum.

Padare Ant Jo Sekcija 
Po 4,000 Metu

New York. — Ana diena 
daktarai padare sekcija ant 
žmogaus kuris mirė 4,000 me
tu adgal. (Sekcija yra tai su- 
pjaustymas žmogaus kūno kad 
dažinoti nuo ko mirė).

Buvo tai augsztos kilmes 
gyventojas Wah isz Egipto isz 
11-to szimtmeczio, kurisi likos 
palaidotas 2010 metu priesz už
gimimą Kristaus. Supjausty- 
ma atliko daktaras Harry Sha
piro isz Amerikoniszko Muze- 
jaus Gamtiszkos Istorijos. 
Wah turėjo 5 pėdas ir 2 colius 
augszczio ir buvo apie 30 metu 
amžiaus.

Smegenys, szirdis, pilvas ir 
kiti sanarei buvo geram padė
jime po tiek metu ir matyt kad 
tame laike graboriai žinojo 
kaip užbalsamavot kunus. Wah 
likos nurėdytas isz savo 'ban
dažu ir apvilktas in naujus 
drabužius isz celofinos.
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Kas Girdėt
lei laiko ne apsiredyt tik pus-| 
nuogius supaneziojo ir nuvę-į kurie jiems gerai daro, pri
de pas vaita, vesdama, juos per į gialbsti visokiose nelaimėse, 
visa kaima isz ko gyventojai suszelpia visame o ateimoka 
turėjo juoku ir nusistebėjimu. I lojimu.

Pasielgimas žandaro nusit-ę-l 
jbino valdžia už ka likos trupu
ti nubaustas ir iszbartas kad 
per daug paėmė tiesa-s in savo 
rankas bet moterėlė tai]) tuom 
■atsitikimu persigando kad nu
tarė niekados daugiau neap- 
gaųdinęt savo vyra. Vyras- nu- 
davineja kad nieko apie tai ne-

• žiiipjo.

Illinojaus sudžia, Fredrick 
Harkness nusprendė buk bu-i 
cziavimas kito vyro moteres! 
negali būti priežastis del per
siskyrimo. Savo nusprendime 
įaudžia sake; “Sziadien mergi
nos ir moteres norints geria, 
Tuko ir buoziupjiąsi su kitais 
Įbėt yra moraliszkos kai]) iv 
moteres 1900 buvo. Juk laikai 
ir paproeziai mainosi su kožnii 
metu. Jeigu vyras bueziuoja 
įkilo motere tai ne yra nusidgr. 
girnų priesz moraliszkuma.”

Kasžin ka sudžia HarknesS sunkei nedirbti idant turėt tru- 
pasakytu kad užtiktu koki 
gporteli bueziuojant jo paezįii- 
]e ? Esame tvirtais kad jo nuo- 
paone ir nusprendimas butu ki- 
Įfokis.

niu panaszei daro ant tuju,1ISZ LIETUVOS Nebūk Netikincziu 
~ Bet Tikincziu - 

*'■>’ 'v į *■

Žmogaus silpnumas.
/jiurcdajni iii pasauli, mato

me jaute visokius sutvėrimus. 
Musu laukuose matome akme
ni, kuris nei didinasi nei maži- 

'imsi bet toks yra sziadien, toks

ALIEN REGISTRATION DIVISION 
IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE 

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE 
WASHINGTON, I). (’.

šzautuva
mogutis sto-

PINIGAI IN LIETUVA 
NEINA.

Nuo to® dienos kaip Bolsze- ]J11S už metu ir už kitu. Mato- 
vi'kai panaikino Lietuvos pacz- me žolele ir medeli, kurie dygs
ta, o jo vieton invede Ruidjpsja, auga, lapoja, žydi, o kąi- 

I paczta, Amerikos pacz’ta < jokiu
| .Nuo tukstaiicziu metu žmo- rysziu su Lietuva neturi.” Ir 
lies mausto kokiu budu pia- Sovietini Ruisijpn negalima pini- 
Icngvijit sau gyvenimą ir taip'gus isz Amerikos nusiusti!

į ----........ ’... '
1 Saskatenewan, Kanadoj, gy- 
Ji:r vedusi porele kuri gyvena 
Imoteriszljam ryszyje jau 70 
metu su savim — jis turi 89 o 
jo gyvenimo drauge 86 metus. 
Ant užklausymo daugelio žmo- 
aiiu, tasai ponas Aubri Porte,s 
apreiszke buk in lailp, tuju sep- 
Įtynesdeszimts metu toji porele 
nesusibare ne syki ir tarp j u 
nebuvo jokio szeimyniszko ne
supratimo. Abudu senelei yra 
sveiki ir drūti ir dirba ant sų- 
įnaus farmukes.

Gal tokios poreles reiketu 
geszkoti tiktai danguje o ne 
ant szįos pakalnes aszaru, ne- 
putikimo ir neužganadinirpo.

Įm-ti liuoso,laiko ant pasilinks
minimo ir papilsio.

Žmones mislina: “Kode! tu
riu arti ir prakaituoti ant že
mes, kuri tik iszduoda. kūka
lius, jpigu galiii, užkinkyl ga
rime žagre ir apibarstyti su! 
naujausiu meszln? Kodėl turiu 
kulti su spragilu, jeigu galiu 
pasiskolint lokoipobiliu ir isz- 
kultj kvieczius. in akimirksni, 
kuris atskirs gruduSt ir da. su
pila.juos ip majsz.a?”

Ka priesz tai dirbo keliolika 
žmonių per kėlės dienas, szia- 
dien maszina padaro in kėlės 
valandas. Sziadien farmeris 
turi laiko ant pasilsio, pasi
linksminimo, mokslo ir pasi
važinėjimo automobiliam kur

■ tik nori.
Bjurupse moteres ne taip 

sunkei dirba nes visokios ma
sinos palengvina darba ir ne
reikia džiovyti smegenis kaip 
kitados; maszinos 
tuoja, suskaito 
skaitlius ir t.t.

Ir gaspadineles 
viau ne kaip kitados kurios 

• dirbo kaip nevalninkes. Maszi-

raszo, dik- 
d i džiausi u s

“LIAUDIES MILICIJAI” 
INVEDAMA NAUJA 

UNIFORMA.
Lietuvos Bolszeviku policijai i 

kuria jie vadina “Liaudies Mi
licija” invedama, nauja unifor
ma..

Ji savo sukirpimu ir ženklais 
yra visiszkai panaszios in o- 
kuipacineis Sovietu kariiuiomenes 
kariu uniformas. Tokia, pat 
uniforma yra visose kitose So
vietu valdomose respublikose. 
Reiiszkia, Maskva nustato, net 
‘Laisvos’ Lietuvos policininku 
uniformas.

s Ja, auga, lapoja 
kurie net ir vaisiu veda.

Matome daugybe gyvu daig- 
tu nuo mažiausio vabalėlio iki 
didžiausiam gyvuliui. Matome 
ant galo ir 'tokius pat žmones 
kaip ir mes. Isz szitu visu su
tvėrimu žmogus yra silpniau
sias.

Žole arba medis ir be jokios 
priežiūros iszaugą, lapais ap
sidengia ir žiedais ąpsikrauja. 
Niekas nemokino medžio szak-1 
neles, kaip reikia, žemoje mai-

mintis neiszmokino žmogaus? 
Isznjokino ir oru lekioti ir van
deniu plaukioti ir dangaus, 
žvaigždes skaityti ii: mariu gi
lumas iszmieruoji.

Žmogaus protas reikalauja 
kitu pagialbos.

TEBELIEKA jy 17 DIENU 
ATEIVIAMS REGISTRUOTIS!!!

liukas, ka tik da atsiradęs, jau 
numano, kur mąi^to jeszkoti, 
nors niekas 
Vienas tiktai

pa-

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

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

HSF Ateivius vaikus, neturinczius 14 metu am
žiaus, privalo užregistruoti ju tėvai ar globėjai !

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

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

■ Yra tai senas iszsitarimas 
jog “jeigu nori .prikalbint mo
lting, tai turi gintie jos valka.” 
Tęs iszsipilde del Mrs. Priscil
la Dougan, nas-zle po mirusiam 
■turtingam biznieriui, kuri vė
liaus isztękejo už kokio tai S.-nos nuszluoja grindis, iszcziul- 
M. Herman. Kada jos užklaus- bia dulkes isz mažiausiu, ply
ta kodėl isztekejo antru kartu'szeliu; " I
Jtai moterėlė, malszei atsa.ke: 
^‘Mąno vaikai nąyli poną Her
man todėl ir asz ji paipylejąų. 
Kada mano dukrele sirgo bū
dama sužeista per automobi
liu tai Herman ja dąžiurinejo 
kaip tikras tėvas.”

Isz' to duodasi matyt kad
Herman buvo kytra lapę ir ži- anf visko. Bet tame turi jai pil
nojo kokra budu prisilaižyt 
prie turtingos mpterelęs jeigu 
gavo ne tik ja bet ir jos puiku 
turteli sukrauta per jos pirma 
Vyra. Motere gali patikti vy
rui per tarpininkysta jo pilvo 
<— jeigu yra gera kukarka — 
bet ir vyrai — kaip mątyt — 
negali rugoti ant visokiu budu 
prisilaižymo prie moterių, ypa
tingai jeigu suuodžia pas jas 
jkelįs tūkstantėlius.

RADO SUSZAUDYTU 
ŽMONIŲ LAVONUS.

Isz Kauno gauta •'ainiui, kad 
bežaidžiantieji vaikai įprie Kle- 
boniszkiu miszku užtiko duobe 
su nesenai nuszautu žmonių 
lavonais. Subėgo suaugusieji 
žmones isztyre kad lavonai yra 
žmonių, nuszaultu isz uapaka-

turi leng-

elek tri kini s mot orei is 
varo siųvapia maszina todėl 
turi daugiau laiko paszvensti 
del vaiku ir vyro.

Moterėlės negali iszsikalbi- 
net kurios apleidžia savo vai
kus — nęprivalo save apsun
kinėti darbais jeigu maszina 
gali taip padaryt< Turi laiko

giąlbet vyras kuris rūpintųsi 
sąvo paczįulei ingyti tuos in- 
taisus ir palepgvint jos darbus 
visame.

'Teisybe žmones kalba kad: 
“Niekas nežino kur ji mirtis 
gali patikti.” Pąna-szeį atsiti
ko ir su farrpęriu Jake Glazier 
kuris malszei gaspadoriavo ant 
savo farmukes, penkes mylės 
nuo Raymond, Alberta, Kana
doje. Po sunkiam darbui nusi
davė ant pasilsio sveikas o ka
da vos užmigo, trenkė perku-

lova ir užmuszdamas ji ant 
vietos. Lovoje taipgi gulėjo pa
ti su mažu kūdikiu, kuriems 
nieko blogo neatsitiko, tiktai 
truputi apdege nuo uždegusio 
szieniko. Ant galo, žmogų gali 
patikti mirtis ir ant tiesaus ke-

jo nepamokino, 
žnjpgus, nięk.enp 

nepamokytas, nemoka savo gy
vasties aprūpint. • Padekime 
priesz kūdiki nors gardžiau
sius valgius, suneszkimo jam 
nors szileziausiu rubu, pagul- 
dykime ji pas slanksti nors 
gražiausio namo — kūdikis 
mirs isz bado, jeigu jo nepape- 
nęsime; drobes nuo szalczio, 
jeigu jo neaprengsime; neinęis 
pats in narna, jeigu ji neinne- 
szjme. Gyvulys nors sziaip taip 
prižiūrimas iszauga sveikas ir 
drūtas. Kokios-gi priežiūros 
reikalauja žmogus, tasai silp
nutis sutverinjas, kad iszaug 
tu sveikas ir drūtas! Tik ran 
kos mylinezios motinos gali 
kūdiki sveiku iszauginti. Gy
vulys dvieju ar trijų metu jau 
yra drūtas. Ar-gi daug gali 
žmogus, tiek pat amžiaus tu
rėdamas?

Žmogaus galybe.
Mažas bodamas nieko nega

li pats žmogus padaryti. Bet 
kokia, darosi atmaina žmogui 
suaugusiam? Tas silpnas kūdi
kėlis, atejas in metus, darosi 
galingas. Visas pasaulis jam 
tarnauja. Arklys, už žmogų kur 
kas. drūtesnis, neszioja ji. ant 
saves, vežioja ji pati ir jo daig
ius, žodžiu kalbant, tarnauja 
taip, kaip žmogus nori. Kokia 
galybe vėjo o žmogus ir už ji. 
galingesnis. Jam vejas ir ma
lūnas suka ir luotus po vande
nius neszioja. Ugnis in valan
džiuke laiko didžiausia kaima 
ir pelelius paverezia. Žmogus 
ir ugni priverezia jam tarnau
ti. Jam ugnis ir maszinas varo 
ir namus szildo ir valgi gami
na. Galingas yra liūtas, lokys 
(meszka), tigrius. Jie žmogų 
kai]) bematant gal in gabalė
lius sudraskyti. Žmogus ir juos

Eodžiaus Lęnkiszki ląik- 
raszcziai raszo buk tujam ne
tolimam kaime atsitiko nępap- nas in narna pataikindamas in 
rastas atsitikimas kas kiszasi 
apgaudinėjimo mot.ores savo 
.vyro.

Vyras tosios ąpgavingos 
moteres, malszus žmogelis, ne
norėdamas pęsziis su tuom 
‘ ‘ treczi u ’ ’ -sumanė gera bpda
atkerszinimo moteręi už ap- lio be jokio, apreiszkimo. 
gaudinejima. Nuėjo jjs pas ge
ra pažystama žandara, ka toki 
■pasznabždejo jam in ausi, at
sisveikino szirdingai ir nuėjo 
namo. Vakare vyras pasakė sa- 
yo paeziulei kad iszvažiuoja iii 
miestą ir sugrysz ant rytojaus.

Vyras nevos iszvą.žiavo o 
prięlaidinis atėjo ir mylinti 
porele pasiliko vieni glamone- 
jantysi. Tame -atėjo žandaras 
ir užtiko mylinęzia porele mei
lingam glėbyje. Nedavė pore-

Tūlas sportelis norėdamas 
iszbandyti tulo senuko iszmin- 
ti, uždavė jam szitoki klausy
mu :

“Kuomi skiriasi szuo nuo 
žmogaus ? ’ ’

Senelis atsake: “tuomi, kad 
szuo loja ant nepažinstamu o 
Žmogus loja ant savo geru prie
deliu.”

Ar-gi neiszmintingas atsa
kymas senelio? Kiek tai žmov

KELIATAS FAKTU APIE 
TERORĄ LIETUVOJE.
Lietuva dabar valdo Stalino 

žvalgybos (GPU) agentai. Lie- 
tuviszki komisarai atlieka tik 
paprastu “stupaiku’ pareigas. 
Kitai]) pasakius, jie tik tarnau
ja Stalino žvalgybai paprastais 
bernais. Visus insakymus ir 
pattvarkymus daro GPU žval
gybininkai, o Palęckiai, Ven
clovai ir kiti tik pildo tūps.nu
sakymus.

Nuo to laiko, kaip Stalino 
kariuomenę užėmė Lietuva, iki 
sziol Lietuvoje esą jau suimta 
ir isz,ga.bęnta Rusijos gilum°n. 
apie 14,000 Lietuviu. Kai 
kurie j u jau prisiiųitę ir laisz- 
ku savo pažinstamiems. Jie 
skundžiasi, kad Bolszevika; 
pristatė juos dirbti katorgos 
darbus Sibyro giriose ir ka
syklose.

Žinios isz patikėtinu, szalti- 
niu sako, kad dabartiniu laiku 
Lietuvos kalėjimuose sėdi su
grusta apie 5,000 Lietuvos in
teligentu, kurie, atsisakė, szauk- 
ti ‘ura’ už Lietuvos nepriklau
somybes panaikinima.

Kiek isz suimtu žmonių yra 
jau nužudyta, apytikriai pasa
kyti negalima, nes žmones žu
domi nakties laiku ir naktięs 
laiku užkasami kur nors lau
kuose. Sziomis dienomis ne
toli Klebpniszkio vaikai bėgio
dami užtiko pglei Nemuną J ti —smailus ragai. Kas-gi žmo- 
szviežiai surausta žeme. Ma- gu darę.galingu? Jis juk netu- 
nyd-ami, kad. kas nors bus už- ri nei asztriu nagu, nei ilcziu, . . . i . .kasės pinigus, vaikai erne duo- ne smailiu ragu, nei stipriu ko- 
be atkasinėti, pasirodė, kad te- ju arba ranku.
nai užkasti suszaudyti žmones,! Tai ]came_g.i jQ galybe? Žmo- 
kuriu'tarpe keli buvo Lietuvos gUS furį įszminti, kurios jokis, 
karininku uniformose.

daro ji tiesiog pasaulio kara
liumi, bet tas pats protas tik 
tuomet yra galingas, kuomet 
naudojasi kitu pagialba. Kad 
protas galętu parodyti savo 
galybe, pirmių pirmiausia rei
kalauja jis kokios nors medžia
gos (materijolo). Kas nori isz- 
kepti duona, tas ima miltu, 
vandens, kuria pecziu ir kepa 
duona.

Imkime žmogų kad ir isz- 
mintingiausia.
bando vien tik savo protu isz- 
sikepti duona, jeigu nebūtu nei 
milui, nei vandens, ne pe- 
cziaus, nei malku.'Kaip sau no
ri, tegul galva laužo -— isz pir-J 
szto, kaip sakoma, nieko neisz-Į 
lausz. Duokime, ant galo gry-| 
žus, žmogaus protui viską, kas' 
tik prie duonos kepimo, reika-■ 
lingu: , ir miltus, ir vandeni ir 
pecziu ir malkas. Jeigu žmo
gus niekad nemato duona ke
pant., arba niekas ji nepamoki- 
110 .— ilgai galva laužys, iki 
pats per save iszmoks duona 
iszkepti. Kam-gi ateitu, in gal-1 
va paežiam per save mokintis 
duona kepti ? Juk galima pasi
klausti žmogaus mokanezio ir, 
pasinaudojus jo iszminczia, 
lengviau, greieziau ir geriau 
iszsimokiilti, kaip reikia duona 
kepti.

— TOLIAUS BUS:—

Kas-gi daro žmogų taip 
galingu?

Eęk.i. daro galingu asztrus 
nagai, vilką, asztrips iltis, jau-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

★★ -----
J64 pus., Did. 5x7col

Tiktai, 10c.PRIESZ SUDŽIA.

— Guodotįnsis sudžia, asz 
stoju apgynime Jono Balkio 
kuris yra teisiamas už pavogi
mą kiausziniu.

— Kokiu kiausziniu ?
— Sudetus magazine per 

gaidi.
— Ka tu man kalbi? Kiau- 

szinei sunęszti per gaidi ? Asz 
tokiu juoku nepriimu sude ir 
gali būtie už tai baudžiamas. Į

— Bet asz teisybe kalbu, po
nas sūdžiau.

— Ar tu netekai proto?
— Guodotimas sūdžiau, ma-i 

no klijentas užsiima, kupezia- 
vimu kiausziniu kuriuos perka 
nuo farmeriu isz visos aplin-' 
kines ir deda in magaziną. Jo' 
pravarde yra Jonkelis Gaidys.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu» 

:: Gabiausiai Balsamuotojas :: 
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j A
S) apylinkėje. Bile ko- (I

kiam laike; diena ar U
W nakti. Visada turi pil-

na pasirinkimą meta- X.
w liszku ir kieto medžio

Grabu. Laidoja nu- ||
||| milelius pagal naujau- lt
tįj šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke tįi
B moterems. Prieinamos jįi

prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre..

BeP Telefonas 532-J

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE”

12 ISTORIJOS UŽ 25įj
'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

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

‘‘SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

PUIKI DOVANA ANT

VISUOMET WJtSW
KALĖDŲ!

200 JAPONISZKU KAREI
VIU ŽUVO PER 
EKSPLOZIJA.

Hong Kong, Kinai.-Du szim- 
tai Jaiponis’ziku kareiviu ‘likos 

i kada trūkis, kuris° 7 "Iv
[kitas sutvėrimas neturi. Savo užmuszta
■ iszminczia jis nugali kad ir(važiavo isz Tsienan, Shantung'

— ISLirti yra lengva; kož- stipriausia sutvėrimą. Tusz- provincijose,'iiižejoantdinami- 
nas gali mirti. Bet gyventi yra ežiomis rankomis žmogus■ nie- tinęs bombos. Trūkis likos isz- 
daug sunkiau, Tai yra. gyventi kad neapgaletu. liūto. Bet isz- nesztas in padanges per eksplo-

' jam durtuvą, zija ir kareivoj, kuriu kūnai Ii-j 
a, kulkas ir kos baisiai sudraskytais.

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
Parsiduodasi Po $1.50
DABAR,' TIKTAI $1.00

dorai, mielaszirdingai ir iszpil- mintis intaiso ' 
-dindi visus prisakymus. Dievo, iszranda parai

“SAULE” Mahanoy City, Penna
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r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

g TRYS KELEIVIAI j(
Misijonierka

Aresztavota
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— Jau viskas surengta, — 
tarė vienas, — kolei žuvinin
kas antru kartu ant saules sa
vo tinklą iszties, jis jau negy
vos !
' — Nebgyves! — paantrino 
antras, — ir jo vieszpatavimas 
pasibaigs; kas-gi gali tokias 
paniekas iszkenteti? 'Žmogus 
nei kantrybes tiek negalėtum 
turėti!

— Reikėtų būti bjauriausiu 
žmogumi, — tarė pirmutinis, 
— kad nejausti apszmeižimob 
koki jis mums pagimdė. Plie
nas mano jau asztrus. Rytoj, 
melsiu dasigauti ant audienci
jos o kada priesz karalių atsi
stosiu, savo plieną -jam in szir- 
di insmeigsiu ir jis akyveizdoj 
viso dvaro ant grindų puls ir 
bus po viskam. Turiu tiesa jam 
už paniekinimą manimi atker- 
szyti.

Karalius Ulin su susirinku
siais sudrėbėjo.

— Taip yra, — kalbėjo to
linus Turkas, — ant tavo gy
vasties, mano vieszpatie ir ka
raliau, kėsinosi. Tuokart dide
liam pavojuje buvau. Paskui 
abudu suokalbininku nuvyko 
miestan o ir asz paskui anuos 
slaptingai slinkau. Macziau in 
kuriuos namus jie inejo ir 'tuo
jaus persitikrinau jog jiedu 
prigulėjo prie geriausiu tavo

— Sztai plienas! — tarė to
linus Zebit, paduodamas ji ka
raliui, — kuris tavo kraujuo
se turėjo būti sumirkytas. Tai
gi, mano karaliau, dabar su
pranti apie mano didžiausia 
nuveikima. ir pasiszventima. 
Bueziau apie viską užtylejas 
ir tik savo szirdyje ta paslaptį 
užlaikęs, bet patsai to visko 
geidei ir man liepei, todėl asz 
karaliszka paliepima szventai 
iszpildžiau.

Visi tylėjo.
Karalius Ulin tarė.
— Svetimžemi, prisiartink 

arcziau prie manes ir priimk 
nuo manes mano padėka! La
bai gražiai ir nuoszirdžiai pa
sielgei. Ir norints nuoamžino 
Upupacho nepažysti, tacziaus 
pagal ano mokslą elgiesi, ka
dangi jis mums liepia: nuo kož- 
no žmogaus atitolink nelaimes 
ir guodok ir nenaikink jo ge
ro pasivedimo.

Karalius Ulin Zebitui pada
vė didi auksini reteži ir tarė:

— Tai nesziok savo puikaus 
darbo atmincziai!

Dabar reikėjo Žydui Jusufui 
isz savo būvio ka nors papasa
koti,. todėl jis tuojaus atsistojo 
ir prabilo:

— Karaliau ir vieszpatie! 
Tu man patsai suteikei budus 
didžiu darbu nuveikimui. Ta-

stafus ir tiesas tasai žmogelis j 
ant mirties buvo užsitarnavęs.
Bet jeigu Sužeistasis meldžia Į 
prasikaltusiam susimylejimo, 
sūdąs bausme susiaurina ir vie
toj mirties apsudija ant isztre- 
mimo. Asz už ji užstojau ir 
taip sūdąs ji nubaudė, kaip esu 
pasakęs. Jo likimas buvo so
pulingas ii- labai graudus. Jau 
ruoszesi su manimi atsisveikin
ti ir tuomi antru kartu mano 
szirdi sujudino. Tuokart asz 
apie viską pamirszau ir jam 
viską ka turėjau atidaviau. Ta
sai mano susimylejimas labai 
daug intekmes jame turėjo. Ir 
sztai nelaimingasis apsipylęs 
graudžiomis aszaromis prislė
gė man, jog jau savo gyvenime 
panaszaus darbo niekuomet 
nepapildys ir iszkilmingai isz- 
pažino jog nuo to laiko dora, 
gyvenimą ves.

Esu persitikrinęs, mano ka
raliau ir vieszpatie, ,jog tasai 
žmogelis ant visados neprapuo
lė, jis yra. sziame laike labai 
doru žmogumi; jeigu ji tuokart 
bueziau apleidęs, nebagas mo- 
raliszkai butu pražuvęs.

— Ir tavo pasivedimas — 
tarė karalius — reiszkia jog li
tavo mokslas mokslui Upupa
cho nesiiprieszina. Juk Upu- 
pach kalba: nebūk savo prie- 
sząms ir prasikaltėliams ne-

Valdžia aplajke skunda nuo 
Amerikoniszko ambasado
riaus isz Tokio, buk tenais li
kos paimta nuo laivo pana 
Edna Lawrence, 46 metu, 
Amerikoniszka misijonierka 
ir dažiuretoja ligoniu kuri 
darbavosi per 20 metu misi
joj Seoul, Korėjoj. Kada pa
na Lawrence sėdo ant laivo 
Yawta Maru, likos paimta 
isz laivo per palicija ir aresz
tavota isz nežinomos prie
žasties. Jos namai yra Onta
rio, Kalifornijoj.

tybes o svetimžemio iszminty- 
be; man varszui atleisk o dora 
žmogeli pagirki

— Kalbėk, — tarė karalius.
Tasai ir pradėjo:

tarnu. Vyru visoj karalystėj 
placziai buvo žinomu. Ir kaip 
asz turėjau tam viskam užbėg
ti ir ka pradėti ? Ar tau ta suo
kalbi turėjau pasakyti, ap- 
reiksz'ti? Ne, asz negeidžiau tau 
liudnumo gimdyti nes žmogžu
džiai buvo tavo artimiausiais 
.tarnais bet sykiu ir gudrais 
pribszais. Be tavo žinios tuodu 
prieszu norėjau praszalinti ir 
visa pavoju užtrinti.

Geisdamas ta viską nuveik
ti, rytmetyj, da priesz auszra 
in tavo pąlociu nusiskubinau. 
Žmogžudis taipgi tuojaus pas
kui mane atėjo. Ant jo veido 
nieko blogo nebuvo matytis. 
Jau rengėsi kitam tarnui apie 
save apreikszti ir jau ruoszesi 
tau persis'tatyti bet asz nieko 
nelaukdamas prie jo prisiar
tinau ir paemes ji už rankos, 
tarsi, su svarbiu reikalu, nusi
traukiau in artima kambarį. 
Mudu kambaryje tik abudu 
buvome. Atgavės spėkų ir drą
sos, umu laiku insikabinau jam 
iii krutinę ir suszukau: užmu- 
szejau musu karaliaus!

Žmogžudis persigandęs isz- 
balo ir pradėjo drebėti. Tuo
kart asz jam ruba perplesziau 
ir plienini durtuvą iszlupau. 
Negeidžiau nelaimingojo žudy
ti bet geidžiau kaipo tave taip 
ir ji nuo mirtie sapsaugoti. Tu
rėjau taipgi vilti jog ji man pa
siseks ant doros kelio atvesti 
kad paskui .savo darbus ap
verktu ir jau anų daugiau ne
apkęstu bet vos spėjau keletą 
žodžiu jam isztarti, jis tuojaus 
per duris iszsinesze ir kažin 
kur dingo. Iki sziąm laikui asz 
jo niekur nemaeziau. Po tam 
atsitikimui, mieste buvo pasa
kojama jog jo lavona mariu 
vilnys ant kranto iszmete. Ma-

vo geradejinga ranka man di
džius turtus sukrovė. Buvau 
neapsakomai užganėdintu ir 
jaueziausi laimingu. Keliauda
mas po visa tavo karalyste už
tikau tūloj vietoj nepažinsta- 
ma ir labai nuvargusi žmogų. 
Jis nei savo nuogo kūno netu
rėjo kuom pridengti, badas 
mirtimi baugino. Jo padėjimas 
man szirdi taip sujudino kad 
pasiryžau ji su savimi pasiim
ti. Daviau jam rubus, pavalgy
dinau ir pas save ant ilgesnio 
laiko užlaikiau. Jis man buvo 
dėkingu, manes,. kaipo savo 
tikro tėvo, visuomet klausė ir 
viskas buvo malonu. Kasdiena 
vis labiau asz ji mylėjau ir la
biau visokiuose dalykuose pra
dėjau užsitiketi. Galop jis man 
pasirodė tokiu geru ir prisiri- 
szusiu, kad del jo geros szirdies 
asz jam visus savo turtus da
bojimui pavedžiau. Likosi ne- 
apribuotu visu turtu užveizda.

Bet Jehova su tuom žmogų- 
mi tuotarpu nebuvo. Jis norints 
man buvo priclankum bet savo 
szirdyje visuomet nesziojo pik
tus pageidimus ir norėjo isz 
manes slaptingai vięus turtus 
iszpleszti. Tai man buvo užmo 
kestimi už mano gera prie jo 
szirdi, už mano numylejima ir 
prisiriszima. Juk asz ji isz var
go nelaimes isztraukiau .ir lai
mingu padariau.

Tasai apkalbamas niekade- 
jas man iszkeliavus in kitas 
apielinkes su savais reikalais, 
susiėmęs mano visus pinigus, 
nusidavė ant laivo ir norėjo 
nuo manes iszdumti. Tacziaus 
Jehova mano pražūties neno
rėjo. Sztai musu garlaiviai ant 
mariu susidūrė, kur tarp kelei
viu savo tarną pažinau. Tuo
jaus apie jo blogus darbus da-

mielaszirdingu bet stengtis 
aniems dorybes ir laimes kelią 
nurodyti. Tai-gi, prisiartink 
prie manes, svetimžemi ir imk 
sztai szi žiedą ir del atminties 
už savo puikus darbus visuo
met nesziokie!

Ant galo prisiėjo Liudvikui 
isz savo darbu ir pasivedimo 
karaliui skaitliu iszduoti. 
Liudvikas savo draugu pasa
kojimu be jokio iszdidumo 
klausėsi. Todėl prisiartinus 
laikui jis prabilo:

— Alano karaliau ir vieszpa
tie! Su skaudumu iszpažinstu 
jog asz neesu atlikęs jokio dar
bo kuris gimdytu koki nors 
žingeidumą. Užtikrinu czionai 
prie visu, jog su suteiktais man 
turtais, kaipi mano draugu, 
buvau laimingu. Visus savo 
turtus ant gero apvereziau ir 
norėjau visuomet tavo norui 
užgana padaryti, kadangi tu 
ant manes susimylėjai ir ma
no laimiu geidei. Pertat buk 
maloningu ir ant toliaus prie 
manes. Ir ant toliaus manes su 
savo karaliszkomis ir tevisz- 
komis malonėmis neapleisk!

— Kąs tai, — tarė karalius 
Liudvikui, — tau szeszis mene
sius laiko daviau ir per ta lai
ka tu nieko gero nenuveikei. 
Ar-gi galimas daigias taip ap
sileisti kad nei jokio darbo per 
tiek laiko nenuveikti?!

— Vieszpatie! — atsake 
Liudvikas, — nesirustink ant 
manės ir buk persitikrinusiu, 
jog jeigu man ka nors gero 
liepsi nuveikti, nei vienos va
landytes asz nenutraukeziau, 
bet tuojaus viską isztikimai ir 
sąnžiniszkaj iszpildycziau.

Tuokart isz tarpo susirinku
siu vienas iszejo ir priesz ka
ralių sekaneziai atsiliepe:

— Didis karaliau! Szitiems 
trims svetimtaueziams atvykus 
in czionai, asz tavo geros szir
dies buvau liudytojumi. Ma- 
cziau, kaip tu jiems savo turtu 
iždu atdarei ir visomis gėrybė
mis apkrovei. Dėlei tos prie
žasties manyje užgimė didi pa
vydu ir neapkęsdamas sau ta
riau: daugybe szioj szalyj at
siranda varguoliu o karalius 
iszduoda turtus tiems svetim
taueziams, kurie czionai visisz- 
kai nėra nieko dirbę. Negaliu 
apsakyti, kokia tuokart manyj 
su lyg ju neapykanta buszavo.

Labiausiai neapkeneziau 
sztai szito, kuris czionai prie 
manes areziausiai stovi. Jam 
turint didžius turtus asz paži
nau, jog jisai mokėjo pas visus 
sau guodone užsitarnauti, visi 
ji mylėjo ii’ kožnas prie jo ar
tinosi, toks visuomet buvo mei
lutis. Ir juo labiau jo meile po 
visur platinosi, juo daugiau 
asz ji pradėjau neapkesti. To
kiu budu visomis pusėmis asz 
ji pradėjau persekioti; visur 
prie progos stengiausi asz jam 
visokius liūdnumus gimdyti. 
Jis dienomis ir naktimis isz 
mano puses jokios ramybes ne
turėjo. Vos tik viena, nelaime 
ir liūdnumą ant. jo galvos su
vergdavau, tuojaus svąrscziau 
apie kitokias da baisesnes ne
laimes. Visuomet jaueziausi 
užganėdintu, jeigu savo tikslą 
pasiekdavau. Alano szirdis vi
sokiomis bjaurybėmis buvo 
pripildyta; szirdyje buvo vie
ni' baisiausiu žvėrių nuodai. 
Jeigu asz bueziau kitam pana- 
szias skriaudas gimdės, isztik- 
ro bueziau ir asz persekiojamu 
buvęs. Tula vakara ant gatves 
iszgirdau didi kliksma: Ugnis! 
ugnis! Ir nelaime man! Alano

tomai, žmogžudis del baimes siprotejau ir su mislimi neap- Didis karaliau! Daleisk ma-
nusiskandino. sigavau. Nelaukus nieko apie loningai akyveizdoj

locnas namas dege! Visi gelbe-

Turbut tąjį neląimingaji ži
nai, mano karaliau ir vieszpa
tie, ir gali suprasti kodėl ir ki
tas tavo tarnas umu laiku jsz- 
ny'ko. Galbūt jis. jau gerai su
prato apie atidengta paslaptį.

tai pranesziau sąvo laivo kapi
tonui, kuris niekądeja tuojaus 
suaresztavojo. Nelaimingasis 
vadinosi Levai. Priplaukus

rinkusiu tau viena, daigia isz- 
pažinti ir atiduoti guodone szi- 
tam sztai svetimžemiui, kuris 
yra tarp visu tavo padonuju

visu susi- jo kas tik buvo galima gelbėti.

prie krąszto likosi atiduotas geriausiu ir iszmintingiausiu 
sūdau, Pagal tayo, karaliau, iii- žmogumi. Suprask mano pik-

Tuotarpu mano pati gatve bėg
dama klykia: sztaį mano vien
turtis kūdikis liepsnoję guli, 

j ugnyje pražus! Alini pasirodė 
jog jau niekas nenorės in pa- 

,voju, in liepsnas Irsti ir mano

kūdiki gelbėti! Bet sztai szitas 
sveti m žemi.s vos iszgirdęs ma
no paezios kliksma, jau kaipo 
kulka mėtėsi iii liepsnas ir su 
kūdikiu atgalios iszsprudes, 
paduoda ji mano paežiai ir pat-' 
sai pasitraukia. Kūdikis buvo 
visiszkai sveikas. To, didis ka
raliau, da negana. Tasai jauni-' 
kaitis da daugiau geru darbu 
yra padaręs.

Karalius su visais susi rinku-j 
Šiais davė ženklą savo didžio 
užganedinimo.

— Negana sakau, jog mano 
vienturti kūdiki iszgelbejo bet 
pasirodė mano didžiausiu 
draugu. Menkai ka isz degan- 
czio namo tegalėjo iszgelbeti; 
namas su visais turtais suliep
snojo. Likausi vargdieniu ir 
nežinojau kur man pasidėti. 
Bet tasai svetimtautis kuogrei- 
cziausiai skubinasi prie namu 
statytojaus, su anuom suside
ra ir begyje keliolikos dienu 
iszstato nauja, puiku narna.. 
Basliui man ir reikalingiausius 
daigtus superka. Galop viską 
užbaigus, jis pas mane užeina 
ir da maldauja kad asz jam to 
visko už bloga nepalaikycziau, 
ima mus visus su savimi ir in 
naujus namus nusivedęs, vis
ką loenai man paveda, aiszkin- 
damas jog toksai jo pasielgi
mas yra pirmiausia prideryste. 
AJeldžia manes už jo toki žing
sni nesiruslinti ir, jeigu jis 
kuom norints yra prasižengęs, 
jam viską atleisti. Prisiriszi- 
mo aszaros mums visiems isz 
akiu iszsiliejo ir prie tavęs, 
garbus jaunikaiti, amžina dė
kingumą atjaueziam. Asz, jo 
kąrszcziausias prieszas, likau
si jo tikru garbintojumi ir su 
skausmu sau primenu savo blo
gus pasielgimus su kuriais ge
riausi pasaulyje žmogų perse
kiodavau. Jo kuklumas perei
na viską. Sztai jis tokiame isz- 
kilmingame laike pasisako jog 
jis nežino ka butu tokio bran
gaus nuveikęs. Jis prie jokio 
savo gero darbo nenori prisi
pažinti.

Liudvikas tarė:
— Alano karaliau ir vieszpa

tie! Alano darbu taip labai 
daug neaugsztink. Dėkingu
mas ir pasitaisymas vyro, ku
ris ka dabar kalboje priduoda* 
esybiszka mano darbui verty
be. Asz-gi buvau atlikęs tik ta, 
ka mano prideryste buvo man 
prisakiusi, pertat visame ta
me isz savo puses nematau jo
kio užsitarnavimo ir bueziau 
neatmines, jeigu tasai vyras 
nebūt u czionai apie viską isz- 
aiszkines. Kožnas geras žmo
gus panasziai man pasielgtu.

Karalius nuo sosto nužengė 
ir Liudvika apsikabinės tarė:

— Tobulas svetimžemi! ver
tas esi czionai mano vietoj sė
dėti; priimk nuo manes pagy
rimus už toki savo puiku dar
bą ir priimk sztai puse mano 
drabužio del ženklo didžios ta
vo vertybes. Antrinu, jog ant 
tokio kaip szis sostas esi vertu 
sėdėti, nes tokiam atsitikime 
visiems butum pavyzdžiu. Ta
vo gražusis pasielgimas ir vi
sokį atlikti darbai isz apielin
kes in apielinke keliautu, tais 
puikiais darbais gyventojai 
persiimtu ir visi butu laimin
gais. Bet ir su tuo tavo siauru 
darbavimosi augszcziausiai 
esybei didini garbe. Tegul ji 
ant tavęs visokius palaimini
mus siunezia.

Su tais žodžiais karalius sa
vo karaliszka arnota kardu 
perpjovė ir susirinkusiems 
džiaugiantis Liudvikui viena 
dali atidavė.

TOLIAUS BUS

afkiutysiu,
(Jerkies visoms iszszutinsiu, 

Ir da pagaliu dursiu, 
Po tam tekina nukarsiu.

— New Yorko miesto Pub- 
ilikines mokyklos parduoda 
stiklą pieno del vaiku už viena 
centą, po 25 stiklus kas minuta.

Vai jus Skulkino mergicos, 
Nedarykite karezemos isz 

bažnyczios, 
Jeigu ateinate melstis, 

'Tai ne vieta jum belstis.
Sueja kelios in sėdynę viena, 
Poterei jums nieko neapeina, 

Su liežuviais makaluoja, 
Kožną ineinant'i aploja. 

Tik vaikinai joms galvoje, 
Su kojoms sedyneje baladoja, 

Tas tokius plaukus turi, 
Anąs žvairei iszžiuri.

Tam per trumpos ausys, 
Kito vela raudona nosis, 

Kaip katra kramto ir guma, 
Makaluoja snukucziu kaip 

szuo.
Jokios sarmatos neturi, 

Norints žmones ant ju žiuri, 
Jeigu da karta taip bus, 

Isz savo kvailumo nepabus, 
Tai ketina kelios moteres 

susitart, 
Ir smarkei bažnyczioje iszbart. 
Ar tada, mergicos, bus gerai, 
Jeigu nepasielgsit bažnyczioje 

szvariai, 
Kaip už ausu laukan iszmes, 

Arba pas motina nuves? 
Juk kvaila visur pažysi, 

Ir bažnyczioje juos matysi, 
O ypatingai jauna mergina, 
Kada su draugėms sueina.

* * #
Elzbietos miesto nekuriu mote

rių negaliu pagirti, 
Jau senei asz joms rengiau 

pinti, 
Kada man pasidarė be mieros 

pikta,
Iszkeliavau pasiėmus koeziola 

dikta, 
Kada jau sėdėjau vagone, 
Mislinau, palauk tu sana- 

vagone, 
Nuėjau pirmiausia apie 

juoduke, 
Žiurau geria guzute kaip 

padūkę, 
Liežuviais makaluoja, 

Gerus kaimynus aploja.
Paskui nutraukiau ant vieno 

atryto,
O ir da ant kito, 

Lietuviu moterių yra ten 
daug, 

Bet ka jos iszdirba, tai palauk, 
Pasigeria loja ir" pliauszkia, 
Kaip kregždes cziauszkia. 
Toliaus ant kito stryto nu- 

cimpinau, 
Dauguma moterių jau pažinau, 
Reke, uže apie stalus susede, 
Alaniau kad durnaropių 

apsiėdė, 
Ėjo svyruodamos netvirtos, 

Tuoj supratau kad yra girtos. 
Buvau da ir ant keliu strytu, 

Bet galas viską atsimintu,
Vardus užmirszau, 
Tik tiek parasziau, 

Kad papratima gerti turi, 
Grinczias ne vaikus neapžiuri, 

Dauguma tokiu moterių, 
Po penkesdeszimts szunc 

poteriu, 
Sukalba kas diena, 

Begiodamos pas viena, 
Jos jau taip paszelo, 

Kad nebijo mažo koczelo, 
Neszposuokit, na, na, 
Nepasijusite ne viena, 

Su karsztu vandeniu

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny- 
' gutę, 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.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Alaldu Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% eol., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50^ 
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.

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.

Moraiiszka Kabala
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.

O- VISOS TRYS OETp
KNYGUTES

“SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

laiszka.

CO., 
U.S.A.

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 94 coliu ilgio, 

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

pinigus per Registravota
Adresas:

SAULE PUBLISHING 
MAHANOY CITY, PA.,

Kokiu da ne
buvo Lietuviu 
kalboje ir bu- 
aite 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 !

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !
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Žinios Vietines
■— iSeredoje nupuolė ’keli 

colei sniego. Inspetojai oro 
pranaszauja buk szi žiema ke
tina prasitest gana ilgai, bus 
daug sniego ir szalczio per Sau
sio ir Vasario menesius, todėl 
pasirengkite ant szaltos ir il
gos žiemos.

— 40 Valandų Atlaidai Szv. 
Juozapo Bažnyczioje prasidės 
Nedėliojo per pirmutines Mi- 
szias, Gruodžio 8 d. Atlaidai 
tesis Panedelyj ir Utarninko 
vakare bus užbaigimas su Pro
cesija Szv. Sakramento. Lai
ke 40 vai. Atlaidų sekantieji 
kunigai sakys pamokslus: Ne
dėlios vakaru per Miszparus— 
Kun. J. Szukeviczius, isz Ta- 
makves; Panedelyj per Suma— 
Kun. Dr. C. Batutis isz Shenan
doah; Panedelyj© per Miszpa
rus — Kun. K. Rakauskas, isz 
Miner svilles; Utarninke per 
Suma — Kun. P. P. Laumakis, 
isz St. Clair; Utarninke per 
Miszparus — Kun. P. Garmus 
isz Eastono.

— Utarninke likos surasta 
lavonas žmogaus, nusižudžiu
si o su dinamitu, ant kalno tarp 
Delano ir Quakake per medžio- 
Itoju kuris ji fenais surado ir 
davė žinia palicijai kuri pra
dėjo tyrinėjimą. Ant jo kūno 
likos surasta senas laikrasztis 
isz Pittsburgho isz 11-tos die
nos Oktoberio, 1940. Žmogus 
turėjo du siutus. Kas jis per 
vienas ir isz kur, tai da neda- 
žinota. Manoma kad jis yra 
ateivy s.

SHENANDOAH, PA.

—■ Praeita Subata Kun. Ba
lutis suriszo mazgu moterystes 
pana Evelina Maksztutis, nuo 
201 Schuylkill Ave., su Rei- 
mundu Kavenu, 407 W. Coal 
uly. Jaunavedžiai apsigyveno 
pas jaunikio levus.

— Iszeme laisnus ant apsi- 
vedimo, Leonas Katalinas su 
Izabele Nanartavicziufte kaipo 
ir Vincais Begrovicz su Regina 
Kuibeldžis.

— Pennsylvania Power & 
Light Kompanija užvede teis
mą prieszais miestą už skola 99 
tukstancziu doleriu, už uly- 
czinia szviesa, už kuria mies
tas neužmokėjo.

Girardville, Pa.—Albertas ir 
Kazimieras Drulei sugryžo in 
Temple Universitetą, Phila
delphia, Pa., prie tolimesnio 
mokslo, pasisvecziave kėlės 
dienas pas savo tėvelius Juo
zus Drulius, W. Mahanoy uly.

Philadelphia, Pa. f Helena 
Oželis, nuo 2120 So. Howard 
uly., mire Lapkriczio [Nov.] 
16 diena, palaidota 20 diena 
Szv. Kryžiaus kapuose isz Szv. 
Kazimiero bažnyczios su apei
gomis. Velione buvo sena 
“Saules” įskaitytoja kuria 
skaitė nuo pat pradžių josios 
iszleidimo o jos vyras da ir 
sziadien skaito laikraszti ‘Sau
le.’ Velione paliko dideliam 
nuliudimia savo vyra Adoma, 
sūnūs, dukteres ir aliukus, 
kaipo daiuig artymu giminiu ir 
pažystamu.. Lai a. a. Helena 
silsisi amžinam pakajuje.

s—i Amerikoniszkos moterė
les iszduoda kas minuta 225 do
lerius del padabinimo savo plan 
ku, ant garbiniavimo 150 dole
riu ir padabinimo savo nagu po 
jBO doleriu.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitfindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dčliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

BALTA MESA 
NEGERA

JUODI ŽMOGEDŽIAI NU
SIGANDO BALTOS MOTE- 

RES; NENORĖJO JA 
VALGYT.

San Francisco, Cal. — Po il
gai kelionei ant salų Polinezi
jos, sugryžo nesenei Mrs. Dora 
Barkley, kuri dabar apraszi- 
neja inspudžius isz savo kelio
nes po taisės salas tarp lauki
niu žmonių ir nekarta radosi 
dideliam pavojuje savo gyvas
ties.

Apraszineja ji, buk karta 
kada atsitolino nuo savo abazo 
likos pagriebta per žmogedžius 
ir vos neteko gyvasties per su
valgymą bet viskas užsibaigė 
tiktai didelia baime. Vadas to
jo laukinio sztamo žmonių ne
buvo mates savo gyvenime bal
tu žmonių. Būdamas akyvu da- 
žinoti ar motere yra balta ant 
viso kūno kaip ant veido, pa
rode jai ant pirsztu ka nuo jos 
reikalauja. Motere labai užsi- 
sarmatino bet ka turėjo daryt? 
Turėjo nusiredyt • lyg nuogu
mui.

Dabar atsitiko netikėtas da
lykas kad iszalkusiam žmog- 
edžiui atsinorejo baltos mesu- 
tes ir atszauke paliepima jos 
papjovimo. Ponia Barkley sa
ko kad jos baltas kūnas iszgial- 
bejo jos gyvastį bet jos pažys
tami yra tos nuomones kad tai 
kitokia buvo priežastis del ko 
vadas žmogedžiu taip staigai 
permaine savo norą ant valgy
mo jos kūno bet motere to ne
gali iszaiszkint.

Apvaiksztinejo Auk
sines Sukaktuves; Su- 
musze Paczia Ir Pats

Nusižudė
Daytona Beach, Fla. — Tris 

sanvaiteš adgal Edwardas 
Lapp ir jo motere apvaikszti
nejo savo 50 metu auksines su
kaktuves vedusio gyvenimo, 
ant kuriu dalyvavo didelis 
skaitlis giminiu ir pažystamu. 
Ana diena tasai apvaikszczio- 
jimas užsibaigė sumuszimu 
mirtinai savo paczios o vyras 
likos surastas negyvas voneje 
su perszauta krutinę. Pagal 
palicijos manyma tai vyras 
pirmiausia sudaužė galva savo 
paežiai su plaktuku po tam 
pats nusiszove. Kokia buvo 
tame priežastis tai da neiszty- 
rineta.

Pasislėpė Po Lova Nuo 
Pacziules

Elizabeth, N. J. — Poniute 
Mare Gruszek, nesuradus savo 
vyro namie, nubėgo prie tele
fono szaukdama in palicija: 
“Susimildami, suraskite mano 
vyra. Manau kad jis nusižudė 
nes man nekarta kalbėdavo 
kad atims sau gyvastį.”

Kada palicija pribuvo in 
jos narna, vyras iszlindo isz po 
lovos juokdamasis: “Pasislė
piau po lova nes mano bobele

Pirmutinis Draftininkas In Kariuomene $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.

Jonas E. Lawton, 21 metu isz Everett, Mass., plumbe- 
rio gizelis, buvo pirmutinis draftininkas paszauktas in 
kariuomene ir yra sveikinamas per generolą Woodruff 
kada pribuvo in Bostoną. Lawton perejo egzaminą pa
sekmingai.

norėjo mane sumuszt. Duoda 
ji man in kaili kas diena o ir 
sziadien norėjo panasziai pa
daryt bet asz nuo jos pasislė
piau. ’ ’

Nežino ar Mariute iszpere 
jam kaili ta diena ar ne nes 
apie tai telegramai neprane- 
sza.♦ --------------- —<

Deimantas Vertes De- 
szimts Tukstancziu 
Doleriu, Da Nesurasta

Locnininko

New York. — Deimantas 
vertes deszimts tukstancziu 
doleriu likos surastas ir da 
lyg sziai dienai nesurasta jo 
tikro locnininko. Deimantą su
rado ant ulyczios Italijonka, 
pati skuduminko, Mrs. Terese 
Garranoma praeita Apriliaus 
menesi. Ana diena atsiszauke 
neves locnininke isz Illinojaus 
valstijos kuri sakėsi buk tai ji 
pamote deimantą kuris kitados 
prigulėjo prie barono Jacques 
Rousseau, 18-tam .szimtmety- 
je. Bet atsirado ir kiti nevos 
locnininkai bet negalėjo pri
statyt užtektinai davadu kad 
deimantas tik priguli prie ju. 
Palicija laiko deimantą po sa
vo apgloba pakol tikras locni- 
ninkas atsiras. Szeszi mene
siai jau praėjo nuo suradimo 
ir pagal tiesas tai radinys da
bar prigulėtu prie to, kuris ji 
surado.

Sugryžo Prie Musu MiL 
žiniszkos Szeimynos !

Gerbiamoji Redakcija:
Meldžiu tamistos kad vela 

siuntinetumet man laikraszti 
“Saule,” kuria asz skaieziau 
daugiau kaip 30 metu ir vėla 
geidžiu būtie skaitlyje jusu 
skaitytoju, nes myliu labai 
skaityti “Saule” kuri man 
duoda daug ramybes. Su pa
garba,

KONS. PAŽERIENE, 
isz Gary, Indiana.

Nuo Redystes:— Su džiaugs
mu priimame tamista prie mu
su milžiniszkos szeimynos ir 
turime vilti kad pasiliksi tarp 
juju da per tiek metu. Acziu.

—• Žiūrėk ant savo neprie- 
teliaus su vilczia, kad jisai ka
da pasiliks tavo prietelium.

53 Žmonys Užmuszti 
Trūkio Nelaimėje

Zaragoza, Iszpanija.— Per 
nusiritima trūkio nuo begiu, 
kuris ėjo tarp Madrido ir Bar- 
celonijos, likos užmuszta 53 
žmonys ir gal daugiau, nes vi
su da nesuskaityta. O kad ta
me laiįe buvo didelis szaltis, 
todėl daug sužeistųjų mirė nuo 
szalczio. Vienas trūkis apsi
vertė, o medinei vagonai užsi
degė, todėl daugelis isz pasa- 
žieriu sudege ant smert. Ka- 
reivei pribuvo in pagialba ir 
surinkti užmusztuosius ir su
žeistuosius.

SK AIT YKITE ‘ ‘ SAULE ’ ’

TILŽĖS SPAUDIMO
Didysis Szaltinis, minksztais virsz- 

ais, ............................................. $4.75
Aukso Altorukas, paprastu apd., 

50c., Celuloidos grąžais apd.,. .$1.65
Vainikėlis, jaunimo maldų knyge

le, 35c. Juodais minksztais apd. $1.35
Kanticzkos, visokiu giesmių kny

ga, ............................................. $1.75
Gyvenimai Szventuju, apdaryta, 

visu metu, ................................ $7.50
Pekla arba amžinas pragaras,$2.50
Sapnas Marijos, .....................  15c
Stebuklai Dievo SS. Sakramente 

po................................................. $1.50
Novenu knyga, ant visokiu szven- 

cziu, ............................................. 65c
Gyvenimas Marijos,............... 35c
Istorija szventa seno ir naujo Tes

tamento, su paveikslais................. 25c
Ministratura ir klausymai,.... 25e
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos..................35c
Kabalas, salamono nosis, .... 10c
Gydiklos nuo baimes miro, su pa

veikslais, ...................................... 50c
Karves nauda isz ju ir kaip geri 

surai padaromi, .......................... 35c
Girtuokliu gadzinkos............... 15c
Astronomijos knygele, apie dan

gų, ..............................................   10c
Pontsko Piloto, galas sudžia Jėz

aus, ............................................... 10c
Mikaldos pranaszystes............ 30c
Kantros Alenos, graži pasaka, 25c
Žolių knygele, apraszo apie 300 vi

sokiu žolių, nuo ko jos yra naudoja
mos, .............................  25c

Trajankos, 60c pakelis, 3 už $1.50
Nervu Arbata 85c, Kieta-Pilviu

Arbata..60c. Dusulio Žoles..60c
Ramuneliai, Trukžoles, Pupkaisz- 

kiai, Liepžiedžiai, Pelunas, Velerijo- 
nai po 25c., pakelis arba 6 už $1.00.

M. ŽUKAITIS,
SPENCERPORT, N. Y.

■K-K-K-K-K-K ■****-><-»<*-><****■><-k-*'****-*

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

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

Bell Telefom Numetąs 78
820 W. Centre I t. Mahanoy City 

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- ( 
kus aprasz; mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

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

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiraviinas; 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, 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.......... 35e

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isUins; 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 nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisgi 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 su
jus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Rjzbaininku. 45 puslapiu.. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V?ena 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- 
įkutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................... 15c

TURĖJO DIDELE INEIGA.

— Mano vyras 'turi didele 
ineiga bet kas isz to, kad va
kare, viską ka uždirbo, iszduo
da lyg paskutiniam centui.

— Ar-gi jis prageria viską?
— Tai ne tas, bet matai po

niute, mano senis yra kunduk- 
torium ant strytkario ir viską 
ka surenka per diena, turi ati
duoti kompanijai.

— Amerikonai padirba vi
sokio paredalo del vaiku už 
du dolerius įkas minuta.

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 broie) 
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; Kėliau- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu........ 15u

No. 132 Trys istorijos apie Al 
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 ...................................15e

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.. 
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 akmeiioriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa- 
slapti. 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 ................................................15e

No. J55 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25e

No. 157 Juokingas apraszyma* 
apie Saviznola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ......................................... loe

— Dabar Afrike iszdirbine- 
je po 50 poru czeveryku ir cze- 
bau kas minuta.

— Sziandien 'laike ‘kares, 
Kanada padirbineje kas minu
ta po tris poras czeveryku ir 
czebatu, ir ipo dvi mandieras

SZI BANKA YRA NARYS į
Federal Reserve System j

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance i 

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

Union National Bank |
Kampas Main ir Centre St. s

MAHANOY CITY, PA. g

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p’e 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, mes ■ 
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 
i Ant prapulties kranto; Mistras ir 
iKrepeszius; Kampelis duonos-; Isz ko 
'dideli ponai. 105 puslapiu.... .25o

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

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

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

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

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

No. 168 Devynios istorijos, sn 
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- 
rnirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pu!, 
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 29e

No. 170 Asztuonios istorijos »■ 
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 malkaker- 
czio. 121 puslapiu.......... 25o

Ne. 171 Vieniolika puiku htort- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas 5600 jaUt 
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; Katn 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15$

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima
na vymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai le 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ............................................. 1*0

“SAULE” ’ 
Mahanoy City, Penna.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Skaitykite “Saule”
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

PONAI
BIZNIERIAI!

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

SIENINIUS
KALENDORIUS

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J

MAHANOY CITY, PA.




