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Apvaiksztines Lekiojimo Diena 50,000 ITALU PAIMTI Žymiausi Golferei Stengsis Laimėti $10,000

"'y-*

SIN NELAISVE
Italai Supliekti Visur — Penki 
Generolai Gavosi In Nelaisve;

40 Eroplanu Suszaudyti
Prezidentas Rooseveltas paženklino Decemberio 17 d. 

Lekiojimo Diena kaipo atminti pirmutines dienos pasek
mingo lekiojimo eroplanais per Wright Brolius, 1903 me
te. Ant kaireses parodo viena isz tuju senu eroplanu su 
kuriuom Wright Brolei pirmiausia lekiojo o ant deszi- 
nes parodo koki eroplanai sziadien yra dirbami ir naudo
jami. Ant kaireses yra brolis Wilbur o ant deszines jo 
brolis Orville Wright. Ju pirmas iszbandymas eroplano 
buvo mieste Kitty Hawk, N. C.

Pagialba Senukams
SENATORIUS J. J. HALUSKA ISZ PITTS- 

BURGHO STENGSIS PERSTATYT
BILIU, KURIS MOKĖTU 60 ME-

... TU SENUKAMS PO $60 -
ANT MENESIO

Harrisburgh, Pa. — Senato
rius Jonas J. Haludka, isz 
Pitteburglio, perstatė in legis- 
latura bitą kuris duotu kož- 
jiam senam žmogui ir moterei, 
kurie jau turi 60 metu ar dau
giau, po 60 doleriu ant mene
sio paszialpos. Taji byla per
statys 6 Sausio 1941 priesz le
gislatures narius ir stengsis 
visom pajiegom kad tasai by- 
Jas pereitu.

Pinigai ant suszelpimo tuju 
fcenu žmonių bus renkami nuo 
Irkliniu lenktynių, maszininiu 
pinigu, “bingo” loszimu ir 
“bank nights” kokius laiko 
krutamuju paveikslu teatruo
se. Nuo tuju loszimu senato
rius sako kad galima bus su 
rinkt taksu apie 185 milijonus 
doleriu.

Senatorius apskaitė kad ant 
kožnos pinigines maszinos už
dėtu pO 50 doleriu taksu, ‘ ‘ bank 
nights” mokėtu po $1,000 ant 
metu taksu ir 1.1.

Halusiko bylas suteiks vi
siems seniems žmoniems po 60 
doleriu pensijos kuriu ineiga 
yra mažesne ne kaip 60 dole
riu ant menesio bet jeigu turė
tu ineigos po 20 doleriu tai ap
lankytu da 40 doleriu ant mene
sio ir nereikėtų jiems pasira- 
szyti ant atmokejimo tosios 
paszialpos jeigu dastotu kada 
kokio turtelio.

Butu labai naudinga jeigu 
senatoriaus Halusko bylas per
eitu o tada nors senieji žmones 
nebūtu po padu mielaszirdys- 
tes ir nereikėtų atkiszineti del
nus valdžiai kad jiems duotu 
pasziailpa.

DAUG MAISTO IR 
AMUNICIJOS

PAIMTA
Kairas, Egiptas. — Lyg sziai 

dienai daugiau kaip 50 tuks- 
tancziai Italiszku kareiviu ga
vosi in Angliku nelaisve. Daug 
maisto, ginklu ir amunicijos 
taipgi gavosi in Angliku ran
kas. Keturi žymus generolai 
gavosi in nelaisve. Anglikai su- 
szaude 40 Italiszku eroplanu. 
Angliszka flota taipgi bombar
davo pakraszczips padarydami 
dideles bledes.

Italai bėga isz Egipto palik
dami sužeistuosius savo drau
gus, tankas ir ginklus, žodžiu, 
Italai panesze dideles bledes 
ir apleidineja pozicijas užim
tas kėlės sanvaites adgal nes 
negali toliaus atsispirt Angli- 
kams.

Pristovinis miestas, Bardia, 
randasi liepsnoje kur likos 
taipgi paskandytas Italiszkas 
submarinas. Miestas Tobruch 
taipgi dega nuo bombardavimo 
ir du laivai paskandyti.

Graikai vis plaka Italus isz 
visu szaliu, neduodami jiems 
ne valandėlės pasilsio, Italisz- 
ka pristova Neapolius taipgi li
kos smarkei bombarduota su 
didėlėms bledems.

Italai panesze dideles bledes 
kalnuose, Atėnuose, kur dauge
lis Italiszku kareiviu serga ir 
neturi tinkamo maisto. Graikai

nust'ume Italus ant penkesde- 
szimts myliu adgal.

Italijoj labai neramu nes gy
ventojai dagirde kad ju tautie- 
czius ima tukstancziais in ne
laisve, pradėjo protestavoti 
valdžiai kad nereikalingai in- 
ženge in szia kare ir kaip gir
dėt tai Italija ketina neužilgio 
daryti taika.

Laivas Plaukantis Su 
Eroplanais Torpe

duotas.
New York. — Angliszkas lai

vas plaukentis namo isz czio- 
nais, kuris turėjo kelis bornbi- 
nius eroplanus ir 400 pasažie- 
riu, davė žinia per reidio buk 
jis likos torpeduotas per Vo- 
kiszka submarina aplinkinėje 
Irlandijos. Daugiausia pasa- 
žieriu buvo misijonierei kurie 
keliavo in savo misijas pralei
sti szventes.

Kiel ir Kremas
Bombarduoti.

London. — Angliszki eropla
nai smarkei bombardavo mies
tus Kiel ir Brema, padarydami 
dideles bledes, iszneszdami in 
padanges dirbtuves ir laivinius 
dokus. Paežiam Berline sutesz- 
kino daugeli namu, padaryda
mi dideles bledes. Tukstanczei 
žmonių iszbeginejo isz namu. 
Daugelis žmonių likos užmusz- 
ta ir sužeista.

PAVOGĖ DESZIMTS 12,000 MOTERIŲ
CENTU NETEKS DARBU

Italijoj Užsinesza
Ant Revoliucijos

Laivas Susidaužė; Dau
gelis Pabėgėliu Žuvo

Istanbul, Turkija. — Ant 
mariu Marmora susidaužę lai
vas in akmenis kuris plauke su 
Žydiszkais pabėgėliais isz Bul
garijos in Palestina, ant kurio 
radosi daugiau kaip 400 žmo
nių. Isz tojo skaitliaus iszsi- 
gialbejo tiktai 114 žmones o 
likusieji žuvo, tarp tu buvo 48 
moteres ir apie 30 vaiku o 169 
nesurandasi kurie gal nusken
do.

Belgai Siuncziami 
Namo

Berlinas. — Vokiecziai siun- 
czia 20 tukstaneziu Belgiszku 
nelaisviu namo ant Kalėdų isz 
nelaisviu abazu. Po Kalėdų da 
nusiuns namo apie 70 tukstan
eziu kad galėtu apdirbineti 
laukus ir prižiūrėti savo gas- 
padorystes, kiek isz ju pasili
ko.

Iszpanija Nori Nuo 
Amerikos Paskola
Washington, D. C. — Minis- 

teris Hull apreiszke buk eina 
diplomatiszka sutartis su Isz
panija ant paskolos 100 mili
jonu kad Iszpanai galėtu pirk
ti Amerikoj maista del savo 
gyventoju nes jo labai teaiais 
trūksta. Tarp valgomu tavoru 
Iszpanai taipgi reikalauja mė
sos, javu, bovelnos, gurno ga
zolino, su tamis iszlygonūs 
kad Iszpanija tuju dalyku ne
pardavinės kitiems sklypams 
kurie kariauja.

ŽINUTES

Daugelis žymiu golf įninku stengsis laimėt 10 tukstan
eziu doleriu metinese lenktynėse kurios buvo laikomos 
Miami, Floridoje, Decemberio 12 iki 15 dienas. Szampio- 
nata laimėjo Lord Byron Nelson aplankydamas 10 tuks
taneziu doleriu už kėlės valandas loszimo.

SZUO NURIJO 
BRANGENYBIŲ

KARSZTA
MOTERELE

UŽ 2,000 DOLERIU.

San Antonio, Tex. — Czio- 
naitineje ligonbuteje likos pa
daryta operacija ant mažo szu- 
nyczio vardu “Spits” kuris 
nurijo du brangius deimanti
nius žiedus vertes 2,000 dole
riu. Viena isz žiedu iszgavo isz 
viduriu bet antro da nesurado 
nes randasi tokioje vietoje kad 
operacijos negalima padaryt o 
ant to nesutinka jo poniute ku
ri. daugiau myli savo szunyti 
ne kaip deimantus.

Baisi Rugepjute Auto
mobiliu - 35,000 Žmo

nių Pražus
Chicago, Ill. — Draugove 

Safety Council apgarsino buk 
lyg sziol automobiliu nelaimes 
pasidaugino ant 6-to procento 
daugiau už praeita meta ir prie 
pabaigos meto 35 tukstanczei 
žmonių neteks gyvaseziu viso
kiuose automobiliu atsitiki
muose.

In paskutinius deszimts me
nesius szio meto jau 44,760 
žmonių žuvo ar mirė visokiuo
se atsitikimuose su automobi-

NUBAUSTAS ANT 10 METU 
IN KALĖJIMĄ.

Gladstone, Minn. — Už kož- 
fra pavogta centą Barney Pren
tiss, 18 metu, aplaike viena me
ta kalėjimo, arba isz viso ap
laike deszimts metu in patai
kos narna nes jis pavogė de
szimts centu nuo sztorninko 
kada insigavo ir apiplesze jo 
įsztora.

Barney nesenei buvo iszleis- 
tas isz pataisos namo in kuri 
jbuvo apsudintas ant deszimts 
metu už apipleszima kito szto- 
ro ant 75 centu bet prižadėda
mas pasitaisyt likos, paleistas. 
Sziuom kartu turės atsėdėti 
pilnai bausme. . ..

ANT SIUVIMO PROJEKTO.

Harrisburgh, Pa. — Vaisti
nis darbo administratorius Ma
thews apreiszke del 12 tukstan
eziu moterių, kurios dirba ant 
siuvimo projekto WPA kad 
nuo 27 d. Sausio, 1941 mete bus 
visos praszalintos nuo darbu 
nes valdžia daugiau' nepasky
rė pinigu ant tojo darbo. Val
džia duoda tik 15-ta procentą 
kas padarytu tiktai po 10 do
leriu ant menesio už toki dau
ba del moterių. Nekurios mote
res užsilaikydavo vien tik nuo 
tojo darbo nes kitokios ineigos 
neturėjo.

§ Jeigu “Saule” skaitysi 
tai ramu gyvenimą turėsi.

GYVENTOJAI NEUŽGANADINTI ISZ 
KARES — ŪKININKAI NETURI 

UŽTEKTINAI MAISTO
Washington, D. C. — Kaip 

pasirodo isz slaptu žinių pri- 
siunstu in czionais tai Italijoj 
užsinesza ant revoliucijos. Gy
ventojai neužganadinti isz te- 
byres kares nes nebuvo pasi
rengia ant jos todėl dabar ken- 
czia dideli nedatekli ir stoka 
maisto. Valdžia aprubežiavo 
maista po visa sklypą, ant me
nesio pavėlina pirkti tiktai 
keturis svarus ryžiu arba mil
tu, ūkininkai neturi užtektinai 
maisto ne tik del saves bet ir

gyvuliams. Dideli padotkai 
pradėjo apsunkinet gyventojus 
kurie negali iszsimoket. Gy
ventojai taipgi ne yra užgana- 
dinti isz supliekime j u vaisko 
Albanijoj ir praszalinimo j u 
mylimo generolo Pietro Badog- 
lio nuo tarnystes. Washingto
ne visaip kalba apie padėjimą 
Italijoj ir kad <j.nt tikrųjų už
eis revoliucija jeigu da karta 
panesz tokias Medes kokias pa
nesze praeita sanvaite.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas sugryžo isz 
savo 4,000 myliu keliones, ku
ris taipgi sustojo Hot Springs, 
G a., kur buvo atsilankęs in li- 
gonbute del paralyžinio nugar
kaulio.

Dayton, Ohio — Darata 
Crouse, 28 metu, nužudė savo 
tris mažus vaikus po tam pana- 
szei padare su savim. Rūpestis 
ir. vargas ja pristūmė prie tojo 
darbo. .

Rochester, N. Y. — Tifusas 
czionais labai prasiplatino ir 
miestas pradėjo cziepyt visus 
vaikus. Liga prasiplatinto isz 
priežasties netinkamo vandens 
del gerymo.

leis. Yra tai tikra s'kerdyne 
žmonių o daugiausia per apsi
žioplinusius a ntomobilistus.

“Petnyczia 13” Diena 
Buvo Joms Laiminga

Middletown, Conn. — Jeigu 
13-ta diena pripuola Petny- 
czioje tai ketina būti nelaimin
ga diena del nekuriu žmonių 
kurie tiki in visokius burtus 
ir inspejimus bet del 13 moti
nu kurios radosi czionaitineje 
ligonbuteje, toji diena buvo gi- 
liukninga nes jos pagimdė 13 
kūdikiu o 13-ta motere kuri 
pribuvo in lig’oribute pagimdė 
kūdiki in 13 valandų vėliau ir 
jis yra jos 13-tu anuku.

KIEK VYRU GALĖTU-AT
SIKRATYT NUO SZITOS 
MOTERĖLES KURI JAM

NEDAVE RAMYBES.

Detroit, Mich. — O kad Ger
son Lush, automobiliu parda
vėjas jos nemylėjo ir nenorėjo 
su Mrs. Elvira Sutton, 30 me
tu, draugaut ir net paszauke 
palicija in pagialba kad ji jam 
neduoda ramumo, motere isz 
piktumo atėmė sau gyvastį 
per nusitrucinima.

Lush yra vedusis vyras ir 
kiek laiko adgal pardavė mo
terei nauja automobiliu. Nuo 
tojo laiko motere neduodavo 
jam ramybes ir nuolatos pas
kui ji sekdavo ir meilindavosi 
prie jo. Daejo prie to, kad jis 
buvo priverstas kreiptis in pa
licija kad numalszytu karszta. 
moterele. Po tam moterėles nu
sikraustė su vyru in artima, 
miestą ir per koki laika Lush 
turėjo ramuma atsikratęs nuo 
moterėles. Kėlės dienas adgal 
moterele sugryžo ir atėjo pas 
Lush in jo ofisą. Ten ji kerszi- 
no jam su revolveriu bet jis 
revolveri nuo jos atėmė, tada 
ji bandė ji apipilti su karbo
liam bet tas užmanymas jai ne- 
pasiseke. Sugryžes namo Lush
pamate moterele slankiojan- 
czia aplinkui narna ir paszauke 
palicija, moterele bandė pabėg
ti automobiliuje bet už keliu 
myliu nuo miesto, palicija ja 
pavijo. Tada ji greitai iszgere 
truciznos ir už trumpo laiko 
mirė ligonbuteje. Mirsztant 
motere pripažino palicijai buk 
Lush mylėjo pasiutiszkai ir be 
jo negalėjo gyventi.

§ Girrines ugnys padare 
Amerikoj daug bledes nes kož- 
na minuta padaro bledes ant 
60 doleriu.

§ Triubutes kokias naudo
ja del tepalo ant czystinimo 
dantų yra padirbtos po 900 
kožna minuta.
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Kas Girdėt
veidrodi, sunku jiems surasti 

kuri motina vadindavoĮ 
inklingu kūdikiu.’’‘ ‘ste

ISZ LIETUVOS Nebūk Netikincziu

Reidio, fonografai, automo
biliai, krutamieji paveikslai ir, 
naujausi szokiai yra priežasti
mi atpratimo Amerikonisžko 
isenoviszko paproezio skaity
mo garsei knygų szeimynisz- 
Įkam ratelyje, prie žiburio 
jszviesos vakarais. Gerai butu 
kad tasai papratimas prasipla
tintu Lietuviszkuose namuose. 
'Ąr-gi ne geriau, kaip po vaka
rienei. tėvas, motina arba vie- 
jias isz vyresniųjų vaiku paima 
įn rankas laikraszti arba kny
ga ir skaito garsei o kiti sėda 
japlinkui ir klauso, ne kaip te- 
yas ar motina turėtu skaityt 
.tiktai sau o vaikai valkiotųsi 
po užkaborius draugaudami su 
pikiais draugais.

Laukiame su

Metu!
Musu szirdyse turėsimo tuos 

paežius prijautimus kokius tū
lojome praeita meta laukdami 
geresniu laiku o

Lietuvos Gyventojai
Prispirti Reikalaut Isz

Amerikos Doleriu *. |

- Bet Tikincziu

nors musu
'viltis neiszsipilde bet tas ne- 
reiszkia. kad musu viltis turėtu 
dingti ateityje. Pasųgerininias 
laiku Amerikoje ir ant svi 
turi užstoti.

Tieji kurie puls szioje kovo
je už

, joje suimami žmones, kurie tu-
i ri turtingi; s giminaiežius Ame-

Ž-
Protas neapr'upiria visu 1.1 

reikalu duszios.
Nieks noužgbni reikalingu

mo ir naridmgumo. tikėjimo to
kiuose paprastuose ir apeziuo- 
piamuose dalykuose, kaip isz- 
sįkejiii duonos, arba pasisiu,-

it S- J ■ ■■■ -iŽiH-ogni -pasakojame? — 61 
sitikai pirmutini ir viską 
sipasakojai ? Ne, mes tik .tiems

su- 
isz-

me, su kuriais ilgiau esame gy
veno, kuriuose geriau esame 
iszbande. Taip ir Dievas nega-

ęęrhuvi, gal pagerinimo 
nesulauks nes didesne

kalne :su vilczia kad gal užeis 
geresni laikai. Turękime, viLli 
kad gal užeis geresni laikai s.u 
užejimu naujos administraci
jos AVasbingtone, atoiuanti 
meta.

ALIEN REGISTRATION DIVISION 
IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE 

U. S. DEPARTMENT of JUSTICE 
WASHINGTON, I). C.

jGal vienas isz nepapras- 
fcziausiu testamentu likos užre- 
gistravotas pavietavam sude 
iHxon County, Kaušuose, po 
mireziai kokio tai Dovi do Hou
ston, kuris priesz mirti padare 
testamenta palikdamas visa sa- 
yo turtą isz 275 margu gero 
lauko del Jėzaus Kristaus tvir
tindamas buk žeme priguli prie 
Kristaus ir Jam vela ja sugra
žina.

Testamentas likos legtilisz- 
kai padarytas ir užtvirtintas 
per suda. Nežino kaip su laja 
dirva pavietas padarys bet 
manoma kad isz jo padarys 
parka del vakiu kur gales siau
bti. '

Kas meta Amerikonai buna 
apgautais per visokius tikeji- 
miszkus apgavikus ant po-n- 
kesdeszimts milijonu doleriu.

Paežiam tik New Yorke'žmo-, 
nes buna apgauti ant deszimts 
milijonu doleriu kuriuos no
vos paaukauja ant visokiu mįe- 
laszirdingu ir tikejimiszku tik
slu.

masI Suįmlie'sienĮ.s liepiama siuns- 
ti in Amerika laiszkus ir lele- 

j gramas, su praszymai.s .d<ubi:ii 
atsiunsti stambias pinigu šu
nį a.1.

Kaip pinigai pareina,,valdžia 
juos suvalstybina (konfiskuo
ja), bet suimtuosius žmones isz 
kai e j i m o pa leidžia.

Szi sunkiai patikima žinia 
parodo, kad Komunistai ir Lie
tuvoje bando pritaikyti Ru,sijos 
Bolszeviku iszrirtus budus isz- 
lįUpti i-sz žmonių pinigus.

Laiszka su tokiai netikėtu pi
nigu reikalavimu yra gavės 
lino giminiu ir vienas stambus 
ir visiems žinomas Brookly’no 
N. Y., bizuierins. Jis pinigų 
nesiuntė, tai jo gimines dabar 
sėdi Lietuvos kalėjime.

se. tikėjimo veikai pigumas tie
siog duria kiekvienam in, akis. 
Atsiranda vienok žmones, ku-
rie hepri pažysta reikalingumo.

sa,s paslaptis iszaiszkint. Pa
laukim :— tegul mus Dievas 
pirma iszbando kentėjimais, 
kuriu mums ant žemes nesigai-

tikėjimo du- d o paskui, tik nukeliavus in

Kitados buvo laikai kada te- 
yas galėjo užginezyt teviszku- 
ma savo vaiko o vaiko motina 
negalėjo prirodyt kad tėvas 
meluoja arba kad tai vaikas 
yra tikrai jos vyro vaikas.

Dabar daktarai paima kūdi
kio kraujo, prilygina ji su .tė
vo krauju ir tuojaus pasirodo 
ar lasai vyras yra to kūdikio 
ievas ar ne.

Szitas bandymas yra nau
dingas ne tik motinai bet kar
tais ir tėvui, kaip tai pasirodė 
ana diena Birmingham, Ala., 
kur biznieris Adolfas Mueller 
iszvažiavo su biznio reikalais 
ir per 16 menesiu nesimatė su 
savo paezia. Kada Adolfas su- 
gryž.0) namo, tuojaus atsilankė 
garnyš ir atneszo mergaite. 
Vyras sake kad garnio dovana 
nepriguli prie jo ir dabar už
vedė teismą sude reikalauda
mas isztyrin'iet,i ar tai tikrai jo 
dukrele ar ne- per prilyginimą 
kraujo tėvo ir fc.udikio. Gal pa
sirodys ar isztiki'uju jo krau
jas randasi mergaitėje ar kito 
vyro. \

Lietuvoje beveik visos spau
stuves uždarytos ir mažai jose 
spaudosi Lietuviszkai. Laik- 
raszcziu ir knygų beveik visai 
ne .spaudo todėl neužilgio bus 
didele stoiką, visokiu knygų o 
ypatingai maldaknygių. Todėl 
jeigu turite senas maldakny
ges, prisiunskite in musu re
dakcija o bus apdarytos kaip 
naujos.

Tula patogi Najorkine mer
gaite, kuri turi szesziu pėdu 
augszczio ir sveria truputi 
daugiau kaip du szimtus sva
ru, apskundė szimLsvarini 
“gaiduką“ kad jai atlygintu 
pinigiszkai už pavogta nuo jos 
buczki kurio verte ji apskaitė 
ant penkių tu'kstancziu doleriu 
nes tiek pareikalavo už nuple- 
szima jos garbes ir doros.

Tasai szimt-svarinis “gaidu
kas“ kuris turėjo vos ketures 
pėdas ir kelis colius, drebėjo 
isz baimes sude kada ketino 
jam iszskaityt vir.oka. Bet toji 
baime greitai persimainė ant 
džiaugsmo kada ‘ ‘ džiure ’ ’ pri
pažino merginai tik asztuonis 
centus atlyginimo už pavogta 
buczki.

Kitaip negalima buvo pada
ryt. — Geriau butu sūdąs pa
daręs jeigu 'butu nubaudus 
milžiniszka merigna už tai kad 
neturėjo proto ir ant tiek mo- 
tiniszikumo kad nepaeme to 
mažo žmogelio ant keliu ir kad 
su pantąpliu butu uždavus ke
lis blynus per sėdynė kad jis 
ateityje nesiektu taip augsztai 
buczki o bet pasij.eszkotų ęau 
tinkamo ūgio mergina kuria 
galėtu bueziuoti lengvai.

Atima Isz Žmonių Na- 
mus Ir Pinigus 

____________

Okupantu valdžią Lietuvoje 
iszleido jau antra insąkymą na- 
mams “nacionalizuoti.’ Pirma. 
Kaune, A'ilnįnnjp, Panevėžy ir 
Sziauliuose buvo atimami (na
cionalizuojami) . tik tie namai 
kurie turi daugiau kaip 220 ke
turkampiu metru ploto, o ki
tuose miestuose buvo atimami 
su 170 keturkampiu metru plo
tu.
Antruoju insakymu jau “na

cionalizuojami’ visi judžiu tea
trai įsu visais ju aparatais ir 
baldais, visi vieiszbucziai, kurie 
turi des-zimts kambariu, visos 
ligonbųtes, vaistines, vaistu 
sandeliai, ir visa tai pasiima’ 
Sovietu Rusijos agentūros.

Adsu instaigiui savininkai turi 
perduoti Boliszevikamis visas 
savo pinigų .ęąiis'ka.itas bų.ųkųor 
se, 'bet jeigu jio turi skolų ar 
kitokį pasi'žadejima kam nors 
sumokėti kokias sumas, tai 
tuos pasižadėjimus jie privalo 
pildyt.

A^adinasi atėjūnai atima isz 
Lietuvos gyventoju/namus, pi
nigus ir tuomet, liepia savo sko
las aipmoketi.

ir iiaudjngųmo 
szios reikaluose. Reikalus du- dangų, tos paslaptys mums pa- 
szies jie nori iszaiszkinti vien 
tik savo protu. Vien tik žmo
gaus protas lie tikėjimo negali 
aprūpinti visu duszios reika
lu. Dėlto tad netikintieji arba 
visai užgina žmogaus duszios 
esybe ir jos reikalus.
ko už melą ta visa, ka savo pro-• I tu .nesuprantą. Bet .tik pamis- 
lykim! — ar tai iszmintinga? 
Jeigu pripažystame reikalą ti
kėjimo tuose daigtuose, ku
riuos matome ir apeziuopt ga
lime ir kuriuos musu protas, 
tiesa, sunkiai, bet vis.-gi galu 
gale galėtu pats isztirti ir su
prasti — tai kasžin ar nereika- 
iingesnis yra tikėjimas tuose 
daigtuose, kuriuose tik jau- 
cziame, bet negalime ne ma
tyti, ne apeziuopti. Kiek tai 
kartu bandė žmones vienu tik 
prįgimtu protą atsakyti aid 
klausymu, kuriuos nubradžiąi 
duszia stato! Ir mislijate, ka 
jie savo protu surado.’ — Nie
ko! Adeiii, pasiremdami savo 
protu, neva iszaiszkino tuos 
klausymus; kiti pasiremdami 
tuomi-pat protu visai prieszin- 
gai tą dalyką aiszkina o kiti 
dą kitaip. Ra vieni stato, ta 
kiti griauna. Taigi vienas pro
tas be tikėjimo arba neaprupi- 
ną duszios reikalu, arba sten-

aiszkes. Dabar-gi, gyvendami 
ant žemes ir daugeli daigtu su
rasdami, kuriu mus protas ne
gali suprasti ir iszaiszkint — 
gerai pildykime, ko tik Dievas 
nuo musu reikalauja ir kan-

, arba lai-! Iriai laukime, kada Jis pasi- 
szauks mirs pas SĮaye ir ten vi
sas paslaptis isząiszkins.

Tikėjimas neatima protą. .
Kaip daigtuose žemiszkuose 

tikėjimas neatima nuo žmo
gaus proto, taip lygiai ir daig
iuose dvasi^zkuose tikėjimas 
palieka žmogaus protui labai 
da daug darbo. Tikėjimas mo
kina jog visa pasauli Dievas 
sutvėrė — tas teisybe ir žmo
gaus protas to negali gerai su
prasti. Bet pats žmogaus pro- 
taą kiek tik nori gali tyrinėti,: 
kaip yra sutaisytas, sakysime, 
žmogaus kūnas, isz kokiu dale
liu, .susideda musu žernę, isz 
kur gauna maista visokį au
galai ir taip toliau. Žodžių sa
kant, tikėjimas žmogaus pro
tui yra kaip tas vanduo žuviai. 
Kaip žuvis negali iszszokti ant 
kranto, arba iszszokus tuojau 
•atgal puolasi in vandeni — taip 
ir žmogaus protas tik tiek yra 
suvaržytais tikėjimu, jog nega
li, kaip toji žuvis, iszsinert isz 
tikėjimo. Žuvis, ant kranto isz- 
mesta, visai nustoja savo vik
rumo ir ilgai negali be vandens 
gyventi, taip ir žmogaus pro
tas, paųietes tikėjimą, nėra jau 
toks miklus ir be tikėjimo 
greitai jėgų nustoja. Žuvis ant 
kranto yra visai netikus, bet 
inleislc tu ja in vandeni —nar
dys, kur tik panorėdama. Taip 
yra ir su žmogaus protu. Ap- 
szviesk tu ji tikėjimo szviesa, 
duok jam tikėjimą, kaip tai 
žuviai vandeni — jausis liue
sas ir stiprus.

----- G A L A S------

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

SKAITYMO

TEBELIEKA C - 8 DIENOS
ATEIVIAMS REGISTRUOTIS!!!

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

Ateivius vaikus, neturinezius 14 metu am-' 
žiaus, privalo užregistruoti ju tėvai ar globėjai !

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

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 !

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
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 40f 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,................... $1.50.
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

... ir...
RASZYMO

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

Tūlas profesorius Australi
joj iszrado serum kuris sugra
žina jaunysta del senųjų. Vie
nas isz, pirmutiniu ligoniu1 nuo 
senatvės, pergyvenes jau 72 
vasarėlės, atejas pas profesori 
užklausė: “O ar po inczirszki- 
mui tuju vaistu, turėsiu pajie- 
gas ir smagumą 2Q-met inio jau- 
nikaiezio?“ Aut ko profeso
rius atsake: “Žinoma, kad ta- 
mista turėsi.“

Isztikruju tasai serum pada
re stebuklus ant tojo senuko 
nes kada daktaras padavė jam 
rokunda už gydymą, buvusis 
senukas atsiliepe szypsodama- 
sis: “Ponas daktare, geriau 
nuneszkie szita rokunda mano 
tėvui... asz esmių per jaunas 
praleisti taip milžiniszka su
ma ant gydymo.“

Moteres Suruko 8
Milijonus Paperosu

Honolulu moteres kas meta 
kožųa suruko 365 pakelius pa
perosu arba beveik asztuonis 
milijonus paperosu. Nekurtos 
suruko net po septynis pake
lius paperosu ant dienos.

Tikejimas viską isząiszkina.
Ko ,tik žmogaus duszia jesz- 

ko, ko tik ji trokszta, ko tik ji 
klausia — ant visko jai atsako 
tikėjimas. Tikėjimas dusziai 
atsako, jog pasauli taip pui
kiai surėdė — tai Dievas; jog 
žmogų sutvėrė ir davė jam kū
no ir duszios pajiegas — tai 
tąs pats Dievas; jog toji laime, 
kurios duszia jeszko ir ant že
mes. neranda — tai taipgi Die
vas. Tikėjimas žmogui atsako 
jog ant žemes niekas negali 
kentejimu iszsisaugot, jog kan
triai jie nekentus, žmogus nu
miręs bus laimingas. Szitie 
klausymai teisingai yra isz
aiszkinti nes aiszkino juos tas 
pats Dievas, kuris taip iszmin- 
tingai viską surėdo, Aiszkino 
Djevas szituos klausymus per 
pranaszus per savo Sųnu, 
Vieszpati Jėzų ir dabar da juos 
aiszkina per Kataliku Bažny- 
czia, kuria insteige Jo Sūnūs 
ii; kurioje Jis pats yra “iki pa
saulio pabaigos“. Žmogus tad 
priimdamas tikėjimą, netiki 
kokiam tai žmogui melagiui 
bet, tiki paežiam Dievui.

Žmogus turi tikėti net 
nesuprasdamas.

Jeigu kita karta tikime net 
žmogui nors nesuprasdami to, 

an ka tikime tai del ko-gi ne-;mjlluįa p0 gQ masfu vilimnio 
galime tikėti Dievui, nors Jis1

Szv. Stalinai, Susimilk 
Ant Musu!

Ryszium su besiartiiianczio- 
mis Rusu Spalio Revoliucijos 
23 metu sukaktuvėmis, “Tary
bų Lietuva“ insidejo straipsni, 
kiuri beskaitant darosi staeziai 
koktu. Sztai jio isztrauka: 
“Kiekvienas darbo žmogus įsu 
didžiausia meile taria szirdin- 
guis žodžius: “Acziu Tau, Mu
su Brangiausis ir Mylimas \ra- j 
de ir Mokytojau Drauge Stali-i 
ųai, už iszvadavima. isz dvari
ninku ir kapitalistu, už 
džiaugsminga ir laiminga lais
vąjį gyvenimų.“

“Tarybų Lietuvos’.’ redakto
rius, be abejojimo, ant. savo ' 
darbo stalo yra pasidėjęs. Sta- 
lino paveiksią ir jam visa lai- lieptu mums tikėti in teisybes, 
ka meldžiasi.

Acziu Tamistai Už Ge 
rus Velinimus!

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsam uoto jas ::
Geriausia Ambulance

M patarnavimas szioj 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil-

/Nį, na' pasirinkimą meta-
Yf-’ liszku ir kieto medžio

Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

BeP Telefonas 532-J

&

★ SAULE’ ’
* MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE“

Daugeliams, pažiurėjus in

§ Važiavimas per Naj.orki- 
nius pa-upinius tunelius yra 
taip didelis kad per juos per
važiuoja kas minuta po 30 au
tomobiliu ir troku.

T.

Jį S

12 ISTORIJOS UŽ 25c '
'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuesla. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa, 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaezluot, Pikts 
Onuka. PREKE 26c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

uz- 
viso1 i gero

Guodotinas Redaktoriau:
Prisiuncziu tamistoms 

mokesti už laikraszti ant 
meto, linkėdamas jums
pasivedimo ir geros sveikatos 
ir vėlinu sulaukti Szventu Ka
lėdų ir Naujo Meto 1941. Jusu 
senas skaitytojas,

S. VALEIKA, 
isz Tilden, Iii.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu' 
tamistai už gerus velinimus ir( 
mes jums linkime sulaukti 
szveneziu ir pradėti Naujus 
Alėtus su gera sveikata ir Die-J 
vo palaiminimu. I

§ Graikija produkuoja kas

ceikio kada nekariauja.

“VAINIKĖLIS,“ Katalil

KALĖDŲ! .

VISUOMET
PUIKI DOVANA ANT

' : i,. J i

1

kuriu mes negalime suprasti.
,Ąn.t galo gryžii's/ar-gi gali Die- iuzka Maldų Knygele, Juodi

j apdarai. Didumas, 3x3% col.,' 
galvijiniu skuru ant padirbi- ma, kuris jokioi neturėtu pa-'300 pus. Aiszkus drūkas,. .50^

, ■ ' I 1 . ’ , , • > ... . > .... M . v* v ' -r f -n. — — h m —

Maida Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvąsiszkijai 

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

H?" DABAR., TIKTAI $1.00
§ Apierikouai sunaudoja yas duoti žmogui toki tikeji-j 

(vai V111TH11 olziiril anU .vm /I i »'hl _ m « Immn -> z-k.lv i zr J. 1-1 nt nvnl i-vo ' 
mo krepsziu ir pleszku po vie- dapties’ Tik pajmislykime, ar 
na kas minuta. siu. v o pusi u p t is kiekvienam

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“SAULE” Mahanpy City, Penna
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; TR YS KELEIVIAI Susiejimas Karczemoje
' ......

Pakriksztino Nauja 
Laiva

Kristaus mokslą o da tarp ne- 
1 ikineziu gyvendami, panasziai;

dienos sukaktuves.
Ulin jau nuo seniai 
name gyveno. Kas- 
atsitikimai, kuriu

Gimimo
Senasis 

Liudviko 
dieniniai
Ulin buvo liudytojumi, buvo 
geriausiais darodymais 
Liudviko ir jo visos szeimynos 
dorybes ir tikriausia tikėjimą. 
Name buvo vienybe, ramumas, 
mielaszirdyste ir dąrbsztumas. 
Ulin tankiai >su Liudviku apie 
tikėjimą kalbėjosi ir juo dau
giau su anuom pasipažindavo, 
juo labiau prie ano turėjo pri- 
‘siriszima. Tie pasikalbėjimai 
ji taip giliai pertikrino jog 
nuoamžino Upupacho mokslas 
ir jo tikybos visoki in statai yra 
žmonių iszmislu; jog jo moks
las žmogų negali padaryti nei 
laimingu, nei suteikti tvirta 
papėdė, aut kurios butu gali
ma su visu drąsumu žengti pir
myn ir visuomet ramia sanžine 
turėti.

Ir atsitiko karta jog Liudvi
ko vaikai atbėgo pas Ulina ir 
jam apreiszke jog liekasi tik 
trys dienos iki ju tėvo gimimo 
dienos sukaktuviu. Dienoj su
kaktuviu visi sykiu tęva geide 
pasveikinti ir jam kokius nore 
užganedinimus padaryti.

— Ar ne teisybe, tėvai Ulin, 
—» suszuko vaikai, —- juk ir tu 
sykiu su mumis busi.

— Be abejones, mano vaiku- 
cziai, — tarė Ulin, — ir asz su 
jumis draugausiu ir sykiu 
džiaugsiuosiu.

Sukaktuviu diena priėjo ir 
visi sykiu linksminosi. Jau bu-

apie

kas, pati ir ju dvieju vaikai, 
net ir darbininkai (samdiniu- i 
kai) szventadieniais rūbais ap- ■ 
sirecle; prisiartino laikas pie- ■ 
t auti.

Ant stalo czystos skoterties ' 
gulėjo brangus daigias, kaipo 
apkalbamos dienos papuosza- 
las ir puikiausia dorybes do
vana. Tai buvo toji puse rūbo, 
kuri Liudvikas būdamas ant 
salos nuo karaliaus Ulių buvo 
aplaikes, t.y. vienatinis ir pas
kutinis i'sz ju visu turtu daig
ias ir ženklas, kadangi mariose 
turtams grimzdant, Liudvikas 
pirmiausiai ta puse rūbo nu
tvėrė ir kaipo brangiausia tur
tą isz .savo ranku nepaleido.' 
Iszstaczius ta dali rūbo, Liud
vikas ta gerąjį seneli norėjo 
pertikrinti, jog jis kaipo pir
miau ji mylėjo, taip ir dabar 
senoviszkai mylis ir po draug 
kad senelis iiiejas in kambarį 
aipie dienos branguma supras
tu ir ji nuo saves kaipo ir visi 
pasveikintu. Vienok laukia
mas senelis vis da ilgai nepa
sirodė. Jam neatėjus vis su žin
geidumu vienas pas antra pra
dėjo teirautis, kame senelis .at
sirastu. Tuotarpu vienas isz 
tarpo tarnu apreiszke jog se
nis Ulin ryte anksti isz Liudvi
ko namo iszejo.

— Ak, Dieve! — suszuko 
Liudviko pati, — kad jam nors 
koksai pavojus kartais neatsi
tiktu.

— Ne, ne, mamyte, — pra- 
sznoko mažas Jonukas, — tė
vas Ulin mums pasakė, jog ir 
jis tėvukui koki nors užgane- 
dinima noris padaryti, mato
mai, jis mieste da randasi ir 
del tėvuko kokius nors puikius 
dai'gtus perka.

Netrukus susirinkusi Liud
viko szeįmynele po langais isz-

girdo karietos barszkejima. 
Visi susiplakė prie langu bet 
kaip nusistebėjo kada, pamate 
karieta auksu ir sidabru pa
ini oszta ir joje inkinkytus sze- 
szis arklius. Bet netrukus da 
labiau visi nusistebėjo kada 
tarnai karietos dureles atidarė 
ir karalių Ulina isz karietos 
savo rankomis priėmė. Ir tiio- 
jaus karalius Ulin karaliszkuo- i 
se rūbuose su tarnais nusidavė 
in Liudviko grinezia. Visi la- i 
bai susijudino. Liudvikais ne- ’ 
galėjo ne vieno žodžio isztarti ! 
o pati su vaikais, tarytum, ap- f 
mirė stovėjo. Karaliui inejus ] 
grinezion niekais jo negalėjo j 

nei pasveikinti, nei ji priimti.
Galop karalius Ulin maloniu ! 

balsu prie anų prakalbėjo: Ulin 1 
kaip nelaimingas senelis pas * 
jumis surado prieglauda ir ma- * 
lomi su anuom apsivaikszczio- 1 
jima, tai kas-gi gali sulaikyti ' 
kaipo karalių nuo tu visu už- . 
ganedinimu ir to didžio, prisi- i 
riszimo prie tavęs, daug-gar- i 
bingas vyre ir prie tavęs, g'uo- 1 
dojama szeimynele?

Ir prisiartinęs prie Liudviko : 
ir paemes jo ranka, prabilo:

Lai augszcziausias Dievas 
suteikia tau tukstanezius su
raminimu ir lai laimina tavo 
gyvenimui! Gyvenk taip vi
suomet kaip gyvenai iki isziol 
ir visuomet savo visa vilti Die
vo nepabaigtoj mielaszirdys- 
tei padekie! Gyvenimo karty
bes taippat perncszkie, kaipo 
Kristus, Kuris už mus kentė
damas ir mirdamas, mus isz- 
gelbejo isz tamsybių ir nelabo
jo verguvės. Nuo szios dienos 
tavo gyvenimo, tavo Dievas 
yra jau ir mano Dievu. Iszpa- 
žystu, jog tycziomis atvykau 
pas tave kaipo varguolis ir ap
leistas senelis, idant .persitik
rinti, ar tavo tikėjimas turi 
tvirta ir nepajudinama papė
dė; ar jis vertas, kad ji visa 
žmonija iszpažintu. Tikėjimais 
tavo senu draugu, kurie vie
nok su tavimi turėjo tokias pa
ežiais nelaimes, tu džiaugsmu 
neturi. Priesz atlankyma ta
vęs, pirmiau buvau pas anuodu 
bet persitikrinau jog ju tikėji
mu yra tuszcziu; pas anuodu 
vargszas neturi jokio parėmi
mo ir paszialpos, nelaimingas 
—vilties, liūdnas — suramini
mo. Tiedu nepažysta nei paties 
Dievo; jiems in galvas kvaitu
lys skverbiasi, juokiasi isz do
rybes ir szventu daigiu, neap- 
kenezia proto ir užsigina Die
vo, Kuris yra nematomu pa
saulės valdytojumi ir Kuriam 
mes visi su tikra iszirdimi pri
valom tarnauti. Kada tu, Ju- 
suf> ir Zebit ant mano salos 
prieglaudos jeszkojote, jusu 
lieyiehokiaįdikyba Jikosi ■•■ prie;-, 
žastimi, kad apie savo tikyba 
pradėjau labai abejoti. Iszmin- 
cziauis Jedoko žodžiai man su
teikė drąsos ir pradėjau tyri
nėti, kokia tikyba ‘butu žmo
gui geriausia, ir tikriausia. Ta
vo tikėjimas, Liudvikai, yra 
paremtas dorybes ir teisybes 
stuJipu; mokslas Jėzaus Kris
taus, Kuris yra nematoma ta
vo Bažnyczios galva, yra neisz- 
semiamu žmogaus laimes szal- 
tiniu. Nuo szios dienos liekuo
si tikru ir tvirtu Dievo Bažny
czios sąnariu. 0 kad grysziu in 
savo szali, savo žmoniems am- 

■ žinojo Dievo norą apreikisziu.

kad mano žmones apszviestu: 
ir juos tikrojo tikėjimo iszmo- 
kintu, idant czionai ir po mir-Į 
ežiai liktųsi laimingais. Bet 
kad mano brangus Liudvikai, 
ilgametine toj tavo gimimo die 
nos .sukakituvej nuo manes ap
lankytum dovana, neniekink, 
meldžiu, priimk tas kelias do
vanas, kurias tau dabar galiu 
suteikti.

Uliniii davus ženklą, tarnai 
sudėjo puikias Liudvikui do
vanas ir szis likosi visame 
Zamborszte (turtingiausiu uke- 
su. Liudvikas, pati ir vaikai 
pradėjo gailingai verkti o pas
kui juos, ir visi samdininkai. 
Paskui karaliui prie kojų visi 
sukniubo ir melde palaimini
mo. O karalius pakeles akis in 
dangų prie Dievo meldėsi ir vi
sus susirinkusius laimino. Vie
nok Ulin’ui nužvelgus ant sta
lo savo puse brangaus rūbo, 
jam taipgi isz akiu aszaros 
pradėjo lietis ir jaute didi už- 
ganedinima. Paskui linksmai 
sukaktuviu diena buvo ap- 
vaikszcziojama. Karalius prie 
stalo pirmoj ir pagirtinoj vie
toj sėdėjo.

Po iszkilmingo dienos ap- 
vaikszcziojimo karalius Ulin 
keletą dienu pas Liudvika isz- 
biives, nuvyko vela in savo ka
ralyste. Jis ant savo salos lai
kui bėgant, liepe visas stab- 
meldiszkas stovylas sugriauti 
ir ant ju vietos pastatyti baž- 
nyczias su puikiais boksztais 
ant. kuriu szventi kryžiai žere- 
te žėrėjo. Kunigai visuomet 
Szv. Evangelija garsino o ant 
altorių Szv. Miszias laike. Baž- 
nycziose karaliaus Ulino pa
valdiniai visuomet ant keliu 
priesz amžina, viska-matanti, 
galingiausia ir nematoma Die
nia, mielaszirdingiausią Tęva 
meldėsi.

* * *
Ant galo szios apysakaites 

pasiryžau prie tavęs, 'brangio
ji Krikszczioniszka jaunuome
ne, prakalbėti! Perskaityta 
apysakaite mumis aiszkiausiai 
per.sta.to, jog žmonija norėda
ma atgimti ir liktis laiminga, 
ta viską pasiekti gali tik su Jė
zaus Kristaus mokslu ir tikru 
szv. tikėjimu. Pertai dekavo- 
kim Dievui jog mums daleido 
tuo szventu ir neapsirinkamu 
mokslu naudotis. Vienok ne
gana vadintis krikszczioniu, 
reik neatbūtinai ta tikėjimą ir 
Dievo mokslą perdėm pažinti 
ir viską gerais darbais pa- 
puoszti ir kad musu praktisz- 
kas gyvenimas butu atsakomą,s 
gyvenimui, koki mums Dievo 
Bažnyczia perstatė, t.y., dva- 
siszkam gyvenimui. Nes pasa- 
kyk-gi pats, kas tai butu do 
■žmogus, U. kuris melsdamasis 
prie Dievo, garbintu Jo neap- 
ribuota meile o neguodotu ir 
nemylėtu savo artymo, per ku
ri tai žodi suprantam visus ant 
žemes žmones, be jokio skirtu
mo ju tikėjimu ir paėjima, be 
skirtumo, ar jie yra musu 
draugais ar nedraugais. Dievo 
meile pasiremia ant meiles ar
tymo ir prieszingai. Kas per
tat nemyli ir neguodoja artimo 
kaipo patsai saves, tasai nemy
li ir Djevo, bet ypącz Juom 
vieszai niekina, kadangi rūsti
nant artima ir jam darant ko
kia nors skriauda, rustinam. ir 
pati Dieva ir Jo paveiksią, ku-

Pasiimsiu su savimi kunigus, ris juk kožnam žmogui yra už-

Vyskupas Francis M. Taitt 
pakriksztino naujai pastaty
ta lai va “Rio Hudson”, ku
ris likos užbaigtas ana diena 
laivu dirbtuvėje, Chester, 
Pa. Darbininkai neatsimena 
kada dvasiszkasis kada butu 
pakriksztines laiva Ameri
koje bet tasai paprotys yra 
naudojamas beveik visur Eu
ropoje.

se dienose atsiranda labai j 
daug tokiu žmonių kurie per j 
metus
jo mokslo, tyrinėja, bet-gi ar 
gali surasti ta mokslą, jeigu 
musu jaunuomene ir abelnai 
visi savo (pavyzdžiais .ir arti
mo meile ano neapreiszkią, ne
suranda! Pertai, mielas skaity
tojau, atkreipk prie , to. visko

liudedami jeszko tikro-i

savo iszgale būti visur ir visa
me' doru. Tegul tau ingyti tur
tai neužtemdo proto o anuos 
vėl praradus nenusiminkie nes 
viską Dievas žmogui gali su
teikti ir gali atimti o tuo kąri 
savo pusėn tukstanezius neti
kėliu patrauksi ir jiems nuliū
dusias szirdis suraminsi.

Kuris ir savo narna turi, 
Paczios neturi, pats gyvena, 

1 irsi mylėjus tik in pinigus, 
Balsei metikias žmogus, 

Laikraszcziu jokiu neskaito, 
Kalėki orius bažnyczios isz- 

vaiko, 
.Jam spaviednes nereikia, 
Dieva ir kunigus peikia. 
Pas ji Dievu, tai pinigai, 

Ir jo kralikai.
Už tai iszbalus kaip giltine, 
Tai jau ne žmogus vaikine, 

Ateis laikas ir pastips, 
Ir viską .svetimiems paliks, 
Jokia mergina neeina už jo, 
Ba tokio kiaules kožna bijo, 

O kad ir gaut galėtu, 
Tai ne ilga su juom gyventu, 

Tegul sau skupuolei gyvena, 
Su zuikeis ir bus gana.

ir panasziu 
Žmogus ga- 

džiaugdama-

KAIP ISZRODO
KUOM YRA 

VELNIAS

sleptu.
Bet musu kasdieniniai dar- , 

bai aiszkina, kad gana dažnai 
pamirsztam apie ta didi prisa
kymą, kuris iszsilieja isz pat 
prigimimo ,tiesu. Ir taip, pa- 
vyzdin, kas lytisi Žydu, kaip 
tai tankiai per anuos mes Die
va. rustinam, kaip tankiai sa
vo apsiejimuose su ta tauta ne- 
temijam in pasaulės Iszganyto- 
jaus mokslą, Kuris mumis vi
somis pusėmis liepia, užlaikyti 
broliszka meile, iszreikszda- 
mas tuos žodžius: “Tarp saves 
mylėkitės, kaipo asz jus nu
mylėjau! ant to jus pažis kad 
mano mokiniais esate, jeigu 
tarp saves mylesites, kaipo asz 
jus numylėjau.” Jon. 13,34,35. 
—• Nes norints Žydams kokios 
nors materialiszkos .skriaudos 
nepadarysim, atsitinka vienok 
tankiai, kad juos skriaudžiam 
dvasiszkai, niekinam ju garbe, 
neteisingai juos iszskiriam isz 
draugijos ir visos abelnai žmo
nijos reikalu. Teisybe, nekurie 
Žydai turi blogus palinkimus 
ir paproezius bet kaipgi, klau
siu, tie nelaimingieji nuo tu 
paproeziu gali atsikratyti ir 
apsivalyti, jeigu mes juos vi
sus laikom kaipo belaisvius ir 
kad jiems jokiu isz savo puses 
pavyzdžiu ir pamokinimu ne- 
suteikiam. Tankiausiai mes 
patys esam kaltais, kad ju su 
tikruoju tikėjimu, su kriksz- 
czionyste nesupa,žindimam. Nuo 
saves juos nestumkim, parody
kim jiems praktiszkesne mu
su Iszganytojans mokslo puse 
o persitįkrinsim, jog toji tauta, 
tie visi žmones persikeis visisz- 
kai in kitokius sutvėrimus o su 
laiku visa krikszczionvstes 
mokslą, gali, numylėti ir isz 
dalies liktis gerais žmonimis.

Ka tik perskaitytoj apysa
kaitėj ma<tem jog stabmeldės 
karalius Ulin per visa savo gy
venimą tikybas tyrinėjo ir vi
suomet buvo neramus, norėda
mas tikriausi mokslą susekti. 
Jeigu Liudvikas savo doru gy
venimu butu karaliui pavyz
džio neparodes, be abejones 
karalius nuo krilrszczionystes 
butu pasipurtęs. Todėl czionai 
Liudvikas labai gerai elgesį 
pritraukdamas prie saves neti
kinti ir paskui ji padarydamas 

• krikszczioniu. Tai-gi ir sziose
■ dienose butu viskas kitaip, jei-
■ g,u musu jąunuoi lene

ir

pągal

Szimet bus szalta žiema, 
O ežia vyrueziai skrandu 

mažai yra, 
Czia vėla kuras brangus, 

Tai kas tada bus ?
Asz jums rodą gera duosiu, 

Ir tame nepameluosiu, 
Mano meisteris turi kuro 

invales,
Tai kožrias gauti gales. 

“Saule” geriausia žmogų 
szildo, 

Ir didžiausia, szalti nusztiklo, 
Katras tik “Saule” turės, 
Nesuszals kad ir ant sniego 

gules.
“Saule” szalti marina,
Kožna žmogų suramina, 

Duszia kožno szildo,
Szalti didžiausia aptikto. 

O Baltruviene ant ko?
Ar gal bobelių nesuszildo?
Ne viena net prakaituoja,
Kaip katra pakoezioja!
Žiemos nereikia bijoti, 

Tiktai ko'žnas turi “Saule” 
užsiraszyti,

Ba “Saules” spindulei, 
Duoda kaitros invalei, 
Kas “.Saule” skaitys,

Po strytus nesitrankys, 
Grinczioje pas pecziu sėdės, 

Nuo sząlczio nedrebės.
Ar-gi tai ne pigus kuras, 

Ar pigesni kur ras?
Per visa meta kurio turės,

O žiema szildytis galės, 
Ant brangumynu nerugos, 
Ba tiktai tris dolerius 

kasztuos.
Ne vienas tiek juoku datirs, 
Kad net prakaitas-ji apipils, 

Pilvą/ siisiemes kvėpuos, '
Ir nakezia gardžiai miegos.

Gera gyvenimą turės.,
Pati ne gaspadine nezurzes, 

Ba kožnas namie sėdės, 
Linksmai su visais kalbės, 
Czeverykai ilgiaus laikys, 
Kaip naktimi nesitrankys, 

Galvos neskaudės, 
Nuo sząlczio nedrebes, 

Mano rodos paklausykite, 
“Saule” dabar užsiraszykite.

* * *
Kas .skapus tas ne kvailys, 

Ant .senatvės laukia gerbuvys.
Bet katras pavydi del saves, 

Tasai turi vargo invales.
Pažinau viena toki skup.uąlį,

Velnią kasdiena, daugelis 
žmonių mini, jo bijo ir kitus 
juomi baido. Bet. ar kas žino 
isz kur ir kada, velnias atsirado 
ir kiek jis nelaimiu padare? 
Norintiems szįek tiek pažiąti 
velnią, paduodame trumpa ap- 
iraszyma isz jo.gyvenimo:

Velnias yra. labai senas. 
Szventas Rasztas sako, kad 
prie svieto sutverirtio jau buvo 
velniai.

Velnias yra. auksztos kilmes, 
jis buvo lygus aniolams,, nes 
isiz juju taupo yra kilęs. Vel
niais taip galingas, kad net pa
ežiam Dievui padare daug ne
smagumu. Kad ne velnias, tai 
butu Adomas su Jeva, nepraši- 
kalte ir nereiktu Dievui Tėvui 
siunsti savo Sūnaus ant žemes, 
kad per Jo kentėjimus ir mirti 
iszpirk'tu musu tėvus ir musu 
griekus. Ir Kristui norėjo vel
nias pakiszti koja ir Ji visaip 
gunde. Velnias užneszias 
Kristų ant aukszto kalno, paro
de daugybia puikiu vietų, tar
damas: “Nusilenk man, o asz 
tau atiduosiu szi'buos visus 
miestus!’ ’ Bet, Kristus nenu- 
silenke velniui, nors tas drys- 
davo su Dievu varžytis.

Senoviszki rasztai parodo, 
kad senovės sltabmeldžei arba 
pagonai tailp jau pažinojo vel
nią o ju tas velnias buvo da ga
lingesnis nes kaip kartais nu
veikdavo juju dievus. Toli in 
pietus guli Egiptas, kuris yra 
minavojamas Deszimits Dievo 
PrisakjTnuosia. Egipto rasz- 
tai, kurie siekia daugiau kaip 
5,000 metu atgal, sako, buk vel
nias amžinai kovojąs su ju die
vais, o ypatingai su vyriausiu. 
Viena karta velnias pasikvie- 
tiais Dievą pas save in sveczius 
paprasze Ji atsigulti in graba 
del iszbandimo, ar Jam tiktu. 
Jei grabas tiktu, tai velnias ža
dėjo ji Dievui padoVan.o'ti. Die- 
yifis in tikėjo velniui? ir /atsigulė 
in graba. •. Veliji uidikMo,. iiyrei- 
kejp, nes capt!.. .ir graba už- 
dare.'Tokiu bud,u velnias gaga- 
vo Dievą, nusude Ji, supjaus
tė in szmote'lius ir iszmete tuos 
szniotelius po visa svietą. Tik 
Dievo Sąnus stojo in kova su 
velniu, ningalyjo ji ir iszgialbejo

Velnias padarydavo daug 
•savo Tęva Dieva.
bledes ir Egipto gyventojams, 
uzneszdamas pieskoms ju lau
kus. Babęlionieęziai, kurie gy
veno 4,0pp metu prjesz Užgimi
mą Kristaus, sako, velnias taip 

, (davėsi in ženklus ju dievams, 
kad jie stojo in kova su vel
niais. Vienas isz svarbiausiu . . • • •

, veliju buvo nugalėtas, perpjau-

tas pusiau, isz vienos puses su- 
kurtas dangus, isz kitos žęme. 
Trumpai sakant, žiloj senatvei 
velnias buvo konia. lygus pa
ežiam Dievui.

Kada velniui nepasiseke ko
voti įsu Dievu, tada jis nusilei
do žemyn ir ežia pradėjo daryti 
žmoniems visokias szunybes. 
Žiūrėk, .tai in karves teszmeni 
inlindo ir pieną pagadino, tai 
in krosui inlindes vaitoja, tai 
is.z užkampio akmeniu palei
džia, tai na'kti žmogų sutikės, 
sumaino arklius 
sziposu pridirba, 
ves gera arkli
sis vedasi ta arkli in tvar
tą, beit ant rytojaus vietoje ark
lio randa didelia gulbia. Nie
kas nesuskaitis kiek tai velnias 
padaro bėdos del žmonių.

Bet dabar pskutinais laikais, 
kada žmonys visur važiiieje, 
skaito knygas ir laikraszcziiTs, 
tai jau ponas velnias iszeina 
isz mados ir alpie ji mažai kada 
girdėt. Sztar padangėje lekia 
didelis pauksztis, ar-gi tai ne
būtu velnias? Bet, kur tau. 
Pauksztis nutirpė, žiuri-sedi 
Ippszyje žmogus ir matai besi
sukant koki tai .sparna, bet ge
riau prisižiūrėjus, matai, kad 
ne žmogus suka ta sparna tik
tai maszina.

Trumpai sakant, ten, kur 
pirma žmonys mane, kad vel
nias padare, tai. dabar padaro 
mąszinos.

Žmonys daug dalyku nesu
prato, prirokavo velniui ir da
bar su laiku dasilprato, kad tai 
ne velniu darbai, ka ju tėvai 
jiems pasakodavo, kada da bu
vo, maža is vaikais.

Sziandieninei automobilei, e- 
roplanai ir submarinai, bintu 
pavadytais darbu velniu, bet, 
mokslas ir žinysta žmones 
sziadien apszviete ir in tokius 
dalykus kaip velnias daugiau 
netiki!

§ Sziadien Kanadiszki far- 
merei pristato gyventojams už 
300 doleriu pieno kas minuta.

SKAITYKIT

PLATINKI!!

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

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

DABAR PRIESZ LAIKA !
•---------- i

SIENINIAI KALENDORIAI j 
del saves arba in Lietuva paaiunsĮi 
15 coliu* pločzio 23 94 r‘ coliu vilgijS, 

.. •“ - •’••tv• v-’’X;*Ak"?-**••po 25c., arba 5 uz $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota laiszka.
Adresas:

SAULE PUBLISHING 
MAHANOY CITY, PA.,

co., 
u:s.a,

L TRASK AUSKAŠ
LIETUVISZKAS GRABORIUS .t f

.aido j a ki/'us numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik-

i Vestiiviu ir kitokiams reikalams.
i Bell Telefono Numeras 78
' B20 W. Centre St. Mahanoy City



r S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
rika (daugeli metu a d gal, gy- j 
vendama Mahanoy City 37 me- j 
tai adigal, kuri persikraustė in 
Tamaqua, josios vyras mirė 
1927 metuose. Velione prigu
lėjo prie SS. Petro ir Povilo 
parapijos, Ražancziavos drau
gavęs ir L.R.K.S., vietines kuo
pos. Paliko tris dnikteres, vie
na įsunu ir 17 anuku. Laidotu
ves atsibuvo Sukatos ryta.

Apvaiksztines Savo
Gimimo Dienos

Sukaktuves

nesiranda ir gyventojai nežino 
ka turės valgyti ateityje.

Gerb. Kun. P. K. Czesna, Szv. 
Juozapo Parap. klebonas ap- 
vaikszczios Sidabrini Jubileju 
Kunigystes, Nedelioje, Gruo
džio (Dec.) 22-tira diena.

Gerb. P. K. Czesna Iszkiimin- 
gas Szv. Miszias laikys 10 vai., 
ryte. Assistaos Szv. Miszioms: 
Dijakonu, Kun. Dr. C. Balutis 
isz Shenandoah., Sulbdijakonu, 
Kun. V. Vežis, vietinis vikaras; 
Ceremonijų vedėjais, Klierikai 
Szv. Juozapo Parapijos, Bern. 
Szimkuis ir Vine. Strockis, abu
du mokinasi Szv. Karoliaus Se
minarijoje, Overbrook, Phila
delphia, Pa.

Pamoksta pasakys Gerb. 
Kun. Dr. J. Konczius isz Mount 
Carmel, Pa.

Vakare 7 valanda Parapijos 
Saloje jinvyks programas pa
gerbimui Gerb. P. K. Czesnos 
Sidabrinio Jmibilejaus Kunigys
te®. Programa iszpildys Szv. 
Juozapo Parapijos Mokiniai-es.

Seserys Pranciszkietes, Pa
rapijines Mokyklos Mokytojos, 
labai Gražu Programa turi pa
rengė.

—- Ponia Katro Szimans- 
kiene, isz Shenandorio, su įduk
tere ponia M. Glinskiene, isz 
Girardvilles, motoravo ana 
diena in miestą pasimatyt su 
Kalėdiniu Dieduku ir prie tos 
progos atlankė redakcija 
“Saules” nes abidvi viesznios

Metines Szv. Miszios

Devyniolikta diena Gruo
džio (Dec.), sueina du metai 
kaip yra mires A. f A. Kunigas 
Vladislovas Matulaitis. A.fA. 
Kunigo Vladislovo Matulaiczio 
atminimui, 19 d. Gruodžio 1940 
10 vai. ryte, Saldžiausios Jė
zaus Szirdies Bažnyczioje, New 
Philadelphia, Pa., bus atlaiky
tos Iszkilmingos Szventos Mi- 
'S'ziofS, Szv. Miszios bus su ateis
tą, Szventu Misziu auka atna- 
szaus Kunigas Juozas Kara
lius isz Szv. Jurgio Parapijos 
Shenandoah, Pa.

Kviecziama yra visi apielin- 
kes Lietuviai kunigai dalyvau
ti tose ;Szv. Misziose 19-ta d. 
Gruodžio, 1940. Taipgi yra 
kviecziama visi apielinkes Lie
tuviai dalyvauti tose Szv. Mi
sziose.

A.fA. Kun. Vladislovas Ma
tulaitis kaipo vietinis kunigas 
ir visu Lietuviu buvo gerai ži
nomas todėl nuoszirdžiai pra- 
szoma galincziu sykiu su kuni
gais iszklausyti Szv. Miszias 
už jo siela.

Daktaras Francis E. Town
send ir Angliszkas karalius 
Jurgis VI-tas apvaiksztines 
savo gimimo dienos sukak
tuves — vienas Amerikoje o 
kitas Anglijoj. Daktaras su
silauks 74 metu 13 d. Decem- 
berio o karalius susilauks 45 
metu Decemberio 14 d., ir tai 
antru kartu apvaiksztines 
nuo prasidėjimo kares. Dak
taras yra inkurejas senu 
žmonių pensijos nes jis sten
giasi aplaikyti po 50 doleriu 
ant sanvaites, nuo valdžios, 
del senu žmonių bet jo užma
nymas da neinvyko.

Isz Visu Szaliu
VOKIECZIAI TALPI

NA KUNIGUS IN
KALĖJIMUS

IR UŽDARINĖJE BAŽNY- 
CZIAS LENKIJOJ,

Rymas — Popiež. Pijaus XII 
laikrasztis skelba, buk Vokie-

LAVONAS
BACZKOJE:

NUĖJO PARNESZTI KO 
PUSTU ANT PIET — RADO 
BACZKOJE SUPJAUSTYTA

LAVONA MOTERES.
-------- !Alboracin, Iszpani ja.— Oliva j 

Mallcora priesz piet nusiuntė 
savo ženteli in skiepą, kad par- 
nesztu raugytu kopusiu ant 
piet. Žentelis pasiemias blin
dą, ntuiejo in skiepą, inkiszo 
ranka in baczka. ir ka t oki pa
juto viduryje tarp kopūstu, 
kas jam iszroĮde kaip žmogisz- 
ka ranka kuri rodos buvo at
kišit a norėdama su juom pasi
sveikint, Žentelis taip nusi
gando kad net po tris tropus 
ženg'e bėgdamas augsztyn o 
kada inbego in kuknia net uo- 

; szve persigando kada pamate 
jo iszbalusi veidą manydama 
kad jis turėjo matyti kokia 
dvasia.

Kada atsikvotejo, apsakė 
uos'zvei ka užtiko baczkoje. 
Paszaiukta policija, kuri nuėjo 
pažiūrėti kas randasi baczkoje. 
Isžtusztino baczka pusiau ir ra
do supjaustyta lavona jaunos 
moteres.

Policija pradėjo tirineti ir 
dažinojo, kad moterei pirko 
baczka kopūstu ant jomarko 
nuo kokio tai nepažinstamo 
žmogaus, kuris atvažiavo neži
no isz kur. Tyrinėjimas tęsęsi 
toliau ir policija stengėsi sura
sti koki tai Žydą. Supjaustyta 
moteriszke buvo Krikszczione 
kaip davėsi matyti isz josios 
veido.

Mallcoriene prisiege jog

$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.

yra senos skaitytojos “Sau
les”. Acziu už atsilankyma.

— Apie 12:10 vai. Nedėlios 
ryta, kilo ugnis artimoje sig
nalines dėžės 38 bet greitai li
kos užgesinta su maža blede.

— Ponas Juozas Tamkevi- 
ezius isz Route No. 1, Box 77, 
Catawissa, Pa., buvo atsilan
kęs pas savo kostumerius ir už
ėjo in redakcija “Saules” nes 
■yra senu skaitytoju per dauge
li metu. Reikia primyt kad po
nas Tamkeviczius parduoda 
geriausius sūrius, medų, laszi- 
niu ir kitus daigius kokius tik 
geras farmeris gali padirbti, 
kuriuos galima gauti pas ji ir 
siunezia visiems linksmu ir lai
mingu Kalėdų ir Nauju Metu.

SHENANDOAH, PA.

t Jurgis Jakimonis, angli
nis kontraktoris, likos užmusz- 
tas laike darbo kasyklose Lo
cust Coal Co. Nelaimingas žmo
gus buvo nevedes, paliko tris 
seseres Lawrence, Mass. Pa
laidotas isz namo 'savo giminai
tės Jazulonienes, 647 E. Spring 
uly. Frackville, Pa.

—■ Albertas Gajauskas ir 
Viktoras Abramaviczius, 'abu
du isz miesto, likos apdeginti 
per eksplozija gazo bWlegeri- 
neje skylėjo, likos nuvežti in 
Ashlando ligonbute ant gydy
mo. Nelaime atsitiko apylin
kėje Ashlando, kur abudu 
dirbo.

DIDELIS
PRISPAUDIMAS

BAŽNYCZIOS

BAŽNYCZIOS LENKIJOJ 
IR LIETUVOJE.

Vatikano, Miestais, Italija.— 
Ana diena isz Popiežiaus palo- 
ciaus likos (paleista kalba per 
reidio, kuri apreiszke svietui a- 
pie baisui persekiojimą ir pri
spaudimą Katalikiszkos ba'žny- 
czios Lenkijoj ir Lietuvoje. 
Norintis Vokiecziai ir Rusai 
prižadėjo laisve tikėjime, bet 
uždaro konia visas seminarijas, 
ir daug bažnycziu ir konfiska
vo daug bažnytiniu turtu kaipo 
ir persekioja kunigus ir juos 
siunezia ir kariszkus abazus. 
Padėjimas tiesiog yra neapken- 
cziamas kur vokiecziai su Ru
sais sziadien vieszpatauja.

Kiti Skaitytu, Bet Už
Dyka!

Guodotina Redyste:—
Siuncziu užmokesti už “Sau

le” kuria skaitau su didele 
atyda. Acziu už prisiuntima 
keliu numaniu laikraszczio ku
riuos iszdalinau kitiems kurie 
myli “Saule” skaityti bet kaip 
juos paraginau užsiraszyt tai 
neturėjo pinigu bet už dyka 
tai skaitytu. Linkiu jums gero 
pasivedimo ir laimes jusu dar
buose. Lieku su pagarba,

ežiai Lenkijoj talpina daugeli 
kunigu in kalėjimu ir juos isz- 
guja arba talpina in abazus, 
kur mirszta nuo vargo ir ligų. 
Popiežius išželia ve paliepimu, 
kad visas svietas melstųsi už 
varginga Lenkija ir kad Die
vas sugrąžytu jai laisve.

Vienoje apylinkėje 'dim vys
kupai likos iszguitais ir užda
ryti abazuosia. Szimtai kuni
gu užmuszta ir uždaryti, kalėji
mu ošia. Lublino Katalikiszkis 
universitetas ir mokyklos likos 
uždarytos ir daug Katalikiszku 
laikraszcziu sustojo ėja, nes 
Vokiecziai juos uždare.

Italijos Ūkininkai Bu
na Aresztavotais Už

Krovimą Javu

Rymas, Italija.— Vote praėjo 
metas laiko nuo kada Italija įlį
stojo in kare, jalu duodasi dide
lis štokas javu ir kitokiu gimdų 
reikalingu del maisto. Valdžia 
ima javus nuo ūkininku ir 
krauna in kariszkus magazinus 
o jeigu katras atsisako nuo to, 
tai ji talpina in kalėjimu ir ati
ma viską ka turi.

Mat nuo kada Anglija užda
re rubežius, laivai isz kitur ne
gali pristatyti Italijai gimdų ir 
maisto.

Holandiecziai Dirba
Deszras Isz Szunu

daugiau nevalgys kopūstu 
tiktai tokius, kuriuos pati už- 
raugys.

hz Lietuvos.
Žydai Skiriami Lietu
viu Vaiku Mokytojais

In Lietuvos mokyklas vis 
daugiau skiriami pedagogais 
Žydai. In Maletu vidaus mo
kykla matematikai paskirta 
Melameda Base, in Vilkijos 
vidaus mokykla fizikai J. Rez- 
nikais, in Vilkaviszkio vidurine 
mokykla konstitucijai dėstyt 
Jankelis Propas ir 1.1.

Bet mes da negirdėjom, kad 
Lietuvis mokytojais butu pa
skirtas Žydu vaikams mokinti. 
Lietuviai savo Lietuvoje dabar 
nustumti in užpakali. Ir Bol- 
szevikai norėtai, kad musu tau
ta szitokiu pažeminimu džiaug
tųsi. >

Trupinėki Apie
Moteres

-- 1 J
* Caribeu, Maine, visi 

miestiszki dinstai yra apimti 
per moteres.

Egipto moteres stengėsi 
investi tiesas, kad aplaikyti 
nuo vyro persiskyrimą be jo
kios priežasties.

Marcele Le Bein, 16 me-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-Į 
kus apraszi, mas, didele knyga, 404 ' 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c ;

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

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

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'.-tumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado 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 Tekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.............................................15c

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alepa; 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. 1X7 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karuža 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

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

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

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

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du 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; Tamsu- 
nvs prigauna, 58 puslapiu........15«

No. 132 Trys istorijos apie A1 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . .20e

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
eiles. Vargdienis, Pirmutine .szalna. 
64 puslapiai ................................ 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ..................................................15c

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
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
slaptį. 61 puslapiu............. 15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p-e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men. 
esi, žvaigždes ir kitus daagiszkus ka- 
nūs; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2&e

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; Užvydun 
vyras. 137 puslapiu.................... 25c

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

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

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

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

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; Pasitaj- 
sias prasižengėlis; Duktė ntvlfaxKCP11 
ežio. 121 puslapiu ...................... 25e

Ne. 171 Vieniolika puiku ivtori- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig^ 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa- 
ežia; Mailach; Paskutinei Valandolj 
Slaptybe gymimo mumisie DjgVo mu2 
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Savirsz 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. 15®

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai lt 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke ............................................. ISm

“SAULE”
Mahanoy City, Penna.

§ Amei^koniszkos moterė
les ir merginos praleidžia kas 
minuta po 12 doleriu ant savo 
padabinimo, patogumo parlo- 
ruose.

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.

Tamaqua, Pa. f Veronika 
Andrejauskiene, 74 metu am
žiaus, kuri kitados gyveno Ma
hanoy City, mirė czionais pra
eita sanvaite, pas savo sunu A- 
dorna, 429 E. Elm uly., nuo 
szirdies ligos. Velione gimė 
įJetuvoj®; pribūdama iii Ąmę-

K. BRAŽINSKAS, 
isz Homestead, Pa.

West Bloomfield, N. Y. ■— 
Adam Wreitz, 90 metu farme
ris, ana diena nuvedė prie al
toriaus Elsie Sauline, naszle. 
Yra tai jo antra motere.

Amsterdam, Holandija.-V ai
džia konfiskavo daug deszru 
padarytu isz szuidui, todėl gy
ventojai Haagos neturėjo jo
kios mesutes ant Nedėlios. Kė
lės sanvaites adgal mėsininkai 
pjovė arklius, bet ir tai valdžia 
uždraudė, todėl mesutes jokios

tu mergaite isz New Yorko, 
yra jauniausia artiste,kurios 
paveikslai yra rodomi ant ar
tistu parodos, i'

—i Senovis įkuosia laikuo- 
sia tas buvo t Nužemintas ka
tras nemoka r; iszyt ne skaityt,

Moraliszka 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.

HPp visos TRYS 
KNYGUTES 25c

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

— Indo-Kinai pristato A- 
merikai žalio gurno kas minuta 
po 100 svaru.

— Žmonys atvažiuoja in 
New Yorka isz prie-mieseziu po 
40 kas minuta.

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 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa. 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

‘ ‘SAULE’ ’ 
MAHANOY CITY, PA.

§ Amerikoniszki biznierei 
kas miliutą iszduoda ant ap
garsinimu po tūkstanti doleriu 
kas minuta o Lietuvei nieko.

§ Baugiau kaip 18 paežiu 
Sovietinėje Rusijoj peržiūri po 
3,000 paczito sszmoteliu kas mi
nuta.
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