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Motina Ir Du
Sūnūs Nutrucinti

SURASTI NEGYVI NUO UŽTRUCINIMO

Visi Buvo Apsiredia Ir Matyt Jog Mirtis Buvo 
Staigi Ir Visus Paėmė Ant Syk

AMERIKA SZELPS ANGLIJA
Siuns Ginklus, Amunicija, Lai-\ 
vus Ir Eroplanus In Anglija 

Kad Supliekti Vokieczius
Scranton, Pa. — Kada ikai- 

juynai nemato atidaryto szlo- 
yelio Nedėlioję, kaip paprastai 
^matydavo, nuėjo 'pažiūrėti kas 
atsitiko su jo Hocnininlke, senu
te .Ieva 'Gudisz'kiene, 70 metu, 
kuri laike sztordli ir gyveno su 
dviems sunails.

Ineja intoama rado ant grin
da gulinczia senute negyva, 
jos sūnūs Ignotas, 45 metu, 
gullilntis negyvas ant grindų, 
jukintoje, n antras sūnūs Szi- 
mas, 48 metu, gu’linlt.ife- frunti- 
pėje taipgi negyvas. Visi buvo 
ąpsiredia ir matyt jog mirtis 
.buvo staigi ir visus paėmė aint. 
syk.

Manoma ’kad visi turėjo mir- 
ti staigai Nedėlios ryta. Kokia 
buvo priežastis ntisAtamcinimo 
■tai lyg sz i oil neisz'tyrineta bet 
koroneris tyrinėja tolinus prie- 
ŽliSti ~ Staigios mii'ties motinos 
ir jos dvieju, šimtu.

EKSPLOZIJA UŽ 
MUSZE ANGLEKASI

GRAUDUS
LAISZKELIS

In Kalėdų Dieduką
Philadelphia, Pa. — Paczti- 

nei 'darbininkai ssziomis dieno
mis užtinka daugeli llaisziku 
raszytu pas Kalėdų Dieduką 
nuo vaikiu kurie meldžia jo 
pasizialpois ir suteikimo dova
neliu. Tokiu, laisžku paeztas 
aplaike per szvente daugeli 
kuriuos intelikia. mielaszindin- 
goms ypatoms kurie iszpildo 
praszymus t uju vaiku. Sztai 
vietnas isz tokiu lai'szku koki 
ana diena: czionaitiniis paeztas 
aplaike, patalpiname:

“Brangus Kalėdų Dieduk, 
Žieminis Polius.

Washington, D. C. — Prezi
dentas sutinka siunsti paszial- 
pa Anglijai ir duoti paskola 
ant pustreczio bilijono doleriu 
kad supliekti greieziau Vokie
czius. Amerika siuns in Ang
lija amunicija, laivus, ginklus 
ir ercplanus kad greieziau su
pliekti Vokieczius ir turėti ra
mybe ant svieto.

Ana. diena jau likos nusiun- 
sta 30 bombiniu eroplanu ir be
veik kas diena laivai plaukia 
in Anglija su visokiu kariszku 
materijolu. Tik su paszialpa 
Amerikos Anglija gales apsi
ginti nuo Hitlerio ir apsaugoti 
sklypą nuo visiszkos prapul
ties.

Ana diena Vokiszki subma- 
rinai paskandino tris Anglisz-

Graikai Paėmė Du 
Miestus.

Atėnai, Graikija. — Graikai 
ana diena paėmė du miestus, 
Klistura ir Tepelini, iszguida- 
mi isz j u Italus kurie panesze 
dideles tie dės. Miestai dega isz 
visu pusiu nes Italai juos pa
degė priesz apleidima. Tie pa
tys tankai su kuriais Italai 
szaude Graikus, dabar szaudo 
Italus.

ŽINUTES
Shamdkin, Pa. — Benas Sos- 

noski, 37 metu, likos užgriau
tas butlegerineje skylėje per 
tris valandas artimoje Airisziu 
kapiniu.

Nepaliaus Musztis Per 
Kalėdas.

Vatikano Miestas. — Popie
žius aplaike žinia buk kariau
janti sklypai nepaliaus musz
tis per Kalėdas, kaip tai Po
piežius aplaike žinia buk ka
riaujanti sklypai nepaliaus 
musztis per Kalėdas, kaip tai 
Popiežius prasze tuju sklypu, 
kad per Kristaus Užgimimo 
szvente visi paliautu musztis 
ir atminti ta j a diena su atsidu
simu prie Dievo kad sutaikin
tu kariaujanezius sklypus ir 
užžydetu pakajus ant svieto.

13 ŽUVO EKSPLO
ZIJOJ NAMO

SIRGO KELIS 
METUS

Malda Ji Iszgyde
Newark, N. J. — Mikolas 

Dcinnelley, dažiurėtojas pavie- 
tavo kalėjimo, sziomis dieno
mis visisžkai. pasveiko po ke
liu metu ligos kuri ji laike pri- 
spaudu's kad negalėjo jis pri- 
dereneziai atlikti savo darda. 
Už iszgydyma jo yra dėkingas 
maldai. Sztai kaip jis apie tai 
kalba: “Maldos yra naudin
giausios del žmogaus, nežiū
rim kokio jis butu iszpažini- 
mo. Buvau nusiminus per ke
lis metus ir neturėjau jokios 
vilties pasveikimo, buvau nu
ilsės ir jaueziau prisia.r'tinaii't 
pabaiga mano gyvenimo. Pra
dėjau-meilutis su tvirta vilczia 
kad man Dievas sugražins 
sveikata ir mano praszymus 
iszlkilausyis ir 'likausi beveik vi- 
si'szkai iszgydyt'as. ’ ’

102 Metu Senukas
Nori Apsipacziuot

Manchester, Ky. — Kirian 
Grimsby, 102 metu seniukas,

7 ŽUVO KASYKLŲ 
EKSPLOZIJOJ

■5 Kaišei Apdeginti Ir 
Sužeisti

Beckley, W. Va. — Baisi 
tksįpilozija gazo kilo No. 4 ka
syklose ipirigulinczios prie Ka- 
lci|ph Coal Co., kurioje likos 
užmuszti syptyni aiiglekasei o 
penki baisei apdeginti ir siižei- 
d:i. Yra. tai szeszta 'dildelle eksr 
plozija szimet,kokios kilo aug
liu kasyklose.

Tame laike 'kasyklose dirbo 
apie 70 ’darbininku bet tieji., 
kurie likos užmuszti ir sužeis
ti, raldosi ’toje dalyje isz kurios 
negalėjo iiszlbegti. Buvo tai 
pirmutine nelaime tose kasyk
lose iii laika. 40 metu.

Dirba Drabuži Isz Oro, 
Druskos Pieno Ir

Anglies.
■j

New York. — Ant .susirinki
mo czioinai's “Draugavęs Ame-' 
rilkonislzku Pramonink.u ’ ’ li
kes parodyta drabužius, pa
dirbtus isz naujausio niaterijo-'

Apdegino 6 Kitus
Lafolette, Tenn. — Vienas 

ailgle'kasis likos užmusztas o 
szeszi kiti balsei ajpdeginti 
ėkapllozijoj .gaizo Dixie kasyk
lose. Po keliu valandų degan- 
cziols kalsykllos likos užgesin
tos. Apdeginti ir .sužeistieji li
kos nuvežti in ligonbute.

Asz esmių 5-metu ir norhr-te*- 
liulke ir pora kriukiu bet. jeigu 
ndturi tai prisiunskie mamy
tei tona anglių nes daktaras 
sake kad mamyte greieziau 
pasveik'tu jeigu turėtumėm 
szi'l uimos.’’

Aint galo laii's'zko pasirasze 
Daratai Hayden. Pacztorius 
sake kad inteiks laiszlkeli tojo 
vargingo kūdikio del. kokios 
mielaszirdinlgos ypaltos kuri 
užgatiadiin.s praiszyma. mažos 
raiszos mergaites ir stengsis 
kiad motina ir meraite aplaiky- 
tu ko melde.

kus laivus artimoje Szkotlan- 
dijos. Keli laivorei taipgi pra
žuvo o kiti iszsigialbejo.

Sūnūs Sudraskė Savo
Tęva Su Dinamitu

Doylestown., Pa. — Isaac 
Schaibe, 71 metu, nuszove brie
di bet įbildamas silpnos szindies 
pats sukrito netoli jos, kur ji 
vėliaus surado jo vaikai.

BAISI NELAIME
$2,500 Už Moteres 

Nosi
Ant Geležinkelio

Mexico Miestas, Mexika. — 
Devyniolika pasažieriu likos 
pžmuszti o 39 sužeisti nelaimė
jo ant geležinkelio artimoje 
Aguala. Trūkis 'tame laike ejp 
isz Mėk'sikds miesto in Chipan- 
cingo, apsukdamas .kampa, 
įsZvirto nuo begiu in pakalne, 
(firukis tame laike važiavo 
greitai.

KŪDIKIS GIMĖ IN 15 
MINUTU

Po Motinos Mirczei
Acushnet, Mass. — Gimęs 

in penkiolika mįnutu po. mir 
• ežiai jo motinos, vaikutis yra 
sveikais ir gyvenus. Daktarai 
matydami kad motina tuojaus 
mirsi po atvežimu i in ligonbu
te, skubino padaryti Cesari,sz- 
ka operacija, ir iszgavo gyva 
kūdiki. Motina, Kaline Smith, 
36 metu, turėjo deiszimts vaiku 
tarp kuriu radosi ’trys poros 
dvynuku.

Toledo, Ohio. — Misis Edna 
Dorsey ana 'diena aplaike 2,500 
doleriu atlyginimo už sužeista 
nori, nuo daktaro Elmer Sto
kes.

Miiss Dorsey važiuodama au- 
tcmolbi'liuim likos trenkta isz 
užpakalio per automobiliu ku
riame važiavo daktaras. Ne
laimėje jos ndsiis likos pusiau 
mipUeszta nuo veido už ka ap
skundė daktara ant 15 ituks- 
taneziu doleriu,. Bet sūdąs jai 
padovanojo tiktai 2,500 dole
riu, nutardamas .kad motetes 
nosis ne yra 'daugiau verta už 
tiek. Pana Dorsey ne yra tuom 
iižganadinta. ir ’stums teismą 
in augsztesni suda. nes sako 
kad jos patogumas an t to daug 
nukentėjo netekdama noseles.

AVillimantic, Conn. — Suims, 
kuris sudraskė savo 84 metu 
amžiaus tęva, su dinamitu, kad 
užgriebti jo 'turtą, likos užda
rytas kalėjime ant viso am
žiaus už taji nelaba darba.

įSuinus Charles Garvin, 58 
rneltu ir jo paigialbini.nk.as, Jo
nas Koszmicki, 18 metu, ku
riam sūnūs prižadėjo puse sa
vo turto, 50 tulkstaincziu dole
riu, kokius tikėjosi a'plaiky|ti 
po mireziai tėvo, prisipažino 
prie kalltes.

Per Labor Diena suims pa
dėjo dinamito po automobi- 
liium įkuriame 'tėvas sėdėjo ir 
klauso rei'dio, kada, staigai ki
lo baisi eksplozija šudra 
dama tęva ir automobiliu 
szmoteliu.

Shepipltoii, Pa. — Visa szei- 
myna Juozo Flaim nusitrucino 
valigiu ii- visi randasi Hazldto- 
no ligonbuteje. Valgė nesveika 
kiauliena.

Manila, Filipinai. — Aszituo- 
niolilka žmonių 'likos sužeisti 
per krOkodilius kada ju luote
lis apsivertė Agus upėje kurio
je radosi daugybe krokodiliu.

Marsh Field, 'Call. — Szeszi 
kariszki. Idkiėtojai likos už
muszti kada eroplanas susidau
žė ant Marion kalno. Visi likos 
užmuszti ant vietos.

Cincinnati, Ohio. — Baisio
je eksplozijoj kuri kilo senam 
name, kuriame gyveno ipenkios 
szeimynos, .suidege trylika ypa
tų, tarp 'kuriu radosi inoftere 
kuri pagimdė 'kūdiki kada li
kos užmuszta per griuvanezias 
sienas po eksplozijai. Motere 
likos surasta po szieni'ku o sza- 
le jos įgulėjo taipgi negyvas kū
dikis. Keliolika žmonių likos 
sužeisti.

Alan omą kad skiepe radosi 
dau'g sprogsltanezio matedjolo 
kuris truko. Ugnagesiai darba
vosi smaukei kad iszgauti su
žeistuosius isz griuvėsiu..

Szeszi Žuvo Degan- 
cziam Name

ant

AVa'pello, Iowa. — Rock Is
land trūkis trenke in užpakali 
kilto trūkio per 'ka 16 pasažie- 
riu likos skaudžiai sužeisti isz 
kuriu keli gal mirs ligonbuteje.

Sunelis Iszgialbejo
Motinos Gyvasti

Kokia Verte Vyru h 
Moterių

Johnstown, Pa. — Motere 
Mrs. John Bartelbough, 2p me
tu, ii- jos ’penlki vaikai, sudegė 
naujam deg'ancziam name (nak
ties laike, 'kada visi drueziai 
miegojo. Tėvas iszszoko per 
Įauga o ‘kiti nardi szeimynos

savo 'gimimo dienos sukaktu
vių, 102 metu. Imike tojo ban- 
kietelio senukas taip imi sma
gino ir gerai jautėsi kad sve
teliams apvėiszke kad nuvestu 
prie altoriaus tokia moteretle 
lkuri už jo 'teketu, liet turi bū
tie jauna ir patogi nes kitokios 
.nenori.

Vyras Kaip Sveczias 
Namie

§ Amerikon iszkuose na
muose kas minuta atsitinka po 
devynis o 50 procentas isz vi
su mireziu yra nuo nupuolimo 
ir visokiu nelaimingu atsitiki
mu namuose.

§ Kas turi tuszczias rankas 
— nelturi įprieteliu; žmogus su
renka — laikas paima.

Philadelphia, Pa. — Rober- 
■tas Ward, 16 metu, eidamas in ' 
mokykla, ana ryta paszauike; 
“Gud bai, mama”, kaip buvo 
jo paprotys paszaukti iszeida- 
mas isz namo kas ryta o kada 
jam motina neatsake, nuėjo 
jcszkoti motinos ir kada atėjo: 
iu skiepą, rado ja, kabaneziaj 
ant virves. Greitai nupjovėsi 
virve pradėjo atgaivinet moti-; 
na ir ant galo pasisekė jam su
gražinti jos gyvastį. Nuvežta 
in ligonbute daktarai ja su- 
drutino ir vėliaus nusiuntė ja, 
namo.

Del ko motina, bandė atimti 
sau gyvasti per. pasikorimą tai

I įiedažinota. u,... '?•

Albany, N. Y. — Sziame 
mieste buvo iszbegus nuo vyro, 

' Jokūbo White, jo motere su ki
tu žmogum. Vyras paskelbė 
la'ikraszcziiiose kad jis duos 
viena doleri už švara savo mo
torus tam, kuris ja suras ir at- 
vež namo. Moterėlė svėrė 200 
svaru ir 'tiek doleriu, užmokėjo 
suradejui. Bet kada in koki lai-

leido savo prisiegele tai mote-

maži vaikai žuvo liepsnoje. 
Ugnis prasidėjo skiepe nuo in- 
k.a it u šio pe c zi aiu s.

Angliszkas Ambasado
rius Staigai Mirė

Philadelphia, Pa. — Norints 
Valentinas Kai ten born turi sa
vo narna, kuri papuloteze už 20 
tuikstaneziu doleriu po apsipa- 
rziavimui su savo pacziule bet 
neutrejo ipavelinimo in ji atsi
lankyt pakol jam jo pacziule 
davė užpraszyma altsilanlkyt 
pas ja. Motere dabai“ jeszko 
persiskyrimo nuo vyro už tai, 
kad vyrais ja pamėtė in pelikes 
sanvait.es po aipsipiacziavimui 
ir užmeti nedarna jogtankei ap- 
lai'kydavo niuo jo ža-ndinius 
prie susirinkusiu svecziu. Po
rele apsivedė tiktai du mene
sius' adgal ir nuo pat pradžių 
gyveno n.Osutiikime tarp saves.

lo. Tarp kitu dalyku likos rm 
dyka, i :r.ii':i moteriszka. alksėmi- 
ne szlebe padaryta -i®z maiszy- 
mo augliu, oro ir vandens o ki
tas piaredalas buvo padarytas 
isz malszymo pieno ir komiką- 
lu ir buvo rodomas maudymo 
kostiumas isz gazo, alyvos, 
druskos ir oro. Fabrikantai sa
ko kad materijolas padarytas 
isz tuju dalyku gausei užsimo
kės. Jau 'turime, szleikąs, aiek- 
taizas ir kitus dalykus padary
tus is'z stiklo todėl nėra, ko ste
bėtis jeigu neužilgio dirbs pa
rėdus isz tuju maiszymu.

Daktarai Nežino Koks 
Tai Sutvėrimas

Vyras Melde Paczios 
Kad Ji Nutrucintu

Woodbine, La. — Tula czior 
naitine gyventoja, kurios pra
varde daktarai užlaiko slapty
bėje, pagimdė nepaprasta km 
eliki kuris po pagimdymui ant 
giliuko tuojaus mire in kėlės 
valandas ir dabar ji laiko bon- 
koje alkoholiaus. Tasai kūdi
kis neturi paprastus vidurius 

[kaip tai kožnam kūdikyje ran
dasi, turi kokias tai plėvės o 
vietoje kojų, uodega panaszi 
in žuvies. Kada daktarai per
žiurėjo taji sutvėrimą per eks- 
rei spindulius tai persitikrino 
buk kūne nesiranda visai kau
lu. .

Washington, D. C. — Praei
ta Ketverga staigai mirė ezio- 
nais Angliszkas ambasadorius 
Ijordas Lothian kuris persta
tinėjo Anglija czionais nuo 
prasidėjimo .szios kares. Lor-

re parciszke kad ne cento ne-' maigai apsirgo Nedelioje. 
’j Turėjo jis 58 metus, buvo 
'jChristian Science tikėjimo ir 

nevedės. Ne tik Anglija gaile
sį gero diplomato bet ir Ame
rika. nes buvo labai prielankus 
del Su v. Valstijų.

duos už jo suradimą nes 
jisai nevertas nę cento

...

—t Geram 
ka gauti darba.

■kliui ne sto-

’Chicago, 111. — Mrs. Nadine 
Stoner prisipažino palicijai 
buk tai ji nutrucino savo 60 
metu vyra nes. jis priverto ja 
ant iszpildymo jo pareikalavi
mo. Vyras sirgo ant nesutrio- 
ve, 
nukensti skausmu, melde savo 
paczios idant ji nutrucintu ant. 
ko ir sutiko. Motere apsivedė 
su juom tiktai trys menėsei 
adgal ir buvo tai jos ketvirtas 
vyras. Motere likos uždaryta 

-'kalėjime. • r.’:..:.:;.-

5 Metai In Kalėjimą Už 
Pavogimą Pajaus

Saginaw, Mich. — Už pavo
gimą paprasto naminio pajaus 
vertes 15 centu, Mikas Key Ii- 

■jimo ir negalėdamas ilgiausi kos nubaustas in pavieto kale- 
.K,...,!-: jima ant penkių metu. Buvo

jis nubaustas kelis: kartus už 
visokias vagystes o ypatingai 
mylėjo vogti nuo moterių pajus 
kuriuos jis labai mylėjo. Da
bar jam per metus gal atsino- 
res pajai.

sanvait.es


SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
1 Mir-szta tėvais a.r motina o 
szeimyna. geidžia kad patalpy- 
tū nelaiminga atsitikima’'-in 
laikraszti bet kada re'dAkt O’
rins ateina in namus jiareii'ka- 
Jaut'i iiiforini'ciju ir užklausia 

,vaiku: kur tėvas ar motiną gi
mė, kiėk*ttn4 metutkiėktlifoliu 
trr .šešetą.ir. Įdek metu tėvai 
gyveno •Amenk.by tai r.sztikru-i 
ju neatsakys tiktai pasako: 
* ‘<a i ddn ’t‘no. t’; Tęva į kaipgi ne
sirūpina, kad vaikams pasaky
ti arba inrasžyti iff'kokia kny
gute idant vaikai paaugia ži
notu isz, kur jū tėvai paeina ir 
kaip motina, vadinosi po te- 
yai-s.

Tėvai privalo 'ap i etai neuži 
pprszt. ir vaikams apie tai pa
sakyt nes tas ateityje bus la
bai reikalinga.

Paskutine Proga 
Registruotis!

- Tėvais taipgi tarėjo aptersz- 
ta vardu ir buvo vędes -du syk 
bet abi mot.ores ji apleido ne
galėdamos nukensti jo palei.s- 
tnvinge gyvenimo. Gyvenimas 
•jo dukreles visai ji neapeiiino; 
jo ir triom įlesiitepfflo. Tan'kei
paš ja at-ilankydavo su kitoms! į ravimo laikas ue 
paleistuvi ins '.kur ])ralei-.la\-(i po Gruodžio 26 d 
laika per ketes ■ dtena-s 'padu-'hio DrpSftamenta< pranesza 
tiszkam smagume. j visiems ateiviams urie nesire-

Keli' in’eib'sci adgal 'Šhcbder gjsl'tave, jog yra. svarbesniu 
kalbėjo savo, draugėms buk prii žaseziu, netik ka.d iszven- 

j j atogiause motore visam miesi' .gus )iabauda.s ir kalėjimu, ko
te yra. jo locna, duktė. Bell ta.-! del jie privalo registruotis, 
sai {•akl£ifss mžmiiiszti "bfvi&aka! . /| ‘‘A isiemg tiems, kuwu da- 

i bą,rti iri s-stovi ai rodo keblus su- 
! lyg musu imniigraeijos insta- 
. iyąiu,” sako l’ląrl G. Harrison., 
Ateiviu' Registravimo Direkto
rius, “ir visiems tiems, kurie 
yra patarimai ir draugai, a.sz 
■sakau su visu mano nuoszirdu- 

'-mu — tegul kiekvienas nepilie- 
i-1 b

Irt gj"s’ sllJi'ek!LAISZKAS 
j pagelbos reikalaujate ir uz ku-| ___ ____
ria. pagelba nereik mokėti nei' ISZ LIETUVOS laiszka skaitysilte 
vieno cento, nuvykite in regis-. -------
(ravimo vieta ir. insiregistruo- gajSyS Padėjimas Lie- 

įkilę,— szia sanvaite bet visitiek, e v I
’ sz Gruodžio 26 d. Atlikite tuvoje - Žmones Kale

li- linksminkite
laiku. , ............. .

I , “Galu gale, ir baigiant: (lai to - Knygas Uždrausta net slkąudu apraszy't 
fikil imo vieno atžvilgio yra keista parJav:nH _ Klinikas

tapti jiijiecziais priesz. Gruo-1 l;art ikszti Patlt;ka už ParcJ.g<« * ivuiuga rij() kad žmane.3 uctma:ty't,u ju
džio 26 d., arba kurie tiki gan- j i^zpildijima. Lot mes nz ?
ti iiiformąęiju apie ju piliety- V1U Rėgi-travimo SkĄrians n į
be isz Immigration and Natų- 1 Di'pai lameliui giliai in-^ 

ant toliauš vertiname

Paskutine diena ateiviu re- pasielgimo. Supraskite, jog pr 
,\?sti avimu! artinasi —- regis- pastangos bus dėtos susekti vi-į ta 

s sus iicsiregistravusius.” 
-| Direktorius Harrison 

teiviu, kurie

rližation Service

skaudu Katalikui Lietuviui 
patrijotui. Gal kaip jus szita

* gal mus ir
| gyvu jau liebus. Gyvenom ge- 
icsniuose laikuose bet jau ne

į dabar. Vien tik Dievas težino 
paskutines' dienos. Daug su- 

jimuose - Neturi Mais-’emestuden!tu ’
1 _ __ _ i Kiek ežia kenczia žmones tai

i ir pagal-
I vot. Kalėjimuose langus užmu-

' iNe visi žmones, o ypatingai 
darbininkai, žino verte- tikro 

' medaus kuris yra .naudingiau- 
;ses del žmogaus kūno o ypatim 
gai del, sudimtinimo szirdies. 
Alo-kyti profesoriai ūžt virtima 
jog bieziu medus yra geriausiu 
maistu del iszirdies, kuris pri
duoda jai pa jiegas ir kasi ink 
i ^^idąocįa .s^kga^V prilygini
mą:
i Tiriam'teenįm. dar bin ink u i, 
kurio szirdis buvo labai silpna, 
daktarai davinėjo “digitalis” 
bet ligoniui nieko nppagialbe- 
jo jo IV vis ėjo menkyn. Ant 
galo' mėgino duoti jam tikro 
medauk. Medus 'labai patiko li
goniui nub' ko in koki laika pa- 
sverkodr daktarai nusistebėjo 
itudm stebuklingu isžgydymu.

a'io a > r «:■
J Angliszki laikraszcziai r-a- 
jszb apiėlselk'aniti atsitikima:

^‘Kdkis'tai darbininkas dirb
damas ant rišztiavones priesta- 
tymo.' namo Roseglen, Aid., 
puolė žemvn pataikindamas iii 
i ' ■ • v ■ 'i ■' - • • ■ tlovį cimenfo ir tas jam rszgial- 
bėjo gyvastį. Kada ji isztrau- 
ke isz eimehtb buvo tik mažai 
sužeilslfaš ir 'nuvežtas,in ligon- 
bute’. ąbaieta ji norses nurodė, 
rado jo kiszeniujė mažą malda
knyge kurioje buvo užraszyta 
jo pravarde ir motinos kuri 
jtrnft ^jallflilB^nygele .pado
vanojo kada įsune^s iszejo in 
svietą^'jVš^Knfi’^ddrbo' dvide-i 
szimts metu adgal ir inženge 
- 'n -.‘te; ° Iui karitiomene — visi mane 
kad jis iau buvo miros. Bet mo- 
tina,' gyvendama A\'i-sconsiiie, 
deriskaitė laikrasžtyjė taji...at- 
si'ti.kima apie jos siinn. Tugjauš 
davė telegrama' 'iii ligonbute 
kurioje jos sūnelis gulėjo, grei
tai apbi i ke telegrama adgal ir 
in kale's, diejias aplanke savo 
dingusi sūneli yįijnp
daugiau matyt. — Taip tai 
maldaknygclė buvo priezas- 
iirh daugi lio visokiu alsiii'ki- 
niu'bei. szita buvo labai links
ma del įsūnaus ir motinos.

privaluma deri savo locno ku- 
dikio. 'Apjakintas- žyoriszkais 
jausmais, atėjus ipas dukterujj 
mėtėsi ant jos, o kada, toji ji al-l 
stūmė, uždavė jai peiliu per 
galva ir užsmaugė ja savo ran-1 
komis. Kada ji aresztavojo. pri
sipažino prie visko .su dideli m 
gailescziu. Ausas brangenvhes.. ..... .....................‘ | tįsy ii<i. paskutinio, insiregis-ir rakandus rado te;vo name. ! . . ... ,■ _ . . . ..... . įtruoja priesz Gruodžio 26 d.Tokis tai sziadienims isz- .' ... , ......... . . | duriu omenvje' dideli skaitliutvnrkimas \ okietijoj,-—vis pa 
geidimas .kraujo. laisziku, su paraszais ir be pa- 

rasžu kuriuos mums pasiuntė 
žmones, kurie nori ežia pasi-

neatideti registravimu, sako;
‘‘Tik labai mažas skaitlius 

pilietybes laukiancziu bus pri- 
siegdinti. iki Gruodžio 26 d. Vi
sus, kurio netaps pilieeziais 
pritįsz tą diena ir kurie neprisi-

vimo Instatymo, grasina sun
kios pabaudos sulyg instaty- 
mo ir jie ras, jog kai vėliaus

Sztai kokia kalba 
ana dienul:

Aid Jonai! Kdip 
le? Kaip pasiveda? ■' 

“ Pasiveda? Visai 
da. Neturiu dadbb; Paeifie ma
no skubėle už taksas; Nėrtžilgio 
turėsiu eiti iii pavietą melsti 
relifo arba eiti aut AVPA dar
bo.” ..............
...“Taip, taip, jeigu, įiepeyd- 
mainj'š laikai atif'geresniu tai 
^^^A^ikk<>j iIeYpliuci-’ iLii5vii^ u£iiyivii, uvL ,niivu įju. 
Ja- • ■ įsoii,' ko arsžesnio-irgi nepridės.

Kat ! Lc\ oiiucija .! Nieką- Sulyg dabartiniu instatymu 
dos ant si ioio!. . Juk Amerika ^.).a galimybių jog atsitikimai 
tai H? Rusi ja kur randa-i dm daug nepiliecziu, kuri n vienin

telis prasižengimas yra nele- 
į galis invažiavimas ar per ilgas 

Amei iką ;sZ]luvĮmas czį(raais po legaliu 
Nosei, Niesa-1 juPKlimu, bus svarstomi sulyg 

Iju individualisžkos vertes. Ne
tik nekuriu nepiliecziu stovis 
Ims legalizuotas sulyg insteig- 
tes procedūros bet Ateiviu Re
gistravimo Instatymas pats in.

Aede ilgai-laukiancziu pageri
namu musu immigracijos insta- 
j tymuose su pavedimu galios

^‘ll’''ja'11 likti bot kurie pripažysta, jog 
I ju atvažiavimo būdas neprisi- 

svėikate- ĮaĮ]-0 prie instatymu, žmones

nepasive-; „,-aįe ]lebutu. gefiaus užmirszti
api'e insirėgistravima, kad jie 
niekad nebus susekti ir kad 
niekas apie ju padėti nesuži
nos. Visiems tu laiszku raszv- 
įtojams asz sakau registruoki
tės! Teisybe, jog reistravimas 
nepraszalins nieko nei nepa- 
Icngvins dalykus bet kiton pu-

vieni Komunistai ir ręvolinci-1 
jonierei o Socialistai ir.Sovie 
tai valdo skly‘pa.
prie 'to nedalei 
dos!. . ” .

“Na. taip, o beit jeigu padeji- 
! mas greitai nppersimainys am 
' geresnio Itai kais tada bu,s j

“O-gi turi ‘teisybe!.. Taip, 
brolyti, jau man paėmė ^stul)e- 
le o darbo niekur negaliu su 
rąrtn Reikės prąszyii .pąs-ziafl-Į 
pos nuo reido ir eiti ant M t A generaliniu! prokurorui sulai- 
darbo, • ■ ikyti nekurtuos iszdeportavi-

Sziadie.n daugelis žmonių 1 mu,s 
panasz'ei kalba.

visu prisidėjimą' 
prie szito svarbaus darnoj 
Aęziu tariame netik daugybei j 
piliėcziu, kurie taip atsidavu-j 
',-iai vei’ke bet ir visiems Ame-!

Vk 1 Bružikas Kalėjime
Žmones Baisei 

Kenczia

kalnkinimu ir kad negalėtu pa
sisakyti savu varu ir kad sau
lute neineiltu, tegul jie 'ten pū
va! Tai matot k a mes susilau
kėme, jeigu dar gyva busiu tai 
daugiau kita kart'a paraižy
siu.”

Teisingos Teisybes

Szi'ta 'laiszlka aplaiike ponas 
A. K. Masaitis isz AVesltfield, 
Mass., kuris buvo paraszytas 

rikos ateiviams už draugiszka 1 slaptingu raszlu (code) ir likos
atsiliepimą, ir kooperacija — per poną Masailti iszvevsltas ir 
ypatingai senesniems — kurie 
taip maloniai paraszus paliko 
musu Svecziu Knygoje ir save 
identifikavo palikdami savo 
pirsziu-inspaudas ir kurie dau
gumoj atsitikimu mums sake— 
jog linksma buvo taip daryti 
ir tuomi parodyti ju tikra mei
le musu sza'lei ir kiek tas vis
kas mums visiems reiszkia 
Ateirtu Registravimo Instaly- 
mas isz 1940 m. asz tikrai in- 
speju yra tikrai konstrukty- 
viszkas žingsnis — net ir ki
tais nevientik originaliai nu- 
malytąis keliais — ryszis, tar
pe piliėcziu ir nepįliecziu del 
pasekmingcSnes tautiszkos vie
nybes.”

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

prisiunstas in redyste kuri pa
talpiname czionais.

“R'as'ziau jums kelis lafez- 
kus ir prie'sz paežius Velykas 
raisziau o nuo juisu atsakymo 
negavau, asz rasziau apie de- 
szimt 'iaiiszku. Dabar vela ra- 
szaiu ir siuneziu tik nežinau ar 
gausi. Juk dabar taip hėaisz- 
kids dienos, mes gyvename ir 
laukiame gal įkais nors mus isz- 
gelbes ir apvalys nuo tu para
zitu. Ka mes, Lietuviai, dabar 
perlgyvenam tai sunku aipra- 
szy-ti kas liko isz musu myli
mos tėvynes Lietuvos! Kaip 
pasikeitė jos vaizdais per ta po
ra meneisiu! Prie krautuvių di
džiausios eilės žmonių, viskas, 
dvigubai pabrango, ir gaut ne
gali. Juk mes visiko turėjome o, 
dabar nieko o kais bus žiema, 
kaip reikės stovėt eilese kada 
bus szalcz’iai. Jums aiszku kad 
lauke ne tik gripai bet ir visos 
kitos nelaimes. Ka. dabar už
dirbame tai. tik valgiui o apie 
nubus tai ne negalvok nes bai
se! brangus.

Reikia dtovėti eilese ir po 
kėlės valandas szailt na o be
veik visada taip yra kai kuo
met kėlės valandas pastovi, pa
sako kad 'tu ko norėjai tai nė
ra. Su maistu taip pat neleng
va pavyzdžiui: sviesi o duoda 
tik po ketvirti kilogramo ant 
dienos o kiek žmonių yra, szei- 
mynoje tai nesvarbu. Prie,mė
sos taip pat eiles stovi.

O, keiki jus esate laimingi 
kad nereikia jumis to ' pergy
venti ka mes pergyvename. Ta- 
cziaus mes viltiės nenustoja
me, musu kariai, szaunus vy
rai, nelenkia galvas priesz Sta
lina ir jo bernus. Kas bus 'tai 
sunku pasakyt bet mės tikimės 
kad bus sunku. Mus iszgelbes 
Vokietija, nors ir ten ne pyra
gai bet kultūringesne tauta 
skaitosi su žmoniem's ir mums 

j intikinama. O iszitie Rusai su 
j savo kvaila santvarka nugyve- 
l no toki turtinga. Rusijos Ikrasz- 
ta o dabar baigia tvarkyti ir 
Lietuvos sizali ir isz žmonių at
ėmė krautuves, auiksa ir sidab- 

Į ra, žodžiu 'sakant, visas nuosa- 
vybes. Zmomėms nepripazys- 
ta, viską, saiko, turi būti vals
tybes o ne tavo. Ir kiek be viso 
to, žmonių kenczia. kalėjimuo
se, kiek tose szeimynose asza-

in kurias visi tie Komunis-

§ Vienas centas blleszineje 
padarys daugiau bildesio ne 
kaip tūkstantis doleriu szilki- 
neje masznoje.

§ Kitados žmones kalbėda
vo: rėžk in stula o žirkles atsi
lieps 'bet sziadien kalba: rėžk 
nekaltam o jis tuoj altsilieips.

§ Jeigu esi turtingu, turi 
daug gimi niu bet jeigu esi var
gingu tai esi sierata ir nuo vi- 
su apleistas.

res skaitytis su neapveikia
moms kliūtims. Kiekvienas na
tūralizacijos žingsnis ateityje 
reikalaus insiregistravimo hi
red ymu.”

Kad nors Immigration and 
Naturalization Service dės vi-' 
sas pastangas teikti pagelha 
asmenims del informacijų apie 
pilietybes stovi, tėvu ir savo, 
nebus galima 'suteikti tu infor
macijų priesz Gruodžio 26 d. 
Direktorius Harrisonas pata
ria visiems, kurie tik abejoja 
apie pilietyšte arba tikrai ne
žino apie savo pilietyste, už
siregistruoti, ir ta faktą pažy
mėti. Net ir be to pridėto pra- 
neszimo toks registravimas jo
lt ink i u luidu nekenks j u pilie
tybes reikalavimu. . . ,

Direktorius Harrisonas pra- 
j nesza jog daugiau kaip 3,600,- 
000 ateiviu insiregisitravo — 
pirmiaus buvo vokuojama, jog 
tiek ateiviu buvo Jung. Vals
tijose. Dabar tikima jog bus 
'suvirsz 4,000,000 insiregistra- 
vusiu. Jis praszo visu prisi
laikyti prie instatymo parupi- 
nimo apie praneszima valdžiai 
pakeitima adreso. Kaip tik 
ateivis insiregisitruoja tai iszi- 
tas instatymo įmuktas ji lie- 
ezia. Ateivis privalo praneszti 
adreso pakeitima kad ir dar 

| negavęs isz valdžios rocytines- 
'kortelės, kuri yra jo insiregis- 
!ravimo inrodymu. Atsakyda
mas daugybe klausymu nuo 
ateiviu, kurie dar negavo sa
vo rccytiniu-korteTiu p. Harri
son’as sako:

‘ ‘ Ins i regi s t ravi m o form os pa - 
siunstos greitesne vata negu 
Ateiviu Registravimo Skyrius 
galėjo jas egzaminuoti, duoti 
tinkamus numerus ir atspauz- 
dinti vardus ir anfraszus re- 
cylinems kortelėms. Kreipiu 
atyda in ta fakta idant visi in- 
siregistrave nepiliecziai su-

i kame dalykus. Kad

JUOKAI
Kelione Dusziu '

Vokiecziai Žudosi 
Francijoj _ Ar tamista tiki in ke

lione dusziu?
— Ne, o tamista ar tiki?
— Asz esmių apie tai 

persitikrinęs.
_ Tai kuom tamista bu

vai kitados?
— Asilu.
— Kada?
— Tada, kada taurintai 

paskolinau deszimts dole
riu.

Paczedns Žydelis

Direktorius Harrison nuro- 
_■ n. -gr f d° jog įiesiregistravimas rimi-
Jaunas Siamo Karalius ,ai ¥igka. Kaip gaiime 

'tikėti sulaukti nuo Kongreso 
; mums prielankiu instatymu 
ateityje, jeigu mes neparodysi- 

' me musu gerus ncriis? Nesire- 
! gistruodami, mes laužom szios 
szalies pravesta instatyma.
“Jeigu pataisomi instatymai 

pagelbai nepiliecziu musu tar
pe, kurio užsipelnijo tokios pa

gelbės ir apie kuriu lojaliszku- 
ma m ra jokio klausymo, bus! 
priimti ar galimas daigias, jog J11' — 
tos naudos bus teikiamos iriS!1 - 
■tiems, kurie pasidavė kokiai Prastu 
nors baimei ar kam kitam ir nors ir ateiviai negaus recyti- 

niu-korteliu priesz Gruodžio 
26 d., insiregistraves nepilie
tis atliko savo pareiga, ir nėra 
ko bijotis. Korteles bus siun- 
cziamos visiems kurie tik insii-

Marion Dix Bromley, isz 
South Pasadena, Califcrni- 
jos, kuri ana diena, sugryžo 
isz nelaimingos Francijos, 
apraszineja buk mate nupuo
limą Francijos ir užėmimą 
jos per Vokieczius. Ne tik 
Prancūzai kenczia užimtoje 
Francijoj bet ir Vokiszki ka- 
reivei ir beveik du kareivai 
atima sau gyvastis kas dien 
isz didelio vargo ir rupesties. 
Motere atplaukė in Brookly- 
na ir perbuvo Francijoj ke
turis metus kur mate viso
kias kariszkas baisenybes.

— Ickau, mano mylimas, ■ 
nupirkie man ant szventes. 
bukietą rožių.

— Kam tau rožių?
— Del uostimo.
— Kam tam uostimas? 

Asz tau nupirksiu švara ci
buliu, tai galėsi juos uostyt 
ir suvalgyt!!... / J

tos naudos bus teikiamos ir 
tiems, kurie pasidavė kokiai' 
nors baimei ar kam kitam ir, 
dabartinio instatymo nepildo? 
Asz tikiu, jog dung. Valstijos, 
savo,, iąs'tatymdavystiniai ir 
iszpildomoj szątkoj, uores de
monstruoti jogyra. geriaus pri
silaikyti prie musu instatymu 
net ir jeigu tas verezia žmogų 
pasiduoti valdžios teisingumui j 
ir mielaszirdingumui. Tegul 
malonus ir draugisžkas pasi
elgimas su visais ateiviais in- 
siregistravimo laiku nei viena

Karalius Ananda Mahidol, 
isz Thailand, Siamo, su savo 
motina, nutrauktas kada lan
kėsi in mokykla Lausanne, 

, Szvaicarijoj. Jo karalysta 
sziadien kovoja su Franci j a 
nes nori atsikratyt nuo jos 
valdymo. Jaunas karalius 

apėmė dinsta po savo tėvo

name Klaagenfurt, Kas Minuta
ru

I tai prigertu, vien tik Lietuviu
1 aisząircse. Tikėjimas varžomas 
ir persejkiojaimals, kiek tik ga-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j Z/ 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JLf 
na pasirinkimą meta- O' 
liszku ir kieto medžio Į| 
Grabu. IZaidoja nu
mirėlius pagal naujau- |i 
šia mada ir mokslą. II

Tuviu pagialbininka n 
moterems. Prieinamos J 
prekes. is«i

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

— Automobilinei agentai 
kurie parduoda senus a u tomo-;

i bilius isz antros rankos, p-ar-
i duodą ju- už 250 'doleriu kas . .. .. .,
minuĮi .1 . ‘ , H jie. Religines knygos, malda-

I knygos, ražaneziai ir kiti Ka-
—- Kas minuta Amerike fa]įjįianis brangus daigiai už-

Jo paskutiniame atsiszauki- 
me visiems- nesiregistravu-i 
siems ateiviams Jung. Valsti
jose p. Harison sako —

“Visiems nepilieeziams, 
,, ______ rie dar nesi regist ra vo —. . ineklaidina. Tas nereiszkia, jog siems tėvams ir globėjams 

j piliėcziu vaiką mažiaus 14- me- 
, tu amžiaus, saitas yra paskuti- 

sais kitais atžvilgiais jie yra uis arsiszaujkimas.
_______ __ ____ . _ __ o- .___  —___  -o-__ •> -....  gerb dorus ir instatymus guo-1“preliminary ” blanka — žalia minuta po iszimta doleriu del ti kad neužteiktu ne pojpieroą 

plas tbva nužudytos meriginds, kaldžia gydo kas minJta po. 25 į dojanii,, žmones, jie negali like-' — isz bet kur: o pa-szto arba isz užlaikym-o sveikatos savo gy-, 
turtinga reistauracijoš savinią-y’patag.____________________ j ti apturėti tokio mandagaus sociales. geroves organizacijos ventoju. • •- .......

t Tūlam 
Vokietijoj, likos surastas pu- 

"ž iiiOnW
ir 

pagumyla1 lovoje.lfilbtere va
dinosi Vera Sheeder, patogi 
Thofret-ė, turinei daug turtingu

'(kiltie ne tik ja lipdo-' prasiszalinimui 1935 mete, 
vhnddavb'Įirhi^ais bet ’brango- Bet jaunas karalius negales 
h^^inš/kakanldaiš ir 'divonais.' valdyti savo padenu pakol 
JVi'stfe tos 'brain'genvbes dingo' daeis in metus. Sziadien vai- 
iišž islfufibts isz (ko dkvsei suprast Į do diktatorius jo vietoje. 
Jdąf žudiiištū•' ihikofe ' papildyta ’---------------------- t—

Indijoj tiek žmonių
■g$lo-teisok'o pėdfeaki kuris vede'ga' akiu ir ausu ligoms

sėr-

ir taip bus elgimąsi su neinsi- 
legistravusiais, jog nors ir vi
sais kitais atžvilgiais jie yra1 uis 
geri, dorus i

ku- . .
vi- *'Z(tega girriu už 50 tukstan- pardavinėti. O kiek
ne- cziu ddleriu arba 150 milijonu punį 

doleriu kas metas. j Bruįįkais (manau jumis ži
—-• Amerikoniszka 

ats'iszaukimas. Gaukite Administracija iszduoda

gu kalėjimuose! Tėvas 
žino- 

Darbo mas) taip pat kalėjime. Daug, 
kas oi daulg galima, 'butu (priraszy-

ne azaru nes ir dabar kidlįvles 
na žodi aszara paly dejų. Kaip



B ? S X U r U ” MAHANOY CITY? PA.

BALSAI MUSU
1 SKAITYTOJU!
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Į Acziu Už Gerus 
jį J Velinimus! II SKAITYKIT! PLA TINK1T!

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU!

----- £
Padekavone Isz 

Tolimos Montanos!

Gerbiama Redakcija
t Prisiuncziu kitiems metams 
užmokesti už *‘Saule7 nes jau 
manot prenumeratai baigėsi. 
Už likusius pinigus prisiunski
te man knygueziu. Siuncziu 
taipgi mano velinimus ant Ka
lėdų ir Nauju Metu ir vėlinu 
kad aplaikytumet daug nauju 
skaitytoju su ateinancziais 
metais nes “Saule” yra links
mas ir smagus laikrasztis. Vė
linu viso gero ir lieku su pa
garba,

VERI ).\ IKA ,GREGORY, 
isz Amsterdam, N.Y.

“Saule” Yra Kitokios
Nuomones!

Gerbiamoji Redyste:
Prisiuncziu tamistoms užmo

kesti iuž laikraszti ir meldžiu 
toliaus leisti kaip leidot, nes 
laikrasztis “Saule” yra vidu
rinis ir nepalaiko jokios savo
tiškos nuomones kaip kiti 
laikraszcziai, kurie tarp savos 
ir žmonių padaro visokias ne
apykanta®, o ypatingai apie 
Lietuviszkos valdžios pasikei
timą, beit, ju'sn laikrasztis pasi
lieka tas pats kaip pirmiau bu
vo. Kaip matote, laikraszcziai 
turi daug nesmagumu, norėda
mi patraukti žmonių nuomones 
vienas ir kitas in savo pusią ir 
kas isz to visko iszeis, tai tik 
ateitis parodys. Lieku, su pa- 

_ gą.rba,^jusu senas įskaitylpjas,
VINCAS VAITIEKŪNAS, 

isz Elizabeth, N. J.

Smagiausias Lietųviszkas Laikrasztis

Iszeina Du-Kart ant Sanvaites
Myli Skaityti “Saule!”

Gerbiama Redakcija. “Saules1-7
— Prisiuncziu tamistoms už

mokesti už laikraszti ant viso 
meto ir meldžiu siuntinėt ant 
kito meto nes ji labai myliu 
skaityt. Taipgi prisiuncziu do
leri už kuri prisiunskite velini
mus ant Kalėdų Liet uviszk oje 
■kalboje. Su pagarba pasilieku 
jums viso gero velijantis jusu 
skaitytojas,
KAZIMIERAS MEDELIS, 

isz Philadelphia, Pa.

Utarninke ir Petnyczioj. Pa 
duoda visokiu žinių isz Ameri
kos ir viso Pasaulio gyvenimo. 
Talpina kiekvienam numeryje daug naudin
gu pamokinancziu, rimtu straipsniu. Užsi- 

reikia draugia ir prenu
merata siusti per paszto Money-Orderi 
arba Pinigus Registruotam laiszke.

raszant “SAULE’

Iszmintingi Žodeliai

— Daugumais vyru negali 
sau iszdet del ko mot eres ju ne
myli.

—« Jeigu žmogus viską ap
sako ka ’žino, tai ne bus už isz- 
m i i it i nga pa la i ky t as.

— Juk nieko nekasztuoja 
mandagumas o tas tankiau
sia apsimoka.

—- Patogumas ir turtas mo
tore tiek nedabina, kiek puikus 
pasielgimai.

— Žmogus kuris užsipelni 
ant prieteliu, visada juos turės.

Prenumerata: Suvien. Valstijose $3.00 
Metams; Kitose Vieszpatystese $5 Metams

Teisingos Teisybes

—> Geriausias laikas užbaig
ti barnius, yra asztttones sekun
das priesz pradejima jo.

*— Tegul būna ir geriausia 
dirva, bet jeigu jos neiszdirbsi 
tai užaugs pušniais.

—< Piktumas nepriskubins 
užvirti puodui.

— Jeigu nori būtie prie
lankus kitiems, užmirszk aipie 
gave* ' pV

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PENNA U.’S. A

Mylima Redakcija:—
Prisiuncziu itamistoms užmo

kesti už laikraszti ant saesziu 
menesiu nes jau prisiartino il
gi ir nuobodus vakarai ant far- 
mu, tai miela po rugepjutei pa
siskaityt laikraszti nes vasara 
ant fa’-’:;, i norą kada skaityt

bu v o> Liet u v o j. S kai tau “ Sa u - 
le” jau ilga laika ir man butu 

^-nuobodu be jos. Su Diev, musu 
'Į*1 mylima redakcija, jusu sena 
JK skaitytoja.

isz Raynsford, Montana.

Patinka Jam Labai
“Saule!”

uz-
Saule”

Mielas Redaktoriau-
Prisi uncziu 'tamistoms 

mokesti už laikraszti 
ant viso meto ir duodu taipgi
žinoti kad man labai patinka 
skaitymas jusu laikraszczio. 
Dieve duok jums sveikata kad 
ant toliaus galėtumėt paliaiks- 

' minėt musu tautieczius ju -nu
liūdimuose. Jusu senas skaity
tojas,

MOTIEJUS KRIPS, 
isz East Granby, Conn.

Patariu Visiems
Skaityti “Saule!”

Guodotinas Tomistą:—
Prisiuncziu prenumerata ant 

viso moto, už_ laikraszti “Sau
le”. Pavėlinkite man suteikti 
jums pagarba už jusu lai-kra-sz- 
ti kuris man suteikia daug 
linksmu valandėlių ir patariu 
visiems skaityti “Saule”. Lin
kėdama. jums geros pasekmes 
ateinanti meta su gerais linker 
jimais ant Kalėdų ir Nauju 
Metu. Jusu szirdinga skaityto
ja,
PONIA AG. BAL01JUNAS, 

isz Philadelphia, Pa.

Mamyte Jam Skaito 
“Saule!”

Gerbiamas Redaktoriau:—
Acziu už praneszima kad jau 

musu laikas pasibaigė, mes la
bai mylima skaityti “Saule” 
o nuo kada apsigyvenau su sa
vo mamyte kuri labai myli 
skaityti “Saule” todėl asz 
džiaugiuosiu girdint ja skai
tant ir akyvai klausau kaip ji 
man -skaito visokias pasakėlės 
ir akyvus straipsnelius. Vėli
nu jums geros sveikatos jusu 
pasivedime. Lieku su -pagarba 
jusu .skaitytojas,

PETRAS VAITCHUNAS, 
isz Chicago, Ill.

Iszmintingi Žodeliai

tį — Mergina patinka nelai- 
£ me kuri pati jėšzko nelaimes. 
? Mergina, ar motore, kuri moka
* save guodot, priverczia prie 
į guodojimo ir niekiausia vyra.

—7 Ir melagis pasako teisybe 
įį.bet tiktai tada, kada būna pa- 
? si geri a s.
* — Kol vyras ne yra ap- 
| dumtas motorine intekme, tai 
& negali apie ji kalbeli, kad jisai 
§ yra blogu vyru ar geru.
g -— Szirdis to negali būtie 
S czysta, kurio liežuvis yra ne- 
ši szvarus.
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Anglikai Paėmė Italiszka Forteca

Ten kur Afrikoje szitie Angliszki kareiviai paėmė Ita
iiszka forteca laike muszio su Mussolino vaisku Afrikoj. 
Baisus bombardavimas sunaikino szita forteca lyg pa
matu. Paveikslas likos nutrauktas per Angliszkus ka
reivius.

Į EIK IN PEKLA!

(JASPADINE buvo užimta 
savo vaikuczin darželyje 

jprie skynimo grusziu. Vaikiu
kas užsiliepes ant medžio kre- 
ie gruezes arba numetinejo mo 
tinai in žiurstą. Vakaras buvo 
puikus o saule ka tik pradėjo 
nusileidinet. Isz tolumos daei- 
tinejo griausmingas balsas ar- 
motu bet motere užimta savo 
darbu mažai rūpinosi apie tuo
sius griausmingus dundėjimus 
ir dirbo toliaus.

Staigai motere dirstelėjo ant 
kelio paregėdama prisiartinan
ti saldota kuris vienoje ranko
je laike karabiną o kitoje kokia 
tai bonia. Gaspadine girdėda
ma jog saldotai laike kares yra 
didžiausiais “ponais,” nutarė 
sh, juom apsieiti svetingai ir 
prakalbėti pirmiaus.

— Hei, ponas saldote, kur 
taip skubini?

— Ja k’tiebia.
— O gal tau grusziu užsino

rėjo, matai, jog yra puikios ir 
gardžios?

— Nu ladne, podavai.
Motere padavė saldotui ke

liolika grusziu kuris be pade- 
kavones valgė kaip iszalkes 
vilkas. Po keliu miliutu mote
re atsiliepė:

— Kas girdėt, ar Vokiecziai 
musza i

— Ar biut, czorty.
— Duosit jiems rodą?
— Pravdu skajat’ — niet. 

y of .i cliatu tvoju mam zapalit, 
.cztoby niemcy tu nie spali.

— Kokia grin ežia?
— Tvoju.
— Ar tu pasiutai, pons sal

dote?
— Nikak niet. Vot ir banka 

z kierasinom ja imieju, žeby 
haraszo gorelo. Tak ty zalrie- 
raj dtyia i idi von.

— Susimildamas saldote, del 
Dievo, szvento, tu man grin- 
czios nesideginsi!

— Jej Bohn, zdzielaju.
— Jėzau Marija, žmones ar 

jus visai mus norite pražudyt?
— Nu, precz!
— Duosiu tris rublius.
— Niet.
— Penkis rublius, juk no esi 

žvėrių.
—- Nu, dewai, ale dziesiat 

rublej.
Motere szoko in grinezia kaip 

liepsna jeszkoti pinigu. Iszme- 
te viską isz kuparo, su dreban- 
cziom rankom isztrauke. skepe
taite kurioje radosi josios vi
sas turtas. Perskaito. Buvo to
nais viso 8 rublei ir 36 kapei
kos. Daugiau neturėjo.

— Viską ka turiu ir atiduo
du, žmogau, susimylėk ant ma
nes.

— Skolko. ‘ - i
j^_ysio? . į L

— Kad kristau negyva, jei 
gu neteisybe.

— Nu, haraszo.
-— Bumaszkas insikiszo ii 

enti o smulkius numėto ant že- 
įbes po tam atsisėdo malszei 
ant kelmo ir valgo gruszes. Mo
tere stovėjo prie saldote temin
dama ant jo su baime, rodos, 
netikėjo jam.

Staigai daejo kokis tai bal
sas, rodos dideles kuopos žmo
nių. Saldotas szoko ant kojų 
pagriebė bonia su karasinu ii 
inbego in grinezia.

Paskui ji nubėgo persigan 
dus motere nes kada dabego 
prie duriu, saldotas spyrė mo
torui in pilvą. Motere sudeja
vo puldama ant slenksczio 
grinezios, — bet tuojaus prisi
kėlė ir nubėgo prie lango pa
niūrėti ka saldotas darys. Sal
dotas priklaupė ant kelio ir 
pradėjo aplaistinet grindis po 
tam sienas ir rakandus. Mote
re suprato ka jis daro ir sugry- 
žo prie duriu kurias patyka už
dare ir su virve pririszo. Ta 
pati padare su langais. Jau 
per plyszi vieno lango pradėjo 
eiti dūmai ir sztai iszgirdo 
dundėjimą arkliu.

Raiteliai buvo pasirėdė Mas- 
koliszkai o matydami jog grin
džia pradėjo degti, szoko visi 
prie gialbejimo bet gaspadine 
užėjo jiems kelia- užklausda
ma:

— Kas jus per vieni ?
— Ales Lietuvei... Gialbesim 

kol da laikas.
Isztikruju buvo tai mažas 

pulkelis kareiviu susidedantis 
isz paežiu Lietuviu tarnaujen- 
4i Rusiszkoje kariuomeneje.

— Negesinkite grinezios, — 
paszauke nusiszypsojus.

— Del ko ?
— Tenais randasi Maskolius, 

razbaininkas, padegėlis. Jis 
paėmė mano paskutinius pini
gus prižadėdamas nepadegti 
grinezios. Tegul paclla iszkepa, 
nedarykite nieko, veluk pa
aukausiu grinezia ne kaip te
kis rakalis turėtu kitas grin 
ežias deginti ir moteres pri
gaudinėti.

— Bet tavo grinezia sudegs.
— Tai nieko, bet sudegs ji 

:$u juom draugo — grieždama 
dantimis motere.

Dūmai apėmė visa grinezia 
aplinkui o isz stogo pradėjo ro
dytis liepsnos liežuviai. Sztai 
davėsi girdėt balsas saldote. 
Saldotas muszc su karabinu iii 

.'sienas ir baube nesvietiszku 
Jbalsu. Motere stovėjo prie du
riu ir su drebaneziom lupoms 
szauke:

— Taip, taip, tu bestija! Bi
kie in pekla! iszspjauk isz sa
ves ta ja nedora duszia isz savo 
kūno — eikie in pekla!

Lietuvei nujojo toliaus pali

kių stovinezia. motere su do- 
ganezia grinezia. Nes ir ka tu
rėjo daryti tokiam atdtikime?

Apszvieta Buvo
Prasižengimu

A ■ 2<

Karalyste Sardinia, 1815 
mete turėjo 28,000 keturkam- 
piniu myliu dydžio su daugiau 
kaip keturis milijonus gyven
toju. Karaliszkas ukazas isz- 
.luota> 1825 mete uždraudė 
žmoniems mokytis skaityt ir 
•aszyt, jeigu žmogus neturėjo 
žemiszko turto vertes 1500 li
nt arba 400 doleriu. Kas netu
rėjo dvigubai tiek, negalėjo 
lankytis in universitetus. O 
kad tuose laikuose tik didžiau
si ponai ir kunigai turėjo tiek 
pinigu todėl mažai žmonių ga
lėjo pasinaudoti isz mokslo. 
Kuom žmones buvo tamsesni 
uosi* laikuose tuom daugiau 

pinigu turėjo ponai ir kunigai.

Gilios Kasyklos

Auksines kasyklos Szv. Jo
no del Rey, Brazilijoj, yra vie
nos isz giliausiu aukso kasyk
lų ant svieto. Tosios kasyklos 
likos atidarytos suvirszum 90 
metu adgal ir dabar randasi 
beveik 8,000 pėdu gylio.

Isz Amerikos
I

—•—

Dvasios Ant Kapiniu

San Diego, Cal. — Svęezei 
isz Del Alonte kotelio ir gyven
tojai isz garsingo Pebble Beach 
negirti užmigti naktimis nes j 
•uit artimųjų kapiniu San,Ber
nardo dvasios kas nakt iszke- 
lia pikniką. Daugelis žmonių 
mate taisos dvasias ir užtvir- 
ina tai po prisiega. Badai yra 

tai dvasios senoviszku Iszpa- 
niszku gyventoju o ypatingai 
Don Salvatore kuris buvo in-si-j 
mylejas in patogia mergina po 
tam likos nužudytas per savo! 
priesza. Dvasios pasirodo se- 
noviszkose drapanose kokias 
tame laikę nesziojo. O gal tai. 
tik aktorei isz krutamuju pa
veikslu. Kas žino?

Surado Didele
Samogonka

_ ______ ė j

Scranton, Pa. — Palicija ar- 
esztavojo tris vyrus ir sunai
kino didele samogonka kuri 
radosi skiepe iszkaltoje urvo-’ 
je po namu Angelo Martara.no, 
Dunmore. Samogonka iszvary- 
lavo net po 1500 galonu alko
holimis ant dienos. Aresztavo- 
ti yra Italai kurie vare namine 
da per prohibicija todėl yra 
seni prasikaltėlei ir palicija ju 
jau senei jeszko.

I
Nepaprasta Priežastis

Ant Persiskyrimo

Oshkosh, \Vis. — Slidžia da-1 
ve persiskyrimą del Magdale-1 
uos Kostiicz kuri apskundė sa
vo vyra Antana už tai kad bu-- 
vo didelis bedievis, nepavelin-Į 
davo jai ne vaikams lankytis in ! 
bažnvezia szventadieniais ir, 
mokyti juos tikėjimo. Kostucz/ 
lankei kalbėdavo vaikams kad, 
ne eitu in spaviedni nes sp-a-, 
viednyczioje sėdi velnias. — 
Gerai motere padare kad atsi
kratė nuo tokio velnio.

“Kalėdų Diedukas” $2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena* dol&ri- 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., MAHAN0Y CITY, PA.

Žudė Isz Papratimo

John E. Eklund likos ar- 
esztavotas Washington, D. 
C., už nužudymą trijų ypatų 
be jokios priežasties. Jis li
kos pažintas per paskutine 
savo auka ir aresztavotas už 
ka turės atsakyti ant kartu
vių.

Kovoja Su Anglikais
No. 125 Trys istorijos apie Pa- 

■kutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
C? nnslaoin . I 5c

Georgės Catrouni, kuris kita- 
des buvo Franci tziszku vadu 
dabar prigialbsti Anglikams 
kovoti Balkanuc se prie Rau
de nuj u mariu irgtolimoje Va
karu szalyje. I

SKAITO KIT! ‘SAUL E* PLATINKIT!

No. 101 Kapitonai Velnias. Pili-Į 
kus aprašu mas, didole knyga, 4041 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c ■

No. 102 Prakeikta meilingas tiri- i 
minaliszka apraszyrnas, 202 pus 35c

No. 105 Vaidelota, apisaka is? 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b s, K’u-alaitis Žmogus. 121 pus. 2’u

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk .tumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Kresias; Nelaimingas 
karalių r jo vienturte duktere; Nela
bas vy.as; 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 anie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu........... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo is.lins; Apie boba ka negalėjo 
sa m liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jt.rfis; 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-žudžaai; 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 
isf i atrado žemgali. 04 pus. 25c

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze 
na nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
hle; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu.. .. ...............................35c

Ne 118 Istorija apie Ali Baba ir 
10 E .zbaininku. 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. ’24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ............................... ..............loc

CZIONAIS STUDENTAI TAMPA BUSIMAIS AFICIERIAIS

Brigadierius generolas Rchert L. Eichelberger kuris sziadien yra supredentu Ame-. 
rikenisskos kariszkos akademijos West Point, N. Y., peržiūri savo “boisus” kurie 
ateityje bus vieni isz geriausiu aficieriu kariuomeneje. Ant deszines puses stovi pulki
ninkas Ryder, komendantas tu j u kadetu.

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

I
No. 127 Trys istorijos apie Dūk- i 

te pustyniu; Peleniute; Du brole! i 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- ■ 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 

į tojei m Szventa žeme; Beda; Tamsi
nus prigauna. 58 puslapiu....... 1.%

No. 132 Trys istorijos apie 41 
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 Keturics istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................... 20c

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

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyveninio; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ...................................  loc

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; .Stebuklas kuezios 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 apia 
Duktė akmeuoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tamas; 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- 

[ lapių ...........     15c

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

No. 157 Juokingus apraszymae 
apie Saviznola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ................  loc

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu . .. .. .;. . _.J5e

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pm Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atoarguma įn balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszkc 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mem 
esi, žvaigždes ir kitus da.igiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
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. 25«

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 
iMalkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
į Geras Medėjus.....................................15<

No. 168 Devynios istorijos, sm 
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; Ufc- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka/ 

i Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus.... . 2!Sfr

No. 170 Asztuonios istorijos » 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka- 

. tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
!czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevrt* 
Per tamsybe in szviesa; Pasitni- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
ęzio. 121 puslapiu ......i.... 25b

Nr. 171 Vieniolika puiku ivtorl- 
Su (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su DievuGrige- 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa^ 
kia; Mailach; Paskutinei Valandoj 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo - ” 
ėu jame atsigymimo; Metai Svarlyau 

- a. ““ 
Siu atsitikimu; Nusiminimas sesė jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu . 25c

No. 172 Dvi istorijos dpie Dukts 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ........................ o ....... _i5e.

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- 
j klis. 220 puslapi....................   ..35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuezios. Žemaites, vaizdelis; Gudra» 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia, 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksią 
Preke ............  ijjf,

“SAULE”
Mahanoy City, Penna.

Martara.no


‘SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

ALIEN REGISTRATION DIVISION 
IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE 

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

Jauniauses Majoras 
Amerikoj

uzpraszau pas ant piet palicijai kuri suseko szeimyna 
Ketvergą, ir aresztavojo moezeka. 
tu, galėsi-1 

te pasiimt su savim nes žinau i

TEBELIEKA 5 DIENOS
ATEIVIAMS REGISTRUOTIS!!!

!SF 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 !

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

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

S3F Ateiviai pacztuose registruojami. Nereik 
mokėti jokiu pinigu už ateiviu registravimą. Sau
gokitės nuo rakątieriu !

tSF 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 !

i

Majoras miesto Flint, Mich.. 
William O. Kelley yra gal 
jauniausiu majoru Amerikoj 
nes turi vos 32 metus. Majo
ras turėdamas kiek laiko, 
skambina ant piano ir tokiu 
kudu praleidžia nuobodu lai
ka.

Vinca.
Po trumpam apsakymui kaip 

jis kenczia bada ir nedatekli, 
ant galo teta atidarius szepa

Jokia Moterele Ant 
To Nesutiktu

Ponas Vincas pavalgęs gerus 
pusryczius pas teta; nulėkė 
namon kaip ant sparnu, apsa
kė paeziulei apie gilinki o dai
giausia. buvo užganadintas jog 
turėjo czysta sanžine.

-- *-- -

Chicago, Ill. — Agota Fron- 
czak užvedė teisina ant persi
skyrimo nuo savo Silvestro ūži* 
tai 'kad negali toliaus kentėti * 
jo pasielgimu su ja Moterele * 
užmetineja savo vyrui buk jislj 
ja naudoja kaipo “kiimszczia- $ 

įvimo maisza,” nes jis vra bok- * f 7 d i -X
šeriu, mete in ja pajus ir toriol-

I kas ir pamėlynuodavo jai ant
akius tankei o karta net sulau-

¥

¥

¥

¥ ¥

★ 
★

arba pradžia 
SKAITYMO

GIRTA MOTINA že jai viena, szonkauli. Slidžia

DUKTĖ NORĖJO APMAL- 
SZYT GIRTA MOTINA; TO

JI JA NUDURE SU 
ŽIRKLĖMIS.

davė jai persiskyrimą, paliep
damas vyrui jeszkoti kitokios 
moterėles kuri noringai duotų
si jam boksuotis.

* •.. .ir...
RASZYMO

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

¥ *
* 
* ¥ 
¥ ¥ 
¥ ¥ ¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

“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.

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

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

DABAR PRIESZ LAIKA !

GRAUDINGA 
PASAKA

APIE DESZRAS
X- *** ***** ******* ****** * ***

Ant pusrycziu juoda kava 
su tokia pat duona; ant plot 
bulvine sriuba, ant vakarienes 
arbata su bleszininiu pienu. 
Tokiu tai valgiu maitinosi po
nas Vincas Varnelis, žmogus 
pacziuotas, tėvas trijų vaiku. 
Vincas likos paimtas in ka
riuomene laike kares ir plieke 
■%ev44ffrtus ant visu frantu, su- 
gryžo in Kauna kaipo invali
das su perszauta koja. O kad 
nelaimes žmogų persekioja be 
paliovos, Vincas apsivedė su 
neturtinga mergaite, pakabino 
savo mandiera ant vinies ir 
ėmėsi prie darbo. Dirbo visur 
ir ka tik galėjo bet su nuliūdi
ma persitikrino jog ka uždirb
davo per sanvaite, tai su szei- 
mynele suvalgydavo in kėlės 
dienas. Karta tarė jis in savo 
prisiegele:

— Jau kibą reikės pasikart!
Pacziule dirstelėjo ant savo 

Vincuko malszei ir atsiliepe:
—• Tai jau geriau eikie pas 

savo teta Darata, juk tai tas 
pats kaip pasikorimas.

— Pas ta ja ragana? — atsi
liepe graudingai Vincas. — 
Juk prasziau jis kad butu 
mums kurna bet atsisakė. Mel
džiau du kart paskolint sziek 
tiek pinigu, taipgi atsisakė. 
Prasziau kad duotu savo senas 
drapanas ir tai atsake. Kaipgi 
asz dabar galiu eiti pas ja?

— Paaukauk savo gyvastį, 
eik, padaryk tai del musu vai
ku... * * *

Ant rytojaus nusidavė Vin
cas pas teta Darata, kaip ja 
szeimyna vadino.

— Ponios nėra namie, bet 
tegul ponulis palaukia, — atsi
liepe jauna tarnaite.

Ponas Vincas nuėjo in sve
tinga kambari. Praėjo valanda 
bet teta nesugryžo. Vincas isz 
nuobodumo pradėjo sznipineti 
po kambari, ant galo atidarė 
didelė szepa. Nusiszypsojas 
kalbėjo pats in save:

— Mylima, tetule neužmirsz- 
ta apie save. Sztai bonkute gu- 
zutes, didelis szmotas deszros, 
gardus laszinelei, baltos duo
nutes ir sviesto.

Sveczei Isz Kinu

Daugiau kaip 200 pabėgė
liu isz Kinu ana diena at
plaukė in San Pranciška ant 
laivo President Pierce. Szi- 
tie vaikucziai pribuvo isz 
Hong Kong ir Shanghai 
draugia su savo tėvais. Visi 
yra Amerikonai.

kalbėjo: “nors ne daug turiu 
bet pasidalinsiu nors likuczeis.

Bet teta, atidarius szepa, at- 
szoko rodos pataikinta perkū
nu ir suriko nesvietiszku bal
su:

— Ar tai tu gaspadoriavai 
mano szepoje ?

— Kaipgi galeeziau drysti 
taip padaryt, — atsiliepe Vin
cas...

— Puiki istorija! — Toji tar
naite da nesuszilde pas mane 
vietos p jau sznipineja po sze- 
pas. — Puiki istorija! Matau 
toji padla geria arielka ir val
gė deszros. Iszmesiu ja ant ke
turių veju, da sziadien iszva- 
rysiu laukan. Nenoriu vagilkos 
laikyti po savo pastogia. Kibą 
mane Dievas nubaudė su to
kioms tarnaitėms.

—- O gal 'tai ne tarnaite? — 
nedrasei atsiliepe Vincas.

— Tai kas tokis? O gal tai 
tu! — suszuko teta.

—- Kaipgi asz drystau taip 
daryti — užtikrino susisarma- 
tines Vincas.

Vincas nuėjo namo be nieko 
nes sanžine jam iszmetinejo jog 
nereikalingai mete nužiureji- 
ma ant nekaltos tarnaites.

* * *

Richmond, Ky. — Magdale
na Nuzzey, 15 metu mergaite, 
mirė pavieto ligonbuteje kaipo 
auka girtos savo motinos Ago
tos, 40 metu.

Praeita sanvaite motina vie- 
szejo pas savo prielaidini, Mi
kola Jackson, 45 metu. Porele 
linksminosi gerdami guzute ir 
alų lyg pusiauna'kt. Dukrele 
sėdėjo kuknioje siūdama. Ka
da pamate girta motina ir jos 
bjauru pasielgimą, pradėjo jai 
iszmetineti jos nedorybe, mels
dama kad ji eitu gult. Dukre
les žodžiai taip inpykino girta 
motina, kad toji pagriebus žir
kles isz siuvamo gurbelib, me
le jas in dukrele pataikindama 
in szirdi ir sužeisdama. ja mir
tinai.

Palicija aresztavojo porele. 
Sudžia nubaudė prielaidini 
ant, trijų menesiu o motina tu-
res stoti in suda atsakyti už 
nužudymą savo dukreles.

Moitere yra isztekejus antru 
sykiu bet nuo kokio tai laiko 
negyveno su savo vyru tiktai 
su prielaidiniu.

Moezeka Paskandino
Savo Podukte

Kikeviczius Sukikino
Kojoms Keiduke 

h hr-.. nKt w

u 
¥* “SAULE”

* MAHANOY CITY, PA.
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(’amden, N. J. — Priesz czio- 
naitini magistrata, stojo Kaži- ’ 
mieras Kikeviczius, gyvenau- ’ 
tis ant Kent avė., apskunstas 
per savo moterele Keiduke už 
žveriszka pasielgimą su ja ir 
už baisu “sukikinimn“ (su* 
spardymą) jos mirikszto kūno.

Buvo tai už tai kad Kikevi
czius parėjus laja diena isz 
darbo vėlai ir neradęs paga
mintos vakarienes, pradėjo 
“kikyt” Keiduke kojoms, 1 
keikdamas ir kansdamas Kei- 
dukes veidą. Magistratas už 
toki keiksminga pasielgimą 
nusiuntė Kikevicziu in kalėji
mą ant 30 dienu.

SKAITYKITE “SAULE“

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

roiliekia visus ligai. Velniszku 
kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczi.i. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyrai. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziaot. Pikta 
Onuka. PREKE 25e.

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

SIENINIAI KALENDORIAI • 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23*^4 coliu ilgio, 

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

pinigus per Registravota laiszka.
Adresas:

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

“VAINIKĖLIS,“ Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50$

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

SKAITYKIT
8®= “SAULE”

PLATINKIT!

KVITU KNYGELE Draugystėms 
Jei Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25«

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu ligoniams

Preke . . . 25c.
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

♦*¥***»*******¥********««*****<-*¥*^-»*¥¥****¥¥*«**¥-»*¥¥*-»**-»»****¥¥*¥¥*-»¥*****e
I PUIKI DOVANA ANT KALĖDŲ! I

^VISUOMET

Uždare -szepa ir pradėjo 
vaikszcziot po kambari. Buvo 
baisei užpykins murmėdamas:

— Vienas turi už daug o kiti 
kenczia bada.

Vela dirstelėjo in szepa. 
Kvapsnis gardžios deszros rė
žė jam in uosi bet Vincas kovo
jo su savo sanžine kalbėdamas:

—■ Ar valgyt ar ne? Buvo to
sios nuomones jog teta pažytu 
tuojaus, jeigu kiek butu stoka. 
Kovojo priesz pagunda bet 
jaute kaip jo pajiegos ji ap
leidžia. Iszgere -stikleli rugines 
ir tuojaus pajuto dviguba ka
da. Suvalgė szmoteli deszros 
su duona. Pasidarė jam nesma
gu. Iszgere antra stikleli ir vė
la užkando. Ant galo iszgere 
treczia stikleli, užkando vėla, 
pasidarė jam linksma ant 
szirdies bet konia neapalpo isz 
baimes kada iszgirdo skam
banti varpeli.

Vincas akimirksnyje uždare 
szepa, sodo ant artimiausios 
kėdės kaip kandidatas ant pa
korimo. Tame inejo in vidų te
ta Darata.

— O ežia kas? atsiliepe susi
raukus kaip szimts paraku te
ta, paregėdama sėdinti poną

Per visa ta nakti Vincas sap
navo guzule, deszra, laszinius, 
balta duona ir tarnaite. Atsikė
lęs isz ryto, da daugiau sanži
ne ji grauže. Iszgere savo juo
da kava, nusidavė 'tiesiog pas 
teta. Prisipažino prie kaltes 
kaip prie spaviednes. Teta žiu
rėjo ant jo nusistebėjus. — Ko
vojo su piktumu ir gailesezia. 
Bet palengva apsimalszino ir 
gailestis eme ant jos virszu. 
Ant galo prakalbėjo:

— Esmių ir asz vargsze, no- 
rints mane visi laiko už ‘turtin
ga ir vadina mane skupuole. 
Po mano mireziai sziek tiek 
jums paliksiu o dabar visus

Hattiesburg, Miss. — Penkių 
metu Lenora Santilla likos pri- 
riszta prie duriu per savo mo
ezeka, po tam inmesta in bacz- 
ka vandens ir taip ilgai ja ten 
moezeka. laike pakol mergaite 
prigėrė. Taip tai liudijo laike 
teismo jos dvylikos metu bro
liukas, priesz moezeka kuri li
kos aresztavota už žudinsta
savo poduktes.

Broliukas liudijo buk jo se
sute, atsikėlus nakties laike, 
nuėjo in kuknia, pasiėmė .szmo
teli duonos nes moezeka. neda
vė jai vakarienes ta vakara ir 
buvo labai iszalkus ir už tai 
moezeka ja nubaudė mirezia. 
Po tam darbui, moezeka užka
sė mergaite ant kiemo ir Santi- 
11 ei iszvažiavo isz tos aplinki
nes. In devynis menesius po 
tam žmones iszkase lavona 
mergaites ir pranesze apie tai

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 rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA.

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

| “SAULE” Mahanoy City, Penna. |

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABISZKOS ISTORIJOS 

--------- o---------  '
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu. 
Drueziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
—o— a’

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

Prisiuskitė 25$ o gau
site per paczia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

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

O’ VISOS TRYS
KNYGUTES

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskitė mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempdmis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

SZTAI KA RASZO XSZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerbemasia Tualetai:—
Sulaukiau nuo Juta- alnaczlauM 

mano vardu knyga "Tukstanila 
Naktų Ir Viena” ut kuria tariu 
azlrdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tuketantlg 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei neptv 
sljuntl kaip laikas szvental ir sma
ilai praeina. Abi visiems llnkftczla* 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tads 
pamlrsztl ir visokį rupescsial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, A. KOKAS. _ 
Dv. Falazduonys,
Czeklszkes vai. . 1 ^1'
Kauno apsk.
LITHUANIA. rl '

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.

“SAULE” — Mahanoy City, Pa.
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“SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

žai kas kalba, visi inirsze in

KALĖDINIS :: ::
:: :: FRANTAS

KALĖDŲ DOVANA

“ Kalėdos, Kalėdos, 
O po Kalėdų —
Vėl tos paežio® bėdos.”

Priesz pat Kalėdas, kiekvie
na namu szeimininke rūpinosi, . 
kad Kalėdų pietus bu tu skaniai 
pagaminti.

Tiesa, tai daro szeimininkes. 
Bet kas neturi szeimynos, ka 
tas turi dairyti? Jis nori taip 
pat skaniai pavalgyti ir ra
miai praleisti Kalėdų szvente.

Mano geras pažins’tamas ne
turi paezios. Neturi “namu”. 
Gyvena kaip pauksztis, — kur : 
pasiklos, ten iszmiegos. Bet 
jam Kalėdos rupi. Rupi kur 
nors prisiglausti, gardžiau pa- ■ 
valgyti.

Nuejais pas viena szeiminin
ke pradėjo pasakoti:

— Velniai žino, kur man rei
kės praleisti Kalėdas? Vienaip 
ir kitaip galvoju, bet niekaip 
negaliu sugalvoti, kur asz per 
Kalėdas pasidėsiu. Nei paezios, 
nei vaiku neturiu. Vienui vie
nas gyvenu. O neseniai ir dar
bo netekau.

— Nemalonus likimas iszti- 
ko tave, kaip matau. O ka tu 
galėtumei padaryti, jei prisi- 
kalbintumei in musu szeimyna 
per Kalėdas?

— Ka asz galeeziau padary
ti? Daug ka galeeziau padary
ti. Pavyzdžiui, asz esu neblo
gas artistas. Asz moku pasako
ti invalidus juokus, atsitiki
mus, prisiminimus. Jusu szei
myna galėtu per Kalėdas klau
sytis mano invairiu istorijų 
per visa diena, Asz esu apke
liavęs beveik visa pasauli. Esu 
buvęs ten, kur jus dar ne sap
nė nesapnavot. Manote kad asz 
nebueziau jums naudingas pra
leisti su jumis Kalėdų szvente ?

— Isz tavo trumpo pasakoji
mo ,atrodo, kad esi buvaunas 
žmogus. Turi daug ka naujo 
pasakoti. Spėju, kad mano vy
ras norėtu, kad jus praleistu- 
met Kalėdas musu szeimynoj.

— Matau, kad mano kalba 
tamsta intikino. Bet nežinau 
kaip patiks tamstos vyrui. Vy
rai, mat, buna kaip kada pavy
dus. Jis gali pamanyti, kad 
mano buvimas pas jus per Ka
lėdas yra su kokiu nors iszro- 
kavimu. Asz bijau.

— Nebijok. Asz pasistengsiu 
pei'tikrinti savo vyra. Žinau, 
kas pas jus nėra jokiu slaptu 
mineziu. Jus esate musu szei
mynos draugas. Tai kas czia 
nepaprasto, kad jus praleisite 
Kalėdas musu szeimynoje?

Parėjo vyras. Žmona pradė
jo jam inkalbineti, kad pažins- 
tamasis praleistu Kalėdas Ju 
szeimynoje. Vyras sako:

— Nors asz ji biski pažystu 
bet nepažystu užtektinai, kad 
jis per visa diena butu pas 
mus ir pasakotu kokias tai is
torijos. Su tokiais frantais rei
kia būti atsargiems. Ka gali 
žinoti, ka jis mano. Dar gal ka 
■blogo padaryti ?

— Na, ika jis gali padaryti? 
Juk mes sykiu vis busime. Tu 
niekur neiszeisi. Asz irgi busiu 
namie. Jis gali sau pasakoti is
torijas, kiek tik jam patinka. 
Dar mums bus maloniau kad 
svecziias bus pas mus per Ka.- 
ledas. * * *

Per Kalėdas szeiimininke ap- 
krtove stala invairiais valgiais.° i • * *Atėjo ir sveczias. Susėdo visi yra vertas 175 dolerius ka® ml-, Tai mat, ka piktumas padaro, 
■prie stalo. Pradėjo valgyti. Ma-'nuta. j Kad. —i.

valgius. Tik valgo, tik valgo.
‘ Kai pavalgė, vyras tarė:

— Nors asz neketinau nie
kur per Kalėdas eiti bet paste- 

t bėjau laikrasztyje, kad viena
me teatre rodomas indomus 
perstatymas. Manau kad jus 
abudu turėtumėt pasilikti na
mie, nuplauti indus o asz nu
eisiu in tealtra. Ilgai netrukus 
asz vėl greit sugrysziu namo.

— Kad jau taip labai nori, 
gali eiti, — tarė moteris.

Szeimiįlinkas iszejo. Pasili
ko sveczias ir motere namie. 
Motere tarė:

— Asz nemaniau kad mano 
vyras butu tokis geras. Jis ma
nimi pilnai pasitiki. Palikti 
motere su svetimu vyru, juk 
tai reikia didelio pasitikėjimo.

— Gal jis butu ir nepalikęs 
mudu vienudu. Bėt kad jis pats 
niekam tikes, todėl gali ir pa
sitikėti. Žiūrėk, kaip jis su ta
vim visomet elgiasi? Ar jis ta
ve pabueziuoja parejas isz dar
bo? Ar jis tave pabueziuoja 
iszeidamas in darba? Niekuo
met! Jis visuomet atszales kaip 
stuobris.

— Taip nekalbėk apie ma
no vyra. Asz galiu supykti ir 
iszvyti jus isz buto.

— Na, taip jau nepadarysi. 
Asz žinau kad tamsta turi 
minkszta szirdi. Pasigailėsi 
manes ir nevysi lauk. Žiūrėk, 
tamstos veideliai raudoni kaip 
obuoleliai. Rankytes baltos, 
minksztos. Dar jauna o vyra 
turi netikusi. Tokiai moteriai 
ne tokio vyro reikia, ..

— Ka tamsta kalbi. Perdaug 
mane giri. Asz nesu tokia gra
ži, kaip tamsta sakai. .

Vyras kažkur ilgai užtruko. 
Po teatro užsuko pas kaimyną.
— Poniute, tarė sveczias. Asz 

be tamstos nebegaliu gyventi. 
Mano gyvenimas be jusu, ne
gyvenimas. Buk mano myli
moji ... ■

Motere sugrobė kampe sto- 
vinezia szlluola ir kad pradės 
vaiszinti sveczia tai tas vos tik 
spėjo pro duris iszsprukti.

— Asz tau parodysiu “ne
begaliu be tamstos gyventi.” 
Mat koks frantas atsirado per 
Kalėdas.

Gera Rodą Rabino

— Pasakyk man guodo- 
tinas rabine,... užklausė 

tūlas žydelis savo rabino,.. 
kas yra laimingesnis, ar tas 
kuris turi milijoną doleriu 
ar tas kuris turi septynes 
dukteres?

— Kodėl?
— Nes, tas, kuris turi 

milijoną doleriu, geidžia tu
rėti da daugiau, o tas, kuris 
turi septynes dukteres, dau
giau ju nenori.

KAS MINUTA.

— Miestas New Yorkas isz- 
duoda kas minuta po doleri ant 
pirkimo daktariS'zku . instru
mentu.

—- Visokis lavonas kuris 
yra siuneziamais in Meksika

KALĖDŲ RYTAS
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BALTRUVIENE

Kalėdos jau artinasi,
Visos moteriukes rengėsi, 

Visos Kuczia rikiuoja, 
Koszeliena gatavoja.

Asz ir szolderi užsteliavau,
O nuo vieno gero žmogelio 
paintuke guzutes gavau, 

Kaip ateina szvente tai gerai, 
Tik del manes nuobodu labai, 

Kaip reikia namie sėdėt, 
Ir privalgiusiam stenet.

'Taip, taip namie sėdėsiu,
Tai nors kiek pasilsėsiu,

Juk gana prilakstau, 
Ir vargo gana pamatau;

Tik szita sziadien pakalbėsiu:

Detroite buvo merginos dvi, 
Pagonkos norėjo vyniotis 

abidvi,
Na ir viena apsivyravo,

- Sziaip taip vyra gavo.
Kita taip, szirdeles, perpyko, 

Kad suėmus savo rakandas 
isznyko,

mergica nešt in Brazilija

iszvaro,
Bet 'kad namie sėdėtu, 

Vis bile vyras susimylėtu,
E, nėra ka abejoti, 

Nereikia toli jeszkoti, 
Kaip mergina nemiegos, 

O gerai pajeszkos, 
Tuojaus apsivyruos, 

Ir linksmai sau giedos, 
O dabar turi kentėti, 

Malszei kaip pelute sėdėti, 
Kad nebutu ne girdėti.

Ten kur Merilande Veselka bu
vo, naszles su jaunikiu, 

Susirinko svecziu visokiu,
Semi ir jaunu, 

Bobeliu ir mergų.
Na ir dvi bobeles susirup- 

cziavo,
Su nagais viena kitai plaukus 

szukavo,
Vyras pama to kad jo boba 

musza,
Szttai ir jisai insikiszo,
Savo bobele užvadavo,

Na ir kitai per tori a užgavo,
Bobele pargriuvo,

O mat nedrūta buvo,
Nuo žemes tuoj paszoko,
Prie žmogelio priszoko, 

Ir suszuko:
‘‘Ar tu žinai, 

Ka užkabinai ? ’ ’
Szliperi nuo kojos nusitraukė, 

Žmogeliui ymi per veidąmi per veidą.
1 'patraukė, 

žsi baigė,
st ragi, 

i-s lojeri, 
ladare,

Ant to nei
Ba bobele
Nubėgo p;

Skunda
Bet nieko nenaudojo,

Ne nelaimėjo.
Vai tu nelaba boba, 

Su savo advoga, 
Jeigu esi nedrūta, 

Tai namie del tavęs vieta.

Kingstone dvi kūmutes suėjo, 
Ir tuojaus prasikalbejo 

Negana buvo su žodžiais, 
Szoko viena ant kitos su 

nagais,
Nusitvėrė už kudlu, 

Didesne mažesne mete ant 
grindų, 

Butu visas kudlas nurovus, 
Kad nepriszdktu žmogus,

Mažesne iszgialbejo, 
Ir vaina nustojo.

Isz to viso pasidarė ne kas, 
Pas vaita užmokėjo ugadas,

O gana gerai užsimokėjo, 
Ir namo parėjo,

Ar-gi ne puikios misiukes, 
O jus kvailos avukes.

“Saule” Aiszkiauses 
Laikrasztis!

Guodptina Redakcija:—
P r i.si un czi u u žm okesjt i 

laikraszti “Saule” ant 1941 
meto. Skaitau “Saule” dauge- 
A metu ir myliu ji už tai kad 
yra aisžkus ir suprantamas 
Lietuviszlkoje kalboje, yra 
■smagus .skaityk, drukas aisz- 
kus ir didelis, žinios sudėtos 
paredke ir daug kitu pasiskai
tymu. Lieku su pagalba, jusu 
Akaity’toijas, Juozas Sadauskas dos, manste sau. Bet kaip bus 1 
isz Grand Rapids, Mieh. ' su ploszczium? Ir vėl nerimas-/

Atėjo, pra
liet ki-

pas sa- jį 
k a turi1

QZIA, Amerikoje, visi su ne
kantrumu 'laukia, visokiu 

szveneziu. Už vis daugiausia 
gal Kalėdų nes tuomet drau
gai, gimines ir artimesni atsi
mena mus su dovanomis.

Taip ir Maryte lauke Kalė
dų tikėdamos gauti gera plosz
cziu nuo vyrelio. Visoms drau
gėms apipasakojo ta naujiena. 
Tik biednais Jonelis nežinojo. 
Mat, ka norėti — paprastai vy
rai savo gaivu nesuka apie to
kius niekniekius.' 
ėjo Kalėdos ir tiek to. 
taip ‘su moterims.

Maryte buvo užėjusi 
vo drauge pasidalinti 
szirdeleje.

— O ka-gi tu, Petronėle gau
si Kalėdoms nuo vyrelio, — už- 
klaulse Maryte.

— Tai ka ežia gausi. Na-gi 
ka reikia tai pati nusiperku. 
Juk vis už vyro uždirbtus pi
nigus — atsake Petronėle.

— Kaip tai, tai tu nieko ne
sitiki nuo vyro. “My good
ness” o ka-gi tu parodysi sa
vo draugėms po Kalėdų, kuo
met užklaus ka gavai ant 
“'Christmas” — nusistebėjo 
Maryte.

— Ka paisyt draugiu. Dar
bai dabar neeina. Petras dvi sa
vaites dirba o tris szvenezia. 
Džiaugiu ošiu kad yra už ka 
duonos nusipirkti. Tegul drau
ges kalba ka nori. Jos man ne
laimėje negelbės — pridūrė 
Petrone.

— Mano “Džanukas” ir ne
dirba jau treczias menuo. Bet 
“I don’t care”, jis turės man 
gauti ta ploszcziu ir gana — 
užsikarszcziavo Maryte.

—■ Nors ir reikėtų badu mir
ti — pasitycziodama pridūrė 
Petrone.

Vakare, kuomet Jonukas pa
rėjo namo tai jau Maryte ir 
pradėjo .savo giesme giedoti.

Jonukas klausėsi ilgai bet 
kantrybes netekės pridūrė:

— Maryte, žinai kad asz ta
ve myliu bet pati matai kad 
nedirbu o sutaupyti pinigai 
greitai eina. Nepamatysime, 
kaip in skola inbrisme, Dova
nok szitas Kalėdas. O kitas, 
jeigu sveiki sulauksime ir ge
rai uždirbsime, nupirksiu ta, 
ko tavo szirdele trokszta. Ar 
gerai bus, Maryte? — meilin
gai užklausė Jonelis.

— Ka? Tai tu szitaip kalbi?! 
Ar manai kad asz rausiu isz 
gėdos priesz drauges. Juk 
“Mere” ir visos kitos mano 
drauges jau žino 'kad asz gau
siu ta ploszcziu o tu man liepi 
laukti kitu Kalėdų. Ne, nieka
dos! Asz ta turiu gauti ir jau. 
Jeigu tu man nenupirksi, tai 
man nupirks Baltrus. Juk tu 
žinai, kad jis mane dar myli. 
Negyvensiu asz su tavim, tu, 
beszirdi!

— Tavo valia, Maryte. Asz 
negaliu ta daryti. Jeigu Bal
trus tave taip myli, ‘ ‘ well ’ ’, ka 
padarysi. — Pasiėmė kepure 
ir iszejo.

Ilgai dūko Maryte po kam
barius. Kaip tai, užporyt Ka
lėdos 0 ji neturi ploszcziaus. 
Ka daryti. Gazdino Joneli Bal
tru. Bet Baltrus jos nemyli. 
Kas daryti. Skolinti pinigu? 
Kas duos? Taip Maryte bemas- 
tydama nuėjo in lova ir užmi
go.

Kuomet Maryte atsikėlė, jau 
buvo szviesu.. Matėsi ant že
mes sniegas. Purkos bus Kale- 

t is kankino ja.
Jonelis, kažin kur kaip isz- 

ejo vakar, taip negryžo. Užpy
ko gal. Marytei nelabai rūpė
jo Jonelis, rūpėjo tik plosz- 
czius.

Atėjo Kalėdų rytas. Marytė 
viena. Apie Joneli nesigirdėti 
nieko. Skambalas suskambėjo. 
Tai gal Jonelis. Nubėgo Mary
te prie duru. Ne Jonelis, tik 
laiszkaneszys. Laiszkas Mary
tei ir dar Jonelio raszyta, Nu
džiugo Maryte. Gal prisiuntė 
pinigu ploszcziui. Skubinai ati
darė ir ka iszskaite:

“Czia indedu 25 dolerius 'ke
rnel pas Baltru. Gal Baltrus

nenorės už tave mokėti. Buk 
laiminga. Gal Baltrus tau tris 
■tokius ploszczius nupirks. Asz 
szventes praleisiu pas drau
gus. Jonas.”

Marytei sustojo szirdis pla
kus. Dar karta perskaitė. 
Kraujas užvirė. Kaip jis taip 
dryso. Pinigu siunsti jos kelio
nei pas Baltru. Inžeidimas! 
Bet kas daryti. Juk ji tik norė
jo Joneli pagazdinti. O jis ne- 
iszsigando, dar apsidžiaugė. 
Verke Maryte visa diena. Nie
kur nėjo nes sarmata, 
drauges pamatytu su 
ploszczium.

Ant i-ytojans sugryžo
lis. Rado Maryte begulinezia 
lovoje. Nusistebėjo radęs ja na
mie. Jau mane kad ji kur toli 
su Baltrum.

Maryte pabudo. Pamaczius 
Joneli puolėsi prie jo ir melde 
atleidimo už jos užsispyrima 
ir savymeile. Jonelis vienas 
sau szirdyje linksmai juokėsi. 
Kaip nesijuoktu? Nors syki sa
vo Maryte apgalėjo. O motere 
apgalėti, oho!

Maryte prisipažino prie kal
tes ir prižadėjo .su kantrumu 
laukti kitu Kalėdų kad gavus 
nauja ploszcziu. 0 ka drauges 
mane tai Maryte nekreipė do
mes.

jeigu
senu

Jone-

Linksma Jai Skaityt 
“Saule!”

Gerbiamas Tamista:—
Tariu jums padėka už siun

tinėjimą man laikraszczio 
‘‘Saules” ir siuncziu užmokes
ti anjt viso ateinanczio meto 
nes jis mlan labai patinka. Lin
kiu jums linksmu Kalėdų ir 
laiminlgu Nauju Metu ir vėlinu 
darbuotis toliams del labo mu
su tautos. Lieku su pagarba, 
jusu skaitytoja, Miss L. Eilipo- 
vicz, isz Bayside, N. Y.

§ Mokytas žmogus be už
siėmimo tai kaip debesys be 
lietaus.

§ Priimkite čigoną in sve- 
czius o jis jtlau pavogs surdota.

§ Tylėjimas yra geriausiu 
atsakymu ant riksmo kvailiu.

į SZI BANKA YRA NARYS 5
> Federal Reserve System { 

TEIPGI IR
į Federal Deposit Insurance \

1
* Corporation {

—$— Ž
Union National Bank;
Kampas Main ir Centre St. j

MAHANOY CITY, PA. {
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ŽINIOS VIETINES PROGRAMAS! KALĖDOS
■ — Tik keturios 'dienos lyg 
Ka Įėjiu.

— Ana diena lankėsi mies
te ponia Marijona Stulgaitiene 
isz McAdoo, Pa., ipas Isavo se
sutes A. Alanslkiene ir J. Urbo
niene ir prie tos progos aHain- 

’ k e “ Saules ” redakcija nes yra 
■skaitytoja per daugeli metu. 
Ączi.u tamis'tėlei už malonu at
silankymą.
. —• Dabar priesz szventes 
daugelis neteisingu sidabriniu 
ir popieriniu pinigu paleisti in! 
be|gi tper dirbėjus ndtikru pini
gui. Bumiasžkos yra nealszkei 
atspauzdin'tos o sidabrinei pi
nigai taipgi neteisingai pa
dirbti ir galima juos lengvai 
pažinti.

jpriesz Kalėdas kad žmones tu
rėtu pinigėliu ant savo reikalu 
ir piikimo reikalingu dalyku 
amt szvdncziu,

—- 'Praeita Nedelia Soda- 
liecziu draugavę turėjo priėmi
mą nauju nariu kurioms jpa- 
rein'ge puiku banikieteli ant tos 
minties. Buvo parengtas pui
kus programas su deklamaci
joms, dainoms ir prakalboms.

PAGERBIMUI

Gerb. Kun. P. Czesno
Sidabrinio Jubilejaus

“Kunigystes”

LV NEDELIOJE

Gruodžio - Dec. 22, ’40 ‘
SZV. JUOZAPO PAR. SVET.I

7 VALANDA VAKARE
MAHANOY CITY, PA.

INŽANGA,......... 40d

PASVEIKINIMAS!

KRISTAUS GIMIMO DIENA NĖRA TIKRAI ŽINOMA 
KALĖDŲ DIEDUKO ATSIRADIMO ISTORIJA 

:: KALĖDŲ DOVANOS ::

-------  I iimo. Medžius paprastai deko-
I INKSMU Kalėdų! Laimingu 

i Kalėdų! Į
f Kas meta skamba tie pat žo- 
Įdžiai. Milijonai žmonių juos

KUN. P. K. CZESNA

Kun. Pijus Kazimieras Czes- 
na, Jus Sidabrines Sukakties 
Proga, 25 metu Kunigystes, 
Gruodžio 23 d. 1940 mete, 

Sveikiname —
Kad Gerasis Dievulis Suteiktu 
gera sveikata ir Ilga, laiminga 
gyvenimą, tarp Mahanojiecziu 
būtie Dvasiszku Teveliu ir 
Dvasiszku Vadu. Kad linksmai 
sulauktumei Auksinio Jubile- 

I jaus 50 metu Kuniystes Sukak- 
ities — To i<z szirdies linkime I r
■del Gerbiamo Klebono Kunigo 
’ Pijaus Kazimiero Czensos.
1 Marcellus, Agota ir Szeimyna 

Lapinskai.

L. Petocl;

Skyrius: 
A. Kalins-

J.
D.
M.

SHENANDOAH, PA.

' Redakcija “Saules” su- 
deidal ikuoszirdiitgiausiuis linkė
jimus musu guodotiniam pra- 
baszcziui Pijui K. 'Czesnai ant 
jo sidabrinio 25-mdtinio jubi
liejaus jo kunigystes. Nedelioje 
jis atlaikys Miszias ant tos in
tencijos, 10-ta valanda, kurio
se dalyvaus daugelis kunigu 
ir 'daugelis senu jparapijonu isz 
visu lapilirikiniu kurie pribus 
atiduoti gerus velinimus musu 
įprabaszcziui Szv. Juozapo pa- 
tnalpijos. Taip, linkime ir mes 
musu prabaszcziui geros svei
katos ir kad sulauktu 50 jubi- 
lėjaus tari) musu nes yra geru 
dvasiszkuoju kuris rūpinasi sa
vo .avelėms visame ir turi mie- 
laszirdinga szirdi del savo pa
vapi jonu ne (tik dvasiszkai bet 
ir materijalisžikai.

— Sziomis dienomis atsi
lankė in redakcija “Saules” 
poaiiia Mare Subacziefne, sūnūs 
Laureatas, Juoza» Kazlauskas 
ir Edvardas Didžiūnais, isz 
Port Carbon, Pa., nes ponia 
Subacziene yra musu sena 
skaitytoja už ka 'sudedam vi
siems aržiu už atsi'lankj’ma. 
Ponas Juozas Kazlauskas lan
kėsi pas. savo motindle per ke
tas dienas. Jis yra tarnystoje 
Deld'es Šamo flo'toj’o ir tarnau
ja ant .torpedinio^ laivo No. 252 
ir an't laivo “Atlantic”, Pana
mos Kanale. Ponas Kazlauskas 
mumis apreiszlke kad Ameriko- 
niiszki laivai draugavo tavori- 
nianis laivams per mares in 
Anglija ir iszgialbejo gyvastis 
daugeliui- žmoniems isz skens- 
taneziu laivu pataikintus per 
submarines. Taipgi jis sako 
kad jeigu ineprieteiiaus laivai 
drystu pripjauki i prie Ameri- 
kcihiszku palkraszcziu tai butu 
pasveilkinki szuveis. Ponas 
Kazlauislkas yra užganadintas 
isz savo tąrnys'tos ir bus joje 
pakol aipla'ikys pensija. Jis 
taipgi apllaike auksini medali 
už iszgialbejima keliu gyvas- 
cziu.

— Readingo kasyklos ke
tina mokėti Panedelio 'diena

f Edvard ūkas, sūnelis pon- 
stvos Edvardu Kubilių .ant 
Heights mire Panedelyje po 
trumpai ligai pas savo tėvukus 
Paleiviezius. Kūdikis likos pa
laidotas Ketverge.

-— Apie 70 darbininku 'dir
banti del Fiidelity Fu'ėl Co., su
stojo dirbti kurie veže auglis 
’trekais. Trokiniaikai spiresi 
geresnes mokesties.

— Vincas Aletikauskas guli 
vietinėje ligonbuteje nes likos 
sužeistas in alki laike darbo 
William Penn kasyklose.

White

Tai tokia maždaug yra Ka
lėdų dieduko istorija.

O dabar apie dovanu pirki
mą.

Mokslininkai mano kad tas 
paprotys tapo isz pagoniu pa
skolintas. Pas pagonis buvo 
priimta dovanomis apsimai
nyti Naujus Meilus pašilių-' 
kant. Szv. Augustinas Nauju 
Metu dovanas vadino “velnio 
padaru.” Kad atpratinti žmo
nos nuo to pagonisz'ko .papro- 
czio tai pirmieji Krikszczionys 
invede mada per Kalėdas do
vanomis apsimainyti. Tacziau 
kai kuriose szalyse dovanas 
pirkti yra priimta ne per Ka
lėdas bet Naujus Metus pasi
tinkant, Tuo budu pagonisžko- 
jo pasaulio paproeziai dar ir 
sziadien t ebegy v u o ja.

Paprotys siusti Kalėdų svei
kinimus iszsivyste Anglijoj. 
Anglijoj buvo priimta Kaledu 
ryta iszkiszus galva pro Įauga 
szaukti praeiviams: “Links
mu Kaledu!” Laikui bėgant.t 
pradėta sveikinimo laiszkai 
siuntinėti. 1846 m. Joseph 
C'undall, Londono artistas, isz- 
leido pirmas sveikinimo atvi
rutes. Nuo to laiko siuntinėji
mas specialiu sveikinimo laisz- 
ku vis labiau ir labiau eme in- 
sigaleti. Dabar kas metai tu 
sveikinimu iszsiunt in e jam a
milijonai.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie kitus Kaledu paproezius. 
Mokslininkai, suranda jog di
dėle dauguma tu paproeziu ir 
apeigų yra senovės palaikai,—; 
tos senovės, kuomet apie Krik- 
szczionybe niekas ir sapnuote 
nesapnavo.

je iszgivdau kunduktoriu szau- 
ki'atat kelionėje stacijas, isz- 
girdau viena kurioje gyveno 
nebaszninko levo brolis o ma
no (lede kuri nemaeziau nuo sa
vo jaunu dienu. Nutariau tada 
ant tosios stoties iszliipt. Pa
samdžiau vežimą kad mane nu
vežtu < .pas- mano (lede. Kada 
pribuvau, jau buvo vėlybas lai
kas. Likausi priimtas 'kuosve- 
t i ilgiausia. Praleidau 'keles die- 
nas tarjp savo giminiu links
mai 'kad net užmirszau para- 
szy't molinai ir tik už menesio 
la ilk o a t s-i m i n i au api e: tai.

Turiu ir tai primyl kad ma
no molina nielkad nebuvo.pas 
mano dėde. Narnas buvo- seno- 
viszko 'statymo o lova, kurioje 
gulėjau, buvo aiplrau'kta firan- 
koms aplinkui. ■

Tula ryta įstaigai pabudau. 
Diena vos. praszvito. Kada pra
vėriau akis iparegėjau mano 
moezeka stoviu ežia prie mano 
Jovos ir žiuri,nezia ant manes.

— Ak, Henrike, — tarė ma
no moezeka, — kode! nepribn- 
vai namo ?

A.sikeiiau o regėjimas isz- 
nyko man isz alkiu kaip stulpas 
durnu. Po pusrycziu ta ji ryta 
apsakiau mano dėdienei apie 
nepaprasta regėjimą o ji man

I pas-laike- kad kdliauczia namo 
I nes gal keikia, nelaime atsitiko, 
j Tucijaus pasirengiau in ke- 
' liūne ir in trumpa, laika priib.u- . 
Į vau ant vietos. Po paprastam 
j pasisveikinimui mano moeze
ka man tarė: .

— Ar žinai mielas jlenrike, 
turėjau navatna. slapna. ’szi ry
ta. Nudavė man, kad buvąu Ko
kiam tai senovfezkam name, o 
atėjus, in mieigkambairi. paregė
jau lova, aptraukta aplinkui 
su firankoms o lovoje parege 
jau tave gulinti ir tariau in ta
ve: ’• Ak Henrike, kodėl neįpri- 
bulvai namo'?” Kada pabudau 
jau pradėjo idienytis. ” , .,

'Galite supraski jog klausiau 
i tojo nepaprfaisto sapno mano 
į moezekois o kada ji baigė, sede- 
! jau kaip nebylys. Tada ir asz 
apsakiau jai apie mano atsiti
kima tuo paežiu laiku kada, ji 
sapnavo savo “slapna”.

Nekurie studentai pradėjo 
ginezytis apie taji atsitikima 
nes kožnals buvo kitokiois nuo
mones, nežinodami kaip taji 
astitilkima sau iszaiszkinti.

ruodavo Balio atvaizdais. To
dėl dabar ir yra manoma, kad 
Kailedu eglaites puoszimo pa
protį Krikszczionys pasiskoli- 1 
no isz Romėnu.

Kuriuo budu insigyveno Ka
lėdų dovanu pirkimo (papro
tys? Kas sugalvojo Kalėdų die
duką kurio su didžiausiu ne
kantrumu laukia vaikai ?

Olandijoj nuo senu laiku yra 
užsilikusi tradicija, kad Kalė
dų nak’ii Szv. Mikalojus jojo 
Wodeno arkliu, kuris mitologi
joj yra žinomas kaipo Sleipner. 
Tas pasakiszkas arklys, girdi, 
turi elnio kanopas.

Pagal senovis'zko padavimo 
Amsterdamo vaikai padėdavo 
savo medines klumpes ant ka
mino kad Sleipner galėtu jas 
matyt. Kur klumpiu nebūdavo 
ten Sleipner nesustodavo nes 
tas buvo ženklas kad tuose na
muose vaiku nėra. Supranta
ma, Szv. Mikalojus nepalikda
vo ten nei dovanu. Ta pasaka 
greieziausia sugalvojo koks 
nors žmogus, kad padaryti 
siurprizą savo vaikams. Pa
mažu ji. prasiplatino po visa 
szali.

Isz Olandijos tas ■paprotys 
persimetė in Francija. Vokie
tijoj ir Skandinavijoj dovanos 
vaikams ne in czeverykus arba 
klumpes dedama bet paslepia
ma kur nors namuose. Tad vai
kai turi pusėtinai darbo kol jas 
suranda.

Kabinti kojines (panezia- 
kas) ’tapo priimta Anglijoj ir 
Amerikoj. Tai tik modifikuo
tas Olandu paprotys. Bet Ang
lai ir Amerikiecziai, kaip žino
te, yra praktiszki žmones: cze- 
verykai ar medines klumpes 
neiszsitempia o kojines tempia
si ir in jas galima daugiau do
vanu sudėti!

Rusijoj buvo paprotys, ku
riuo einant mergina stengda
vosi atspėti savo busima vyra. 
Tradicine to paproezio formu
la buvo: “Ateik ir numauk ma
no kojines.’’ Apsivejant vai
kams, levai in kojines dėdavo 
pinigus. Kai kurie raszytojai, 
ypatingai Havelock Eitis, ma
no, jog kojiniu kabinimo pa
protys dasigavo in Anglija isz 
Rusijos.

isz priprati- 
kad tiki jog 

Gruodžio 25 diena gimė Kris
tus, kuris atėjo in szi pasauli 
paliuosuoti žmones nuo nuodė
mių.

Tacziau faktas yra tas, jog 
Kalėdos buko szveneziamos ir 
priesz Kristaus gimimą. Dau
giau to, niekas tikrai nežino 
kada Kristus gimęs Klemensas 
isz Aleksandrijos, gal moky- 
cziausias trecziojo szimtme- 
czio Krikszczionis, tiesiog sa
ko jog jo laikais Kristaus gimi
mo dienos apvaikszcziojimas 
nebuvo tikrai nustatytas del 
tos paprastos priežasties kad 
niekas nežinojo kokiais metais 
ir kokia diena Kristus yra gi
męs. To niekas nežino ir dabar.

Vienok vienas dalykas yra 
tikrai žinomas, būtent, tas, kad 
pirmieji Krikszczionys Kalė
das szvente ne Gruodžio 25 d. 
bet skirtingu laiku. Gruodžio 
25 d. buvo pagoniu szvente. 
Laikui bėgant kai kurie 'Krik
szczionys pradėjo Kristaus 
“dvasiszka gimimą” (kriksz- 
ta) szvensti. Kiti tam prieszi- 
nosi. Tikro laiko Kalėdoms 
szvensti nebuvo paskirta, Bet 
Romos Krikszczionys nebuvo 
per daug skrupulingi kai del 
pagoniszku paproeziu pasisko
linimo. Kaip tali invyko, — yra 
iszaiszkinta kitoj vietoj. Czia 
pakaks paminėti ta. f akta jog 
kuomet Romos Krikszczionys 
nustatė Gruodžio 25 d. kaipo 
Kristaus gimimo diena, tai ry
tu. Krikszczionys tam pasiprie- 
szino. Pavyzdžiui, Aimenu 
bažnyczia Kalėdas dar ir da
bar tebeszvenczia Sausio 6 d.

Kad Kri'kszczioniszkas pa
saulis Kaledu szvente pasisko
lino isz pagoniu, tatai kuopui- 
kiausia inrodo 'Sir J. G. Frazer 
savo knygoj: “The Golden 
Bough ’ ’.

Dabar gal bus pravartu su 
kai kuriais Kaledu paprocziąis 
susipažinti.

Pirmiausia — kodėl Kalė
doms puosziama eglaites"?

Tikrai in ta klausymą nėra 
galima atsakyti. Vieni aiszki- 
no vienaip, kiti — kitaip. Yra 
nemažai ir legendų. Sz'tai kaip 
skamba Francuzu legenda. Esą 
tryliktame szimtmetyje buvęs 

j surastas milžinisz'kas medis. 
Medyj buvę daugybe žvakių. 
Vienos žvakes stovėjusios tie
siai o kitos buvusios apverstos. 
Medžio virszunej pasirodęs kū
dikis. Žmones kreipėsi in po-

Vieni tai daro 
m o o kiti todėl

NEPAPRASTAS
ATSITIKIMAS

1— Processional, Wilkes Swing 
Band.

2— Future Parishioners, First and 
Second Grades: Leon Hardy, Adam 
Kluchinskas, Robert Paserpsky, M. 
Rydzy, R. Slavitsky, T. Yackera, J. 
Brazinsky, D. Burdash, J. Godber,
H. Jones, R. Kunkle, M. Lenartavich, 
F. Malishauskas, D. Marshalonis, S. 
Pollack, R. Senkevich, T. Sekula, R. 
Walinchus, R. Pageigalas, J. Ritus, 
E. Shukaitis, J. Smigo, C. Tacelosky, 
P. Tunille, T. Zoba, D. Burza, M. Chi- 
vinsky, P. Davidavage, G. Kasacava- 
ge, M. Sakusky, J. Sapiega, L. Urban, 
J. Valitski, J, Wiley, A. Truskowsky, 
W. Urbanavage. Pages: 
ir J. Melusky.

3.—Kadetės, Asztuntas
M. Griggs, M. Wichalonis,
ky, D. Aftuck, Meszkis, L. Tininas, 
T. Marchalonis ir T. Dugnauskas.

4— Umbrellas: J. Ploppert, 
Budroe, L. Shimkus, M. Zuban 
Swadis, J. Remus, J. Robinson,
Klementavich, F. White, P. Shupie- 
nis, A. Kumerusky ir F. Waitkus.

5— Orkestrą.
6— Stebuklingoji Radasta,” 3 ak

tu Veikalas:
L AKTAS 

Pamotes Namas.
Pansote, ......................T. Dugnauskas
Dilgele, duktė,................... M. Meszkis
Lapelis, posūnis,................L. Tininas
Čigone, ........................ Mare Pangonis
Szokikes: Čigones, E. Gans, D. Mar
chalonis, R. Idason, E. Maziekas, G. 
Kristopavage, H. Ploppert, B. Tunil
le, T. Stank, E. Matalavage, L Bub- 
nis, I. Petock ir L. Setevage.

J. Jones: “Shake hands with a 
millionaire.”

II. AKTAS 
Burtininko Apylinke.

Senelis, burtininkas,............A.
Szokejai: Juru pleszikai, E. Deesing, 
E. Milukas, V. Janavicz, C. Pollack, 
J. Zegley, W. Stockus, V. Ancereva- 
ge, J. Polli, A. Chiginskas, E. Dom- 
kus, J. Paserpsky ir D. Joseph.

—Orkestrą—

III. AKTAS
Karaliaus Rūmai

Karalius, ................................L. Remus
Patarėjai, ... .J. Digris ir A. Rudis 
Karalaite.............................. A. Kalinsky
Palydoves, T. Marchalonis, Wichalo
nis, G. Sherpitnskas ir T. Stodkus.
Sargybinis..................................J. Griggs
Tarnaicziai: L. Petock ir J. Melusky. 
Szokikes: Žibutes, M. Idason, T. Ma- 
cejauskas, L. Griggs, T. Kalavjnskas, 
A. Shukauskas L Chernitsky. R. Dul- 
sky, R. Aftuck, M. Yodesky, L. Mar
shalonis, A. Stepanavage, L. Ollin ir 
A. Walinskas.

7— Accordion selection, J. Drabnis
8— Mystical Rose: J. Zetcavage,

A. Krist, V. Pollack, R. Budravich,
B. Drabnis, J. Willis, J. Pangonis ir 
A. Mažeikas.

—Orkestrą—
9— Chansonette'Szokis: G. Juoza- 

pavich, A. Andricks, M. Menalis, V. 
Sippie, C. Bonavich, M. Alex, R. Wa- 
lashunas ir C. Wycuskie.

Accordion Selection, J. Drabnis
10— Seni Parapijonys: B. Esoda, 

R. Zagarinskas, L. Shukauskas, C. 
Chiginskas, F. Maceiunas,. C. Kume- 
rusky, G. Varanavage, W. Zagumas,
N. Ashmanskas, S. Mažeikas, W. 
Sheehan, D. Sheehan, J. Zuby ir R. 
Lenartavage.

11— Virvutes: D. Stack, Joan Klu- 
ezinskas, Jean Kluczinskas, C. Mis- 
ser, L. Truskowsky, J. Urbanavage,
I. Digris ir E. Šileikis.

12— -Vivat Pastor Bonus ! ! !
.... “Lietuva Tėvynė Musu” su 

kuria rasziau bet laiszlkas su-j lustra ir Mokyklos Vaikeliais, 

gryžo ir dabar nežinau. Ikur ji| 
buna. Lai ji ipati ar kas kitas f-------- -------------- —
žinantis apie ja duoda man ži_ Į 

i m a a,nt adreso: Ir Elizabeth Kriscziunas, | i
Box 388 Coal Centre, Pa.

Coal Dale, Pa. f Ketverge 
ryta 4:15 valanda, czionais mi
re gerai žinomas 
Jurgis Mitcziulis,

gyventojas 
45 Lehigh 

St. Velionis buvo anglekasiu 
per daugeli metu, paėjo isz 
Lietuvos ir pergyveno Ameri
koj 33 metus, sirgo beveik 'du 
mejtiis. Prigulėjo prie Szv. Jo
no Lietuviu parapijos. Paliko 
paezia Priscilla, sunu Reimon- 
da, seserį Zofija Kazlauskiene, 
ir broli Stanislava, abudu 
Brooklyne. Prigulėjo prie vie
tines kuopos SLRKA. Laido
tuves atsibus Panedelio ryta, 
9-ta vai., su bažnytinėms apei
gomis Szv. Jono bažnyczioje. 
Palaidotas bus ant S.S. Petro 
ir Povytlo kapiniu Tamakveje. 
Laidotuvėms užsiėmė grabo- 
rius Jonas Gilias isz Tamakves 
Velionis buvo skaitytojas 
“Saules” per daugeli metu.

Keli jlauini studen'tai isz Am- 
eit'kOnlsžko universite'to buvo 
su ė j a kliulbe, (pradėdami kalba 
apie nesmert einama duszics ir 
pakutavojanezias dvasias. Vie
ni tikėjo in 'dvasias, kiti vela 
niclkiino.'tuos kurie tikėjo in to
kius dalykus. Bet vienas isz ju 
kuriam Ikožnam laike galima 
buvo uižsi'ti'kelt, atsistojas pra
dėjo įkalbėti:

“Mokinausi da tada univer
sitete, kada karta daviau žinia 
mano motinai kad pasirengtu 
ant mano pribuvimo nes keti
nau pribūti ant vakącijos na
mo. Vadinu ja mano molina bet 
iszti'kruju ji 'buvo mano moeze- 
ka bet buvo man kaipo gera 
motina, mylėjo mane taip kaip 
tikra, savo sunu. Kada, (kelione-

§ Svietas sziadien iszdirba 
daugiau popieros ne kaip ki
tados nes sziadien fabrikantai 
popieros padirbo po 50 tonu 
kas minuta.

SKAIT5 KIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

Naktinis Sziftas Prie Milžiniszko Prūdo

PAJIESZKOJIMAS

Pajeszlkau Marcelės Beržin- 
slkiutes-M elinicnes (kuri 'kitados 
gyveno Wiillkes-Barre, Pa., past

Kada dieninis darbas yra užbaigtas prie milžiniszko Grand Coulee Prūdo kuris 
yra dirbamas ant Columbia upes, Washingtono valstijoj, tada kiti darbininkai užima 
vietas dieniniu darbininku ant naktinio szifto su pagialba dideliu elektrikiniu žiburiu. 
Prūdas yra dirbamas per valdžia ir bus vienas isz didžiausiu kokis kada likos padirbtas 
per žmogiukas pajiegas.

1 ..niežiu, praszydami paaiszkinti 
'k.T visa tai reiszkia. Popiežiaus 
ais'Z'kinimas buvęs toks: medis, 
esą, Tepresentu’ojas žmonija o 
kūdikis — Iszganytoja. Gi tie
siosios žvkes reiszkenczios ge- 

i rus žmones o apvirtusios—blo- 
gus. Nuo to laiko, esą, Kriksz- 

| czionys ir pradeje savo namus 
Kalėdų eglaitėms puoszti,

'Suprantama, tai tik graži 
pasaka kuri su 
ko 'bendro, neiti 
kai, kurie senoi 
neja, suranda 
vartodavo eglaij 
nalijos szvenczi

or-

'I JtBiS

jfe gus.
i h i
k

— Miestas New Yorkas'f L TRASKAUSKAS | 
skolina kas minuta po 300 do-! g - —---- ----- -  -------------- -
tariu ant savo pareikaliavimu. I

—• Irlandyja iszmbka kas 
minuta savo senukams ir ak-į 
liems pensijas po 35 dolerius. Į

g LiETUVISZKAS GRABO ffifUS $ 
M jaidoja kunus numirėliu. Pa,samdoj 
^automobilius del laidotuvių, 'Krik- w 
SjVestuviu ir kitokiams reikt/lama, g 

Bell Telefono Numeras ' 1'8 S
820 W. Centre St. Mahanov City

tikrenybe nie- 
iri. Mokslinin- 
les laikus tyri- 
jog Romėnai 

les laike Satur- 
1 apvai'kszczio-




