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Isz Amerikos
UGNAGESYS PA
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Kad Pasirodyt Narsunu
t

Shamokin, Pa. — <'baries 
Shade, 36 metu, ugnagesis pri
gulintis prie kamandos Rescue. 
Fire Co., prisipažino imk .jis 
praeita meta padegė, net devy
nis namus.kad pasirodyt. nar- 
sunu laike .gesinimo 'tuju lieps
nų. Bledes isz tuju ugniu. daejo 
lyg 200 tukstaneziu doleriu. 
'Negana, to, padegė jis ir ugni
ne įstoti prie kurios prigulėjo.

Pernai Daugiau Medė
ju Nusiszove Ne Kaip

Užpraeita Meta
Harrisburg, l’a. ■— l’ennsyi- 

vanijoj 1940 mete buvo dau
giau nelaimiu tarp medėju ne 
kaip užpraeita meta. Viso la
me mete buvo 49 nelaimes lai
ke medžiojimo. Apie szimtas 
likos .sužeista.

Plakimas Moterių Bus 
Brangesnis

Harrisburg, l’a. — Vyrai, 
kurie gyvena. I’ennsylvanijoj 
ir turi papratima plakti kaili 
Favo pacziulcms, 'tegul dreba 
dabar isz baimes nes jeigu 
ateinanti legislature užtvirtins 
byla inneszta per Artliura Bro
ther lėk, isz Delaware, tai vy
rai, kurie‘turi papratima. plak
ti savo pacziules ar kita .moto
re, turės mokėti 1,000 doleriu 
bausmes arba, atsėdėti du me
tus kalėjimo ar'ba gali atlaiky
ti abidvi bausmes.

Bylas taipgi iszaiszkina kad 
jeigu vyras panaudos teviszka 
būda ir paguldys savo p risi e- 
gele ant keliu ir su pantapliu 
užduos jai kelis blynus lai tas 
nieko nereisz'kia.

Ka Manyt Apie 
Szitokia Motina?

Rockwood, Me. — Sudas 
Una diena perskyrė 15 metu

ISZKASE SAU KAPA

Dvi Dienas Priesz Mirti
Royalton, 111. — Gene Teril- 

iio, 76 melu amžiaus Dalas, ku
ris likos surastas negyvas lo
voje nuo paralyžiaus, turėjo 
prijau'tima, kad neužilgio turės 
mirti ir a t si s velky t- su sziuom 
svietu, nes in dvi dienas priesz 
mirti iszkase pats sau kapa 
ant kapiniu. Sen tikas nemylėjo 
keliantį strytkareis ne trukius 
su reikalu in miestą, lik eidavo 
peksezias. Kaimynai ji palai
dojo iszkaistam kape.

Miega Jau 500 Dienu
Albany, N. Y. — Doreen 

Shook, szosziu metu mergaite, 
kuri -serga, ant miegamosios li
gos, pradėjo ana diena, savo 
500 diena nepertraukto miego 
ir daktarai tvirtina buk nėra 
jokio's permainos jos sveikato
je. Alergaite likos parvežta na
mo isz ligonbutes, 193!) mete ir 
nuo tojo laiko užmigo ir nega
lima ja pribudyt.

Zakristijonas Už Savo 
Mandaguma Aplaike 

Deszimts Tukstaneziu
Doleriu

Monroe, La. — Ydiiton Wier- 
tga’fce, zakristijonas czionaitines 
Ka-tali'kiszkos bažnyczios Szv. 
Ramueklo aplaike ana diena 
žine isz Jrlamlijos buk jis pa
siliko sukcesorium viso turto 
vertes deszimts tukstaneziu 
doleriu po mireziai James (.)’- 
Donawan. Kokiu budo, zakris
tijonas aplaike. laji palikimą 
lai pats apie tai geriausia isz- 
aisz'kina sekaneziai:

O’Donawan pribuvo in Ame
rika keli metai adgal a.n't '.trum
pos valkacijos ir kasdiena atsi
lankydavo iii. 'bažiiyczia pasi
melst. Asz buvau jam manda
gus ir visame jam patarnavau 
nes 'turėjo apie 74 metus am
žiaus ir buv<> nevedės. Kada po 
kokiam laukui iszkeliavo ad
gal iii Ievyne, pasakė, man 
priesz iszkeliavima kad neuž- 
riiirsz įmano mandagumo del jo 
ir jog man. už tai atlygins. Szio- 
mis dienomis aplaikiau žinia

mergaite Delia Berger nuo jos 
60 metu amžiaus vyro, Isaac 
Shurner, kaipo nedariiikta po- 
rdle. Skunda užvedu mergai tes 
teta kuri priėmė mergaite ant. 
auginimo deszimts metu adgal. 
Nesenei Shurner . aplaike ne
maža turteli. Ale.rgait.es -tikra 
mokina, dažinojus apie tai, pa- 
M-godejo ant įpinigu, pasiėmė 
slapltu. budu: mergaite nuo te
tos ir su ja iszvažiavo in mies
tą, kur privertė mergaitė ant 
vincziavoneis su senu diedu 
kersžiindama jai jeigu neikiau- 
fsys tai atiduos ja in narna pa- 
Itaisos. Kada apie tai dažinojo 
teta nzvede skunda ant mer
gaites perskyrimo nuo jo,s sęno 
vyro. Shurner yra naszliu ir 
fairi kelis vaikus ir aliukus.

kad pribūti in Irlandija atsi
imti mano palikimą nuo senu
ko.”

Mandagumas visados užsi
moka, 'tarė zakristijonas nes 
tai nieko nekasztuoja o .pada
ro daug gero kitiems kurie apie 
tai neužmirszta.

AMERIKA SZELPIA RUSIJA 5 ŽUVO LIEPSNOJE
12 Sužeisti

KŪDIKIS ISZVIRTAS 
GYVU

Inpddamas In Ver
danti Vandeni

j Brookljtn, N. Y. — Penki vy
timi žuvo o 12 sužeisti ugnyje 
.kuri kilo nuo užsidegimo dvie-

5Tb N 17 e ” © i11 blesziniu kvarbos, kuria

Bombardavimaic^^^^
Lnagesci su 50 maszi-imm gesino; 
.liepsna )M?r kėlės valandas k>i-iczja.n.

j nuo virszaus kur -džiovė dra- 
i panas, kūdikis beveik isgvme 
( gy vas. Kada ji isz'tranke. isz 
vandens tai. visa skūra nusi
movę kaip pirsztine. lu kėlės 
minutlas .mirė baisiose kandžio
se. Ta paezia. diena kitas kūdi
kis, kitoje dalyje miesto, in- 
puole iu verdanti vandeni ir 
mi re. ' ?

I Tokiu ' Budu ^Rusija Szelpia 
Vokieczius

Miestu Nepaliauja
Rippon, 

Boru k, 16 
inpttble in .kubilą verdajiezio 
vandens kuris stovėjo prie pe

ikt kol motina atbėgu

Wis. ;— Ju-ozukae 
menesiu vaikutis,

ALBANIJOJ GRAI
KAI SUPLIEKĖ .

ITALUS
Washington, D. C. — Ang- 

liszkas ministeris užmetinsja 
Amerikai buk ji suszelpineja 
Rusija visokiu tavom nežinant 
kad Rusija parduoda taji tavo- 
ra Vckiecziams ir tokiu budu 
suszelpineja neprietelius. Val
džia apie tai pradeda tyrinėti 
ir jeigu tai butu teisybe tai 
daugiau neparduos tavoro Ru
sijai.

Londonas vela likos smarkei 
bombarduotas per Vokiszka 
orine flota bet padaryta mažai 
bledes. Miestas palieps gyven
tojams patalpinti vaikus sau
gioje vietoje nuo Vokiszku 
bombardavimu. Taipgi pradė
jo traukti ant tarliystos vfSUs' 
vaikinus turinezius 16 metu ir 
senukus turinezius 60 metu, 
kad prigialbet gesinti ugnis 
kiluses per bombas.

Berlinas. — Anglikai užklu
po staigai ant miesto Wilhelm
shaven, kur padare daug ble
des, sunaikindami daug val- 
diszku dirbtuvių ir kariszku 
magazinu ir submarinu dirb
tuves. Taip bombos užmusze 
daug žmonių ir sunaikino dau
geli namu. Holandijoj Angli
kai taipgi padare milžiniszkas 
bledes bombarduodami Vokie- 
cziu pozicijas.

sines vtaulos užklupo ant Į Deszin]ts Do!erįtl Užyor(|as Padirbo
Italu kuriuos iszgujo isz svar-j t e ri.uuv.i
biu pozicijų, užmuszdami di- i Švara Kavos Berline ; 1,041,190 Automobiliu 
deli skaitlį j u ir paėmė daugi 
kariszko materijolo.

1

! Berlinas. — Sziadien Vokie-
I
tijoj parsiduoda visokis nuris
tas bet tiktai per “butlege

1940 Mete

Girdėt kad Italijos gyvento
jai ketina sukelti revoliucija ir i-ius” kurie ima net deszimts 
praszalint Mussolini kuris juos ?yk tiek, kiek tavoras yra ver- 
inklampino in nereikalinga ka
re. Po visa Italija eina neuž- 
ganadinimai ir tik laukia žmo
gaus kuris juos iszvestu isz tos 
nelaimes.

Baisus Kasztai Vedimo
Kares

London. — Anglija kasdien 
iszduoda ant vedimo kares po 
53 milijonus doleriu o praeita 
meta iszdave 38 milijonus do
leriu. Užlaikytas kariuome- 
nefc, laivorystes ir orines Įlotus 
kasztuoja Anglijai kasdien 
apie 47 milijonus doleriu o li
kusia suma iszleidžia ant už
laikymo sklypo ir ant kitu ka- 
sztu.

Nėra ko stebėtis kad sklypai 
susibankrutina po karei ir ne
gali iszlyst isz skolos per dau
geli metu.

10,000 Bombų Nuleis
ta Ant Plymouth

London. — Vokiszka orine 
f lota Utaminko vakara nulei
do net deszimts tukstaneziu 
bombų ant miesto Plymouth 
kur randasi dideli Angliszki 
dokai ir kariszku laivu stotis. 
Po visa miestą bombos uždege

Bulgarija. — Keli tukstan- 
cziai Vokiecziu pribuvo in 
czionais tarp kurtu randasi 
uaugelis Vokiszku sznipu ir vi
sokiu agentu kurie platina
tarp žmonių paskalus kad “jau: daugeli namu ir padare daug 
mes czionais neužilgio pribu- Į bledes. Anglikai nuszove kelis 
sjm >> I Vokiszkus eroplanus. Vokie-

____  ; ežiai bombardavo miestą per
Albanijoj Graikai laike snie-l dvi valandas be paliovos.

Kanada Statys Eropla- 
nu Stotis Alaskoj j

Ottowa, Kanada — Kanada 
pradėjo statyt eroplanu stotis 
Alaskoje, kurias ketina naudo
ti ir Amerikoniszki eroplanai 
isz Suv. 'Valstijn in Alaska. 
Tosios stotys bus naudojamos' 
tiktai del. kariszku eroplanu.

tas. Ant pavyzdies paduodame 
nekurtas prekes kaip: svaras j 
geros kavos Berline kasztuoja 
po deszimts doleriu bet ant ne
laimes ne visi turi pinigu ant 
pirkimo sau maisto idant mo
kėti tiek už kava. Ne tik Berli
ne bet ir kituose sklypuose yra ■ 
dideles brangenybes ant mais
to kur tik Vokiecziu koja in- 
žengia.

Detroit;!, Mich.v— Foixl Mo
tor kompanija -apgarsino buk 
1940 mete ju fabrikai czionais 
Amerikoj ir Kanadoj padirbo 
1,041,190 ĮHisažieriidus auto
mobilius ir 35.683 traktorius. 
Jn ■dirbtuvėse Dargeiuhame, 
Anglijoj, <udejo 35,764 auto
mobilius.

Teksuose Serga 50,983 
Žmones Influenza

TRUMPOS ŽINUTES

Surado SS,000 Senam 
Rakande

lT<’.l|blu:lu. — A.meriko.nisz-: , 
kas erhplanas, leketntis isž Su.v.J 
Valstijų inpu-ole in mares su 
pei ik ei.s 1 eldot o jai s.

Lisbon, Bortugalija. — Bli- 
vu.sis Lietuvos prezidentas A. 
Smetona iszkeliavo isz czlonais 
in .Amerika kur svecziuosis per 
koki tai lailka.

Berlinas. — Dvideszimts 
Itnliszku auglekasiu dirban- 
eziu Westfalijos kasyklose li
kos užmusžti per smarkia eks
plozija.

Budapeszt, Vengrai. - - Isz 
priežasties dideliu szalcziu ir 
sniego, czionais sustojo ėja be
veik visi tru’kei.

Birmingham, Ala. — Kada 
administratorius pracĮėjo per
žiūri net likusius rakandus po 
mirusiam szvksztuolini, YVil- 
liam Ylaston. užtiko senoje ko- 
•-modoje -Atr-z-evti ;ar?
kuriu radosi pelių lizdas, pa
darytas isz bumaszku. Viso ra- 
dbsi ten. 6,000 doleriu 'kurie li
kos atiduoti jo sesermiei, kuri 
niekad 'nematė tojo seno szyk- 
sztuoliaus.

Austin, Tex. — In laika, pas
kutiniu 20 metu pradėjo prasi
platinę i. czionais influenza ir 
nėra vilties k'ad ,greitai nusui- 
tii. Praėjusia'sairvaite sirgo Ten 
32,983 žmones, todėl dabar ser
ga 50,983. Taipgi serga 600 
žmonių ant uždegimo plaų- 
cziu. Daugtdi- žmonių mirė nuo 
Sos ligos. • . .

Sapnavo Kad Nuszove 
Savo Vyra Ir Taip 

Padare

Jos Sapnas Iszsipilde 
Ant Tikrųjų

Piftsbuirgh, Pa. — Senmerge 
Ma Randall pew dvi naktis sap
navo kad jai kas tekis padova
nojo 300 doleriu. Apie tai daug 
ji n-e.mis-l.iiio bet. kada Suibaiio- 

ije nuėjo ant pastoges jeszkoti

Washington, Pa. - Czionais 
sustojo dirbti trys kasyklos 
isz priežasties darhiiiiuki^zkii 
riesuprat i mu. VaIdžia tyrinėja 
tuos st vaikus.

sc.hu rėmu iii kuriuos galėtu in
duti .savo Įia veiksla, rado semi 
kupara: isz kurto pradėjo i-sz- 
drašky ti pamu'szaia. Pajuto ko
ki tai pundeli, manydama kad 
tai seni laikraszczei kuriuos 
i-sztrauke bet persitikrino kad 
tai nebuvo laikraszcziai tik 
puiidelis bumasžku — apie 300 
doleriu. Taji kupara jos tėvas 
Įuisiunte isz Kalifornijos 1908

Starksvilie, Miss. — Mrs. 
Carrie Madden, 22 metu mote
rėle, sapnavo kad nužudo savo 
vyra, per nuszovuna ir taip isz- 
‘tikrujui atsitiko kaip įsapiiavo. 
Motetrele sapnavo kad nuėjo in 
kamaraite, pasiėmė karabinu 
ir nuszove savo vyra. Kada pa
budo, isztikrujn rado ■savo vy
ra perszaiita, gulint i lovoje, o 
karabinas gulėjo ant ,-grindų 
szal-e lovos.

Toji porele keliolika kartu 
karsztai susibarė ir .gyveno ric- 
,sutikime bet motore ne nema
nė padaryti gala savo vyrui it-o- 
kiu budu. Alotere likos aresz- 
iavėta bet vėliaus paleista po 
kauri ja lyg teismui.

Szitas Žmogelis Turėjo
t

Gera Sanžine

Szitas greieziauses bombinis eroplanas likos padirbtas del Amerikos, Baltimoreje, 
kuris turi savyje du moterius po 1,850 arkliu pajiegu ir turi penkis lekiotojus. Yra tai 
vienas isz naujausiu eroplanu ir saugojamas per valdžia kad nevidonai negalėtu jo isz- 
tyrineti ir kad nepadirbtu panaszius.

mete in kur Imvo nusidavęs 
jeszkoti aukso.

Nužudė Paezia Barda- 
miesi Už $5.50

■Cresco, Iowa. — Charles 
Long, 46 mein, prisipažino prie 
snhad.vmo -su peiliu savo pa
ežius aut smert, laike barnio 
su ja kad ji 'be jo žinios nupir
ko dvi szlehes del ju dukreles 
už $5.50

Kada Long pradėjo-bartis su 
paezia, toji jam kemzino kad 
aplaikys nuo jo persiskyrimą 
ir tas da labiau ji in-stume in. 
paszeluma. Alotere buvo suba
dyta nbt keturesdeszimts kar
tu.

Ripon, Wis. — Matyt kad 
labai gera sanžine turi tūlas 
studentas czionaitines kolegi
jos, kuris prisiuntė laiszkell 
Inciiiniiikiri restauracijos su 
(ivideszimts centais. Savo lai- 
szke jis raszo: “Kdtiiri metai 
adgal. dirbau iamistos restau
racijoj ir tūla ryta sudeginau 
keturis szmotelius duonos. Ži
nau kad tamista neimtumei 
mane praszalineS nuo darbo ir 
nereikalauji tuju 20 centu .bet 
mano sanžine man -neduoda ra
iny bes i r t tir i del manes dides
ne verte ne kaip-20 centu.”

Labai tai gražu isz sza-iies 
stndėnto bet manome, gal jis 
priguli prie tuju kurie “uodą 
paliūd/ja o prarija shmiu,*"— 
■kaip raszo evangelistas.

Ale.rgait.es
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Kas Girdėt
. Daugiau kaip dvylika tuks-j — Ir be tojo pono profesoriaus I 
taneziu maiszu paczto, kuris■'žmones žino kad nekurto žmo-! 
buvo iszsiuns'tas isz Amerikos lles yra bezdžionys ir nereikia' 
in Europą ant iszvencziu, dingo iaukti lyg 2,000 meto to dat.ir- 
drauge -su paskandytais lai-’ti nes sziadien turime užtek..1- 
vais, pagal raparta generalisz-' nai .beždžionių su skystu pro- 
ko pacztoriaius. Ypatingai ant tu.
laivo “Western Princess” ku
ris likos pasikandytas per Vo-j 
kieczius 14-ta d. Gruodžio, ar-

Taip davėja ir tvirtina pro- ' SU NAUJAIS METAIS - Immigracijos Padėtis ’ 
fesoriu-s Bernardas Supply iszi 
\ ale UlllVei Sltcto, kulis jau Source: Dept. Of State Case Records 

turi 86 metus amžiaus ir žino Į 
ka raszo ir yra žymus biologais. ’ KVOTOS.

konsului, jog gali sunaudoti 
imimigracijos viza, turės lauk
ti tik kėlės dienas iszgauti to
kia viza. Kaip' virszminetąi ra- 
szyka, tikima, jog Vokietijos ir 

' Lepkij.Os kvotos tuoj pradės

Kiek Pinigu Randasi
Bankose Tėvo Prakeikimas

In laika vieno menesio re
daktorius ‘ ‘ Saules ’ ’ suj-eiszko-

Limoje Irlandijos o su juom ir j0 asz'tuionis laivu vardus ant 
16 pasažieriu. Ant tojo laivo 
radosi 9,239 maiszai pączto isz

kurtu tieji žmones atplaukė iii 
Amerika. Visi tieji szirdingai 

Amerikos in Irlandija, Icelan- dękavoja už greita patarnavi- 
dija, Malta ir kitas viėszpatys-'ma nes toji žinia buvo jiems |

| reikalinga. Ir jus galite atsi-
I szaukti su jusu pareikalavi- 

Sztai laiszkas isz Lietuvos' maįs 0 redaktorius jums pa- 
tannaus greitai, saužinlngai ir 
už maža altlyginima.

tęs.

prisiunsitas tūlam draugui nuo 
daktaro, kuris tarp kito ko ra- 
szo sekancziai:

.. .Prakeiktais Komunizmas 
yra nukreiptas, in inteligenti-- 
ja, invairius vadus, daugiau 
pasižymėjusius žmones ir in 
visus, kas tik kiek dryslta savi
stoviau galvoti ar elgtis, szeto- 
niszkas persekiojimas priverto 
galu gale ir mane apleisti bran
gia ievyne ir, kaip stovint gat
vėj, palikus visa turtą, nak- 
czia per siena slapczia bėgli in 
Vokietija.

Lietuvoje užtenka tik barzda 
nusiskutuis ar gražiau pasirė
džius pasirodyti — ir jau gre
sia suėmimo pavojus. Piliecziai 
aresztuojami naktimis be jokio 
inspejimo ir teismo, ar kur 
nors pakelyj. Iszeidamas isz 
namu nieks nežino kad grysz 
atgal diar laisvas.

Dabar, Dievai žino kur liki
mais lems apsigyventi. Nore- 
cziau būti arcziau tėvynės kad 
reikiamu momentu galecziau 
kuo nors prisidėti prie laisves 
atvadavimo. Kitu atveju noire- 
cziau atvykti in Amerika kad 
jums viską nuszvietus... *

Tanikei skaitome laikrasz- 
cziuose buk ten ir ten likos pa
vogta mergina ar motore. Kam 
da isZvoginelt laji tavora, juk 
aeziu Dievui, Jeviniu (lukteriu 
czionais nestolkas. Juk tūlas 
kareivis ant Wes tu, in laika 
dvieju metu, nevogdamas tojo 
tavoro, apsipaeziavo net su ke
turiolika ir da ketures turėjo 
“ant sznirelio”.

Paszialpa del senu žmonių.
Kada susirinks nauja Penn- 

s'ylvanijos legisliatura, 1941 
mete, senatorius Thomas H. 
Lee, isz Filadelfijos, Repulbli- 
konas, innesze užmanymą kad 
sugražinti paszialpa del senu 
žmonių Pennisylvanijoj, pagal 
tiesiais invykdytas 1933 mete.

Tosios tiesos lame mete da
vė del senu žmonių po 30 dole
riu ant menesio ir 15 doleriu 
del jo moteres bet likos pra- 
szalintos per Demokratiszka 
gubernatorių Earle, kuris už
vedė savo tiesas 1936 mete 
ant savo kurpaliais. Toji per
maina instume senus žmones 
po 'padu Demokra'tisz'kos val
džios kurie paneszinejo viso
kias sunkdiiybes aplaikyme 
paszialpos.

Seni žmones tame laike ap- 
laikinejo paszialpa. be jokiu 
siunkenybiu 1933‘mete bet pa
gal sziadienini būda, senukai 
likos nupleszti lyg kaului nuo 
visko ir turėjo atiduoti ant 
raszto viską ka turėjo pirm 
negu aplaikydavo paszialpa.

'To daugiau nebus jeigu by
las senatoriaus Lee pereis per 
Ipgislatura. — kožnas aplaikys. 
kas jam teisingai priguli jeigu 
turi 60 metu o nereikės laukti 
65 metu kaip dabar daroma.

. Mrs. Agota Berkley, isz; 
•Fitchburg, Va., pareikalavo] 
persiskyrimo nuo savo vyro 
antt tuju pamatu, buk jois vyras 
yra. “tinginiausiu žmogum ant 
svieto. ’ ’

Aprciszke ji sude buk jos 
vyras rūpinasi tiktai apie du 
daigtus: jog turi paliaut valgyt; 
kada miega ir jog turi per- 
jtraukt miega kada turi valgyt 
b kada paskutini syki iszvare 
ln darba tai vyras ja ir vaikus 
skaudžiai apdaužė. Gavo ji 
persiskyrimą.

Pagal mokytu . žmonių tai 
žmogus ne tik paeina nuo b.ez-

Koresipondentas Ąpieriko- 
niszko laiikras'zczio, .Chicago 
Daily News, kuris praleido 
szeszis metuis Vokietijoj, apra- 
szi'neja apie baisybes Vokie-' 
ežiu kurie žudo negeis'tinus' 
žmones nelaisviu abazuose ir 
pasiielgineja su jais taip bai
siai kad negalima apie tai ne 
apraszyti. Ir lai ne lik su žmo- 
nimis bet ir su dvasiszkais. To
kiu .budu jau is'zskerde apie 
penkiolika tukstaneziu nekai-i 
tu žmonių ir lyg sziai dienai 
žudo tuos nelaimingus žmones 
be jokios priežasties, tik del 'to, 
kad yra netinkami del Hitlerio 
ir jo sėbru.

Milijonai žmonių sziaJien 
neįgali suprasti ta-ji Hitlerio 
paisiutima kuris žudo ir kanki
na žmones paveržtu sklypu.

džiones bet beždžiones paeina Nakties laike kareivei eina pas 
įprehisltoriszko žmogaus tokias ypątąs, paima, isz namu 

kuris pasidarė už daug civili- iv 'daugiau szeimyna ju nemą- 
zavotu ir turėdamas už daug t? gyvus, tiktai kada juos at- 
proito, vela pastojo laukiniu ir veža prastam grabe, sukaltam 
barbarisžku, persimainydamas' i«z lentų, ant palaidojimo.

nuo

vela in 'beždžione. Svietas visko nežino ka szia-
Svietas pereina vėla per ta- dieni Vokielcziai daro tuose 

ja permaina ir jeigu nepames sklypuose kuriuos pamusze ar- 
savo “netikros kultūros,” tai ba priverstinai privertė juos 
2,000 mete gal vela persimainys i ant pasidavimo. Tasai kGras
ant beždžionių nes tuju per 
virsz mokytu smegenys susi
ma iszys ir vėla persimainys 
fent beždžionių, . •

Assets of Federal Savings and 
Loan Associations

a
$513,203

TIKRAS ATSITIKIMAS KURIS ATSITIKO 
LIETUVOJE 1937 METEKvotos padėtis tankiai kei- 

cziasi; yra neiszpasakytai sun
ku gauti vėliausiu ir teisingu' 
informacijų apie kvotas. Pas-1 veikti visur, 
kutiniai raportai pranesza jog'------------- -
galima gauti vizų po nekuriu AMERIKOS 
kvotų; net ir po Czekoslovaki- 
jos ir Iszpanijos. Bet nekuirio- 
se szalyse praszytojai vis turi į 
laukti ilga laika, net kelis me
tus.

'Turkijoj. . . dabar visu apli-' 
kacijos paduotos 1934 m. svar-( 
Stomos.

Rumunijoj.
litanijos paduotos 1937 
svarstomos.

Graikijoj... asmenys, kurtę' 
padavė vizų praszymus Sausio 
men. 1938 m. jau szaukiami eg
zaminui.

Vengrijoj. .. asmenys, kurie 
prasze vizų Kovo men. 1938 m. 
jau szaukiami egzaminui.

Bulgarijoj... reikia laukti 
septynis menesius.

Lietuvoj. . . reikia laukt sze
szis menesius.

Portugalijoj. . . reike Jaukti 
“kelis menesius”.

Franci joj... laukti szeszęs 
sąnvaitos.

Syrijoj.... praszy'tojai .pri
valo laukti labai ilga laika, tei
singu informacijų nesiranda.
VOKIETIJOS IR LENKIJOS 

KVOTOS.
Tikima, jog kvatos tu szaliu 

su vasario 1d., 1941 m. pradės 
veikti. Ir tikima, jog priesz ta 
diena bus galima gauti vizų po 
Kubos kvota. ?

Kavas laikinai sustabdę se
nei vykdoma plana “pirmiau 
atvyk, 'pirmiau busi aptarnau
tas. ’ ’ Daugumoj 'atsitikimu 
rasta, jog asmeijys, kuriu var
dai užraszyti pirmose 'eilesę, 
del kokiu nors priežaseziu ne
galėjo vartoti immigracijos vi
za; negalėjo nuo savo szalies 
iszgauti iszvąžiavimo leidimą, 
arba negalėjo gauti perėjimo 
viza nuo kitu szaliu per kuriąs 
turėjo važiuoti pąsiėk'ti uosta, 
arba pasiekė uosta negalėjo 
rasti vietos laive. Ir tokiu bu
du szitos brangios vizos buvo 
eikvojamos.

Pertvarkyti ta viską, Vals
tybes Departamentas nutarė 
“ątrakyti” (unblock) kvotas 
ir 'pavėlinti vizų iszdavima ten 
kur jos labiausia reikalingos.

Sulyg Valstybes Departa
mento “aitrakymas” kvotos 
(unblocking quotas), reiszkia, 
jog kuomet asmens vardas pa-, 
siektas ant. kvotos suraszo, jam 
viza, duodama jeigu jis turi ke
liavimo dokumentus ir iszva- 
ži'avimo leidimą, kuris pavėli
na ji apleisti ta szali idant jis 
galėtu sunaudoti viza. Apli- 
kanitas gauna viza. Pirmiau®,■ 
pirmas vardas, vis laikytas sa
vo vieloj, jog nors ir aplikan- 
tas negalėjo sunaudoti viza ir 
tokiu budu visi sekanti vai 
buvo “užrakyti” (blocked).

Szitas padėjimas ypatingai 
lieczia Vokietijos kvota. Ir su 
szituo kvotos “atrakymu” pe
reitais keliais menesiais dide
lis skaitlius kvotos numeru bu
vo pa vesta konsulatam Lis bo
ne, Londone ir Shanghai, pabė
gėliams, kurie tenais sukoncen- 
triloti. Kaip greitai vizos prob
lemos bus iszrisztos tuose pa
bėgėliu centruose, tikima, jog 
Vokietijos kvota pradės veik-

PASIUNTINYBES
IR KONSULATAI

.dabar vizų ap- kiais 
m. tiju

1933

IMMIGRACIJOS 
REIKALAI

karu ir sziadienos viso-l 
pakeitimais, Jung. Vals- 
valdžia uždare keturias' 

pasiuntinybes, ir keturiolika
kon s ula tu Eu r op o j e.

Dįplomatiszkas rępr.ezen’ta- 
vimas alszauktas isz Bruxelles, 
Luxemburg’o, Oslo ir Hąagos; 
Liepos 15 d., 1940 m. Musu 
burge ir Oslo vis veikia — kaip 
konsulatai Bruxellej, Luxem
ir konsulatai Amsterdame ir 
Roitterdame — nebuvo ir nėra 
konsulato Haagoj.

Generalinis Konsulatas Var- 
szavoj formaliszkaj neuždary
tas, beit neveikia nuo Kovo 20 
d., 194,0 m., Lenkijos kvota da
bar kontroliuoja generalinis 
konsulatas Berline ir Varsza- 
vos ofiso rekordai guli fenais 
ar Kovo menesyje atidarytame 
konsulate Karaliauczinose.

Konsulatai Latvijoj (Ry
goj), Lietuvoj (Kaune) ir Es- 
ionijoj (Tallin), tapo uždaryti 
Rugsėjo 5 d., 1940 m. bet vis-, 
tiek turime dipilomą(iszką re- 
prezentavima—envoj extraor
dinary and minister ‘plenipo
tentiary” — tose sząlyse.

Konsulatas Pragoj buvo už
darytas Sausio 14 d., 1Q40 m. 
Czekosloya'kijos kvotą randasi 
generaliniam konsulate Berli- 
ne 'bet Pragos rekordai perduo
ti Viennoj.

Sekanti 'konsulatai. Franci- 
joj —'Calais, Cherbourg, Havre 
ir Lille — laikinai uždaryti; isz 
ten darbas pavestas Paryžiuj.

Didžioj Britanijoj — Dun
dee, Hull ir Sheffield — kon
sulatu 'darbas pertrauktas ir 
konsulatas Maltoj uždarytas 
Lap'kriczio menesi.

lijiton pusėn, daugiau kon
sulatu in’steigta szit.ame pasau
lio dalyse. Dabar 'turime kon- 
sul a1 i us Rey k j a vi'k, Islandi j o j 
ir Gothaab, Greenlandijaj, pir
miau isz Kojjenliagen su toms 
vietcims buvo apsiveikita.

Turime nauja, konsulata 
Horta (Feyal, Azores), ir kita 
Dakar (Senegal, Franci jos 
Pietų Afrikoj) — musu laik- 
rasztyje tuos konsulatus vadi
na — klausymo vietas.

Konsulialtąs St. Pierre (Fran- 
cuziszka sala arti Nemfound-j 
land) uždarytas Sausio men., 
1940 m., buvo vėl atidarytas 

... Rugsėjo men. ir nauji konsula- 
idaijtai insiteigti Martinique (Fran- 

cijos Vakaru Indijoj) ir Cay- 
ene (French Guiana). Naujas 
konsulatas liristeigtas George
town (British Guiana).

Daugiau Amerikos konsula
tu insiteigta Lotynu Amerikos 
szalyse. Konsulatas isz Baja 
Calif o rili ja, Meksikoj, buvo ' 
perkeltas iii. Tiajuana prie ru- J 
belžiaus netoli Los Angeles, ir 5 
c.... n:..... IK

$495,456,164 ____ 1935

$1,092,101,2.18 ------- 1937

$1,726,308,000 1940

Czicnais parodo pieszinis 
kiek randasi pinigu 1,429 fe- 
deraliszkose Suv. Valstijose 
nuo 1933 lyg 1940 meto.

sulfatuose yra su darbininkais, 
kuriu skaiczius žymiai dides
nis. Montreale darbininku prie 
konsulato dirbo 12, dabar dir
ba 18, ir tas pats su Toronto, 
Vancouver ir Winnipeg kon
sulatuose. Konsulatu darba ap
sunkina didelis skaitlius as-' 
menu, kurie atvyksta in Kana
da isz Jutig. Valstijų isžgavi- 
mui immigraicijos vizų del le
galiu invažiavimo in Jung. 
Valstijas pastoviam apsigyve
nimui.
—Common Council for Amer. Unity

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba 'Pa-, 
sib'udinimas prie ApmisiinimoĮ 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris-i 
tušo. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios. Pagal sfenoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristuso, 
10c. Maldele Arcibros'tvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus- 
Kristaus, 10c. Gromata arba 
Muka musu iszganytojaus Je
zuso Kristuso, 5c. Tretininkių 
Sęrąphiszkas Otficium, 10c. 
Novena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
cziausiosios Panos Marijos,10c.

Adresais:
Šaule Publishing Go., 

Maliano'y City, Pa. U.S.A.

Kuri Mate Tūta Amerikiete

Skaitydama straipsni “Sau- mano mireziai, kad jisai ant 
Įėjo” apie nedora sunu, kuris i tosios vietos ipa'sisfątytu trione
atsitiko Wilkes-Barre, Penn-; 
sylvanijoj, prisimena man irtsi-'

i tikimas, 1.1
i • kaip asz da buvaia
i Szale mano teviszkes atėjo vai-Į triobeles. Tame tai laike asz 
1 kinas in žentus kuris rado, savo buvau da jauna mergaite. Me- 
moteres senus tėvelius ir pra-Įtai greitai prabėgo ir iszvažia- 
dejo ju balsei neapkensti ir | vau 
taip jo paezios tėvai vargingai I 
gyveno. Po keliu metu mirė 
senele motina, o tėvas da pasi
liko prie gyvasties, bet ne bu
vo kam prižiūrėti seno tėvelio, 
o sūnelis Tamoszius su jauna 
pącziule smagei gyveno ir apie 
nieką nesirupi.no, bet kožna me
ta už tai inlysdavo in didesne 
skola. Todėl senas tėvelis ra
dosi dideliam varge. Senukas

■ sumanė vėl apsivesi antru syk 
kad tureli priežiūra ant senat
vės. Tėvas vaikams neužra-

’ sze sklypą žemes ir norėjo pa-
1 sitątyti sau nauja grinezele, i jo senukas tėvas jam vėlino pa- 
' bet kiek tik pastatydavo, tai sikarti. Tai atsitiko 1937 me- 

sunelis Tamoszius iszgiriauda- tuose. Tokiu tai budu Dievas 
vo ir tokiu budu sugriovė tėvui 
tris kartus nąujei statoma trio- 
bele. Būdami jo kaimynai, asz 
su savo tėveliais eidami pro ta 
vieta užtikome senuką nuliudi-

, me kuris mums sake: “Ziuire- 
. kite ka mano Tamoszelis man .

padare ir neduoda man pasta-(^u, Suvalkų redy-bo: 
tyt tricbele, asz jam vėlinu po gyvenanti Cleveland, Ohio.

le ir joje pasikartu!” Baigda
mas tuos baisius žodžius, senu- 

kuri pati maeziau kas graudžiai apsiverke ir dau- 
Lietuvoje, igiau jau nesisteuge statyti sau

in Amerika. Iszbuvuš 
Amerike apie 28 metus, nuta
riau sugryžti adgal in savo Ie
vyne. Tamosziaus ūke buvo' 
jau iszdrasky ta už skolas ir Ta
moszius buvo pastatęs nauja 
triobele, ant tos paezios vietos 
kur jo tėvas mane statyti bet 
sūnūs perszkadino tame darbe. 
Parvažiavus in Lietuva SĮumą- 
niau atlankyti ir Tamosziu ku
ri radau da stipru ir syęika 
žmogų. Buvo tai 7-ta diena 
Liepos, kaip nrr.du kalbėjomės, 
bet 11 diena Tamoszius pasiko
rė toj paezioj vietoj ant kurios

nubaudė nedora Simu už jo ap
leidimą ir pasipricszinima jojo 

i 
gyvenime.

Tąji atsitikima sujrasze musu 
skaitytoja, poni Magd-alenp. 
Ung'uraitiene, isz kaimo Barz- 

is, o dabar

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

'Mrs. M. Kemžieiię, isz Tor-i 
rington, Conn.—•

Siuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti ant viso me
to ir siunskite kaip siuntėt. Tu
riu primyti, kad ir mano pri- 
sidgelis myli skaityti “Saule” 
su atyda.

J. Meiron, 
III.-,

isz Springfield

— Amerika® sunaudoję 
kas minuta po 120 svaru senu 
skuduriu ir kitu materijolu isz 
kuriu padirba nauja materijo-

Skaitykit ‘SAULE P lai i nki't!

Mrs. Jos. plazas, isz Barring
ton, Ill.—

Vela sulaukėme Nauju Metu 
todėl, paskubinu prisiunsfi už
mokesti už “Saule ” ir tu r i u 
primyti, kad ja skaitau jau 
daugiau kaip 40 metu ir uoga- 
leezia be jos apsieiti. Linkiu 
jums laimingu Nauju Metu ir 
gero pasisekimo.

Mano mokestis pasibaigė, už 
laikraszti labai nelaimingaip 
laike kada svietas yra visas ne- 
rimastije, bet asz nenustosiu 
skaitės “Saules,” pakol turė
siu pinigu nes man labai patin
ka “Saule.” Norėjau gauti 
jums koki nauja skaitytoja, bot 
sunku prikalbinti czionais žmo
nis del įskaitymo, nes neturi pi
nigu. Buvau užmokėjas už vie
na skaitytoja, bet tasai užmir- 
szo man atsimokėti už tąį, lyg 
sziai dienai.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% ęol., 
300 pus..Aiszkus drukas,. ,50^ 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

SKAITYKITE

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

VISUOMET•aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
nutomobiiius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78

820 W. Centre St. Mahanoy City

San Diego.
Canada — konsulatas Ha-' 

v ___  .millton, Ontario, uždarytas ir
ti visur ir jog aplikan'ta.s bet'liaujas ins'teigtas Samia, ir-gi 

. . * • i . , i i
ozui pUsielgima su nelaisveis, kurioje dalyje pasaulio, jeigu Ontario provincijoj; bet Kana- 
tuose abazuoise.

rimo. Tasai koreis- 
pondįentas apraszineja taisės 
baisybes nes pakš mate Vokie-

įtik galės nurodyti Amerikos do,j didžiatisia permaina kon-

SZI BANKA YRA NARYS 
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

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 j
Parsiduodasi Po $1.50 į

DABAR, TIKTAI $1.00 =®J i

“SAULE” Mahanoy City, Penna !

i
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Mariuka
Neturėjo ka atsakyt, turėjo

’su jo vale susi taiki n!t o tuom 
j laik karieta pradėjo, isz vietos 
j judintis. Ilgai, ilgai veže ja po- 
’nas Mikolas visokiais keliais o

Arkliai sustojo, ponas Mi
kolas iszsodino mergina kuri su 
plakanczia szirdžia, nuvargus 
ir apsiverkus davėsi, kaip kū
dikis vestis. Inejo in koki tai 
pakaju, pelnas Mikolas nuėmė 
jai nuo galvos skepeta.. Pagul
do drebanezia ant lovos ir pri
sakė ikad malszei gulėtu, po 
tam 'uždare duris ir atsitolino. 
Persigando isz to Mariuką ne
išpasakytai. Mislijo, kad vy
rąs, kuriam atsidavė su kimu 
ir duszia, daris su ja, kas jam 
patinka ir kad jos cnata pra
puls.

— 0 aniuole sarge, saugok 
mane. .0 mano tėvą, o motina 
kurią silsitąs kapuose, melski
tės už mane biedna siera'ia.

Ir Mariuka, sudėjus rankas, 
pradėjo kalbėt “Kas iii a į lie
ka,” o ledva iki pusei atkalbė
jo, miegas suėmė ir kaip ak
muo užmigo.

Jau saulele buvo augsztai 
kada Mariuka pabudo ir isz- 
girdo •skambinant, mergina 
stojo, ant kojų, apsidairė šlu
boje ir... o dyvai! savo akimis 
netikėjo. Buvo savo lomioj stu- 
bo'j, toj paezioj isz kurios va
kar iszbego.

— Dieve mano, ar asz sap
nuoju? kas su manim darosi — 
kalbėjo susimai-szius — ar tai 
teisybe, kad asz ,'ioj paezioj ve
la vietoj, kad vela po tuo pa
ežiu geradėjingu stogu?

Iszgirdo antru kartu skam
buti, atsiikvotejo Mariuka:

— Juk tai ponia ant manės 
skambina •— kalbėjo sau — tai 
ne sapnas nes jeigu sapnas tai 
kam |t’a skepeta ant galvos? 
Pamenu gerai kaip pats Miko
las ja man. uižriszo. Nesuprantu 
kas su manim darosi. Jeigu tai 
sapnas tai dėkui Dievui kad 
pabudau.

Ponia u'žskambina treeziu 
kartu. — Mariuka vis netikė
jo. Iszlbego prie savo darbo bet 
rėdydama ponia, negalėjo su
silaikyt, pabueziavo poniai 
ranka ir nedrąsiai paklausė:

— Ar teisybe, praszau po
nios, kad mane vakar iszvoge?

— O-gi kas tau in galva atė
jo? — atsake ponia —- kibą Įt'ąu 
sapnavosi.

Tuos žodžius kalbėjo ponia 
neva isz teisybes, bet paskui 
nusiszypsojo, kaip pamate su- 
islmaiszyma Mariukes.

— Ka asz kalbu? — tarė pa
raudonavus Mariuka — isz 
Ikur ponia galėtu apie tai žinot 
na, bet... et, taip, tai tik sapnas, 
tokio sapno niekad neturėjau.

Gera ponia neklausinėjo apie, 
ta sapna, mislijo tiktai savyje, 
kad gera gyduole -del jos su- 
skaudejusios duszios ir, kadi 
gal dabar pasitaisys. Ne yni 
ka, tas atsitikimas labai Ma
riukai gialbejo o kad žinojo 
apie tai visi, vieppk jie vienas 
ne iszsidave ir but mažu tikė
jus kad sapnas bę)t toliaus da
vėsi girdėt ju'okai ir isz to su
siprato. Nieką ant to nesakė, 
tik kantriai nutylėjo. Saugoju
si pono Mikolo isz tolo, kuris1 
nebuvo jokiu bąlamąją, ypącz. 
ja pataisė, už tai privalėjo jam 
padeikavot nes kad kitaip butu’ 
'taip pasitaikė tai butu sudar
kęs mergaite o jis tiktai davė 
jai iszganiiiga moksĮla. St engė
si Mariuka nuo to laiko pasi

ninkas Adomukas jau su ja ne
kalbėjo o kad ir ji norėjo ji už- 
sznekint, tai ’tas apsisukęs nuo 
jos eidavo. Kada viena Nedel- 
dieni iszgirdo kaip Adomuka 
su kita ponios tarnaite užsakė, 
■tai ka tik jos szirdis isz gai- 
lesties netruko.

Mariuka. buvo daug geres
ne kaip isz pradžių ir tas pats 
Mikolas, matydamas jos patai
sa, in me't'us su ja apsipaeziavo 
ir labai grąžei gyveno. Kaip 
kad primine jai jos ponas Mi
kolas, kaip su ja per kupstus 
ir grabes bego, o vis aplinkui 
dvaro poszne, bot tik tada, ka
da jam biskuti dakuczijo, tada 
pradėdavo abudu už szonu nu
sitvėrė juoktis.

Toji mislis taip ja surūpino 
kad nustojo drąsos, norėjo 
bėgti pas Ifikola praszyt kad 
jau pasiliauji u. Susilaikė vie
nok, geda pasidarė merginai, 
kad jeigu paskui iszduos, su
ėmė visa atvoga, gryžo pas sa-. 
ve ir -sėdo prie darbo, kaip nie- 
kadeja, laukdama deszimtos 
adynos.

Apie szeszta adyna ponia pa
smaukė Mariuka ir liepe jai pri- 
galavot szlebes nes rengėsi in 
sveczius kad nepers'zkadyt jos 
pabėgimui- Merginai rankos 
drebėjo kada szlebes isz szepos 
eme bet taip laikėsi kad ponia 
nesuprastu jos baimes; ponia 
nudavė -kad nieką nežino ir vi
sai netemijo. Karieta užvažia
vo, ponas ir ponia sėdo ir isz- 
važiavo o gryžt ketino vėlai 
naktį. Mariuka sudestinejo 
iUabdŠiug, 'kuriuos. ponia per
mainė, padėjo juos in savo vie
ta, paklojo ant nakties lovas 
ir kviet'kas permaine. Tai triu- 
siaiit szirdi jai gailestis spau
de, kad jau daugiaus įietrius 
savo gerai poniai, kad negales 
poniai už geradejystes pade-' 
kavot, nes jau buvo po laik. 
Mariuka paprasze kitos tarnai
tes idanlt toji, kada ponstva 
naktį sugrysz, kad eitu ponia 
nurengi, iszsikalbedama kad 
jai galva, -skauda ir kad turi 
eiti ankseziau gult. Jos drauge 
prižadėjo jai viską o Mariuka, 
laikydama ranka už galvos, 
nuėjo in -savo, pakajeli ir lau
ke nekantriai deszimtos valan
dos o kada deszimtą baigėsi, 
i-szejo paslapta in soda.

Naktis buvo tamsi, a ne jo
kios žvaigždes nebuvo anlt dan- 
gaus; Mariuka. apsidairė ap
linkui, dvare visi jau gulėjo, 
tiktai pono ir ponios pakajuo- 
®e žiburiai žibėjo He-s lauke 
parvažiuojaneziu. Mariuka ėjo 
pro -sodauninko budukia ir gir
dėjo kaip tasai saldžiai miego
jo, net kriokė, isz -ko nemažai 
džiaugėsi. Kriokimas buvo Ru
duotas, sodauninkas gerai Ma
riuka mate o kada lipo isz so
do per tvora, rodėsi jai, kad 
kas užpakalyje juokiasi, Ma
riuką su baime apsidairė.

— Tai man taip nusidavė — 
pamislijo.

Už sodo -stovėjo karieta isz' 
kurios pamate Mikolo veidą, 
kuris t nujaus prigi-albejo Ma
riukai inlipt ir apglamžė gerai, 
apriszo -su -skępeita. jos galva., 
neva nuo perszalimo. ' I

— Ponas Mikolai, ir taip 
tamsu, neriszk ant akiu tos 
skepetos.

net ir per visokias grabes, taip- 
1 i 

kad net ja dieglei suėmė.
-— Turime būti jau labai nuo j 

namu toli — miglino sau Ma
riuką bet ne žodžio nekalbėjo, 
tik isz baimes drebėjo ir viso
kios mislys in galva stūmėsi.! 
— Ka jis su manim padarys?

v * *

Kur mane nuvež ? Ka žmones 
pasakys ?

Tos mislys iki gilumo duszios 
pervere mergina.

— Na, Mariuk, ąli-siliepe po
nas- po dvieju, adynu laiko va
žiavimo — jau esame ten, kur 
važiavome. Dabar . prisakau 
tau, nieko manes neklausk, kur 
ir pas ka esi -— nenusiriszk 
nuo galvos skepetos, asz pats 
tave iluvesiii iii tavo butine.

G ALAS

Tankiausia, ant. veido žmo-

ei-damos ant -szokio, sziek tiek duonkepio moters pantapliai:! 
apsiszva:rytumet ir įiepykytu- o kada ji tau savo pantaplius 
me’t su sayo-szikiais kitu ;žmo-■ rode ir kas tave ne-sze in jos

J miegamąjį kambarį ? Neipasi-' 
įteisinsi, nelabasis, niekados. —Į.

niu o y patingai kitoms .milte-J
rems neda.ry.tumele -sarmaws
Turįite .iszskalbti visus anda.ro-. Galyli,e pradėjo verkti ir plau- 

turite atsakanezias pan- kus draskyti. Bandė bėgti že- 
.ęzeverykus myn, Tadukas sulaikė: kas-gi 

s o ir iiuszveistus jai pasidarė...

i kus, 
ežiukas turėti ir

I neįszkraipytu, 
i dant. neišzrodyt umc’t
Kai vari jos Žyde-lka.

* * *

kaip

Aplaikiąu -kelis (.laneszimus 
apie, dvi moterėles isz Maliano- 
jaus bet tuom kart da apie jas 
Užtylėsiu ir svietui .nieko nesa-

gaus galima pažinti kokio jis kyšio. Tiek to, jog viena, da 
budo, ta pati ir ant moteres. plauna, ir didele sjiortas o kjta 
Jeigu motore ar vyras turi su-’juo apželus. Paliksiu ant kito 
džiūvusi veidą iai reikia sau- bario o dabar pasilieku, da vis 

. daigtas kad nesveika ir gal turėsiu važiuo-gotis jo. Žinomas, d;
yra daug tokiu isz užgimimo ti in szpitole ant egzaminei-

Tadukas sulaikė

— Galyte, kas tau, ar isz pro
to iszeini? — cig'areta užside
gęs Tadukas užklausė.

—- Asz tavęs- nenoriu, dau
giau nenoriu — atsake Galyte 
— ir pradėjo indus daužyti. Ta
dukas bandė sulaikyti, -bet ka 
tu ęzia pradėsi: teko ir jam ir 
katei ir sz-unims... Sudraskė sa
vo drabužius, susidraikė plau
kus,
brangia pudra...

Pailso Galyte ir nusikamavo. 
Atsisėdo ir užsimanste. Jai

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

aszaros nuplovė visa

:: JUOKAI ::

Iszmintingas
Atsakymas

Pati iii vyra: — Jeigu asz 
miriau, ka tu -darytum ?

Vyras: — Iszeicziau isz pro
to dusziuk.

Pati:—Ar vela ap-sipaeziuo
tam ?

Vyras:— Ne, ant tiek neisz- 
eitau isz proto.

Žemaiczio Kalba Su
Amerikonu

Žemaicziai yra labai geri 
Lietuvei, bet, Amerikoje ir jie 
-truputi pagenda. Taip mums 
pasakoja, nesenei vienas Že
maitis atvažiavo in Amerika 
ir susitikęs su savo pažystamu, 
jau .senei gyvenančiu Ameri
koje, užklausė jo :

— V u kur yra tav kiti trins’ 
broliai ?

— U-gi viens ku’liuradoje, 
mitras nujorki, utele laiko, o 
tretys -bruls musiaeziužeje.

(Lietuviszkai butu: vienas 
mano brolis .Goloradpje, antras 
New Yorke, laiko koteli, o tre- 
ęzias y vena. Massacziuzej.)

arba pasibaigusius nuo ligų ar. 
vargingo gyvenimo, tai ir ant 
to reikia, temint bet yra. ir to
kiu kurie per savo pikta būda 
būna su-sisukia kaip žasu kole- 
ra, nuo tokiu, szirdžiukes, sau
gokitės.

: 1 :r ? ' ■" i ' į

O kaip veidas parodo būda, 
žmogaus, 'taiji -drabužis ątnąą- 
sza szvaruma ar nevalumą. 
Szvari motere, jeigu neturi 
isztekliaus- ant. puikios' szlebes 
ir kitu paredu, tai kokius turi 
drabužius, kad ir prastus, bet 
tieji yra czy-sti, nesutarszyti ir. 
nesudriske; 'tas pats ir jokiu 
juoduliu ant veido ne purvo 
ausyse ir ant kaklo nematysi o 
ir -nesuszvinkius garbo-rine 
rukszczia o kiek tiktai turi ant 
saves drabužio tai vis czysti ir 
nesusikarmaliave.

Kazimieras Bauža, isz West
ville, 111.—

Prisiuiicziu tamis-toms už
mokėsi už laikraszti ir isztariu 
-kad man labai patinka laik- 
raszltis “Saule” skaityti, todėl 
nenustosiu skaityt ji, nes skai
tau jau daugeli metu. Dieve' 
duok jums sveikata ir laimia, 
ir kad da. szimta metu leistu
mėt laikraszti, ir kad “Saule” 
szviestu žmoniems, to viso vė
linu jums isz szirdies.

— Apie 25 kompanijos A-
taisyt. ir ka yela kpžno szirdį —.. Taip -turi but, kad ka-s merikoj iszdirlia paperosus; 
atgaut, kaip priesz -tai ir visi nepažintu, klausyk manes ir verte isznesza ant dvieju tuks- 

•jįirą-dąjo ja vela mylėt. Sodan- įiesiprieszink. , taneziu doleriu kas minu,ta.

szon.

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

visos TRYS
4DL knygutes

“SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

NAUJI PANTAPUIAI
Vaizdelis isz gyveninio.

Sėdi Galyte ir. žiuri per lan-; 
gą: žiuri in laukus, iii debesis, 
iii tolima miszka, in liesu ke- 
lia ir iii -slu‘:ajojanezia,s kregž
des; žiuri ji jau seniai: Jaukia 
parvažiuojant -savo ’Taduko. 
Jis visaja. s^įllup keliu parva
žiuoja: parvažiuos ir da.b.ar, 
tik GąĮytęi jau labąi nusibodo. 
Pora dienu jau jiedu nesimatė.

Sztai Tadukas pąrvąžiuoja. 
Dar syki pažiurėjo: tai jis, tik
rai jis, jos mylimas 'jfadiikąs. 
.Gąlyte atįdar.p langu, siunezia. 
jam buczkįus, paskui bėga prie 
veidrodž i o, -sku ,bį.a i pą sitaiso 
plaukus ir tekina žemyn...

Nepadyvykitę man, rūteles, 
ir įiepraminkite mane Jiež.uv-. 
įlinkę nes esmių priversta apie 
tai paporyt kli -savo loenom 
akimi maeziaut

Nunesze mane kvaraba ant 
vieno baliuko. Buvo tai da lik 
pradžia nes nedaug žmonių bu
vo sueja, kelios poreles szoko 
ir maiszesi kaip... Buvo kelios 
merginos pribuvusios isz kito 
miesto ir, mano rūteles, rodos 
tai Anglikes įnsipuszine o ir 
su baltom drese-m, su kaspinais 
apjuostos, plaukai . sūnaityti 
kaip rodos viesulą per virszu- 
galvi perioke. () -szirdeles ma
no, beszpkant, tai visi pamate 
ta, ika gal nebuvo mate. Viena 
isz tu szokikiu su dideliu -smar
kumu, o mat ir jos partneris- 
nemažai prisidėjo nes kad su
ko.tai-suko ir tai smarkiau kaip 
per įies-ziįnes kipszas Žydą ne- 
szk, kad net visi pasamonai in 
virszu pasikelinejo ir pasirodė 
kokio budo toji mergina: Ant 
virszaus szlobe baltą ir pa- 
puosztą kaip jau sakiau, bet 
ka jau apalinę-s drapanos tai 
Dieve -susimyilek: Pirmutinis 
andarokelis buvo perkalinis 
bet neskalbtas gal nuo praeito 
meto, kitas kokio tai juodo-gel- 
to-no ar . margo ceikio, to nie
kas negalėjo atmint, kad ir bu
tu žiurėjas per deszimts akulo- 
riu, marszkinei. tokios borvos 
kaip maisziukai buvo bulviu, 
pąncziako-s trumpos — žemiau, 
keliu, gal kokios mergiukes, 
-de'szimts metu, ir su szniure- 
leis nžri-sztos o reikaliii-gįąusio 
apatinio a-predalo -suvis netu
rėjo. Kožiia syki kada suokda
mi vyras gerai pasuko tai ka
trie tik radosi ten, nek isz -sar
matos akis užsidengė. .Galite 
p-alys -suprasti kaip lai iszro- 
de.

Ar tai galite sakyti 'kad tai 
szvari mergaite? Niekados!

Nesakysiu kur ’tas buvo tik
tai praserg

Sztai jiedu jau -buc-ziuojasi: 
spaudžiasi ilgai, karsztai mei
liausiai... r..J ,

Jiedu .sėdi ant -sofos.
. I . . .. t . . I •

— A,r viskąS' laimiugai,bran
gusis? — .(ląlyttą ąt-sipeikejusi 
i-sztaria.

— Taip, laibai gerai: ne nesi
tikėjau, kad taip gerai viskąs 
pasibaigtu — Tadukas atsako 
— ir volą pabueziuoja. — Pa
siseko 'pelnyti, tau prezentu 
parvėžiau, iąspek ka turiu?...

Tadukas i-szima prezentus: 
karieliai, auskarai, pantap- 
liai...

— Ar pasiilgai manes, Ta
duli ? — klausia Galyte.

— Kaip nepasiilgsi: tas -se
nis Budeikis mane -sugaiszino 
su savo knygomis, -bueziau va
kar vakare sugryžes... Asz $a- 
ve, žuvyte, ir s-ąpne maeziau. 
-— Vela pabueziavo...

Galyte pagamino geriausia 
vakariene: kopūstu su kum
piu. Tai Taduko, numylėtas 
valgis, kokio.svecziuose jis nie
kad, 'žinoma, negaudavo. Po 
vakarienei jiedu dar ilga va
landa. glamonėjosi ir bueziavo- 
si. Galyte pavargo ir .pradėjo 
snausiti. 'Tadukas nuavė jai ko
jas ir užmovė tuos paežius pan- 
tapilius, kuriuos vakar mieste 
buvo pirkęs.

Galyte brangioji, tavo pan- 
tapliai dabar bus gražiausi 
musu miestelyj: duonkepio mo
teris turi gražius bet kur ežia 
prilyginsi: tavieji ir 'branges
ni ir gražiau padaryti ir tau 
gražiau pritinka. — Tadukas 
pasakė, matyt, norėdamas pa
sididžiuoti ir savo Galvte ir 
paiitapliais.

Galyte iszbalo, žaibo greitu
mu nuszoko nuo Taduko keliu 
ir nesavu balsu suriko:.

:— Tų žinai 'koki duonkepio 
moters paiiitapliai? Sugavau 
asz tave, žalty, -sugavau: tu ne
myli manės, nemyli, nemyli... 
Asz žinau kad nemyli, dabar 

žinai koki

akyse rodėsi 'toji raudonplau
ke duonkepio moteris: iszdžiu- 
vusi; dantys iszkrite, kojos 
kreivos, viena akis -stikline... 
Ąr-gi Tadukas galėtu mylėti 
tokia, ragana ?... Bet. isz kur jis 
žino koki jos pantap]iai ?... O 
gal ji, Galyte, i-sztikruju berei
kalingai savo Taduka taip 
skaudžiai intare-?... Pasirėmė 
Galyte ant ranku ir vėla už-si- 
manste. Tadukas, isze-jp i-sz 
kambario. Galyte atsipeiikejo 
ir nežinojo kas ežia, dabar da
ryti: -ar ’bėgti nuo Taduko pas 
mama, ar pasisakyti kad ji to
kia. kvailiuke, tokia isadyke- 
le...

Tadukas sugryžo. Priejas 
prie savo G a lytės jis ramiai jai 
sako:

-—■ Ar -dar vis pyksti ?
—- Ar tu daugiau nežiūrėsi

ŠIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsii 
15 coliu ploczio x 23 9-i 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.

seziu dukreles kad tikrai žinau: tu
i

iu tos bobos pantapliuis ? Jeigu 
prižadi nežiūrėti tai asz dau
giau nepyksiu... Pasakyk ko
dėl tu in jos panlaplitis žiurė
ją i ?

—- Asz vi sai nei j u nam uose 
nebuyau — aiszldiiasi Tadukas 
— asm tiktai niaeziau kai jos 
vyras pernai jai tuos prakeik
tus pantapilius pirko, kr.ome, o 
tu main nedavei pasiaiszkint...

Už valandėlės jiedu vela .sė
dėjo apt tos paezios sofos ir 
vela buęziayosi. Galyte paskui 
pabąrszkino savo, galva ir pa
ti sau pasisakė:

— Iszltįkrųju, kokia asz. kvai
la buyau...

AUKSO VARPOS
— Visi nori su Krįstuin 

linksmintis, bet, mažai yra. to
kiu, kurie norėtu draugia su 
Jųom kentei; k.ožnas geidžia 
laimes o nuo yavgo szalinasi.

— Nemiega szetonas ir kū
pąs dar penumbrą, ne mislyk, 
kad esi visi-szkai spa'kainu, kas 
kartas budresniu i jausk ir stip
riai sergėkis nuopuoliu

— Už visas gerybes yra. tas 
jeigu ka kantrybėje nukentei 
del Dievo.M-; i - J' '

— Nora saldesnio nei gar
bingesnio daigt.o, kaip kentetie 
dalykuosia tikėjimo, juk-gi ir 
Evangelija sako: “Palaiminti 
kurie persekiojimą kenezia del 
teisybes nes jn yra karalyste. ” 
—Mot. V.

— Iszinintingas žmogus 
priesz pradėjimą kokio -darbo 
piimiausia ąpmansto ar bus su 

jiszganimu duszios ir ta. tikrai 
daro, ka mato bot i geru.. ,

‘ ‘MAŽAS . NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS’’ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdarytą plo
nais kietais apdarais, auksuoti 

i lapu krasztąi,................. $1.50.
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

CAPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslaia 

160 Dideliu Puslapiu I
■ coliu ilgio - 5 M coliu ploczia

Pagerintas ir Padaugintas isx- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokii 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00 
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

i arba pradžia
J SKAITYMO f
* ** ...ir... į-
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: — :

:64 pus., Did. 5x7col.: 
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t “SAULE’ ’
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C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotoias st

!
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j Z/' 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pjl- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio II 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- 11 
šia mada ir mokslą. Ii

Turiu pagialbininke n 
moterems. Prieinamos JI. 
prekes.

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

Bell Telefonas 149'
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Neužmirsžkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prašze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 J I

SKAITYKITE “SAULE U

1 1 1
I



-— Pagal paskutini surasza' 
gyventoju tai Mahanojuj ran-Į 
dasi 13,442 .gyventojai; She-’ 
ttiandoryje 19,i90 o mete 1930. Y.. °. _ 
Shenandoris turėjo 21,782. Ta- 
inakve turi 12,486 gyventojus.
'Visam musu Schuylkill pavie-

* ‘ S A U L F ’ ’ MAIIANOY CITY, PA.

tint

Rudys Indijonu Darbus Ir Panrocziu
Įbankrutino ir buvo kalta kelio
lika tukstancziu doleriu.

Fredricksburg, Pa. — Apie

ALTORIUS DEGE

ias Kalbėti

Taradaikui ant sigaru, ir gei
džiu, kad vela ateitinetu miela 
“Saulute” po mano ‘past ogia.

2,000 anglekasiu iszejo 
straiko dvejose

prie
Steel Corp., už tai, kad kompa
nija prispirinejo darbininkus 

1 prie saugesniu iszlygu laike 
i darbo.

lo eksplozija, dinamito būtie 
ri'neje sz'anteje ‘kuri radosi ant! 
kalno. Gili akis kad tame laike 
nieko nesirado szanteje nes 
visi butu iszlekia. in padanges. 
Manoma kad butlegerei szildej 
XXS. pec“T ““'Kunigas Pabaigė Misz-

, Mass.
Gnodotina redyste, prisiun

cziu jums užmokesti ant alei- 
nanczio mc'.o už “Saule,” ku
ris yra mano malonus >veczias 
per visus metu-, nes be jo bu
tu man nesmagus gyvenimas. 
Jame randu visokiu akyvu 
naujienų ir puikiu pasiskaity
mu. Vėlinu jums laimingo pa
sivedimo.

Mrs. Jiuzefina Malsevicziene, 
a Crystal Falls, Mieli.— 
Acziu kad nesulaikete man 
ikraszti, nes asz nemanau

pakol gyva busiu, nes . 
tau ja daugiau kaip 3: 
Dabar

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

— Ain’t artimo plento susi
daužė net trys automobilei P'a- 
nedelio vakaru. Szimas Valai
tis isz Shenandorio likos aresz- 
tavoitas kaipo būdamas prie
žastim tosios nelaimes nes ba
dai tame laike buvo užsigėręs 
ir likos uždarytas kalėjimo.
t Gerai ežiomis žinomas ir 

Mahanojuj gimęs Juozas Bala
dotais, 30 metu, kuris apleido 
Mahanoju apie 20 mėtų adgal 
ir apsigyveno Brocktone, mire 
tenais Panedelyje. Paliko ketu
ris brolius. Palaidotas Ketver- 
go ryta su bažnytinėms apei
gomis Tuskaroroje.

—• Del daugelio pažinsta- 
mas John Knapp, senas darbi
ninkas ant paczto, ateinami 
menesi atsisakys nuo dinsto-po 
isztariiavimui ant paczto per 
38 metus ir pasiduos ant pen
sijos.

Portland, Ore. — Kunigas 
Tamoszius Gadbois užbaigė 
kalbėti Miszias Nedelioje, no
riais dege dalis altoriaus ka- 
tedraliszkoje 'bažnyczioje Szv. 
P. Marijos. Liepsna kilo nuo 
ėtovinczios artimoje žvakes.

suŽmones užgesino liepsna 
viedrais vandens.

13 Metu Mergaite
Apsivedė Slaptai

Girardville, Pa. — Antanas 
Pulginaitis randasi. Asli lando 
'ligonbutejo kur gydosi ant su
žeistos kojos kada jo automo
bilius patalke in medi ant plen
to.

Logan, TV. Va. — Bessie 
Cock, 13 metu, kuri, lankėsi in 
czioiiailine mokykla, prisipa
žino buk ji apsivedė su 20 me
tiniu Robertu Step, per Kalė
das, nežinant tėvams. Jauna
vedžiai neturėjo jokiu kliueziu 
nes levai ai lieju sutiko ant tų
jų vestuvių ir dabar jaunave
džiai pradėjo' gaspadoriauti.

Susidraskė Save
Dinamitu Kotelyje

Frackville, Fa. — Juozas Gul- 
binauskas, 21 mėtai, likos skan
džiai apdegintas ant veido ir 
ranku laike eksplozijos kasyk
lose. Gydosi jis Asklando li- 
gonbitteje.

Gilberton, Pa. — Ponia Ma
re Markevicziene sziomis die
nomis gydosi Locust Mountain 
Ii golih ut eje Shenan'd ory j e, k u r 
pradeda pasvenpi ir neiižilgio 
apleis ligonbute. Ponia Marke- 
viczicne yra skaitytoja “Sau
les” todėl ir mes vėliname jai 
sugryžimo sveikatos.

Buffalo, N. Y. — Žmogus, 
kuris buvo pasidavęs netikra 
pravarde, sėdėdamas lietelyje 
susidraskė save dinamitu. Vė
liaus dažinota kad tai. buvo ko
kis lai Lloyd Cuilis, 37 metu, 
bedarbis isz Rochester, kuris 
buvo a"pleides savo paczia ir 
penlkis vaikus praeita meta. 
Dinamitą pasidėjo ant keliu 
kada, papilde baisia savžudins- 
ta. Buvo jis iszmestas isz kam
bario už neužmokejima raudos. 
Drūtis eksplozijos iszkule lan
gus ir kuiknioje sudaužė daug 
torielku. Miestas palaidojo jo 
likuczius.

ZINUTĖS
Tamaqua, Pa, — Juozas Ma

tūroms likos pavojingai su
žeistas laike darbo kasyklose. 
Gydosi Coaldale ligonbuteje.

Iszrado Naujo Budo 
Stiklą

Shamokin, Pa.— Dvideszimlts 
žmonių pasiliko be pastoges 
per sudegimu keturiu namu. 
Ugnis kilo name Pilipo Naja 
ir prasiplatino ant kitu.

Hazleton, Pa. — Trys vaikai 
rado 14 szmotu dinamito se
nam g'aradžiuje. Palicija- ma
no kad dinamito, kas turėjo pa
vogei ir paslėpti garadžiuje.

Pittsburgh, Pa. — Pittsburgh 
Plate Glass Co., iszrado naujo 
budo stiklą kuris yra drūtesnis 
už tebyri stiklą, koki naudoja 
automobiliuose. Tasai naujas 
stiklas vadinasi “flexseal”, 
kuris likos pirmiausia iszras- 
tas del eroplanu, kurie iszleke 
in padanges kelis tukslanczius 
pėdu bet dabar pradės ji nau
doti ir ant kitu tikslu.

DARBO ZINUTĖS
12 Metu Mergaite

Pabėgo Isz Namu

Kožna meta Indijonai iszsztamo Navajo rodo savo 
dailės darbus ir paproczius beveik visuose muzejuose ir 
universitetuose ir szimet rodys nuo 22 d. Sausio. Tieji 
Indijonai dirba užmirsztus per j u tauta visokius divo- 
nus ir mezginius. Mergaite yra pasirėdžius in protėviu 
drapanas kokias tada nesziojo jos diedukas.

Szimonas Bacvinskas, is> 
Pittsburgh, Pa.—

Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti, ir duodin ži
noti, kad man labai patinka 
skaityti jusu laikraszti, duok 
Dieve jums sveikata, kad ir to
linus galėtumėt palinksminę! 
musu tautiecziuš juju n.uliudi- 
muosia. Malonėkit dovanot 
kad pasivėlinau su prisiiintimu 
užmok esczio.

laimes su juom.

jau skai- 
2 metus, 

vėlinu jumis linksmi'j
Skaitykite “Saule”

Nauja Malda-Knyge
Padare Klaida

KA RASZO LAISZKAI PRISIUNSTI ISZ 
LIETUVOS IN AMERIKA

Nuo Lapkriczio 25 d. paleista 
iii apyvarta S.S.S.R. valiuta: 
czervoncai ir rubliai. Czervon- 
cas, 10 rubliu. Apyvartoje yra 
ir litai. 1 litas—10 kapeikų. Už 
rubli reikia mokėti viena, litą 
ir vienuolika, centu. Bankai 
litus priima, bet iszmoka tik 
rubliais. Tokiu bildu rubliai 
plinta, o litai nyksta.

Alga gavome jau rubliais; 
gauname, du kartu per menesi, 
lota ir 30ta diena, .
Czervon.cn ir rubliu invėdimas 
prasidėjo jau pereita Lapkri
czio menesi. Sziu metu Sau
sio menesio jau Ims visai isz- 
tuine litus isz apyvartos.

o gal jau ir paskelbė, kad litai 
yra panaikinti, tai žmonėms 
pasidarys skaudus nuostoliai.

Lietuvoj trūksta dabar, ne 
tik rubli ir maisto, bet ir raižo
mojo popierio. Apie tai tenka 
spręsti isz to, kad gaunami 
ląiszkai isz pavergtosios Lietu
vos ateina labai, prast uose kon- 
vertuose. Jie padirbti isz ru
dos, ne raszymui skirtos popie- 
ros, tokios kuri pirmiau buvo 
vartojama krautuvėse vynioti 
pirkinius.

F. Baranauskas isz 
ville, Conn.—

Žinau kad mano 
ta jaiu pasibaigė, 
geidžiu pasilikti
skaitytojam, todėl, prisiuncziu 
užmokesti, kaip sakant, ponui

Thompson-

prenumera- 
t odei, vėla

“Saules“

Motina in vedusia 'dukrele:
— Vai dukrele, ar tu žinai 

kad'tavo vyras myli musu tar
naite, Agotėlė?

— Kas jums, mama, apie tai 
sake ?

— Vakar vakare jis mislino 
kad tai ji, paėmė mane už kak
lo ir pabucziavo...

“Jėzus Mano Pagelba Gy
venimo, Vakare ir Mirties Va
landoje“ yra tai vardas naujos 
Malda-Knyges Krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderin
ta su giesmėmis. Labai dide
les litaros.- Grąžais apdarais. 
Labai paranki knyga del tu, 
kurie turi silpnas akis, nes ne
reikia akuloriu skaitant szia 
malda-knyge. 3% col. x 5% 
coliu didumas; 592 puslapiu.

Preke, $2.50
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.
KAS MINUTA.

Pas žmones ypacz sodžiuje, 
dar bus pasilikę nemažai litu 
nes Sovietiniais pinigais jie ne
pasitiki, žinodami, isz praeities, 
kad ju verte yra labai menka. 
Kaip Sovietu valdžiai paskelbs,

Mount Carmel, Pa. — Oak 
Hill kasyklų darbininkai turė
jo susirinkimą, kad nusvarstyt 
apie straika ir valandas darbo 
ant kuriu nesutiko. Visi nuta
rė sugryžti prie darbo.

Tremont, Pa. — Indian Head, 
kasyklos bus parduotos Sausio i 

f38 diena, nes toji kompanija su-'

kos metu Mariute Zavistnik, 
isz Manaynnk, pabėgo isz na
mu už tai kad motina jai pa
liepė prižiūrėt kūdiki ir nepa- 
ve'lino jai eiti ant; krutamu pa- 
veikslu. Lyg sziam raškymui 
palicija mergaites nesurado. 
Mergaite lankėsi in Szv. Jose- 
phato parapijine mokykla.

Kai. kurie žmones pastebi 
kad j u gauti, 'laiszkai atėjo na
mie dalytuose vokuose, o pa
tys laiszkai suraszyti ant viso
kiu szmoteliu sutepto ir apiply- 
szusio popierio. Dabartiniu 
laiku laiszkas iszsiunstas isz 
Lietuvos pasiekia Amerika in 
apie pusantro menesio laiko.

Apsiliejo Karasinu Ir 
Užsidegė

Johnsbury, Vt. — Carrie 
Fcntick, 28 metu, atome sau 
gyvastį baisiu budū. Motere 
buvo molina penkių vaiku. Pa
gal apsakymu kaimynu 'tai 
motina nusidavė su savo šune
liu in skiepą kur apsiliejo su 
karasinu ir užsidegė ant saves 
drapanas. In trumpa valandė
lė jois motina isz,girdo riksmą 
vaiko ir nubėgo žemyn parege^ 
dama baisu regini nes nelai
minga duktė stovėjo apsiaub
ta liepsnoje. Ant riksmo atbė
go palicijantas kuris prigial- 
bejo užgesint liepsna ant ne
laimingos mdt.eres. Nuvežta in 
ligonbute mirė baisiose kan- 
cziose. Isz pradžių buvo many- 

i ta kad l ai buvo nelaime bet su
rastas laiszkas iszaiszkino 
priežasti tojo baisaus pasielgi
mo. Motere sirgo nerviszka li
ga nuo keliolikos metu.

aiszkinimo del ko nesiuntė sa
vo dukrele in mokykla, motina 
su aszaromis aiszkino sudžiui 
priežasti: “Matai, ponas šil
džiau, iszauiginau ir daviau 
mokslą savo dviems vyresnėms
dukterimis o po tam vietoje 
man prigialbet tai abidvi pa
bėgo. Turėdama da szita mer
gaite, nutariau kad ji turi jau 
užtektinai mokslo ir dabar te
gul dirba nes asz pati neturiu 
isz ko gyvent. ” . •

Slidžia 'prižadėjo motinai pa
sirūpint ipasžialpa nuo miesto 
o dukrele vėla turės leisti in 
mokykla pakol užbaigs moks
lą.

Nužudė Drauga Už 
$5.00 Skola

mcvti savo vraJUVE 
rv GAU ™SAsk.

tik su pasukimu

IR GBAT® 

rankos

Kas Nedirba, Tas
Nevalgo

vo ukazas Agotos Kubaszki in 
savo szesziolikos- metu dukre
le.

Kada, motina likos pasmauk
ta. -priesz magistrata. ant isz-

Patterson, N. J. — James Le
mont- likos uždarytas kalėjime 
už. nužudymą savo draugo, Pet
ro Kearney, už tai kad jam bu
vo Skolingas penkis dolerius. 
Sutiko jis savo drauga ant uly- 
czios ir spyrėsi, kad jam ati
duotu paskolintus 5 dolerius o 
kada, tasai iszsikahbinejo kad 
neturi ir negali atiduoti, szove 
in ji kelis kartus užmuszdamas 
ji ant vietos. Keli palicijan’tai 
pasivijo žadintoju ir uždare ji 
kalėjime.

Skaitykite “Saule”

Tik su pasukimu savo rankos, gali savo virtu
ves kambarį padaryti linksma ir pagal naujausios 
mados, su ta pigia, nauja szviesa adaptor-type 
budu szviesos.

Taipgi randasi ir kiti panaszus intaisymai ir 
del kitu kambariu jusu namuose . . . kaip 
valgomam ir sedincziam kambaryje, taipgi ir 
.miegkam-bariuose. Toji szviesa duoda malo

nia ir tinkama szviesa, kuri padaro jusu narna 
pagal naujo budo ir naujausio intaisymo.

Pamatykite tuos nebrangius apszvietimus 
sziadien pas savo elektrikini kromininka, 
kur parsiduoda Light Conditioning Center. 
Papraszykite jo, kad jums iszaiszkintu taji nau
ja apszvietima ir kaip lengvai galima juos intai- 
syti. Prekes arba kainos yra mažos, ir kožn 
gali juos intaisyti. Nueikite pas ji sziadien.

NUEIKIE SZIADIEN IR NUSISTEBĖSI KAIP MAŽAI 
TAU TASAI INTAISYMAS KASZTUOS TURĖTI GE- 
RESNIA SZVIESA NAMUOSIA . . . APSAUGOJE 

AKIS IR ATNESZA DŽIAUGSMĄ NAMUOSIA

PRADEKIE SZI META GERAI 
SU GERESNIA SZVIESA !
Geras Apszvietimas yra ge

riausias investmentas del apsau
gojimo savo akiu . . . tavo ge
riausias ir brangiausias turtas. 
Pasirūpink Geresnia Szviesa del 
Geresnio Regėjimo !

KROMININKA, ARBANUEIKJA PAS SAVO ELEKTRIKINI KROMININKA, ARBA 

PENNSYLVANIA POWER & UGHT COMPANY

Czervon.cn
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