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Isz Amerikos
ERGELEI KAREI

VIU ABAZUOSE

Straikai - Sznipinejimai
Indiantown Gap, Pa. — Sta

tymas 200 namu del 'kareiviu 
czldnais įstaigai sustojo isz 
priežasties sustojimo darbo 
kad valdžia naudoja plie.ua ne 
isz dirbtuvių in kurias priguli 
tik unijos darbininkai. Dau
giau kaip 300 darbininku .pa
mėtei darbus. Czionais dirba, 
daugelis Lietuviu isz visu da
liu Pehnsyl valui jos.

Fort Dix, N. J. — Kareiviai 
perkratineja visa abazu nes 
tikisi surasti įkėlęs bombas 
prisipusiąs, tavoriniuose (tru
kiuose su tavorais ir maistu 
kaipo keliu sznipu kurie ran
dasi tarp kareiviu. Taip iszni- 
pai badai keltina įpraplatiiut pa
pirosus padarytus isz marihu
anos žolių, kad kareivius ap
svaiginti in ipaszeluma.

19 Žuvininku
Nuskendo Su Laivu
Boston, Mass. — Žuvininku 

Ją i va s ‘ ‘ AI a r v () ’Ha ra ’ ’ užplau
kė ant po-vandenines uolos ir 
pradėjo skensti. Devyniolika 
žuvininku laikėsi laivo szono 
bet isz priežasties didelio szal- 
czio pirszltai sustingo ir nega
lėjo ilgiams isžlaikyti ir viens 
paskui, kilia iiipuolle in mares. 
Tik keli žuvininkai dalaike ir 
likos iszgiaTbeti vėliaus per ki
tus laivus kurie atplaukė in pa- 
gialba,

— Konia puse druskos ko
kia mes įsu,naudojame paeina 
isz trijų valstijų: Michigan, 
New York ir Ohio, kurios su
naudojame i kas minuta po 20 
tukstancziu svaru.

—- In paskutinius penkis 
metus didžiausios ugnys Ame
rika buvo laike Gruodžio i r Ko
vo menesiu, tada buvo ju dau
giausia kurios padare bledes 
už 700 doleriu kas minuta.

VEDUSIEJI MYLIMAI
TRUKIU — LIKOS

Abudu Paėjo Isz Boston,
Atvažiavo Su Tuszcziais Kiszeniais

Pavežyt Per Automobilistus In
New Yorka

New York. —- Vyras ir mo- 
fere, susikabino in glebi, ku
rie apleido savo sergancziuis 
gy\renimo draugus, drauge su 
-moteresįkudi'kiu, mėtėsi po tra
kiu ant Lexington uly., ir likos 
sumailti ant emeri visi trys. 
Buvo tai Mrs. Carrie Patter
son, 27 mdtu, pati paliegusio 
vyro, kuris sirgo džiova, ir jos 
kuldikis o vyras buvo tai Iz- 
raelius Hurviitz, 41 mėtų, ku
rio pati buvo sužeista rper au
tomobiliu keli metai adgal ir

buvo palliegus nuo tojo laiko. 
Dabegelei sunaudojo savo pas
kutini kleszimtufca nuvažiuoti 
ant (trūkio in ta vieta. Vargas 
ir skirtumas (tikėjimo pristū
mė abudu ant papildymo sav- 
žudiušitios. Abudu paėjo isz 
Bostono isz kur atvažiavo su 
tuszcziais kiszeniais nes gavo 
pavežyt per automobilistus in 
New Yorka kur sumanė už
baigi i savo varginga gyveni
mą ir taip padare.

VALDŽIA REIKA
LAUS 65,000 DAŽIU- 
RETOJU LIGONIU

Jeigu Amerika Instotu 
In Kare

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanija ketina pristatyt 10,000 
dalži urėtoj u ligoniu isz skait- 
liaus 65 tukstancziu kurias val
džia. naudos del prižiūrėjimo li
goniu ir parengti jas laike pa
reikalavimo, jeigu Amerika in- 
stotus in kare. Valdžia jau tu
ri taji iSikaifJi ant pareikalavi
mo ir jas pradeda lavinti ant 
kariszko dinsto.

Paslėpė $300 - Iszmete 
Ant Szaszlavu

Williamsport, Pa. — Farme- 
ris Bert Coffins padavė praszy- 
ma in isudia kad noriiits jis ne 
yra milijonierium bet geidžia 
turėti! ant savęs globėja isz 
priežasties trumpos pomietęs.

'Collins paslėpė 300 doleri u 
tarp visokiu niekniekiu ir par
davė juos, užmiipzes apie pini
gus, bet kupcziųs ant tiek bu
vo teisingais kad ^pinigus fer
meriui sugražino. Vėliaus pa
slėpė 2.50 doleriu Meszineje ku
riuos. iii’": i"’ pėh'-'MH' O jo
anūkais vėliau1® pinigus surado. 
Žodžiu, senukas neturi geros 
pomietes ir tuoj pamirszta kur 
k a padeda.

Gimimai Amerikoj 
Mažinusi

Washington, D. C. — Pagal 
apslkaityma žilinau tai. Suv. 
Valstijose gimimai vaiku la
bai susimažino nes sziadien 
randasi du mili jonai vaiku ma
žiau ne kaip 'buvo ju 1930 me
te. {Sziadiom jaunos vedusios 
poreles žino 'kaip apsisaugoti 
nuo gimdymo vaiku.

—• Amerikoniszka Raudono 
Kryžiaus Draugavę iszsliuntin- 
eja dn Fiida'ndija maisto, apre- 
dalo ir kitokiu reikalingu daly
ku už 25 'dolerius kas minuta.

MĖTĖSI PO 
SUMALTI «

Mass,, Isz Kur
— Gavo

TOBRUK PAIMTASPER ANGLIKUS
—4—   -

Miestas Paimtas Su Didėlėms 
Bledems — Tdkstancziai Italu 

Paimti In Nelaisve
Kaipo Ir Daug Karisz- 

ko Materijolo
London. — Anglikai paėmė 

miestą Tobruk, Egipte, po 
trumpam pasispyrimui per I 
Italus. Badai tame mieste bu
vo apie 30 tukstancziai karei
viu kurie likes paimti in ne
laisve per Anglikus. Anglisz- 
ka flota taipgi smarkei bom
bardavo miestą kuris sziadien 
dega isz visu pusiu. Tarp pa
imtu kareiviu randasi ir keli 
Italiszki generolai. Kiek viso 
paimta in nelaisve tai da ne
apskaityta. Tieji, kurie galė
jo, pabėgo in saugesne vieta.

Tuo paežiu laiku Graikai 
plaka Italus isz visu pusiu. 
Ana diena Graikai suszaude 
szimta troku kurie gabeno 
maista ir amunicija Italu ka
reiviams.

Isz Londono telegramai skel
bia buk valdžia ketina szaukti 
daugiau kareiviu ant tarnys
tes pakol skaitlis daeis lyg 4 
milijonu vyru.

Vokiecziai ana vakara pada
re mažas bledes bombarduoda
mi Londoną ir aplinkine.

— Vaikai braukydami deg
tukus, uždega namus, padary
dami per tai bledes kas minu
ta už keturis dolerius o se
nesni žmonys tokiu paežiu bū
du padaro bledes ant szesziu 
doleriu 'kas minuta.

Nepaprasti Reginiai Laike Kares

ant deszines, ka tik pribuvo in New Yorka su bagažu ir mažu karabinu ant pecziu.

ITALAI ISZGUlfl

ISZ KASSALOS .—iyįd--
2,009 Užmuszti

London. — Du Italiszki ba- 
talijonai, apie 24,000 kareiviu 
likos iszguiti isz aplinkines 
Kassalos, Egipto Sudane. Mu- 
sziuose užmuszta daugiau kaip 
du tukstaneziai Italiszku ka
reiviu. Užėmimas miesto per 
Anglikus buvo pasekmingas 
nes Angliku buvo užmuszta 
mažas skaitlis. Dabar visa vil
tis Italu dingo užimti Khar- 
toumo, kuri ketino užimti kai
po ir aplinkine Etiopijos.

——----- :»!*“:------- —

Gruodžio Menesyje
Anglijoj Užmuszta

4,397 Žmones

London. — Kariszkas minis- 
teris apreiszke savo raparte 
buk menesyje Gruodžio, pra
eita meta, likos užmuszta 4- 
397 civiliszku žmonių ir 6,944 
sužeisti per Vokiszkas bom
bas, tarp kuriu buvo 846 vai
kai. Novemberio menesyje bu
vo užmuszta. 5,488 o sužeista 8,- 
966. Nuo kada Vokiecziai pra
dėjo užklupinet ant Anglijos 
isz oro, nuo Juniaus menesio, 
tai užmusze 26,819 žmonių o 
sužeista 46,825. Bledes pada
ryta ant bilijonu doleriu.

SKAITYKITE “SAULE”

SUMISZIMAI
RUMUNIJOJ

Tūkstantis Sužeista - 
Virszininkas Sužeistas

Sofija, Bulgarija. — Beveik 
po visus didesnius miestus ki
lo sumiszimai kuriuose daly
vavo Vokiszki kareivei ir Ko
munistai. Tūkstantis sužeista 
ir keli žmones užmuszti. Gy
ventojai nėra užganadinti isz 
Vokiszkos valdžios ir prispau
dimo. Manoma kad nekurie po- 
litikierei stengėsi vela paso
dint ant sosto karalių Karoliu.

Isz Bukareszto telegramai 
pranešim buk pulkininkas Or- 

I ascheanu valdytojas Rumu- 
niszku. geležkeliu likos mirti
nai paszautas per žmogų kuris 
insigavo in jo bjura paleisda
mas in ji kelis szuvius. Valdžia 
laiko taji atsitikima dideleje 
slaptybėje.

Sovietai Szaudo In 
Japonus

Shanghai, Kinai. — Rusiszki 
eroplanai užklupo ant Japo- 
niszku žuvininku, ant Rusisz- 
ku vandeniu, ant kuriu Japonai 
žuvavo be pavelinimo. Mažiau
sia deszimts Japoncziku likos 
užmuszta ir daugelis sužeista.

— Amerika iszprodukuoja 
kasi minuta po $2,000 vertes 
kiaulių.

NEPAŽINO SAVO
VYRO

Gyveno Netoli Savo 
Vyro Beveik Du Me
tus, Bet Jo Nepažino 

Ant Galo Jis Ja
Pažino

Phi'IatdėįilDaį Pa. — Kada jo 
duktė Mrs. Mare Donahey, 26 
metu, kuri negyvena su salvo 

; vyru, atėjo vėlybu laiku na- 
di.rbt i sriokio tokio turtelio nes mo miylimu, Edwardu

Forest City, Mo.— Penkio
lika mėtų adgail A nt iocco A ro
sso pribuvo in Amerika d-asi-

Italijoj kentė varga ir negalė
jo i'szmaiityt įsavo szeimyaiele. 
Draugai jam. sudėjo pinigu ant 
keliones ir ant galo pribuvo in 
laisva sklypą kur visi turi ta 
paezia proga surinkit i turteli.

Kas menesi siuntinejo saivo 
paežiai pinigu ant užlaikymo 
ir viskas ėjo kuogeriausia ir 
žmogeTis džiaugėsi 'kad gales 
pargabenti savo szeimynele in 
Amerika. Bet vieaias isz jo 
draugu iparasze jam 'lai'szka 
buk jo motere turėjo geras lai
kus už prisiairius pinigus ir' 
visai nesirūpino apie savo vy
ra kuris prakaitavo dirbda
mas kad galėtu nusiunsti kelis 
dolerius paežiai. Motere ant 
galio neaplaiike pinigu ir daši- 
pralio kad gal vyras dažinojo 
apie apgawlinejima, sns^g He
bės iszietk tiek pinigu nuo gi
miniu, at.pisžkino in Amerika 
jeszkoti savu dingusio vyro.

Ana diena vyras paregėjo 
savo moterėle iszeinant isz na
mo szale kurio jis radosi ant 
bardo. Vyrais isz akyvumo pra
dėjo apie ja sznipinėt ir daži- 
nojo buk jo paeziule gyveno 
szaJe jo per du metus, neipaiži- 
nodama jo. Vyras uižvede pra- 
szyma ant persiskyrimo o ka
da motere dažinojo apie tai, 
ipaisiifirieszino ir apskundė ji. už 
aplieidima. Sudžia perskyrimo 
nedave nės vyrais buvo gerais 
pilietis ir paliepė porelei suisi-

GYVENO SU MIRUSI! TRIS MENESIUS

Dvi Senos Sesutes Gyveno Su Treczia, 
Kuri Mirė Trys Menesei Adgal Ne

žinodamos Kad Ji Yra Mirus

Camden, N. J. — Dvi senos 
sėnmerges sziadien yra po 
priežiūra daktaru kurie ap- 
svarstineja ar jos yra sveiko 
proto ir ar Teikeisi jas patalpin
ti in ligonbute. Ana diena pali- 
eija inejo in ju1 narna ir rado 
treczia sesute gulinczia “mie- 
ganezia” užklota su (kelioms 
kaldroms ir senais žiponais. 
Toji trcczioje sesute buvo mi
ras trys menesei adgal bet. jos 
apie tai nežinojo.

Rebeka Miller, 56 metu, li
kos užtiktai per palicijauta 
vaikszcziojant po uilyczias ir 
nuvede ja in tamsu ir szalta 
narna kuriame įgyveno. Ten įsu- 
rado jos sesere Margarieta, 60 
metu amžiams, gulėdama ant 
keiburiu įsizieniku, apvilkta su 
kailineis ir užklota su dauge
liu Manketu. Margarieta ap

(tai'kint nes kitaip abiwlu bus 
iszsiunsti adgal in Italija. — 
Tai tau g-ilinkis, vėla gavo kal
tūną ant” ivo sprando.

ISZBARE DUKRELE

Likos Nudurtas Per 
Jos Mylima

Pharaah, 27 metu, tėvas ja pra
dėjo barti kiatd užsiduoda. su 
kitais vyrais ir pareina tankei 
namo girta. Dukrele in-siugo 
aiiib Itevo, pagriebs ]>eili ir no
rėjo 'tęva nudurti bet. tėvas pei
li ■atėmė nuo jos. Tada jos my- 
iūmaė isztraulke peliuką isz ki- 
szeniaus ir sulindę tęva mirti
nai. Tėvai nuveže in ligonhu'te 
o peilininką in ’kalėjimą.

43,000 Vokiecziu Keti
na Apleisti Lietuva

Berlinas. —- Vokiszkas laik- 
rasztis “Krakauer Zeitung” 
skelbia buk apie 43 tukstan
eziai Vokiecziu yra apsigyve
nę Lietuvoje kurie turės aplei
sti Lietuva ir persikiausiyi 
in Vokietija. In Kauna pribu
vo Vokiszka kamisija kuri rū
pinsis ju apleidimu.

Taipgi apgarsyta kad nx Vo
kietija už keliu dienu pribus 
pirmutinis transportas darbi
ninku isz Norvegijos in Vokie
tija, kurie bus pristatyti prie 
visokiu darbu kaipo nevalnin- 
kai ir negales siunsti savo szei- 
mynoms jokios paszialpos to
dėl taisės szeimynas szelps val
džia.

-t-1 Kvaila motere pavojin
ga. yra nes isz jos' kaip isz mai- 
szo žodžiai byra.

reiszke palici jantui kad turi 
kita seseri gulinczia kitarų 
kambarėlyje bet negali ja pa- 
budyt isz miego.

Palicijautas surado ja gu-_ 
linezia ant senos lovos, užkflcr 
ta su daugeliu blankest!. Buvo 
tai Janet, 63 metu amžiaus. 
Paszauktas koroneris pripaži
no kad toji motere yra mirus 
apie trys menesei adgal ir per
gulėjo ta visa laika namie.

Trys seserys aplaikine jo pa- 
szialpa nuo valdžios nuo 1936 
meto bet turėjo bankines kny
gines kurios parode buk jos 
turėjo 'bankoėe 2,000 doleriu o 
paslėpta po kambarius buvo 
pinigu ir daug auksiniu daly
ku kaip auksiniu laikrėdeiliu, 
žiedu bronzoletu ir kitu daly
ku dideles vertes. .

plie.ua


SAULE’* MAttANOV (UTY. PA.

Į Sziadien merginos 20 mėtų 
senumo gerai ‘Suprato 'kad 'pus- 
berriis, vos ‘turintis' 21 metus,! 
negales, ja .ilszmaityt ir < 
jai prigulint! -gyvenimą. Mer-! 
gilios dabar renkasi senesnius; 
vyrus, kurie yra “apsistoja”, 
žino gerai vyro privalumiiis ir 
kai]> turi ]/aki ei gi utį su paezia. 
Seniau mergina iszlekejo už 
kokio jauno “snarglio” ir tik 
po tia.m atsidarė akys abieju ir 
I»ima.to ikokia padare 'klaida.

Jo inikurimas 'buvo iszkil-;pap;a' gail'osi ir jfezko pels!- ' 
mingas -su kariszka paroda, ku- Sziadien mergina,: vplt

turinti 21 metilu renkasi sau vy- [ Jcjiiai'tiamcintas prainbisza jog 
ra turinti apie 35 metus.—Že- 4,741,003 ne-piliecziu insire- 
nybos tai biznis, tai]) kai]) ir gii-igavo kontinentines? Jung. 
visos kiltos ispdku'laeijos. I 'Valstijose, sulyg parupinimu 

--------r::— ----- I Ateiviu Registravimo Iiistaity- 
Kokis tai Arthurais Spencer,' m.(> 1940 m. Paežiu laiku,

isz New Yoiiko apskellbe buk Departameinlta® 
jis iszrado nauja būda auto
mobiliu kuri gali padirbti ir 
pardavinėti, po tris iszimltivs 
doleriu.—- Vyruczilai, jeigu tai 
teisybe, Itiai visi, neužilgio ga- 
l-esime važinėti ku bambi leis o 
ir Lietu’visžki redaktoriai ga
lės įsaiu nusipirkti bambiliu. 
Tarad'aika ir kurna Bailitruvie- 
ne taipgi ketinta pirkti viena 
toki, aram'abil'iu.

Kas Girdėt
Prezidenltias Roose.veltes pra

dėjo savo įtreezia. terminą kai
po prezidentas Suv. Valstijų 
nes tai yra pirmutinis prezi
dentas Amerikoniszkoje isto
rijoj, kuris pildytu ta ji dihsta 
treežiu kartu, ir tai da pakalei- 
neje.

ribjė 'dalyvavo daugybe karei
viu, ginklubltu tanku ir eroplla- 
nu. Buvo tai ženklas kad Suv. 
Vahsltijos yra pasirengia ant 
klares, jeigu prieito daeitu. Lai
ke savo prakalbos pasakė kad 
Amerika nestos'in kare tik ta
da rtioltu jeigu reikėtų apginti 
savo 'Sizali beit musu kareiviu 
in užmairi netiuns. Jis stengsis 
siunsiti pagihlba Anglijai kiek 
gulima kad užbėgti nepriete
liui kad nesigautu in Amerika 
jeigu Anglija pralaimėtu szia 
kare. Prezidentas yra tos nuo
mones kad užlaikyti cz iiona i s 
laisve žmonių kokia buvo lyg 
sziam laikui ir kad toji laisve 
nebuitu sumindžiota per nevi
donais ‘tosios liuosybes.

BepuMikonai su Demokra
tais liaakesi vienybėje ir prizai 
dėjo nesiskirt ant szaiku tik bū
ti pagialboje prezidentui už- 
lalikyti taja laisve ir kovoti isz 
vien. Lai jam Dievas tame už- 
m'anyme padeda.

Stebeitina kari 'daugėlis žmo
nių! stebėsi isz gamtiskku ste
buklui bet mažai tiki in Dievo 
mlokslus. Tieji mokslineziai 
sako kad netiki in tai, kajie- 
maito. Jie netiki in poteriais sia- 
kydiami kad poterei nieko žmo- 
gui, ineprigialbsti, 'kad hažiny- 
czios žmogui nieko gero nepa- 
dalro ir paltys in bažnyczias ne- 
silanlko nuo mažo vaiko, kada 
juos įtėviai spiria lankytis in. 
bažnyczia.

Žmioneis ąplaiko nuo tikeji- 
ffilo kla in ji indeda ir kožnas 
yra ‘apdovanoitas ■ tuom pagal 
jo tikejim'a. Bažhyczia. duoda 
žmogui palaiminima ir vilti 
aiteities tiems kurie jos jesizko.

' Kokia tai moterėlė, Darata 
Matuiiskiene, isz Yonkers, N. 
Y., įkuria sunkino, pagal jos 
nuomone “užkeikinaias”, už
mokėjo b n rikei Sa l i nai Man- 
duria penkis stinit etilas dole
riu kad ta j i ‘ ‘prakeikimą ” nuo 
jok ■prasž.’ailintu. Sziadien mi- 
siuke Manduria randasi kalėji
me už apgavyste o poniute Da
rata tvirtina 'buk jai pasidarė 
lengviau. — Taip, lengvai like i 
moterėlei pasidarė lengviau ne 
tik arit dvasios bet ir aiit mašz- 
pdles.

««* ATEIVIU 1NS1REG1STKAV0 'fe Sz«&J BZ LIETUVOS
_______ ,, ■■ r.

duUi Direktorius Harrison Siimczia Szirdinga Pa
dėka Laikraszėziams Ir Praszo. Insiregis- ' 
travusiu Ateiviu Praneszti-Adreso- Pa
keitimą -— 75,000 Recytimu<orteliu.

Kasdien Iszsiuncziama —;. Pasztas
- Vis Registruoja Ateivius.-, .

I JESZKOS SKARBO

Kuris Buvo Paslėptas 
80 Metu Adgal Per Re- 

voliucijonierius Ant 
Salos Ispaniola

Žmones Tikrai
Isznyksta

Su užbaigimu’ pradinio ‘atfei-, “rankoms Vuskaitytos” kaip 
įsuiskaitymo, Tclsinguimoi tik greit milijonai, l-puldytu 

ranku pirsztu isz-

Areqliipa, PeHi, Liet. Ameri
ka. — Sziomis dienomis žymus 
I ’eru'vieczia i su pagiaTba kc; i u 

spaudu kori-teliu pasiekė musu turtingu Amerikie ežiu sutvėrė 
Washingtone ofisą. Tikros j k( klTrl jCiSzk(.s ,s]ap.
skaitly neis bus žinomo.- tik su į() s]<arĮ)(); ailf ,saioS Ispaniola. 
masžinu sdskaitymu, 'kada nors Į Išrija tojo skarbo skamba se- 
pavasary. kaneziai:

Direktoiins Ilairison nurodo j Laike revoliucijos Peruje, a- 
. pie 80 metu adgal, būrys revo-

įsipirkti, savo tėvu -szalyje ūkeli, i 
kuriame mane baigt savo am
žių. Taip ir padare. Bet bū
dama dar sziek tiek pajėgi, ji 
pavedė lakeli valdyti savo gįmi- 
naieziui, o pati pasiliko Szvei- 
carijoje, kur toliau dirbo, no
rėdama dar sziek tiek užsidirb
ti ir susitaupyti pinigu.
Lieimva apėmus Bolszcvikams 
ir pradėjus vykdyti žemes per
maina, jau nebe jauna tarnaite 
grižo Lietuvon, nes prisibijojo, 
kad jos sunkiai insigyto ūkelio 
neiszdatintc'. Jos baime, deja, 
pasitvirtino,. Giminaitis val
dės jos ūkeli, atsisakė jai žeme 
atiduoti,'O Bolszevikiszka že
mes ūkio komisija iszaiszkino, 
kad Itarnaite žemes pati nedir- 
bainti. tad žeme isz jos turinti 
Imti atimta.

Dabar senyva, tarnaite visa 
savo amželi sunkiai dirbusi ir 
dėjusi skatiką, prie -skatiko pa
siliko be. nieko! Koks likimas ja 
laukia Sovietu, Lietuvoj nesun
ku pasakyti. O tai tik viena-s 

prie 
Bol-

Jau nesykii buvo raszyta kad 
Lietuvoje siauezia. baisus B-ol- 
szeviku. pasielgimai kad nakiti- 
mis žmonee isznykšita isz sa
vo namu ir apie ju likimą jau 
niekas daugiau žinių negauna.

Kada tik tokia žinia laisvoj 
musu spaudoj pasirodo, Mask
vos agentai isz “Laisves” ir 
p“ Vilnies” pastogių to.-oj prade
da rėkti, kad tai esąs “Sineto- 
nininku melas,” “Naujos tvar
kos szmeižirnas ” irt. t.

Isz tikrųjų “Laisves” ir 
“Vilnies” Bolszevikai Imtys 
meluoja szitaip raszydami.

Kad spauda raszo teisybe, 
kad žmones Lietuvoje isztikru- 
ju naktimis yra aresztuojami. ir 
be jokios žinios iszny'kszta, tai 
aiszkiai parodo isz Lietuvos 
gražinami Amerikiecziu laisz-

pnaszo visu 
ateiviu ir pabėgėliu vaiku, ne- jog konl inentinese Juip 
sulaukusiu 14m. amžiaus — to- tijose net deszimts valstijų pri-1 liueijOnieriu apipleszo kelioli- 
kiu yra apie 30,000 szioje sza- 
lyje — kaip tik suilauiks 14 m. 
amžiaus aismeniiskkai. 1 nuvykit i 
in registravimo'viėlia ir ten. u.ž- 
siiregisitiruoiti.

Teisingumo Departamentas 
pąkiaiToja visiems ins'iregisljra- 
vu'sieims ateiviams, kurie yra 
pastovus gyventojai, praneisz- 
ti. “Immigration a'nd Naturali
zation Service, Washington, D. 
C.” save adreso paikcitima in 
penkias dienias po pa.keitimiii, 
Už n epiraneszi ma aid r eso j jakei- 
timo bins baudžiami, pinigine 
bausme, kalėjimo, ar abiems 
bausmėms. Ateiviai, kurie lai
kinai. a])siisit'oja szioje szalyje 
turi pranesati savo adresu ka,s 
tris menesius .ar pakeicziia ar 
nepiakeiczia. Žinokite, jog tam 
tiksliu! galima gauti tam tikras 
Blankas 'kiekviename ])tiszle. 

Diskusulcdamas skaiicZius 
ateiviu, kurie prisilaikydiami 
prie insl.iaitymo insiregistraivb, 
Kairi G. Hariūson, Registnavi- 
mlo Direktorius nurodo, jog 
pirmiau® buvo aptitaitliubja- 
mla, j'og szioje szalyje buvo tik 
3,600,000 ateiviu, bet registra
vimais ateiviu per 1,141,971 
virszija ‘tas pirmais skaitlynes 
ir toliauis, jog tos skailihmes 
neinima užsiregistravimus ku- 
riuos siunezila mums musu in- 
vairus konisuliniai afišai kito
se sizalyse, miei neinima ateivius 
jūreivius, kuriu užsiregisltravi- 
mas kasmet atnaujintais priesz 
ju 'apleidžiant laiva, n'ei nein- 

has isz tokiu mokytu sako kaid 1ąržsiregistravimus isz Alials- 
motierels isziur yra auluotois- nesĮ Hawaii, Puerto Rico ir 

Virgin ’Islands. “Isz visto neit 
4,912,817 ateiviu užsiregistra
vo.

“Ne sunku paaiszkinti ta 
pervirszi isz 1,141,971,” sako 
p. Harrison. “Pirmoj vietoj, 
tos skaitlynes buvo vokuoja
mos niuo 1930 m.j.cenzos, todėl, 
jog 1940 m., cenzos skaitlynes 
nebuvo gatavos. Antroj vietoj, 
jokiu bildu nebuvo galima su
žinoti kiek nelegaliai 'atvyku
siu ateiviu buvo szioje Sizalyje. 
Treczioj vietoj, szitas nepilie- 
cziu suskaitymas isžvystb'tei
sybe, jog tukstaneziai asmenų, 
kurie per ilga laika skaitė save 
piliėcziais, rado, atsargaus per
žiūrėjimo, jog jie ir ju levai 
niekad neužbaigė reikalingus 
pilietybės reikalus. Buvo ir 
tukstaneziai kitu, apie kuriu 
stovi buvo abejojimu, ir, kurie 
sekdami musu patarimus, '•už
siregistravo kad tik ateityje 
iszvengus visokius nesusiprati-; 
mus ir varga, jiems buvo leng- 
viaus užlaikyti sztos szaliės in- 
statymus,

“Musu visos dabartinos 
vskaitiynos,” sako p. Marrison, 
“ turi bu t skaitomos kaipo pra
dines skaitlynes. Jos buvo

Ana diena aplaikeme iaisz- 
keli nuo Banio Pilozopo kuris 
mums ra'szo apie merginas se- 
kamiczHaii:

“Kožna mergina turi du 
skarbus: patogumą ir enaiiia. 
Abudu yra didžiausiais skar- 
bais kokius mergina gali turė
ti beit jeigu norite imamo rodos 
paklausy ti tai “aidUnker” ant 
maltos o rūpinkitės daugiau 
apie patogumu neis kožniais vy
ras tai yra Itokiis sutvėrimas 
kad tiki tiktai i.n tai, ka mato 
savo akimi bet c natos jis ne
mato, kad ir dvi poras akul'o- 
riu užsidėtu ant nosies o jeigu 
mergina yra patogi .'tai bėgs 
paškui ja kaip, naprilyginant, 
mušte ant meiszlo ir biznis už
baigtais. O kas kisziasi apie 
ėnata, vėl, tai moterėlės nerei
kia apie-tlai mokyti.”

Ar sutinkate su jo nuomo
ne ;

Mokyti profesoriai, kurie vis 
knisa po knygas ir kiltokiuis sc- 
noviszkus rasztus, dabar svar
sto ar 'aniuotlai danguje yra 
tikrai merginos ar vyrai? Vie-

neturi barzdų ne Ūsu o artfebai 
labai mylisi in mclteres todėl 
jas malravoja kaip aniuolus. 
Kilti velia įtvirtina kati aniuolai 
ne yra ne vyrisžkos ne mote- 
riszkos lyties ir an!t to toji fi- 
loZof i ja užsi baigia.

Najorkinei daraktoriai pu'b- 
likifniu mokyklų inneis’ze pra- 
szyma pas supredenta moikyk- 
Ihi miesto, idant taisai investu 
in. mokyklas skyrių mandagu
mo, kad •sitludentai mokytųsi

“Laike pakajauis reikia pri- 
sirengt'i. ant kares.’’

Tojo pric'žoid'žio laikosi SuvJ kaip- turi ipasielginet su Scn.eis- 
Valstijols įkurtos nors palengvanems ypaltomls ir 'levais ir kai.]) 

duoti. pag'U'Odtone ženklyviau- 
sioms yplat-ms, kur paguodone 
tikrai įpriguli.

Jau didelis laikas idant mo
kyklose mokytu paguod-ones' o 

dirbti dlideliuis eroplanuis del!ypatingai del tėvu nes sziadien 
bombardavimo kariszku laivui vai kai mažai žino apie mlanda- 
nuo paknalsziczau Tieji eropl'a-iguma -savo gimdytojams ir se- 
nlaii paiskandyls nors ir didžiau- ■ nešiniems žmoniems kuriuos 
sius nevidonu laivus. Kožnas jie vadina pirmutinei® vardais 
iisz ju badai turi po 10 tukstaiii-! nors žmogus ir turi 70 metu, 

kiu vardu.

įbdt tikrai ginkluojasi ant ma
riu, žemes ir ore, apsaugodami 
savo paktfaiszczius mariu nuo 
Užpuolimo netikėto nevidono.

Prieik 'tam valdžia baigia

ežiu išvarų bombų. Ant tokiu tki vadinla “D’/.iimu” ar kito- 
oriniu mastinu valdžia ketina 
iszduoti milijonus doleriu.

Sziadien apsivedimas yna 
kaip ir Adai kitokį bizniei — 
meile isz ženybu dingo.

— Sudegimas Amerikoiuisz- 
ku tvartu ir kluonu padaro ble- 

Įdes kas minuta ant G0 doleriu.

state daugiau kaip 82 procentą 
visu užsiregistravusiu ateiviu. 
Tos valstijos yra:

Cal i f o rn i a—526,937 
Pennsylvania—361,475 
M a ssa cli use tis—356,028 
Illinois—319,385 
'Michigan 290,730

Texas—204,450
Ohio—0 96,214
Direktorius ima szita progą 

tarti jo szindingiansia padėka 
svetimu kalbu laikraszėziams, 
kurie pagelbėjo sa programa.

“Nėra, reikalo man nurodyti, 

jog jeigu laikraszcziai nebutu 
davė mums 100 procentą, tuks- 
taneziai ir tukistancžiai ateiviu 
pas ii ik t u i n s t a tymui a 11 žy toj a i, 
vientik del to, jog nežinojo kas 
nuo j u buvo reikalaujama. 
Acziu laikraszėziams už atkar
tot ina atspauzdinima mūsų 
straipsniu, pilną!, tikiu, jog tak 
sumažino skaitliu Besiregistra
vusiu iki minimumo. ’ ’

Direktoriiu'š Harrison kreipia 
aitydia, in teisinga, apreiszkima, 
jog paisižtai vis priima užsire
gistravimus. “Neturime ma
nyti, jog tai yra pratesimas už
siregistravimo laiko,” jis sako. 
“Mes tik pavėliname pasztams 
imti registra vimus'su paaiszki- 
nimais kodėl užsiregistravimas 
buvo trukdytas. Daugumoj at
sitikimu pasibiszlkinimai rodo, 
jog del geriausiu priežjašeziu 
ateiviams nebuvo galima ank- 
szcziaus užsiregistruoti. Pav., 
nepaisant musu geriausiu pas
tangų, daug asmenų, kurie pil
nai tikėjo tapti piliėcziais 
priesz Gifeodžio (Dec.) 26 d., 
vistiek ’ šeke patarimus kitu 
žmonių, kurie jiems-patarė, jog 
nereikia registruotis. Apgai
lestaujame, jog tie ateiviai se- 
ke tuos patai’imuis, nes dabar 
jie pavojnn stato ju pilietybe.

Galu gale, įpraneszta, jog 
Ateiviu Registravimo Skyrius 
pasžtu ■iszsiimiczia net 75,000 
užsiregistravimo: recHiniu-kor- 
teliu kasdien. Iki Sausio (Jau.) 
11 d., 2,297,234 buvo iszsiunsita 
isz Washington, D. C. Tikime, 
jog iki Vasario (Feb). 15-ta d. 
szita. programų dalis bus už
baigta.

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

| ka puikiu bažnycziu nuo viso- 
. kilu brangenybių, indu ir dei- 
imantų, kaipo ir daugeli tenai- 
tiniu, turtingu ūkininku irta 
viską paslėpė ant salos Ispanio- 
la.

Tula diena. Amerikonas Bert 
Gorman, 1929 mete, eidama® 
ulyczia mieste Adelaide, Aus
tralijoj, davė kelis centus .se
nam ubagui kuris jo melde 
kad jam duotu savo adresu ir 
pravarde. Po kokiam tai . lai- 

. kui Gorman’as likos ipašzauk- 
tas in vietiniu ligonbute, kad 
atlankyti koki tai sena ubagu, 
kiuris geidžia, jam inteiklt, kokia 
tai slaptybia. Ubagas jam pa
šales apie paslėgta skarba ir 
buk jisai, yra paskutinis isz tų
jų plesziku, kitirie apiplešzė 
bažnyczias ii' ūkininkus, pa
slėpta tani, .salos o kad jau jo 
paskutine valanda įprisiartina, 
paveda jam slaptybia kur tasai 
skarbas randasi užkastas.

Lyg 'sziarn laikui surado ke
lis brangius k i e likus, bet viso 
skar'bo da nesurado. Tam tiks
le susitvėrė kompanija kuri 

' jesizkos toliaus likusiu bran
genybių, kuriu verte ubagas 

, apskaitė ant keliu milijonu do
leriu. Butu jisai pats jeszko- 
jas turto, bet neturėjo pinigu ir 
nedryso sugryžti in tevynia ju 
jeszkoti.

14 Užmuszti ■
Eksplozijoj Dinamito

- London. — Keturiolika dar
bininku likos užmuszti ir dau
gelis sužeisti eksplozijoj dirb
tuvėje amunicijos, Szk eiti joje. 
Valdžia pradėjo tyrinėti prie
žastį. eksplozijos nes mano kad 
tai 'darbas sznipu.

— O kaip reikia dideles isz-' 
mintiės idant Imti, visados ge
nam.

- — Juom labiau pats save 
myli, tuom esi didesniu nevi
donu del saves.

— Geriau yra sauja žirniu į 
prie dorybes, ue kaip begiedos J 

i ir mėsa prie piktybės. I
i į

— Lupos . uždarytos, o į 
akys' ir ausys atvertos, yra. aut j 
svieto daug vertos. Į j

— Turėki e szirdi czysta ir E 
tikėjimą tvirta o turėsi svie-.g 
te priėmimą gera. .

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MA H ANO Y CITY, PA.

isz daugelio pavyzdžiu, 
kokiu baisybių privedė 
szeviku betvarke.

KOMUNISTAI PAĖ
MĖ LIETUVOS ŽMO

NIŲ .TURTU

.— Raisz-om fiis .popiciros., 
yra padirbama, išž skudurkr, 
popieros fabrikantai iszdirba 
po 350 svaru kas minuta. '

kuri

Už 235,000,000 Litu
Isz paskelbtu urediszknj da

viniu matyti, kad Sovietu Lie
tuvos valdžia nusavino 1,138 
prekybos inmones. Jose buvo 
rasta prekių už 166 milionus li
tu, grynaikpinigais ir vertybes 
popieriais; 32 milionu litu ir ih- 
vaiiraus kito turto ar vertybių 
35 milionus litu. Viso Komunis
tai paėmė turto už 235 milionus 
litu.

Kaip Nuskriaudė Szita
Sena Darbininke

Sztai višiszkai tikras pavyz
dys, ihrodlais prie kokiu dangun 
'szaukianeziu neteisybių atvejo 
Lietuvos Bcil'S'zeyik.u indomus 
mokinimas. Del suprantamu 
priežascziu, aiszku, negalime 
minėti pavardžių.

Dar nuo prie'szpašaulinio'ka
ro laiku kažin ’kai'ip Szvei.cari- 
jon atsidūrė Lietuvaite, ku
ri ežia dirbo kaipo tarnaite. Bū
dama tampi, ji per daugiau 
kaip dvides'zimtspenkis metus 
sunkaus tarnaites darbo susi
taupė keliolika tukstaneziu 
Tranku. Senatvei užsimanė nu-

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibud’inimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris
tupo. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios. Pagal senoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristuso, 
10c. Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, 10c. Gromata arba 
Muk a musu i sz ganyto j auš Je
zuso Kri siusto, 5c. Tretininkių 
Seraphiszkas Officium, 10c. 
Novena Stebuklingo Medali ko 
Dievo Alotino Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
cziausiosios Panos Mari jos, 10 c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Nuzneras 78
S2O W. Centre St. Mahanoy City

SKAITYKITE “SAULE”VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams -J 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;
Dalęjdus ;

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu
Parsiduodasį Po $1.50

DABAR, TIKTAI $100

“SAULE” Mahanoy City, Penna
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Kaip Nedrąsus Franas 
Apreiszke Savo Meile 

Veronikai
Franas buvo -sūnum gaspa- 

doriaus. Nuo pat užgimimo bu
vo jis per sukiojamas nelaimiu. 
Gimė jis 29 diena Vasario, 'to
dėl, kada kiti vaikai a.pvaiksz- 
tinejo -savo gimimo dienos su
kaktuves kožna meta, jis ap- 
vaik'sztinejo savo tik karta in 
keturis metus. O kad kunigas 
jam pasakė jog gali szvensti 
savo varduves įkas meta, lodei 
Franukas laja diena pasijuto 
jog jis paseno viena meta dau
giau.

Da-vaiku būdamas, atsiženk- 
■lin,o jis nepaprasta sarmata, 
slėpėsi nuolatos Už mo'tiniszko 
žiursto o kada jo ka toki už
klausta, neturėjo drąsos atsa
kyti ant užklausymo. Jeigu 
ateidavo kokis įsveczias pas tę
va, 'tai bėgdavo in. kluoną ir . 
neifizeidavo isz jo 'pakol sve- 
czias neapleido grinezios.

Prieik tam buvo labai nepa
rankus ir nekarta padarydavo 
motinai daug 'Medes, už ka ap- 
ląikydaivo -nemažai kumszcziu 
per kupra.

Jo. nddrasumas vietoje susi
mažini su metais, tai da dau
giau augdavo. Bijojo nuolatos 
paits nežinojo ko, net savo loc- 
no -šzeszelio bijojo.

Jam vienmeezei vaikai pra
minė ji “dudiiku” arba 
“minksztu kiausziniu’’ su ku
ri Uom reikėjo labai, atsargiai 
apsieiti idant ji nesūkult nes 
vos ji dalypstejo tai tuojaus 
a ps i veikdavo.

Visa szeimyna jo labai sar- 
matinosi, daugiau ne kaip jis 
pats saves,.u orint s neturėjo ko 
nes buvo doras vaikinas ir nie
kam nelindo in akis. Jo veidas 
nuolatos parausdavo isz ma
žiausios sarmatos.

Daugiausia nesmagumo nu- 
kenisdavo jeigu ji motina su 
reikalu nUsiuns'davo pas kai
mynus, arba su kokiu už'klau- 
symu lai užmirszdavo ko atė
jo. Kada duris atidarydavo ir 
užklausta jo ka nori ir ko atė
jo, tai negalėjo atsakyti ir bėg
davo namon.

Taip augo jis pas tėvus pa
kol daejo lyg 24 metu. Ant gi
liuko neeme ji in vaiska, no
rints buvo drūtas vaikinas bet 
netinkamas o virszin-inkas kal
bėjo jog jam iszirdis trukiu isz 
baimes jeigu iszgirstu szovima 
armioftoS. Darba savo atlikda
vo gerai ir priderenezei o tėvas 
ji labai girdavo jog turi didele 
pagiailba gaspadorystejo.

Šatai Franui atsitiko nelai
me — insimylejo jis in mer
ginai.

Kaime gyveno patogi mer
gaitė-, duktė įgaspadoriaus var
du Veronika o kad buvo tur
tinga, daug jaunikiu geide ja 
turėti už paezia bet ji visiems 
atsake .savo szirdelc. Kiek 'kar
tu eidama pro Įauga Franuko, 
szirdis jam plakdavo kaip kal- 
vinis kūjis — isz baimes. Kaip
gi jis gales prisl’arlinti prie 
mylimos mergaites?

Nekarta eidavo ant kelio 
arba priesz jos grinezia kad 
tik prakalbėti koki žodeli su 
ja bet kada-surikdavo ja viena, 
'žodžiai susltojo jam gerklėje ir 
aiedryso prakalbėt ne žodelio. 
Tiktai su akimis žiurėjo ant 
jos maloniai, rodos kai beda- 
mas jog ja myli.

Mergaite jaute tai gana ge-

kei nusiszypsojo aut jo nes vai
kinas ‘buvo gražus ir turėjo ge
ra. varda visam kaime, bet ne- 
iszpUole jai, kaipo gerai isz- 
auikletai mergaitei idant pirma 
in ji prakalbėti.

Žinojo Franas jog jo myli
ma. prig- 
ngtinio koro ir ji lankei eidavo 
ant mokslo giedojimo -su ki
toms merginoms. Kaita nuta
rė pasinaudoti isz tos progos 
ir nuvesti ja namo isz mokslo.

Lauke jis jos aut kelio po 
medžiu o kada ji ėjo pro ji, jis

įgulėjo prie vietinio baž-fj

' del juokėsi, paslapta.
i Vaikinas vėla, atgavės kiek
' drąsumo, atsiliepė:

•— Dabar ar niekad ! — pa- 
mislino Sau ir pradėjo velia, — 
Veronika, atėjau. . .

— Matau kad atėjai, — per
trauke jam neramiai.

Franas vela nedrysO- kalbeli. I 
— 'Su ta ja mergina sunku susi
kalbėti, — pamislino sau.

— Atėjau, atėjau.... kad. . . 
kad...

— Idant nieko nekalbėti, — 
■nusijuokė m c r g i na.

— Nesijuok isz manes, — 
atsiliepe užpykęs, — atėjau pas 
tave... kad... paklausti...

— Del Dievo szvento, kodėl 
nekalbi drąsiau, — idant ma-Į 
nes paklausti ar busiu tavo pa-

— Taip, taip, teisybe, — pa
antrino nudžiugęs, — 'taip, at
minei Veroniuk. O ka tu misli- 
ni apie tai?

— Na, jau asz ant to sutin
ku, eikime pas tėvus ant palai
minimo.

Ir atsitiko ant galo tas, apie 
ka Franas maustė per visa me
ta ir nesziojo szirdije, — isz- 
re.isz.ke savo meile 'savo myli
mai merginai. Jeigu jam Vero
nika tame nebūtu prigialbejus 
tai Franas gal ir sziadien 'butu 
jaunikiu.

Ln. puse meto po tam, Franas 
nuvede Veronika prie alto
riaus. Bet -savo sarmatos nega
lėjo pamesti, n orint s kaipo pa- 
cziuotas žmogus neturėjo ko 
sarmatytis.

Mieli skaitytojai, Franas 
pasidarė da nedrąsesniu. Pati 
turėjo visame pirma, žodi; vi
sados kalbėjo už ji o net ji atli
kinėjo visokius reikalus o jis 
laikėsi visados žiurstelio savo 
paežiui e-s.

Da ir sziadien turime užtek
tinai tokiu nedrąsiu Fraiiuku 
kurie panasziai elgesį kaip mu
su Franu-kas 
me.

— Veronika?
«—- Ko nori nuo manes ? — už

klausė mergina nedrasei.
— Veronika, — paantrino 

jis nedrąsiu balsu, jausda- 
mas jog jam veidas užsidegė 
kai]) burokas.

— Na, kalbėk -drasei! — pri- 
spyrinejo mergina meiliai.

— As-z... aisz noreeziau eiti 
namo — vos isztare Franukas 
persigandęs.

— Na lai eikie -sau! — asz 
tau neperszkadijii!

— Bet... asz norėjau... tai 
yra, asz norėjau eiti su tavim 
namo... — ir persigandęs tuo- 
mi ka pasakė, nuėjo pats, pa
likdamas besijuokianezia mer
gina ant vietos.. .

Pirmutinis iszbandymas ap- 
reiszkimo savo meiles nepasi- 
seke Franui. Niekam nepasake 
apie skaukma szirdies 'koki tu
rėjo o kito neprasze in pagial- 
ba nes neturėjo ant. tiek drąsos. 
Ka ežia daryt? — reikėjo lauk
ti kitdkiois progos...

Metas ])raslinko, tėvas Pra
no mirė palikdamas jam maža 
gaspadorysta be jokiu skolų. 
Franas geide ap-sivesti bet- jo 
pati turėjo ’būti tiktai pana Ve
ronika. Įteikėjo jai. iiszrelkszti 
savo meile bet kokiu budu?

Tula szvenitadieni apsirėdė 
in szventiadieni-nius -drabužius 
ir nuėjo pas Veronika. Ant gi
liuko -sutiko ja viena daržely
je-

Pagarbinęs Poną Dieva ir 
pe-rsižegnojias aut drąsos, rodos 
lengviau jam pasidarė ant szir
dies o kad tureli daugiau drą
sos, pradėjo kalbėti pirma:

— Graži diena sziadien, — 
isZ/fare laikydamas ranka ant 
szirdies idant jam isz meiles ir 
baimes nesiitrlik-tu.

— Taip, —- atsake mergaite 
trumpai.

— Bet sziadien vešu, — tese 
ftoliaus, truputi insidrasines.

— Karšatis? — vela atsilie
pe susimaiszes; ar ne taip, taip 
karszta, labai karszta.

— Daugiau kaip vakar, — 
atsake.

— Taip, daugiau kaip vakar, 
— paantrino, szluoStydam-as 
prakalta nuo kaklo.

— Bet man nekarszta, — at
sake Veronika.

Franas užsimanste ir užside
gė ir užmirszo ko atėjo pas 
mergina. Tylėjo abudu.

— Ka mojtina veikia? — 
klausė ant galo mergina..

— Dievui dėkui, sveika.
— O bobute ka veikia ?
— Liepe tave pasveikint.
— O brolei, sesers ir -dėdie

ne Urszu'le? — užklausė to- 
liaus.

— Dievui dėkui, visi sveiki.
Vela tylėjo abudu koki lai-

■ ka. Mergina dasiprato kokiam . . „
rai ka-s jo szirdije dėjosi. Tan- tikslui atėjo pas ja Franas to-' Skaitykite Saule

Dėl Dievo, o j, oj, o j, 
Kas 'dedasi 'toj Indianoj, 

Baisi naujiena, 
(«:vi1 sudrebėti ne viena, 

Kokis tai įsUejim'asTmvo, 
Ant kurio daugybe pribuvo, 

Bobeles su vyrais, 
Mergos -su jauni keis.

Ir pribuvo kuopa giminiu, 
Szvogeriu ir seserų, 
Vietota jiau-na mcitere, 

Su szvogeriu susitvėrė, 
Norėjo vyreli sumusati, 
Ar kaip sako užskusti, 
Szoko kelios gimines, 

Parmete mbtere ant žemes, 
Su kojom balsei suspardė, 

Neit ir sziLkine drėtee suardė, 
Jn skutuls, tik pusnuoge liko, 

Ir naklije. namo parvyko. 
Da ir maža kūdiki turėjo, 
Kad biedtniulke vos namo 

parėjo.
Ar Itiai 'žmones taip daro, 

Ar ant įsipnės-nio taip užsivaro ?
Toji biėdinioke perkeli,t ėjo, 

O bet -skusti nenorėjo, 
Gal butu prova 'laimėjus, 

Užpuolus' iii džela padėjus, 
Tai ka guzule padare, 

Vos mo'terės gyvastį n'eiszvare.
* * *

Szitokis progresais, 
Tai rūteles ne kas, 

Illi notjauls gul j ėr n i j oje.

UZ-

-sziame apraszy-
—F.B.

Mokėjo Grajyt

—■ Ar tu brolau moki gray t 
ant fart apijono ?

— Ne. Syki tiktai ant far- 
tapijono grajinau.

— Kaip tai,'syki?
— Va tai taip buvo: Nebu

vo stalelio, tai grajinom ant 
fantapijo.no isz kazyru.

F. W. Bludis, isz Donorą, Pa. 
— Prisiuncziiu tamistoins už
mokesti už “Saule“ ant viso 
meto o taip-gi turiu, iszrei-kszti 
kad aisz labai myliu skaityti 
“Saule“ kurioje talpinasi vi
sokį smagus skaityčiai. Tu
riu taipgi pran-ėiszti, kad pas 
mus Lietuvei gyvena brolisz- 
kai ir malszei, lodei nereikalin
ga kurna Baltruviene su kurnu 
Taradai-ka. Isztariu didele dė
ka už laikraszti, kuriam randu 
linksmu pasiskaitymu ir nau
dingu patarimu ir prasargn.

Apyg'ardojė vienoje, 
Bobeles randasi kelfliirios, 

Kurios -saVo vyrius ima už 
ket-ėros, 

Vai vargsza'i, tieji vyrai, 
Kiad nemoka gerai, 
Bobeliu suvaldyti,

Kaili gerai aitbubnyti,
Tai ned'arytu juoku, 
Nekib-tu prie kitu.

NemOkUt-e vyrai, bobų su
valdyti,

Nuo pradžios nereikia valia 
duoti,

I’erkiit-e, kaili prisiminia. 
In -kudl'as pirsztus invyni-oja,

Kitokios rodos nėra, 
Jeigu boba ne yTa szczyra.

Ohajuje vieniam pleišto. 
lUžitikau 20 merginti aibtoczie,

Tarp 't'Uju yra visokiu, 
Apsiikudlojulsiu ir 1<iltėkiu, 
Ketino ikol'e'kta padaryt,
Pora -doileruku -sudėti, 
Man kendžiu nupirkti.

Mat nori mane papirkti,
Kad ju nokolioczia, 

Su ikoczelu nėkoezioezia.
Mat, mergeles, nieko nebus,

Papulsite in maino ntoguis,
Su kendem mane neštailai- 

kysiite,
Da. labiau1 siau pabadysite,

Asz danltu neturiu, 
Tai ir kendžiu neinkandu. 
Tai ir guld bai szirdeleis,
Mano patogios rūteles.

Mažiau Bus Darbo
Mažas Brahuk a s k al b a-in-mo ti
na:

—■ Mamyte, kaip asz už 
augsiu, tai užaugysiu sau barz
da.

—• Del ko? Kanalai?
nereikes—• Tada man 

prausti visa veidą.

ir priima, tai laiko kaip szuni;' 
. nežiūri, kad jam butu gerai,1 

I NESIGAILI PINIGU padaro viską taip, kad bilė tik J 
—------ ■ j atmesta. O jie ir tiek moka už

Vaiksztiueja po asla senber-1 buhla, 'kaip asz. Bet kada pasi-1 
t-—„ gitas toks, kaip asz, tai'

tokius SZviesuolius, žiūrėk, ir 
varo lauk isz burdo. O kiek ant 
tokiu iszranda visokiu prieka
biu mus mis-iu-kes, tosios geros 
gaspadines? Arba ir patys 
burdingbosiai ? Ka asz, arba 
kitas teks geras bode padaro, 
tai vis ant ju beda numeta!' 
Net. juokai, koki jie nelaimin
gi! Jeigu katras nesusirau-kes 
pažiuręs in gaspadine, tai. ka-j 
da iszeis nuo burdo, bus' ap-i 
szauktas paleistuviu. O mes, 
tai kartais ir matant bur-ditig- 
bosiui galime pabtteziuot jo 
mišiųke ir vis gerai ir gana.

Ka ežia! Ant ju sako kad jie 
visokius negerumus padaro. 
Jie nevalyvi, ju net kojos, sa
ko, pasmirdusios!

Viską ant ju surokuot, tai ne 
su mano galva; ta gali padaryt 
tik ga-spadines galva. .. Asz 
žinau tik, kad tas laimingas, 
kas nesigaili, pinigu o kas gai- 
lesi tai tas nelaimingas ir nie
kam nevertas, niekas jo nemy
li!. .

Pažiūrėkit, kad ir in mane, 
kai]) asz gerai iszrodau o del 
ko? Del to, kad laimingas, kad 
nesigailiu pinigu. Kiek kartu 
as-z pareinu girtas, kad ne pa
stove! negailiu; daužausi, rė
kauju, virstu, keliu, — vis ge
rai. Da paiti gUspadine kartais 
prikelia, nuo grindų. Lova, kur 
guliu, tai toj vietoj kartais bu
vo perdem perszlapus... Arba 
da ir kitaip atsitinka. . . O kas 
man? Kad ir kartais jaueziu, 
kas darosi, bet taip 'tingiu kel
tis o ežia taip sžilita... smagu... 
O ka gaspadine veiks? — pa- 
misliju ir vali! Isz burdo už 
tai manės nevarys. Tik kai-ka- 
da. pasako: “Džiovai, užfun- 
dyk nes -daug darbo buvo- prie 
lovos ir kelnių“... O kai asz ne
sigailiu užfundyt tai ir vėl gas
padine -su burdingbosiu mane 
taip myli, kad nu!

LAIMINGAS KAS

nis (senas singelis), truputi 
užsigėręs raudon-nosis, apsi- 
trynusiomis drapanomis, ne
valytu apsiavimu. Pradeda

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,

kalbėti:

* * k
szneka ir -sznėka: — 

czedyk pinigus, tai busi lai
mingas1.. Kvailiai ! Asz sakiau ir 
sakysiu kad ta-s laimingas kas 
nesigai li pinigu. O ypacz Ame- 
r'ike. Ak, ežia visikas už pi-nigus 
darosi. Tik pažiūrėkit, mel
džiami.

Kol esi jaunas ir nevedės 
singelis tai jau rodos kad ir 
esi laimingais- ne-s- mažai kas 'Hi
pi. Tik sziai dienai. Bet dėlto 
ne kožnas o (tik tie, kurie nfeši- 
gaili pinigu. Jos, asz tau -saky
siu: ješ! jeigu nesigaili pinigu 
tai esi mylimas nuo visu misiu- 
kiu gaspadiniu. Ka ežia, ne tik 
gaspadine-s myli bet ir mister 
burdingbosiai tau geri, kad ne
sigaili užfundyt, baezkele, ki
ta. Tada tu esi ponu bur-ding- 
bosiu ūžti keltas ir m rsiu ke tau 
gera, kad nu! (Juokiasi).

— Tu burdingierius o esi 
sau antru burdingbosiu! Gas1- 
padine ne tik gerai apžiūri bet 
kartais da aprūpina ir kitais 
reikalais... Žmogus jautiesi 
visu kuo užgianėdinta-s, laimin
gas.

f) merginos... (Juokiasi)— 
jos ir tokius myli kurie nesigai
li pinigu. Žinai ir joms geriau 
su tokeis draugauti nes “ežiu- 
gntno,“ tai visados joms už
teks. O jeigu kada' sžirdele pa
nori kokio gerymuko — sal
daus a-r -kartaus, tai tik joms 
reikia paminėti, arba ir ne, — 
nės ir taip pataikysi jomis in 
norą. (Pasididžiiiodamas):

— Na, ir ka? Žiūrėk, kaip 
esi gerbiamas, koki gera var
dą turi!

O jeigu kada nori su mergi
noms pasiva'ik-szcziolt'i, tai 
vaikszezioji kiek nori... Jeigu 
da katra nenorėtu arba nemy
lėtu, tai tik -reikia nueiti in na- 
m-us o nUsineszt buteli degtines 
a r -d in erke alaus užfundyt — 
daug 'nereikia, įtik taip viena 
karta, antra, — na, ir bežiū
rint, merginos tėvai atiduoda 
dukterį tau ant valios. Da ir 
pripratina, jeigu katra nenori 
su -tavim užsidėt. Gauna, in kai
li ir tai ii pripranta.

O koks gerumas tu karezem- 
niii-ku -sėnam krajuje, arba 
Amerikoj tu saliunfeziku! Jie 
gėriaulsi tau draugai, tik gerk, 
nesigailėk pinigu. 0 vela, kiek 
asz turiu draugu kurie su ma
nim kartu vaiksziczioja ir koki 
jie geri! Ypacz po pedei.

Kaip jautiesi laimingu, sun
ku ir iszpasakoti.

Bet kai-kada neužtenka ki- 
szeniuj. . . Bet tai niekis. Sun
kiau padirbu, mažiau baliones 
valgau ir užtenka.

Bet kas gali ta laime apro- 
kuofi? Nieks! Da koks pusgal
vis sako: “Aps'zvietiine lai
me“. Beik szviėstis, reik eze- 
dyt pinigus, tai girdi, didžiau
sia 'laime, (kareziai nusiszyp- 
so). — Lai-me! Tai asz pasa
kysiu -apie ta ju laime.

Kur ta ju laime? Asz nema
tau. Jie tik nelaime turi tam 
savo apszvietimė ir kad gnile- 
si pinigu. Žiūrėkit, ponios gas- 
padines ju visai nemyli, bur- 
dingbosiai jiems ir ne toki'ge
ri. Ju net, ant burdo kartais ne
laiko. Ir da štoko, kad laimin- 

'gi! Kvailiai ir gana. Jeigu kur

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
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gAPNOBIUfl
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - 5įi coliu plocxie8

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

Preke Tiktai - $1.60
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Geras Patarimas
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— Poniute davė man pata
rimą kad pletmai isz s-kalbimo 
dings jeigu iiszskalbsiu nak- 
czia.
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— Na ir ka, ar dingo ?
— Taip. Dingo drauge 

skalbimu.
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Nauja Malda-Knyge
“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 5x/2 
coliu didumas; 592 puslapiu, 
la.

Preke, $2.50
SAULE PUBLISHING CO., 
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MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausia Ambulance “N* 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- SS 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio || 
Grabu. Laidoja nu- |Į 
mirelius pagal naujau- 11 
šia mada ir mokslą. || 

Turiu pagialbininke E 
moterems. Prieinamos . 
prekes. aim

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

Bell Telefonas 14S 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-3

Neužmirszkite-Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULĖ” kurie apie tai dž- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I

fantapijo.no


1 ' S 'A U L E ” MAHAN O Y CITY, PA. ’
i

‘tavoje; viena ataka ir pusbro
li Feliksą Sliilinka, isz Ham
tramck, Mieli. Laidotuves aitsi-

mo Torringffcone.
A. P. Kriikscziuiias, 

(tam. Apskr. Organizatorius.

-— Helena Matulaitis ran
dasi Locust Mountain ligon- 
bultieje ant gydymo.

—• Musu gerai žinomas detn- 
tistas daiktaras J. F. Banavi- 
cziu'S atlaike garbe būdamas 
iszrtakta pirmininku Schuyl
kill pavieto dentistu drauga
vęs. Musu daktaras ant to už
sitarnavo nes yra specialistu 
savo profesijoj.

—• Lltarninko diena laike 
įpiet kilo ugnis 200 bloke ant 
East Mahamoy uty., kuri pra
sidėjo vieniam isz tenaitiniu 
namu isz priežasties užsidegi
mo 'kamino. Keturios szeimy- 
nois iszdege ir panesze dideles 
Medes nuo durnu ir vandens. 
Daktaras Burke taipgi apturė
jo gana bl'edes. Ugnageisiai tu
rėjo nemažai darbo pakol ap- 
malszino liepsna. Bled'es pada
ryta unit keliolikos tukstaneziu 
doleriu.

■— Parengimai yra daromi 
per Szv. Juozapo parapijos 
Didi ji Chorą ant apvaikszczio- 
jimo prabaszcziaus Kun. P j 
Czesnos Sidabrinio Jiibilejaus 
jo kunigystes. Bankietas bus 
laikomas Nedėlios vakara, 16 
d. Vasario (Fe’b.), 7-ta vai. va
kare, Greinerio (Norks) įsve- 
taineje. Tikintai parsiduos po 
$1.00 Pelnas 'bus parapijos 
naudai. Su ipa-giallba choro ir 
geru parapijom! bankietas ke
tina bulb pasekmingas nes dau
gelis žmonių jau užsipraszc isz 
iaik tikietus ir tik paskirtas 
skaitlis tikiotu likos atspaus
dinta todėl pasirūpinkite savo 
isz laik anlt taip iszkilmingo 
vakarėlio ant garbes musu 
gūbdofino prabaszcziaus Kum 
Czesnos, kuris nesenei apvaik- 
szcziojo siavo 25 metu sukaktu
ves Kunigystes.

Gilberton, Pa. — Didelis 
szi u peilis kuris ketino kasti 
islripinsus, likos sulaikytas per 
czionaitinius gyventojus nuo 
•tolimesnio darbo nes konupa-

buvo įsu bažnytinėms apeigo-. 
mis, palaidotas ant Kalvarijos 
'kapiniu. Reikia primyt kad 
velionis bu vo senu skaitytojam 
“Saules”. Linkime szeimynai 
Dievo suraminimo ju gailesty
je.

J Maspeth, L.I.N.Y. — Gerbia- 
jmas Redaktoriau: — Prašzau 
įtalpinti sziuos keleto žodžiu 
(padėkos už užuojauta kuria 
į iszreisžkete mano seseles a. a. 
į Amelijos Kuzmickienes szei- 
!mai ir man, Elzbietai Taniauis- 
• kienei.

Dekavoju Klebonams Kun. 
J. Balkonui K. Pauloniu, Kum 
J. Kaiitavicziui, J. Laurinai- 
cziui, P. LekeSziu, vargoninin
kams A. VisĮminui ir Kamens- 
kui, solistui Vasiliauskui, gra- 
borieaiei V. R. Valan.itiejien.ei ir 
jos assistantui T. Fred Lafev- 
re, giminėms ir Montello ir 
Worcesllier, Mass., ir apylinkes, 
Szv. Ražancziaus Draugystes 
narėms*, draugams, draugėms 
ir pažinsi amiems.

ŽINUTES

Hazleton, Pa.. — Henrik is 
Suczak ir Mikolas .Bartas)' li
kos užgriauti Treskow kasyk
lose Seredoje, abudu likos už
maišyti aut vietos.

Jaša skaitytoja, 
El’zb i et a Ta rnauskiene.

Torrington, Conn. — Kur 
gražus būrys Lietuviu apsigy
veno gyvena draugiszkai, pa
laiko invairiasi paszialpines 
draugystes, vyru ir moterių 
jaunimas taipgi ne užsileidžia 
atėjūnams Lietuviams, grąžei 
gyvuoja, palaiko gražu drau- 
gistzlvuma nevien tik savo ko- 
lionijoj bet ir iii kaimines ko- 
lionijas lankosi visokiuose pa
rengimuose, palaiko Lietuvy
be, Lidtuvisžkai grąžei kalba 
nors neturi Lietu viszkos mo
kyklos bet grąžei iszmoko sa
vo prigimta kalba nuo savo 
geru teveliu.

Conn didesniųjų koliotniju 
Lietuvei laibai grąžei žiuri iii 

'tokia pavyzdinga Torringtono 
Lietuviu kolionija ir sumanė 
.susieiti iin artimesne pažinti ir 
draugiszlkuma. Lietuviu gerai 
gyvuojanti draugija visoje

Haz/le'ton, Pa. — Miestas 
jjeszko nuo valdžios kariszku 
I kontraktu 'kad duoti darbus 
keliems szimtams darbininku.

Milwaukee, Wis. — Auto
mobiliu darbin inką i. skaitliuje 
apie 7,000, 'sustojo dirbti Aljis- 
Challmers fabrike kuris turi 
valdiszka kontrakto an!t 20 mi
lijonu 'doleriu.

PittlsbuiTgh, Pa. — Badai dir
bimas automobiliu bus suma
žintas nes valdžia reikalauja 
daug plieno ant dirbimo laivu 
ir kitolriu kariszku dalyku.

Pittsburgh. — Koppers ka
syklose likos užmuszti kdturi 
anglclkasei ir .14 smaukei apde
gė eksplozijoj gazo West Vir
ginia, iaitti miestelio Welch.

Rutland, Mass. — Kareiviu 
ligonbuteje apsirgo pavojin
gai 82 kareivei ir keli mirė nuo 
uižtr ucinto valgi o.

Kansas City, M o. — Didelis 
pasažierinis eroplanas lekentis 
isz Los Angeles in New Yorka, 
susidaužė artimoje St. Louis. 
Badai vienuolika žmonių rado
si eropilane isz kuriu 3 likos 
užmuszti o 5 sužeisti.

Užmokejo Centais Už 
Savo Vincziavone
RaJeign, W. Va. — Keturi1 

metai adgal Van H. Womble,j 
isz New Hili, turėdamas tada, 
19 metu, pradėjo czedyt, cen
tus kad galėtu apsipaeziuoti. 
Ana diena atejas in su'da isz* 
siimitį laisnus ant apsivedimo, 
iszpyle isz maisziulko 500 cen
tu o kada nuėjo su. savo myli
ma tpas skvajeri kad juos su- 
riszliiu mazgu moterystes pada
vė jam deszimts doleriu cen-l 
tais. Pas daktara, kuris ji per-' 
žiurėjo ar yra sveikas ir tinka
mas ant apsipaeziavimo, už
mokėjo 300 centu už jo patar
navimo.

Nuplakė Savo Motere 
Ant Smert

Winterset, Iowa — Charles 
Simpson likos ulždarytas kalė
jime už nužudymą savo mote- 
res kuria nuplakė ant smert. 
Vyras prisipažino pa lie i j ai bulk 
plake motere kasdien, biuo die
nos kurioje ji jam prisi.jnaižino 
bulk karta turėjo meilingus su- 
sineszimus su tulu biznierium, 
gyvenaneziu netoli jo namo.

Tasai rakalis plakdavo ja 
kasdiena. Kada daktarai per
žiurėjo mirusios kūma tai visas 
buvo pamdlynaves ir sužeis
tas. Simipsonas apsipaeziavo 
tik praeita meta., Augusto me
nesyje su motere kuri buvo jau
na inaszle ir neturėjo vaiku.

PAGIMDĖ
KVADRUKUS

Bet Visi Mirė

arija pradėjo kasti stripinsus Amerikoje ir Conn, valstijoje, 
par arti žmonių namu ir už- tai yra L.R.K.S.A. apskritis įsu- 
griau’tu su žemoms visus kie- mane surengti graži koncertą 
anus. Sargai stovi diena ir nak-iir szokin's 'Torringltone del u'ž- 
(ii kad kompanija negalėtu pra- baigimo 25 metu jubileja'us
de'ti dauba. (tam. apskriezio gyvavimo.

Girardville, Fa. — Eleonora, 
Kuczinskiuto, isz Lost Creek ir !I 
Walteris Banonis, isz Conner-1 
tono, likos įsuriszti mazgu mo
terystes Szv. Vincento bažny- 
czioje praeita Subarta. Vestu
ves atsibuvo pas nuotakos te-j 
vu® kuriose dalyvavo apie į 
szimtas sveteliu. Jaunavedžiai 
apsigyvens Lost Creek.

Apsirinko geriausia Lietuviu

Tuscarora, Pa. — Vincas Pa- i

kolionija tam parengimui už
baigti tuos istorinius metus tai 
yra Torringto.no Balandžio 26, 
Sukatos vakara kas suteiks ne
vieni Coain. apskriezio 'kuopoms 
ir visa jaunimui praleisti grą
žei ir linksmai vakara. Dar 
fceks susieiti in pažinti su Tor
ringtono jaunimu, tas bus pa
ežiam linksmiausiam laike, 
tuoj po Velykų antra Sukata. 
Senesnieji irgi apie toki pareii-

Michigan City, Ind. — Mrs. 
Jeva. Swanson, 35 metu, pa
gimdė ezionaitineje ligonbu,to
je, keturis vaikus ant. syk. Dak
tarai 'turėjo padaryti ant jos 
Oesariszka operacijai nes pap
rastu badu negaliojo juos pa- 
gimdyt. Motore, kuri paprastai 
sveria tik 98 svarus, yra svei
ka bet. vaikai mire in keleis va
landas po gimimui.

jaittjis, 36 metu ir Jonas Am- girna jau nerimausi, visi norės 
brazavieži uis, isz Palo Alto, Ii- isagirsti gražu koncertą kuri 
kos sužeisti automobitiaus ne-1 iszpildys Conn, valstijos ge-

Pinigai Nulėkė Su Veju

Allsiton, Mass. -- Miss Geor
gia Hill turėjo susiczedilius 
apie 55 dolerius bet bijodama 
vagiu, jeszkojo saugios vietos 
kur savo turtą paslėpti. Ant. 

Igalo sumanė juos indeti in pa
rašoma., manydama kad tai liūs 
saugiausia vieta ir niekam ne 
in galva neateis jeszkoti pini-

ilaimeje kada ju karais trenke 
in situlpa. Pajaujis kitados gy
veno William Penn. Abudu li
kos smarkei apdraskyti.

N. Fond Du Lac, Wis. t Sen
as gyventojas kaimelio N. 
Fond Du Lac, kuris czionais 
pergyveno daugiau kaip 30

gu iparasone. In kėlės dienas 
■vėliaus turėjo reikalą in .szto-

rilausi dainininkai kurie 'dai
nuos gražias Lietuviszikas dai
neles kur bus linksma girdėti1 ra, lauko atrodo ant lietaus to
jau senei girdėtas daineles.
Dar bus ir gražiu kalbu kur 
daug ko bus gailimą pasimo
kinti nuo geru kabetoju. Orkes
trą bus viena isz geriausiu ku
ri sujudys ir seniausius iszoke-

metu, mirė namie po trumpai: jus. Gal dar Torringtone tokio; 
ligai. Velionis pribuvo in Ame-j parengimo nebuvo per daug 
rika 1904 mete atvažiuodamas į metu, kokio įSusilauks 26ta d. 
in Pittsburgh, Pa., po tamper-- Apriliaus (Balau.) 1941, Lie- 
siki’aus'to in Chicago, Ill., ir ve-(tuviu svetainėj ant 101 Beevh- 
liaus iii czionais. Gimė 1878-wood St., Torrington, Conn, 
mete, apsipaeziavo su Joana Į Meldžiu kitu kolioniju ne- 
Junaicziufe, isz Chicagos. Pa-į rengti nieką auta tos dienos.
(liko paezia, ketures dukitares • Parengime galėsite dalyvauti i — —
ir sūnūs kaipo ir moezeka, Lie-f ant Conn, iapskriezio parengi-Į kai atėjo.

del pasiėmė parasona isz kam
po ir iszejo, visai pamirszda- 
ma kad parašome radosi jos 
skarbas. Sugryžtant isz sztoro 
pradėjo lyti'ir ji isztiese parar 
sona lead jai nesulytu skrybė
lė. Tik parėjus namo atsiminie 
apie pinigus. Greitai gryžo ad
gal tuo paežiu keliu bet ne vi e
nos humaszkos nerado. Viskas 
nuėjo su veju arba gone wiltfh 
the wind.

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-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 dėžutės.

Sziudien IJetuviszkos kny
gos yra. brangios, ir negalima 
ju pargabenti isz Europos nes 
ju daugiau nespausdina nes 
Valdžios uždraudė spaudimą 
Ltetuvisžku knygų. Todėl kas 
turi sena maldaknyge, tegul 
pririunezia. pas mus o bus ap
daryta kaip nauja. Juk knyga 
yra1 žmoglaus geras draugas 
nuo jaunysitos lyg įsenaitves. 
Priisiiunsk'iltle jusu sena knyga 
sziadien.

Skaitykite “Saule”

Po 14 Metu Vela 
Praregėjo

Mercer, Pa. — Kaip dakta
rai pripažino (tai tik per ste
buklą atgavo vėla savo regėji
mą 81 metu .amžiaus Mikas Po
ppa, kuris bu'vo neregiu per 
14 metu. Mikas dirbo plieno 
fabrike, ir 1930 mete pradėjo 
apjakti unit abieju akiu ir likos 
nusiunista® in iionbute ant. gy
dymo. Ana. die'na atlankė ji pa
ti įsupredento George Lawren
ce ir paietae ji už rankos. Mi
kas paėmė ranka moteres ir 
pradėjo vaikszczioti matyda
ma® viską aplinkinėje ir nuo 
tos valandos!, gal per susiju
dinimą, pražiūrėjo ir sziaidien 
malto viską gerai ir aiszkei.

Sudegino Paczios
Szlebes Ant Kerszto

Hamitramek, Mich. — Visa 
savo mėsini bizjiii Stanislovias 
Staiszevslii paved e po globa sa
vo pacziules o pats sėdėdavo 
sau prie stalelio ir gerdavo 
gardžia arielkele ir aluti. Mo- 
tero turėjo dažiureti visa biz
ni ir neszioti dideliu® szmotus

—< Szia gadynia dorybe isz 
turgaus iszejo o vagystes, lai-

. L1

mėsos, dirbdama kaip jautis.

Nubodo moterėlei būti jo ne
valininke ir pradėjo rugot ir 
iszmetinet Itinginysta savo vy
rui. Stasys isz piktumo jiagrie- 
be moteres brangius kailinius 
ir .szlebes, ingrudo jas in pecziu 
ir sudegino, priek tam pridėjo 
dadeczko kelis žandinius kad 
net iszmusze moterei kelis dan
tis. To jau buvo už daug kaji- 
trei Helenai kuri nuėjo in pa- 
licijos stoti su skundu.

Sudžia paistote Stasiuką po 
kaucija kad ateityje apsimal- 
szytu ir daugiau nedegintu 
moteres szlebes ir pats imtųsi 
prie darbo.

ISZTIKIMI SZUNES — ISZGIALBEJO
SAVO PONĄ

----------------o--------- - —

Kuris Buvo Užgriautas Per Sniegą, 
Taisydamas Stogą

Gstersund, Szvcdija. ■— Gir 
rinis sargais, dvi. mylės nuc 
<zio miesto. Vanaso Burad, tai 
se stogąįsavo grinezefes ir įstai
gai [lafelydo nulkrites nuo sto
go" su daugybe sniego ir lyg 
kaklui likos užpiltais ir pri 
spaustas prie sienos kad nega
lėjo ne pasijudini isz vi-t-tos. 
Szunos, pamate s’avo poną ta 
me padėjime, pradėjo sniegą 
aplinkui jo kak'la nukasi.net su 
nagais beit tas nepagiailbejo. 
Tada lyg susitarė ir abudu lei
dosi in pakuline. .

Ketures valandals kelio nuo 
jo, kaimelyje Lydkšalie, gswe- 
no jo brolis. iSzunes taja kelio
ne altdiko in viena valanda lai

to. Apie pirma valanda po piet 
ižunes sustojo prie duriu bro- 
io savo pono, gargei lodami. 
Kada. jiems atidarė duris ir 
paduota, mėsos, szunes neda- 
ypstejo nieko tik ninlatos Jo
jo. Brolis, suprato® jog gal jo 
broiliui atsitiko kokia nelaime, 
surinko kelis kaimynus ir lei
dosi -in kelione pas 'broli. Po 
septynių valandų altejo ir rado 
da vis ji prislėgta sniego. Bu
vo jis apmiręs ir konia susza- 
les. Kada ji abkase szunes lai
žė jo ranlkas ir veidą ir broliui 
pasisekė ji visiszkai latgaivyt. 
Kad ne i-sztilkimi szunes tai 
isztikruju butu Burad suszales 
ant smert.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus aprašomas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

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

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

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

No. 108 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................. 20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isi.lins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Ju.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................ 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
avs prigauna. 58 puslapiu........15«

No. 132 Trys istorijos apie 
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 ......................... 15c

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu . . -I5e

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
Nikitas. 61 puslapiu ..................15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu ..............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ............................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apis 
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; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu.........15c

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

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

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

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizpola; Didis klasteris. 43 
puslapiu .....................................   -loc

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

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

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

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

No. 163 Penkios istorijos apia 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis: 
Lozorius; Narsi mergina,' Užvydua 
vyras. 137 puslapiu.,................25o

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

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

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

No. 168 Devynios istorijos, ss 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui. 
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 25a

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka. 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasital- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu...................... 25e

Ne, 171 Vieniolika puiku ivtorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25e

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu ......................................... 15e

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslą 
Preke ............................................

“SAULE” 
Mahanoy City, Penna.

Skaitykite “Saule”

Torringto.no
nukasi.net
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