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Automobiliaus
Nelaimėje

Purvis, Miss. — Penki narei 
szeimynos J. G. Grissou, 65 
motu, likos užmuszti automo- 
liiliaus nelaimėje. Buvo tai te- 

mdtina ir keturi vaikai.
su

vas.
Ju automobilius susidūrė 
dideliu troku. Visi važiavo 
Baton Rouge, Louisiana.

11 Darbininku Sudege 
Dirbtuvėje

New Haven, Conn. — Vienuo
lika darbininku sudege ant 
smert deganezioje dirbtuvėje! 
kaldini kur tame 'laike siuvo j 
kaldras ii- paklodes del karei-; 
viii už du milijonus doleriu.! 
Ugnis kilo nuo užsidegimo bo- 
valnos ir greitai prasiplatino 
po visa dirbtuve. Trys vyrai li
kos smarkei apdeginti. Bledes 
padaryta ant puses milijono 
doleriu.

Atgabenta in Amerika 
Daugiau Aukso

Washington, D. C. — Apie 
150 .milijonai doleriu veiites 
aukso likos atgabenta ana die
na in Amerika isz Pietines Af
rikos ant kariszko laivo Louis
ville, kas sudaro viso parga- 
bento aukso in laika dvieju 
sauvaieziu 'beveik ant -dvieju 
bilijonu doleriu.

Vagis Apvogė Arielkos 
Monopoliu

Scranton, Pa. — Ralph Do-, 
novan, manadžeris arielkinio 
■monopolio, South Scraiitone, 
likos apvogtas ant 222 doleriu 
kada apsiginklavęs vagis atė
jo in monopoliu, paliepė jam 
atidaryti, seifą ir pasiėmęs pi 

. .ni’gus suriszo manadžeri. ir pa
bėgo. Už valandėlės alėjas ikos- 

,'tumeris užtiko ji ir pranesze 
] Milicijai.

Lokomotiva Eksplo
davojo, Sužeisdama 

26 Žmones

Denver, Colo. — Didele 
. pasažierine lokomotiva 
eksplodavojo beveik vi- 
durmiestyje, sužeisdama. 
26 automobilistus, kuris 
tame laike radosi artimo
je eksplczijcs. Tams lai
ke pasažieriu nesirado 
trūkyje.

Willkie Sugrysz Namo 
Nedelioje Isz Anglijos

Pasikėlimai Norvegijoj
20,000 Japonu

Kinai Užmusze

Surado Bombini 
Eroplana, Su 7 

Užmusztais

SURASTA
MIRSZTANTI

NUO BADO

London. — Daugelis Ang
liszku ercplanu užklupo ant 
Francuziszku pakraszcziu pa- 

i darydami daug bledes ir už
musze keliolika žmonių. Dus- 
seldcrfas ir Bordeaux taipgi 
likos bombarduoti. Keli eropla- 
nai nesugryžo isz savo kelio
nes. Vckiecziai taipgi atlygino 
Anglikams už tai, bombarduo
dami Anglijos susmauga, pa
darydami daug bledes.

Stokholmas, Norvegija. — 
Kilo czionais maiszacziai priesz 
Vckiszka valdžia.
žmeniu likos sužeista ir keli už
muszti. Muszei kilo tarp gyven
toju ir Vokiecziu. Daug gyven
tojų aresztavota.

Laivas Nuskendo su
149 Lajyoriais

Moteriszka Sznipe ’
Neteko Galvos į

London. — Valdžia pra.nesza 
buk kariszkas laivas “Ache
ron” nuskendo-su 149 laivo- 
riais, penki likos užmuszti ir 
15 sužeisti, kada likos torpe
duotas per Vckiszka submari- 
lia.

Taipgi valdžia pranesza buk 
nuo kada kare ’ prasidėjo tai j 
3,419 laivoriu žpvo, 1,665 su
žeista ir 5,699.-nesurandama.

Daugelis Tai tiktai ant vandens.

Berlinas, Vokietija. — Rūta 
Schubert, 20 metu amžiaus, isz 
Hildesheim, likos nukirsdyta 
už sznipavima. Buvo tai pir
mutine motere szimet kuri ne
teko galvos už t oki prasižengi
mą. Kari Schapper, 62 metu 
taipgi neteko galvos. Trys li
kos nubausti tokiu paežiu budu 
praeita menesi. Visi buvo ; 
sznipai.

Olympia, Wash. — Du 
vyrai surado dingusi ka- 
riszka eroplana ant kalno 
70 myliu nuo czionais, su 
septyneis užmusztais le- 
kiotojais. Eroplanas bu 
vo dingės 16-ta d., Sausio 
a.pie kuri niekas nežinojo 
kur ji patiko nelaime. Vy
rai aplaike 1,000 doleriu 
už suradimą dingusio ero- 
plano. Eroplanas leke isz 
McChcrd stoties in Kali
fornija.

SUDEGINO VAIKUS
IR SAVE

Kad Nebutu Nuo Ju 
Atskirta

Su Vaikais - Bet Turėjo
694 Dolerius

Virszininkas Palicijos 
Aresztavotas Isz Visu Szaliu

wendell willkie Chungking, Kinai — Kinisz-
W^shington, D. C. - Wend- ka kariszka valdžia apgarsino 

buk likos užmuszta ir sužeista locijos likos an 
apie 20 tukstaneziai Japonisz- Vokieczius už iSzdavima slap 
ku kaleiviu muszihose tfonan ' '
provincijoj. Kinai inleido Ja
ponus in Yencheng, po tam ap
siaubė isz visu pusiu pradeda
mi baisia skerdyne.

ell Wtllkie, kuris svecziavosi 9 
dienaą Anglijoj ir Irlandijoj, 
aplaike paliepima nuo prezi
dento Roosevelto kad sugryž- 
tu namo. Parlėks jis namo Ne
delioje eroplane. Willkie apsa
kys kongresui ir prezidentui 
apie visa Europini padėjimą ir 
ka ten mate ir girdėjo. Atsi
sveikinant pasakė: “Džiau- 
giuesiu kad p a. einu isz Vokisz- 
ko gimimo, mano tikra pravar
de yra ne Willkie tiktai Wiil- 
icke, mano tėvukai apleido Vo
kietija 90 metu adgal, buvo 
Prctestonais ir reikalavo lygiu 
tiesu gyventi todėl apleido sa
vo teviszke. Atsisveikindamas 
siuneziu visiems savo tautie- 
cziams pasveikinimus ir pa- 
reiszkiu kad mano tautiecziai 
Amerikoj gailesi savo broliu 
kurie yra prispausti per neisz- 
mananti diktatorių. Visi Ame- 
rikcniszki-Vokiecziai yra prie- 
szingi sziai karei ir prispaudi
mui koki sziadien kenezia žmo
nes.”

Vichy, Francija — Vokie- 
cziai pradėjo konfiskuot visa 
turtą prigulinti prie Francu 
ziszku, Angliszku ir Egipcijo- 
niszku gyventoju czionais. Val
džia atėmė nuo ju viską palik
dami tiktai ta, ka turėjo ant 
pecziu.

Libia, Afrika — Italai bėga- 
isz savo pozicijų in Bengasi 
bet Anglikai vejasi paskui pa
imdami daug kariszko materi- 
jolo palikto paskui Italus. Pa
kelyje Italai palieka savo su
žeistuosius kareivius kurie 
mirszta be jokios priežiūros ir 
kaneziose.

— Amerikoniszkos dirbtu-

kiu pnreikalaviima i szd i ri anoje 
iii kas miliutą už 700 doleriu.

1,418,000 Vyruku
Bus Kariuomeneje

100,000 Bus Nusiunsti In Havaja, Panamos 
Kanala, Porto Rito Ir Newfoundland

Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas garsina buk 
lyg 15 dienai Birželiaus Ameri
ka turės 1,418,000 vyruku ka
riuomenėje. Isz tojo skaitliaus 
apie 100,000 bus nusiunsti in 
naujus garnizonus in Havaja, 
Panamos Kanala, Porto Riko

ir Newfoundland. Czionais 
Amerikoj, tarp abazu bus isz- 
dalinta sekantis skaitlis: Fort 
Dix, N. J., 28,500; pristoviniu 
epgynimu Delaware, Mott, Du 
Pont ir Salsbury apie 4,000 vy
ru.

Berlinas. —.Roger Langer 
cn, virszininkas Paryžiaus pa- 

ejztavotas per

Karaliaus Meiluže Pa
liko Broliui $4,000,000

tu planu miesto ir apsiginklą 
vimu.

Kuboje Apmalszyta 
Pasikėlimas

Havana, Kuba — Preziden
tas Batista apmalszino greitai 
pasi'kelima czionais, iszguida- 
mas isz isiklypo vadus tojo pasi
kėlimo kurie turėjo auksztus 
dinstus kariuomeneje ir buvo 
vadais It-ojo pasikėlimo. Prezi
dentas apgarsino per 15 'dienu 
kariszkas tiesas po visa skly
peli. Priesziįlinkai naujo pre
zidento šukele suokalbi priesz 
,i:. kad numesti nuo dinsto bet 
ju suokalbis likos in laika ati
dengtas ir užbėgtas iii laika. 
Iszguiti vadai rado prieglau
da Amerikoj.

Birkarestas, Rnzhu riija.— Da
lis mdžiniszko turto, kuri pali
ko Magda Luipescu, 'karaliaus 
Karoliams meiluže, i-sabegdama 
su juom praeita meta, paliko 
savo broliui Konstantinui 4. 
milijonus leju, (Įėjus buvo ver
tas priešą kare tik viena centą |.

Policija padare Konstantino 
name krata įsurasdami pinigus 
paslėptus sienoje ir užkastus 
darželije. Visa taji turtą paėmė 
sūdąs po savo globa lyg toli
mesniam nusprendimui kam ji 
atiduoti.

Athabasca, Kanada. — Ka
da valdžia norėjo atimti tris, 
vaikus nuo Mr.-. Lucijus Wrig
ley nes motina buvo netinka
ma juos augyt, motina del mei
les savo vaiku sudege drauge 
su vaikais -kad 'būti su jais po 
inii'eziai Vyras, 'tosios mdleres 
sužagejo jos sesere, kuri susi
laukė kūdiki ir už lai jis keti
no 'būti nugabentas 
ma o vaikus ketino paimti in 
prieglauda. Motina, 'negalėda
ma to nukenslti, apliejo su ika
ras) nu lova ant kurios gulėjo 
vaikai ir pati atsigulus uždege 
lova. Vyras tame laike radosi, 
namie bet negialbejo moteres 
ne vaiku tik pabėgo iii girria. 
Gyventojai kdtina ji pakarti 
jeigu ji suras.

Jersey 'Cilt-y, N. J. — Gulėda
ma prie savo vaiku mirsatauiti 

į nuo bado, palicija surado Ane- 
[h* (hivruklene, 54 metu am- 
| žiaus, sugriuvusioje bakūžėle; 
j je. Jos paneziaikoje surado 694 

i dolerius bumaszkomis.
' Septynių metu vaikiukas .gu
lėjo prie molinos taipgi mi ryž
tantis nuo 'bado o szale motinos 

i keituriu metu meigaite, kuri 
kėlės dienas adgal baisei nusi- 
szu’tino bef. toji jau buvo mi
rus. Motina gulėjo kėlės die
nas vargingoje bakūžėlėje su 
kūdikiu, nenorėdama pranesz- 
ii apie nelaime kaimynams. 
Bakūžėlėje radosi tik. suolelis 
ant įkurio gulėjo puse bandoj 
su pel i j usi <?s duonos, sui tižias 
pecziukas ir lova. ant . kurios 
vaikai gulėjo. Daugiau jokiu 
rakandu ten nesirado. .Motina 
su vaiku likos nuvežti in ligon- 
bute ir kaip rodos abudu mirs. 
Negyva mergaite miestas pa
laidojo. ■ , •

Nors motina turėjo; užtekti
nai piu.igii bet umaro’ minti 
drauge- s v,-.-.ąyy vrikuis u® kaip 
nuo ju skirti-i. Buvo ji ntiszle 
ir dirbo sunki'i kada buvo sver

iu kaleji-1 į..

SUGRYŽO ISZ
“NUMIRUSIU”

Kad Papjaut Savo 
Motere

Popiežius Pijus XII Su- 
szauke 2,000 Vyskupu 

Ant Rodos

Sūdąs Atėmė Vaikus 
Nuo Davatkos

Rymas.— Badai po karei 
piežius Pijus XII ketina

Proctor, Vt. — Keli metai 
adgal Mrs. Geno Andrews gir
dėjo buk jos vyras likos už- 
inuszltas anlt geležinkelio. 'Mo
tore raudojo paskui vyra ir ke
tino neužilgio isztdketi už ki
to. Sztai, praeita sanvaite. An
drews sugryžo namo, insiga- 
vo iii rniegkambareli savo mo
ver es ir balsei supjaustė ja pei
liu po i am dingo tamsumoje 
nakties bet vėliaus likos, suim
tas per palicija artimam inies- 
lėlyje. .

Andrews buvo pabėgės nuo 
paežius už jos sumuszima už ka 
ketino jis sėdėti kalėjime per 
kelis menesius 'beit .-kada ji szp- 
rifas veže in kalėjimą, pabėgo 
jis isz automobiliaus.

Scranton, Pa. — Slidžia T. 
Hoban paliepė szerifui atimti 
du vaikus nuo Mrs. Floyd Derr 
n- aliiduoti juos tėvui nes mo
lina daugiau mokiesi ne kaip 
prižiuriaiejo vaikus. Slidžia 
iszdiTodamas savo niispreiidl- 
ma pasako: “Motinos privalu
mu yra pirma prižiūrėti savo 
vyra ir vaikus ne kai p per daug 
laikytis savo tikėjimo ir už 
daug melstis.” Szerifas pasi
ėmė vaikus ,priverst.inai ir nu
vežė juos tėvui.

o-

n-.
szaukti ant rodos 2,000 vysku
pu isz visu .daliu svieto. Tekis 
susirinkimas vyskupu alsilmvo

i paskutini syk 16-tam szimtme-
Washington, D. C. — Sena-itije kuris -tęsęsi net 18 metu, 

torius Wheeler, Demokratas ■ Susirinkime- vyskupu bus ap- 
isz Montanos, apkaltino vai-1 svarstoma apie ekonomiszka ir 
džia už apsileidimą apsigink-1 draugiszka gyvenimą žmonių, 
lavime ir iszdirbysteje eropla-i 
nu nes tieji, kuriuos turi, yra! 
visai netinkami karėj e pagal i 
naujausio budo eroplanu. Se- j 
naterius užmetineja kad mete: 
1940 valdžia padirbo tiktai 2,-L 
884 ercplanus išz kuriu 2,308 i 
likos nusiunsti in Anglija o tik; 

. 576 pasiliko czionais isz kuriu j 
1 ne vienas nėra tinkamu daly- i

Bastei jvanti kovoje. i garsažioje.'
1 iv.11 ri.zvt ir.»4V.I -1

Trys Norvegai Suszau- Amerikoniszki Eropla- 
dyti Per Vokieczius W Netįnkami In Kare f

Oslo, Norvegija. — Trys Nor-! 
vegai likos suszaudyti per Vo- 
kieczius už tai kad siuntinėjo 
žinias per reidio del Angliku 
ant bombardavimo nekuriu pa- 
kraszcziu. Kiti likos nuteisti > 
ant daugelio metu in kalėjimą.'

Anglikai Bombardavo 
Benito

Kairo, Egiptas —- Angliszki 
ercplanai smarkei bombardavo 
Italiszkas drutvietes 
Benito ir Zanzur ir neužilgio!
Anglikai apims visa Libija,j Philadelphia, Pa. t Šziimis’ 
Anglikai taipgi sunaikino dau-; \ alatkeviczins. 63 metu, 1132^ 
geli Ita-liszku eroplanu ir tavu- S. Front uly., kuris turėjo dar-
riniu troku.

SKAITYKITE “SAULE

Pati Ir Simus Rabino 
Nusižudė

Philadelphia, Pa. - 
(Florenllina Wo-lsey, pati 
Į uaitinio rabino ir jos 25 
sūnūs likos surasti, uždusinti 
nuo automobilinio gazo. Abu
du likos surasti automobiliuje, 

Moitina rūpinosi 
į balsei kad jos sūnūs'turės stoti 
;in vaiska ir nutarė abudu at- 
įimti sau gyvastis.

m-c i n

Saugokitės Apgaviku
KURIE RENKA AUKAS — DEL 

NUKENTĖJUSIU PER KARE

Pinigai Eina In Kiszenius Apaviku

ba kaipo panakttinis sargas, li
kos užmusztas per automobiliu 
kada ėjo skersai ulyczia.

—■ Sziadien gyventojai Ka
nados suvalgo leas miliutą po

> svaru mėsos.12,500

Philadelphia, Pa. — Pacztas 
sulaikė daugeli laiszku, kurie 
buvo siuneziami del žmonių, 
kurie turi gimines Vokietijoj 
ir kituose sklypuose, kurie yra 
pamuszti per nevidonus, kad

jiems siunsti pagialba.
Toki laiszkai meldžia gimi

niu, kad siunstu nuo vieno do
lerio ir daugiau, bet, pinigai 
nepasiekia ju gimines, tik eina 
in kiszenius apgaviku!
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I
Į (u r i gilinki ir dastoja turto. 
1/ _ _ J?* 1. • i Po teisybei laikai persimainė

IV dS vili OvL bet proga ]>rie padarymo turto 
da vis del 'kožno szypsojasi.

j q-ui.js moka j,<z to .Įjasi-
Nepaprasta testamenta pati-:iiau,.1(;tj gerai ant to iszkerta. 

ko Edward Carson, žymus ad
vokatas isz Roanoke,' W. Va., 
palikdamas visa savo turtą, 
susidedanti isz puses milijono 
doleriu, dviems sunams kurie 
taipgi yra advokatais. Jo me- 
tere aplai'kys . tiktai paskirita 
suma, o po jos mireziai visas 
turtas bus padalintas lygiai pripažysta, kad mergi-
tarp abieju sunu. Bet nesirau-Į na ar nioterė,. gyvenanti per 
da rožes be ersz'kecziu. Sztai! pcnkis metus su vyru be szliu- 

bo, yra pripažinta kaipo tikra 
ir legaliszka jo pati.

Tuja tiesu nežinojo kokis tai 
Szimas Hern, kuriam Rože 
Gareli pagimdė du vaikus iii 
laika septynių metu. Po tiek 
metu nubodo jam mergina ku- 
i ia jis pamėtė ir apsipaeziavo 
su kita.

Nuskriausta Rože apskundė 
neisztikima Szimuka ant jos ir 
kūdikiu užlaikymo.

Sudas ne 'tik pripažino ali
mentų (paszialpa) jai, bet pri
pažino jos pagyvenimą <su Szi- 
mu už tikra ir paliepė jai už
vesti teismą priesz Szima už 
daug-patysita.

Szita atsitikima paduodame 
kaipo prasarga del iluju kurie 
gyvena “ant vieros” su mer
ginoms be paėmimo szliubo. 
Jeigu tau, broliuk, mergina bu
vo gera pirma meta, dėl ko tau 
negali ji būti gera lyg įsmert, 
jeigu gervalei ir be 'prievartos 
sue jote in pora ?

Kitaip auk moteriszko veika
lo žiurėjo 24 metu patogi balt
plauke apsivedusi su Richard 
Flaxer. Tula vaikara vyras, su- 
gryžes isz darbo, patemiūo ant 
toi'ielkaites da -karsztus pele
nės nuo cigaro. Kada jos už
klausė isz kur ėmėsi pelenai Itai 
meili paeziule jam. aiszkino jog 
ka tik ja apleido daktaras ku
riam ji Užmokėjo skola už gy- 

nos nebūtu perszkada tokiuose dyma, cigara padėjo ant to- 
galejimuose, prikabydavo jas riellkutes ir ka tik apleido gy- 
ant kaireses puses skrybėlių. 
Vėliaus kada pradėjo neszioti 
kaspinėlius, prisiūdavo- juos 
ant kaireses puses ir lyg sziai 
dienai tasai paprotys užsiliko.

Kas Girdėt!
Peržiuro Nauja
Bombini Eroplana

Laukai visados persimaino bJ 
proga visados pasilieka ta pa-

3>alw atsir

Valstijoj Xew Yorko ir kitur 
yra paprastos tiesos žinomos 
kaipo ‘‘neparaszytos tieses”,

tėvas pridūrė 'testamente kad j į 
gūnelei susilaikytu nuo gervino! 
ir rūkymo kol motina 'bus gy
va. Jeigu vienas isz ju perlauž
tu tėvo norą tai turtas eis ki
tam sunui bet jeigu abudu su- 
lau’žyfcu prižadejima tai pini
gai eis ant naudos draugavęs 
del lavinimo jaunuomenes.

Akyva bus žinoti, ar sunelei 
turės gana drūta pasiryžimu 
idant tėvo norą iszpildyt.

Tarp Kincziku vieszpatauja 
tikėjimas kad jeigu ftevas ar 
motina pavojingai apserga tai 
geriaus’es ir pašekmirigiauses 
būdas ju iszgydymo yra paau- 
kavimas liišz vieno j u vaiku da
leles 'kūno, nupjauto nuo ran
kos ar kojos, isz kurio iszver- 
da sriuba ir duoda sergan- 
cziam gimdyt o j ui isziger t i.

Gal muša skaitytojai nekar
ta sau pamisliuo del ko kaspi-

yra prisiūtas ant kaireses pu
ses? Tasai .papratimas paeina, 
nuo senovės laiku 'kada tai 
vyrai nesziodavo prie szono 
kardus ir kovoje su jais už ma
žiausia priežastį, kožnas buvo 
pasirengęs isztrau'kti pėili ar 
karda isz inokwtu už mažiau
sia daigfteli. Vyrai tuose lai
kuose nesziojo. ant skrybėlių 
ilga plunksna o idant plunks-

Apie penkesdeszimlls metu 
adgal, 1891 mete—pribuvo 'tū
las Airiszis ir apsigyveno Den
ver, Cdloradoj, kur jam nepa
tiko gyventi todėl nukeliavo 
jis in New Yorka. Tennis vie
noje isz didžiausiu restauraci
jų, vienam kotelyje, aplaike 
užsiėmimą kaipo dažiuretojas, 
aplaikydamas' viena doleri ant 
dienos už savo darba. Buvo jis 
mandagus ir kbžnam patarna
vo‘su paguodime ir turėjo di
deli norą prie darbo. Plotelyje 
susipažino su didžiausiais tur- 
ė’ziais ir finansistais kurie jam 
davė gerus patarimus kaip 
loszti ant geldos (stock mark
et) ir neužilgio jis dusliojo ga
na didelio turtelio. Kada jis 
mirė ana diena, paliko beveik 
du milijonus doleriu turto.

Gal ne vienas pasakys kad 
ne visi turi panaszu gilinki. 
Meskim alki in kita szali. Keli 
metai adgal pribuvo iii Ameri
ka penki Graikai da priesz ka
le, szvaksTiotojai czeveryku— 
(boęlt blacks). Susitaria uždė
jo bizni, kuri neseno i pamo te, 
kad pastatyti New Yorke di
deli h oteli vertes keliu milijo
nu doleriu.

Ne- tik dažiuretojas ir szvak- 
suotojaš czeveryku ir kilti da- 
stojo turto lengvu bu'du bet ir 
tasai kuris yra darbsztus ir tu
ja norą prie dąrboA paprastai

venima.
Vyra® intikejo savo paeziu- 

lei, neprijausdamas nieko (blo
go.

Jin kėlės sanvaites po tam aft- 
sitikimui Jaiszkaneszis užklau
sė vyro del 'ko jis paliepė kavo 
laiszkus siausti po adresu 
James Paršeli., Vyras truputi 
u'žsiniislino ir atsake: tai ad
resas rhano iszvogerio, asz apie 
tai pakalbėsiu su savo paezia 
beit; vykas, būdamas užimtas 
savo idarbu, ėžmiršzo apie lai.

Dėjosi (ai praeita Ok'tobėrio 
menesi.

Sztai vyras aplaike laiszka 
adrėsavota jo paeziulei kuri 
praleidinejo valkacijas' Poeono 
kalnuose. O kad poniute persi
kraustė'isz vieno kotelio in ki
lta, užmiiiszo permainyti savo 
adresa ir mylimo laiszikas neti
kėtinai gavosi in rankas jos 
vyro.

Vyras atplesze laiszka ir 
pradėjo skaityt: “Mano myli- 
miaušes ir brangiausės žem- 
cziuige,” ant galo pridūrė apie 
jo atsilankyma in jos kambai'i 
ir t.t., pasiraszydamas, James.

Kas ežia po velniu, kokis Itai 
do James o mano vardas Rich
ard,’ — pamišlino vyras.

Tuojaus pradėjo nužiurine't 
savo paeziule. Pradėjo daryti
rezivija tarp pacziules drapa- Novena Stebuklingo Medaliko 

■ nu ir szupledosė ir pasisekė su1- Dievo Motino Garbei, 10c. Li- 
rasti pundeli laiszkū isz įkuria'tani ja Liauretaniszkoji. Szven- 
\ ienoje buvo apraszyta ateiti-1 cziausiosios Panos Marijos,10c. 
■kimas su pelėna'is.

. Nusz'vito smegenyse lėtaus 
vyruko kuris įtuojans nuėjo 
pas ųdvpįkata užv ėsdamas.

Sir Hugh Dowding, Angli
jos pasiuntinis eroplanu per- 
žiuretojimo in Amerika, per
žiūri naujo budo bembini 
eroplana koki sziadien yra 
dirbami czionais. Yra tai 
naujas Martin bombininkas 
kuris yra dirbamas Glen 
Martin dirbtuvėje.

skunda priesz daktara ant 25 
tukstaneziu doleriu už paver
žima jo paeziule®.

Už tokia bobele nedirocziau 
ne deszimts doleriu!

Ant viso -svieto skailtlis gu- 
vuliu skaitosi ant 697,900,000 
karvių, 294,700,000 kiaulių ir 
634,500,000 aviu.

Aukso Lapeliai

Jeigu szirdis tavo puiky
bėje pasikens tai niekur nerasi 
ramybes nes tikra ramybe su- 

.rasi tik pas Dieva.
’** 'Tikras prie'telis~ saldina 

kartybe, nuliudimus ir paleng
vina kentėjimus varguose,'to
dėl laimingu yra 'tasai kuris 
sau atranda szirdinga prieteli.

*•’ Mylėsi artima, savo kai
po pats save. Jeigu taip iszpil- 
dyisi tai neturėsi neprieteliu sa
vo gyvenime kad ir nuo ju ken- 
desi apmaudu bet kūrėsi gryna 
san'žine.

§ Nesiaugsztinik ir nesigirk 
isz slivo geru darbu nes Dievas 
mato tikra aini verte o'žmones 
tik pavirszutinei ant ju žiuri.

— Nesakyk: Parpuoliau, 
ir man jau niekas nepasiliko! 
Nusidėjau, kas man dabar pra
dėt? Juk turi gydiiitoju, kuris 
gali ir nori tave iszgydyt, tik 
fcktiibiiikis .prie Jo o juom yra: 
MieĮaszirdyste Dievo.

APDRAUDA DARBININKAMS IR 
JU SZEIMYNOMS
'I ; ‘—T—------------O------- J---------- '

Sulig Sociales Apdraudos Akto.
; į ■ s ■ .. - i

1 '---------------o——•—■—-

SERIJA TRUM7U STRAIPSNIU PAALSZKINANT 
FEDERALE SENATVĖS IR LIKUSIU 

NASZLAICZIU APDRAUDA

SZEIMOS APDRAUDA $10. Szeimos gaudamos isz vi
so daugiau kai $20. per menesi, 
nugali gauti daugiau 'kai du 
syk darbininko updramhs ar
ba 89 C jo vidutines mėnesines 
r/Igcs, Arba. $85. kuri suma } ra

| Apart mėnesiniu seno-am- 
žiai;< im.'kescziu, mokamu su- 
lyg Sociali s Apdraudos Akto, 
darbininkui, sulaukusiam 65m. 
amžiaus arba daugiau, yra dar 
apdraudos mokestys jo szei- 
mai, kurios prasideda tuom 
laiku. Apdrauda mokama jo

i szeimai, ja nunirus, nepaisant 
jo amžiaus, jeigu jis tik turi 
reikalingus *• Įiadeng'.us kvar
talus”, t.y., kalcndoriszkus 
kvartalus, kuriuose jis uždir
bo $50. arba daugiau prie dar
bu inštatymo inimtu.

Kada darbininkas gauna jo 
si n o-amžiau.s apdrauda, pa- 
szalpa ir mokama —

jo'žmonai, jeigu jai sukako 
65 metai amžiaus, arba dau
giau, ar kai sukaks 65 m.;

jo vaikams, iki 16 m., ar 16 
m. jeigu jie Vis lanko mokykla.
Danbininkui mirus, nepaisanit 

mid;,u, jeigu turi reikalingus 
“(padengtus kvartalus”, ap
drauda 'bus mokama —

jo naszlci, jeigu sulaukus 65 
m. amžiaus, arba daugiau, ar
ba kai sulaukia 65 m. amžiaus;

jo vaikams, kol pasiekia 16 
metus, ar 18tus metus jeigu vis 
lanko mokykla;

jo naszlei, bite metu, jeigu 
savo globoj turi tokius vaikus;

jo užlaikomiems kovams, jei
gu sulaukė 65 m. arba kai su
lauks (>5m., jeigu darbininkas
nepaliko naszles ir vaiku mė-Į kvalifikuotas del senatvės ap

draudos, jeigu tik i

apdraudos po nauju instatymu, 
' tai ta viena suma bus numusz- 
' la priesz. pradesiari;. mokėti 
'apdrauda. Pay., jeigu tamsta 
,;.iu gavai vien-, s sumos iszmo-

I kejima,' sakykime isz $50. ir 
tamstos mėnesinė apdrauda po 

■nauju instatymu, yra $25., tai 
! aiszku kad dvieju menesiu isz- 
i m< kojiniai atmokos ta suma. 
Tekiame atsitikime, tamsta 
gausi pirma menesiui iszmoke- 
,pma arba mėnesinė apdrauda

metus jis uždirbdavo iki $50. 
per menesi, tai jis uždirbo ap
draudos iki $20.60 per menesi1. 
Ir dellto jo naszle gautu $15.45 
per menasi, arba tris-ezvertiš 
darbininko apdraudos sumos ir 
kiekvienas vaikas gautu puse 
darbininko sumas ar $10.50 
per menesi. Tas reiszkia, isž‘ 
viso $36.05 to darbininko szei- .

rimu lamdlos praszymo.

JEIGU ESI JAUNAS
i avyzdin, jeigu vyro ap

draudos ino'kcstys, kada mirė, 
pasiektu $25. per menesi ir jei
gu jis paliko naszle ir kris vai
ku-, ju paszialpa isz viso pa
siektu $56.25; t.y., $18.75 per 
menesi naszlei ir $12.50 kiek
vienam vaikui. Kadangi ta su
ma $56.25 — yra daugiau kai 
dii syk. vyro mokestis, paszal- 
po bus $50.

j :iuna.-

JEIGU JAU SULAUKEI 
METU AMŽIAUS

65

Kongresas 1939 metais pa
dalė pataisų Socialus Apdrau
dė^ Akte, kurios pataisos ypa
tingai lieczia senesnius darbi
ninkės. Kaip instatymas origi
naliai stovėjo, 'darbininko al
gos, po 65 m. amžiaus, nebuvo 
skaitomos prie senatvės ap- 
draudes. Instatymas dabar sa
ko kad nuo Sausio 1 d., 1939m,. 
algos bus skaitomos nepaisant, 
kiek metu darbininkas turi ir 
kada jis tas algas uždirbo.

Tas reiszkia kad tamsta nors 
ir sulaukei 65 m. amžiaus, 
priesz laika kada instaly mag
inėjo galen, Iby., Sausio 1 d., 
.1937 m., vienok tamsta busi

ž'csniu 18 m. 1
Darbiiiinko naszlei ar užlai

komiems tėvams, gauti, pasžal- 
pa, atsitikime jo mirties, jam 
reikalinga turėti puse tiek 
“padengi;u kvartalu” kiek yra 
kalctuidoriszku kvartalu po lai
ku kada instatymas inejo ga
llon (ar kada, jis sula ūke 21 m. 
anyžiaus, kuri diena tik voles- ’ 
ne) ir lyg jo mirties laiko. Szi- 
tas reikalavimas yra toks pats 
ir algapelniams. Beit, jeigu n.a- 
szle turi vaiku dar nesulauku
siu 18 m. amžiaus jos priežiū
roj, arba jeigu daibininkas, 
palieka tik vaikus, reikalavi
mai gali būti mažesni. Naszle' 
ir vaikai gautu paszalpa jeigu Į

I darbininkas turėjo tik szeszis ■ 1938 m. ir vis dirbi. Kad gavus I . .
per 12 po nauju instatymu tamsta pri- 

! valai, turėt szeszis “padengtus
. Tamsta gali, skai-

jeigu tik iszdirbsi 
szeszis' “'padengtus kvarta
lus,” rokirojant nuo Sausio .1 
d., 1939 m. Pavyzdin, jeigu už
dirbai iki $50. prie užsiėmimo, 
kuriiS ineina in soci'ales'apdrau- 
dos sril.l, kiekviename isz 1939 
m. keturiu kalendoriszkii kvar
talu ir per 1940m., pirmus dvie- 
jus kvartalus, tai jau Liepos 
menesyje, 1940 m., būti kvali
fikuotas del senatvės apdrau- 
dos. Jeigu iki tam laikui llams- 
ta neturėsi reikalaujamu kvar
talu, 'vis galėsi juos' užsidirbti 
Ir vėliau gauti apdrauda.

Imkim kita pavyzdi. Daleis
kime, kad tamsjta sulaukei 65 
m. amžiaus Vakario menesy,

.sociales apdraudos srili, tavo 
apdraudos teises yra tau dvi
gubai svarbios del ka jos reisz
kia tavo szeimai. Tavo algos, 
jaunam būnant, yra suskaity
tos ant tavo sociales apdraudos 
sanskaitos ir pagal tu algų, 
gausi mėnesinė apdrauda kuo
met pasensi. Bet jeigu tamsjta 
numirtum, tavo sociales ' ap
draudos sanslkaita yra apsau
ga tavo žmonai ir vaikams jei
gu esi vedės, arba tavo vai
kams jeigu esi darbininke ar 
naszle. Jeigu esi nevedęs ir už
laikai levus, itai tavo apdrauda 
juos apsaugos.

Apdrauda greieziaus auga 
ankstyvuose metuose ir ji grei- 
cziaus auga žemos algos darbi
ninkams. Jeigu tamsta' uždirbi 
$50 per menesi per virsz 30 me
tu, prie užsiėmimo, kuris inei- 
na in sociales apdraudos sribi, 
tau sulaukus,65 m. amžiaus, 
apdrauda pasieks‘$26. per me
nesi, kuri suma yra daugiau 
kai puse tavo vidutines algos 
pėr dirbanezius metus. Tavo 
žmona, jeigu turi 65ni. amžiaus 
arba kai ji sulauks 65 m. am- 

abudu,
kartu, gantui $39. per menesi 
iki mirties. Jeigu darbininkas 
pirmiaus numiiitu tai naszle 
gantui naszles apdrauda isz 
$19.50 per menesi. Jeigu dar
bininkas nevedes ir palieka tė
vus, kuriuos jis užlaikė ii- jeigu 
tie tėvai sulaukė 65 m. amžiaus

žiaus gautu $13., tai

savo dali pakol pasiekia 16 m. 
amžiaus arba 18 m. amžiaus 
jeigu vis lanko mokykla, Urbą 
pakol apsiveja. Naszle gautu' 
apdrauda tol, kol vaikai gauna 
iszmckejimu. Vėliau, jeigu 
naszle vėl neisztekes už vyro,

darbiniu-i jinai gailėtu gaulti mėnesinė ap- 
i neina in drauda vėl susilaukus 65 m. 

amžiaus.
Jeigu vidutine alga yra 

auksztesne. tai apdrauda irgi 
uidesne. Jeigu tamsta uždir
bai $100. per menesi, tavo ap
drauda po trijų metu prie užsi
ėmimo, ‘kuri inslbatymas inima, 
butu $25.75 per.menesi. Tavo 
naszle gautu $19.31 ir kiekvie
nas vaikas gautu po $12.88, isz 
viso, $45.07 szeimai taip ilgai 
kol vaikai nesulauks 18 metė 
amžiaus.

Kad tavo szeima gautu szita 
apdrauda, suprantama kad 
tamsta privalai turėt reikalau
jamus “padengtus kvartalus.” 
Tas reiszkia, 'kaip pirmiaus 
buvo paais'zkinta, kad turėjai, 
uždirbti prie darbu, inštatymo 
iiiimtu, nors $50. arba daugiau, 
kas kvartala per puse kalen
dųriszk u kvaillalu nuo 1936 m., 
arba nuo laiko kada sulaukei 
21 m. amžiaus, kuris laikas tik 
vėlesnis (iki isz viso 40 kvar
talu). Arba, jeigu palieki nasz- 
le ir jaunus vaikus, szeszis 
kvartalus, jeigu in 12 kvarta
lu .priesz pat mirti butu užtek
tinai. - ‘

Federal Security Agency 
Social Security Board, 

Washington, D. C.

“VAINIKĖLIS,” Katalik
iška Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..5O^ 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

ju gautu $13. per menesi. Bet 
jeigu jie dar nesulauke 65 m. 
amžiaus kai darbininkas mirė, 
jie gaus apdrauda kuomet su
lauks tu metu.

Daleiskime kad .darbininkas 
numiiitu, Uždirbės lik tris me
tus .prie užsiėmimo, inštatymo 
inimto. Sakykime, kad tas dar
bininkas paliko naszle ir du 
mažu vaiku. Jeigu per tuos tris'

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

• -r ; iF. »•
-aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuvių ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

‘ bpadciiigtus kvartalus 
kvail.alu priesz pat mirti.

Kiek mėnesines paszalpos'- kvailialus 
narys darbininko szeimos gali i Lyti 1937 m. visus (keturis k var
gauti priklauso nuo kiek ap-Į talus, todėl kad senas instaty- 
draudos darbininkas uždirbo.1 mas inejo gali o n su tu raeitu 
Naszlci sulaukus 65m. amžiaus' pirma diena ir pagal to insta- 
arba'daugiau, vaikui mažiausi tymo tamsta gali skaityti visa 
18 m. arba tėvui, ipaszalpa yra! laika pakol 'Sulauki 65 m. am- 
iygi.puses darbininko apdrau- žiaus. Beit, negali skaityti lai
dos sumos. Tadgi, jeigu darbi- ka po 65 m. amžiaus ir dabar 

, Jezuso Kris-'ninko apdrauda, jam sulaukus inštatymo pataisos siekia at-
- gal tik iki Sausio 1 d., 1.939 m. 

Pagal, senoviszka neisi, jo žmona, jeigu sulaukus f Kad gavus kredit us dabar už 
Stacijos arba Kai- 65 m, arba kai sulauks 65 m.

Jezuso Kristuso,' amžiaus, gaus $15. per menesi, 
10c. Maldele Arcibrostvos Szv.' tai sudėjus abieju apdraudois 
Veido Viesz. Musu Jėzaus sumas jie.gaus $45. per menesi. 
Kristaus, 10c. Gromata arba' Vyrui mirus, jo naszle, su- 
Muka musu iszganytojaus Jc- laukus 65 m. amžiaus, arba, bi- 

Treti'iiinkiu le kada jeigu turi mažame- 
10c J ežius vaikus jos globoj, gauna 

t ris-ketvirtadalis sumos, kuria 
butu gavės darbininkas ir jo 
vaikas 'arba vaikai, nesulauku
sieji 18 m. gauna P(| puse levo 

Į apdraudos. Jeigu vyro apdrau- 
jda iki mirties pasiektu $20. 
' per menesi, naszle gautu $15., 
j ir kiekvienas vaikas gautu po

O?3 SKAITYKITE “SAULE”

ANT GAVĖNIOS. VISUOMET
G ra u d 11 s Verk sm a i -arba 

sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., 
tušo. Knygute reikalinga ant 65 m. amžiaus, yra $30. per me- 
Gavenios. 
būda, 10c.

zuso Krist ūso, 5c 
Sera į >h isizk as Of f icium,

Pa

Adresą:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S

szeszis kvartalus, tamsjta gali 
.skaityti visus 1937 m., pra
leisk 1938 m., ir Skaityk visus 
1939 m. Tas isz viso sudaro 
asztuonis kvartalus, tai dau
giau fcvarltalu negu 'tamstai rei-, 
kia ir tamsta gaili reikalauti 
ėpdi-auda kada, tik sustosi 
dirbti.

Po senu instatymu, jeigu 
tamsta sulaukei 65 m. amžiaus,! 
pirm negu buvai (kvalifikuotas 
del. mėnesinės apdraudos, ga
vai. tik yienos sumos (lump 
sum) iszmokejima. Jeigu esi 
kvalifikuotas del mėnesinės

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

Paleidus

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

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

DABAR, TIKTAI SI.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna
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Turėjo Apleisti Franci ja

Rubežiaus Akmuo

BALTRUVIENE

Itogeis, isztuisžtintos nuo szi.?-i apliet o gelt cm. blizgesiu į

šakalio; jis nebuvo1 
augės, pricsziiugai plonas ir isz-- 
džiuves o jo lininiai pla-u-kai ■ 
buvo lygus, kaip pas motėri-sz-j 
ke. Atida turėjo pailga, su' 
blizganczio-in pilnom akim, — 
neramiai begiojaneziom; reti, 
paisulkti augsztyn u-sai, apglo- 
biant p-lona-s lupas, jo- iszveiz- 
dai priduodavo kiek tai atka’k- 
lumo.

— Kas ant vainos neįtari no
ro klausyti, už tai privalo už
mokėti gyvastimi — atisakė 
kareivis. — Skersti Jut-landie- 
cziu-s turi kokia pat linksmybe 
ir szvelnuma, kaip vaikszczi-o- 
ti in spaviednii. Pasakoja, neži
nau ar teisybe, kada -nu-o ju 
nusiima drabužiai, tai matosi, 
kad jie nėra tokiais, kaip vy
rai ir moterys, nemateiIto, kaip- 
saiko da-mieczi-ai ? Atikisza 
smalkra pricszakin ir judina, 
lupom, 'kaip sena boba.

—- Duokite jiems pa'kaju. 
Matote ta tamsia, ka ten toli 
iszlen-da. i,sz po sniego isz .an-t- 
ros upės puses? Tenai kaimie- 
cziai sudeda savo malkas ku
rui. Atsimenate kad susimu- 
sziau su kitu vaikinu unit pei
liu ir ipasikerd'žiau ji ant įsmer- 
ti-es o po -tam per tris metus 
turėjau klai-džiciti niiszku'oste? 
Viena -žiemos szalta -nakti al.si- 
guliiau be -sylos prie to medžiu 
laužo. Ant rytojaus, -ah'ksti atė
jo d’vi Danieles malku kūreni
mui. Viena isz ju norėjo mane 
paisizvenltinti -su pagaliu b-cll an
tra -prasze kad man duotu 
sz-veint-a ramybe. Tada asz pri
sižiūrėjau kaip jos manko savo 
smukiais. Abidvi turi sunu-s -ant 
Vainos' — pasakojo — o gan
greit parodys mieilasziiidyste 
ant Szvedu, gal jas Donas .Die
vas saugos ir iszgi-albes ju -sū
nūs. Taip aplink ])ie|t,us atnesze 
man sene duonos, pieno ir ta 
szVarka isz teliuko skuros, ku
ri -ir lyg sziol ne-szioju. Pasta
te mane ant kojų. Sztai toj tro
boj, p° kairei pusėj gyvena; 
tai kaip-'gi asz galecziau- pri
dėti ranka prie padegimo to, 
kas yra jiems v-ie-naitiniu ant 
svieto -dai-gtu ir turtu ? Ar-gi 
tai. neparatsizyta Szven-tame 
lia.s-zlte.

— Na, nenoriu jau klausyti 
daugiau — sušzuko tasai 'žio
vaudamas. Atėjo jam ant mis
ti u kokis, tai vienok stėbetiims 
mužikas isz to Ožio. Buvo nuo- 
žmuis ir nesuvaldomas, kaipo 
paaugelis, kada su -kituo mu- 
szesi ant peiliu bdt po tam be
si valkiojimu i sugryžo visti i 
kitoks. 'Slkailyti nemolkejo bet 
taip mokėjo alydžiai klausyti 
hažnyczio-je ir taip tankiai kal
bėjo -su kunigais, kad labai ge
rui pažinojo 'daug isztrauku 
isz .-Szvento Kaszto. Ni-ėkas 
-taip nebuvo persi tikrines apie. 
žodžius ir p-salmu gaidas, kaip 
Ožys.-Pereita nakti padegė ko
kius tai mužiko namus o ip.ati 
gasJĮjadoriu pakabino už kojų i duodame rodą. Eikite 
kaminė ir tai dar ant ugnies:)du muėžkie-tieriai ir pagelbeki- 
Ožys per visa, laika sukinejo-si te jam -nukeliauti in ta krasz-ta

- tarpe ju ir-nuolatos jiems bru-! kur viskas va’ldosi .pagal Bib- 
ko in ausis -Szvento RaSz-t.o žo-' Ii jos 'žodžius.
džius kad liet keli už tai ji gė-Į Du kareiviai isz-ejo isz eiles, 
'-rai apmuszc idant pagaliaiiis Inkale jie tvirtai -sniegam ilgas, 
jiems'dubtu. pakaju. geležines sztangas, kuriiis nau-

no, ins'tumtei kluonan. Pasižiu-ltan-czio 
rėjas in grėblius, -blizganczius 
ant saules, p-aimis-lijau, rn.ai.o- 
mai juos nukalė kalvis isz kul
kų ir senu gcdazgaliu, kuriuos 
aitnaido 'kur įskrynoje .szvento- 
riauk pastogėje, nes isz kuir-gi 
gailėjo daleisjt.i, kad tas reikia 
užtaikyti, kaipo praeities at- 
minjti.

Asz ėjau be perlraukio p-es- 
cziais ‘bet mi'slis juk yra greita 
ir 'smagi o prieik tam ji peiiszo- 
ka ne liktai volus ir ’murus bet 
ir ipaczius fezimltmeczius. Su
temo jau kada asz dar 'buvau 
misz-kėlyje, Itarp lazdų krumu, 
augsztai ant užsnigto kalnelio, 
ežia pat pais Danijos rubežiu ir 
žiurejau'si in neskaitilinga-.s tro
beles, mii’guojanczias silpnai 
anoj įpusėję upelio užszalusio.

Deszim't'S maimderu, suvar
gintu badu, puolėsi tarp kadu
giu o norinjls vasario naktis 
buvo gana szallta., neturėjo dra- 
sds susikurti sau ugn-i, idant 
niekas ju negal-ctu pamatyti. 
Kokis tai 'kaimo berniukas lai
ke rankoj, -drueziau paties szal- 
cz'io deganlti su treinksanu sma- 
luota szakali. Kadangi jis ne- 
sziojo ilgius plaukus, tai ji vi
si vadino ožiu. Pagal budo, 
kaip prie jo buvo kreiptasi ga
lima 'buvo -suprasti kad jis bu
vo priverstais parodyti kėlia ir 
.vuisti vienatini arklį, sudžiuvu- 
sios, įsukankinltas ir dlar įpriek 
tam -szlubos kumelpalaikes, ku
ri ant savo -nugaros turėjo ke
lis maiszus o ant pirma-galiniu 
sužeistu kojų kruvinus skudu- 
rius.

Ožys, -kjupodamas' po kru- 
. m u, riszo aikli.ir nuolat os kal

bėjo ka toki 'baisiu ir nyku bal
su i-n kareivi, iis-ž'sitiėsusi, ant 
sniego s'u asztuionioilikos pėdu 
ilgio' ragotine, paguldyta sker
sai save.

— Esate isz tos paezios pa
rapijos ir geras isz jus bernas 
tai ir lengviau man ant -szir- 
dies kada praszneku iii jus — 
szvap-ejo. — Ai- neatsimenate 
kaip Vai saike mums bažnyc-zro j 
Jasper Crims pereitoj Nede- 
lioj'! \risupiimu vaikinai, kbl- 

' bėjo, neprivalote nieko tokio 
veikti, kas ■ prieszinaisi jusu 
sziiiclimis, justi s'uomenei ir Die
vo prisakymams.

—- Ta pati ir atez tau sakau, 
— atsake tasai aiszftriai. —■ Jei
gu lie prasikaltimo nori būti 
sutikmej-e su savo loma suo- 
mene, privaliai be murmėjimo 
daryti ka 'tau liepia, ve'liavnin- 
kas. O -dabar atsilsėk sau, mu
žike -nes kaip įtik atsidusime, 
pamatysi kaip Szvecijos ka
reiviai moka deginti Jutlandi
jos kaimus — iSztai, tie žemai, 
nueis .su -dūmais!

Suomene mano mane pra- 
sergsiti ir .sako kad tai sunkus 
nusidėjimais užpuldinėti ir de
ginai o labiaus, užmuszineti 
biednuis, beginklius mužikus, 
kurie mums nie'ko' nepraisikal- 
lo. Turiu-gi but-i nepaklusnius 
savo suomenei ir Dievo žo
džiams, inlieliems in mano 
szii-di o eiti jiayktii veliavninko 
baisa kuris skamba man lik au
syse?

Kareivis pasižiurėjo ant ožio

Leigh W. Hunt, sekretorius, Mrs. Elzbieta Deegan ir 
kcnsulis Cecil Cross, isz Providence, R. L, visi narei Ame- 
rikoniszkos ambasados Fran sijoj, turėjo apleisti Franci - 
ja per paliepima Vokiecziu už tai kad neves visi prigial- 
bejo Angliszkam aficieriui pabėgti isz ten. Visi sugryžo 
namo ana diena ant Amerikmiszko laivo.

lydumas, nei nepasijuto, kaip 
užmigo.

Po valandėlei isz-budo nes 
kas toksai jam patraukė už pe- 
ti.es ir -szvii-šiame nakties bl-iz- 
gesyj pamate -suidžiuvusi Ūži, 
pasilenkianti -ant jo. Piktas, 
pastūmėjo ji su koja, lojoda- 
mas:

— Jau nors syki galėtum su- 
cziaupti 'burna ir duoti mums 
szventa ramybe.

.irius sza-lin ir vela sustojo. Ant 
galo isznyko tamsybėse, mur- 
medamas:

dan Dievo!
Kareivis migdesi antrąsyk,

Visi paszoko, liepsnos paža
ras de-ge ant sniego; isz antros 
puses uižszal tįsios upes, už keliu 
varsnų, stovėjo medžiu laužas. 
Ožys be keipures su sutaisytais 
plauifcais, ib-egiojo, .tarp liepsnų 
ir kibirkszcziu vartydamas de
gėsius, idant tuo , budu pada
ryti ug’ni szvie-sesne. Jo szesz-e- 
li-s -slankiojo ant sniego ipavir- 
szaus, kaip szmotas juodos g-e- 
luimbes.
Kareiviai suodini, neapsi-siku- 

te, su sudriskusiais įskuriniais 
szvarkais, stovėjo mi-sžke ant 
kalnelio o ugnie's blizge-s-is 
spinduliavo ant j u kepurių ir 
muszkietu su ragonetimis.

Velia vninkas, d ik t as vyras, 
su ilgais ūsais ir su perkirsta 
nosia, įtarė Ožiui kuris lenai at
vesta :

— Ar pasiutai vaike, kas 
atsitiko.' Yra mus tiktai 
sz-imts, tai-gi tik netikėtu

dojamos muszkielu susidary
mui. Isz užpakalio atsistojo 
treczias, stengdamasis -su skil
tuvu uždegti knate ir keike,

. Ožys atsiskojo deganezios 
ugn-i avi etos 1 ilizgesy j. K a iria 
koja atk-is'zo ikick tai pirmini, 
galva, su di-deiliais plaukais at
metė in užpakali, rankas tvir
tai sugniaužė. Gaganczius kri
to ežia s-zale jo ir aps-zviete jam 
veidą, kurio ‘blizganczios akys 
žiurėjo in ka.reiviu-s kokia itai 
nežemiszka pažiūra. Taip lau
ke smerties. Ant valėn-dclles -pa
kele ranka kad -pasikasyti. 
Kuircziia. tyla pertrauke du szu- 
viai.

Ožys pasirito nuo kojų bet 
kol jo galva nusviro ir plaukai 
eime degti, atsirėmęs ailt alk li
nes suszulko:

-— O juk suomėmis -balsas 
y ra. -mumy se 11 vi r tesu i s už ve- 
liavni-iiko žodžius.

lA-id to vienas isz inuszkietie- 
riu afeake p;isi t vežiodamas su 
gausiu juoku:

■— Negali suprasti, kad jei
gu visi taip sakytu, Imtu nega
lima vesti vainos!

Al balsis tuos žudžius nune- 
sze per „sniegu apklotus- klonius 
o ugnies pazara-s -padare rau
donu -žiemos dangų szesziolilk- 
lame .amži u je.

tau 
de- 
117.- 

puolimu galėjome paimti kai
nui o tu su ta savo ugnim tik 
J u-t-land i ecz-i us su j udi n ai. Szit a i 
jau staugia, savo trinkomis! Ir 
bažnycziės varpas pradeda 
baubki! Ka tu pridirbai!

— Mano gimtinis namas nuo

Ožys’ — ’o nors akmuo, kuris 
tenai mi.-zke stovi, vadinasi ru-Į 
bežiniu, negaliu pamirszti, kadi 
tie biedni mužikai taip pat yra! 
žinom s, 'kaip ir mes. /Norėjauį 
Jutlandieczius prasergeti, dėl
to ir 'padegiau medžiu laužu. 
Nes para-szyta Szvenlam Rasz-

— Szvento liaiszto žodžiai o 
vaimi — 'tai du atskyri daig
iai, kaip apie tai tuojaus yiersi- 
tikrinsi. Iszdavi'kams tuojaus 

cziona:

Geri Draugai

Miami, Floridoj, randasi 
szitas lenktyninis arklys, po 
vardu Pūro Oro, kuris serga 
rumatizmu ir yra gydomas 
su pagialba elektriko. Kad 
jam nebutu nuobodu locni- 
ninkas inleido žasi kuri ne
apleidžia savo drauga ir 
linksmina savo gir gavimu.

SKAITYKIT

PLATINKIT!
r >

lijo žmogelis ulyczia, 
Sztai ir'kokia boba ežia, 

Su buteliu mosuoja, 
Ž-mogėl i u i g r urnoj a.

<a ir per galva skimtelejo, 
Net butelis suteszkejo,

Per galva suėmė.
Bjauriais žodžiais kolto,jo,

Žmogelis supa-sziotas, 
i r kaišei suterickas, 

Nusivilko savo keliu, 
Ujo szonu ir užpakaliu,

Kad. nuo bobos in kaili gavo.
Kaip kiti ing-unde,

Nelaba, boba apskundė,
Pribuvo szerifas,

Tai mat babble,

Kaip burnos nesuvaldė

Žinote kad szt'dbelei tai del 
gyvuliu, .

O ne del 'žmonių, 
In sz'tcbelius nereikia.

valki'cltis, 
Žmonės padivija labai,

Visi sako kad tai negerai, 
’Bei dabar da nutylėsiu, 
Kol -daugiau dažinosiu, 

O kaip da karta iszgirsiu, 
In Szemidoi’i pribusi u i r 

koeziosiu.
* * *

Vienas kokis lai slaugutis, 
Turbūt ne koks vyrutis, 

liugoja kad ji mergina 
prigavo, 

Ir ja už paezia negavo.
Ir da itio negana, 

Mat toji mergina, 
Jaunikiu daugeli turi, 
Bet in juos nežiūri.

Asz daug biznio turėjau, 
Tuojaus- in laikraszti nedejau, 
Ir mano meisteris nenorėjo, 

Ba už laikraszti neužmOkejo, 
Tasai vaikinelis davadna-s 

buvo, 
Keil laiki-aszli .skaitė-tarp Szpic- 

liu nepakliuvo, 
Dabar szirdeles razumnu stojo, 

Ir nuo tikybos atstojo.
Tai kam jis laikraszti skaitys, 

Kad jam geri pamok ruimai 
akis badys?

Vaik-eili, dabar daug naudosi, 
Ba ir p r oi o atsiloši. 

Merginos tavęs nemylės, 
Ane ant tavęsnežiui’es.

Daugiau apie tave padai- 
nuoezia, 

Ir tavo pravarde is-zduoezia, 
‘Tada.kaip' merginos susitartu, 

Gerai kaili iszperltu, 
Ba esi to vertas,

Kad -būtumei iszpertas.

BALSAI , I 
MUSU SKAITYTOJU
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Ona Kucziene, isz VJLkes- 
Bai're, I’a.—Piisiii'neziu tamis- 
tom.s užmokesti ant kilu melu

; už laikraszti “Saule”. Aeziu 
I k’a’i 1 n (-Su I a i k e 1 e. Vėl i n u t a - J 
[mišioms sveikatos ir kaiinoge-; 
' riau.-io' pasisekimo su sziais; 
i naujais melais.

Marijona (lapiene, i.-z Kli/.a- 
betli, N. J. —- Prisiuncziu-rž- 
mokesli už “Saule”’aut visij 

metu ir turiu iszt'arli. kad man I 
“Saule” geriausia, patinka, ties 
talpina visokias žinos ii- gražia- 
istorijas, taipgi gražiu ir nau
dingu aprasžymu. Asz esmių 
katalike ir turiu pripažyl, kad 
“Saule” netaljiina nieko prlo- 
szingo priesž tikėjimą, nė jokiu 
gineziu, neveiki, su kitais' ii 
kaip tai Angliszkai kalija: 
“V-aktuojesavo biznio.” S'kai- 
cziau “Saule” pirmiau kelis 
metus, kuri man labai, patiko; 
todėl, vela ja iižsiraszi-au isz 
naujo.

Stanislovas Klimas, isz Beit, 
Montana. — Prisiuncziu tam is4 
toms užmokesti už laikraszili 
“Saule,” kuri yra musu viena- 
iniu sveczin ezionaitineje apy

linkėje ir tik tada sueiname 
su Lietuviszka kalba, kada pas 
mus ateina “Saule.” Kasyk
los czionai-s dirba mažai. Lietu
viu randasi tik dvi szeimynos, 
o Cascade paviete randasi tik 
keturios szeimynos Lietuviu.

llrszule Sadauskas, isz Nort
hampton, Mass. —■ Siuncziu la- 
misitoms tris dolerius kaipo 
užmokesti už prenumerata už 
laikraszti “Saule,” del mano 
mylimos motinėlės. Linksma 
man ir esmu užganadyta, kad 
mano motinėlė myli labai skai
tyti laikraszti “Saule”.

iszMare Ka valau skiene, 
Pittston, Pa. — Prisiuncziu te
mintoms užmokesti už laikrasz- 
ti, nors kelis dolerius, nes ne
galiu viską ant syk užmokėti, 
nes esmių naszle ir pinigėliu 
trumpa, bet, užmokėsiu viską 
kaip įtik susigriebsiu kelis do- 
lerukus. Aeziu jiuns, kad ne
sulaikėte laikraszti, kuri labai 
myliu įskaityti.

Vincas Barauskas, isz Frack
ville, Fa. — Isz priežasties vi
štikių nesmagiu aplinkybių, 
susivėlinau prisiunsti užmokes
ti iuž “Saule,” todėl szirdingai 
aeziu kad nesulaiket. Butu 
mums 'labai ne'smagu be 
‘ ‘Saules ’ ’ nes kaip tik gaunAm 
tai i iiojaus visa pferskaitom ta 
paezia. diena. Nors mano pri- 
siegele nemoka skaityti, bet. 
k’lau's'o su didele atyda kas joje 
talpinusi. Dabar velinam jums 
laimes su sžiais metais.-kaipo 
ii’ sveikatos 'kad galėtumėm ir 
aut tolinus darbuotis del musu 
tautos. Pasiliekam su pagarba, 
su visais gerais r'ėlinimais.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiko 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaitė’ 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir ji< 
vienturte duktere. Nelabas vyras 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti 
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

MAHANOY CITY, PA.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapeziu 
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.

f

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

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

visos trys •)’„
KNYGUTES

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

CAPNORIDC u—=—O
Su 283 Naujais Paveikslai* j 

. 1 
160 Dideliu Puslapiu ■

• coliu ilgio - 5J4 coliu ploczia

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

Preke Tiktai - $1.00
‘ ‘SAULE’ ’ 

MAHANOY CITY, PA.
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RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
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MAHANOY CITY, PA.
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— Gali nukensti baisiau
sia. papeikimą bet tik nuo tokio 
žmogaus kuris peikia su skaus
mu szirdies,

—- Žmogus pergali žemisz- 
ka meile, o įsizetona pergali ne
prieteliu meile; nes žmogus, 
būdamas laimėje, tankiausia 
pasikelia puikybėje o szetonas 
nedrys prisiartint, prie tu, ku
rie atleido neprieteliams ir a- 
niemsda.ro gerai.

:: Aukso Varpos ::
------- x.-If-yri-

§ Matydamas mirsztanti 
žmogų pamisiYlk isau, kati ir iau 
ateis loji valanda, todėl lyg 
laikui ta'isykis' pi-ie laimingo 
mirimo.

§ M elagis melagi, ligonis li
goni o nedoras nedora, gindami 
vienas kita apgaudinės beit tu 
ii'cjesžkidv’ tos tusztybes, iie-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriaušis Ambulancfc 
patarnavimas s z i o j Z/f 
apylinkėje. Bile ko- jx) 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Mk 
na pasirinkimą meta- tfu l 
liszku ir kieto medžio IĮ 
Grabu. Laidoja nu- || 
mitelius pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jį. 
prekes. Hni

ŠSr; DU OFISAI: <££
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

! gaišk pagyru, Jauk užmokės-.Iaikraszl! “saule" kurie apie tai už- 
. , . *• ' mirszo ir prasze idant nesulaikyti

, lies nuo Dievo o ne nuo žinomu. laikras3,czio. PASKUBINKITE J J J

i l I

niemsda.ro


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

* I SHENANDOAH, PA.
Czionais miesto gyventoju 

skaiczius apie asztuoneis tuks- 
tancziais sumažėjo. Paskutinis 
sura'szas paduoda tik 18,000.

Kietųjų augliu kasyklų dar-[Netolimoje praeitije czion buvo 
in J bai žymiai pagerėjo, nes žiemos

Camp Lee, Virginia, kur rupin-Haikas ir miestu dirbtuves pra
eis'Sveikata kareiviu. Daktarasdėjo geriau dirbti tai ir marke- 
aplaikys• czina majoro. Dakta-i(;is padidėjo.
ras Kapo uždarys savo ofisą; naiestelįje dar

-10 diena Y asar1.o ir iszkelians vaikszczioja be darbo. Bqdar-
įsiaucziant daug kasyklų 1.17 d., Vasario.

—- Daktaras P. Kapo [Ka- 
.puscinskas j li kos pasząuktas in 
kariuomene aut viso meto i

I (Nuo Musu Korespondento)

DARBAI

Vienog musu 
daug žmonių

arti 30 tukstaneziir gyventoja. 
Daug ir Lietuviu vyksta in 
miestus ypacz jaunimas.

„ant tarnystos.
Gerai žinomas del dau

gelio gyventojų Jos. Wyatt, 82 
.metu amžiaus, mirė

bei 
užsidarė. Apleistos kasyklos 
aipiro, tai dabar norint anos a- 

į ii daryti užimtu daug laiko su 
Į-imtos vakara namie Park Crest į dideliais iszkaszcziais ir kasi-
tsirgdamas koki, tai laika.. Ve- mas tose kabyklose augliu per 
lionis kitados pardavinėjo alų,’ 
buvo pavieto szerifu ir žymu 
politikieriiim. Palaidotas Utar- 
ninko diena.

—■ Mieste eina -nuo kokio 
tai laiko nesupratimas apie 
pirkimą vandeninio prado per 
miesto valdžia. Daiugelis tame 
■užmanyme yra pasipriciszine 
ir protestuoje, o vienas ukesas 
įiėraisze savo protestą, paduo- 
rjąmas geresni nžmanima, kad 
Aripirkti Kaier’o bravorą, tai giniai biauru i<zpudi daro.

brangiai atsieitu. Pastaruoju 
laiku anglis pradėjo kasti isz 
virszau4 su milžinisz'komis 
maszinomis “steam shovels” 
vadinamomis, pavirszius žemos 
iki szimto ir daugiau pėdu gy
lio nukasamas kol pasiekia 
anglis ir tuomet su mažesnėmis 

į maszinomis anglis yra kasama.
Tas labai subjaurina, pavirsziu 
žemes, paliekant didelius bai
siai atrodanezias duobes. Re-

Susivienijimo pirmas apskri- 
! tys rengia ban'kieta Pottsvillej, 

Programoje da
lyvaus Naujalio Vyru Choras ir
soliste panele Žukauskaite 
ope ros da inininke.

Vasario 19 d., czionais kalbės i 
adv. S. G abaliauskas, apie da
bartine Lietuvos padėti. —T.K.

Gilberton, Pa.— Albertas Ga- 
| tavcckas susidaužė su karuku 
įvaroma per Edvardą Gavel, isz 
Park Place, bet nieką nesužei
dė. G a tavcckas pasukdamas 
ant užsukimo, jo karukas pa
slydo ir trenkė in kita karuka.

WOTS gyventojai turėtu dįdesnia 
nauda ir atsigertu užtektinai 
alaus užmokėti miestiszlkas 
'dkolas ir gal nereikėtų mokėt 
tdkias auksztas taksas. Geras 
KŽinanimas.
■y — Ponia P. Szeszkevicziene 
isz. Tamaqua, atsilankė ana die
na pas savo -sesute ponia S. Sza- 
džiuviene, 907 E. Pine uly., kai
po ir kitus pažys 
ir prie tos progas atsilankė in 
redakcija ‘ ‘ Saules’, ” k u riti
skaito apie 40 metu. Poni 
Szeszkevicziene su savo sesute 
taipgi atlanko ir broli Joną Bu
lota, Z ions Grove, ‘kur jo pa- 
cziule pavieszino sveteles su 
Skania torkine Vakariene. 
Acziu vieszoelems už altsilan- 
kyma.

. — Raudono Kryžiaus Drau
gavo surinko atiku 2,088 dole
riu mieste ir aplinkinėje kurie 
buvo sunaudoti ant suszelpi- 
mo tuja, kurie reikalauja pa- 
g/zi alpes.

— Najorko palicija suome 
dvi pabėgusias isz miesto mer
gaites, Blanch.? Sender, 16 me
tu ir Argic Serctti, 15 metu, ku
rios pabėgo isz namu kolos sau- 
vaites adgal. Badai viena isz ja 
pavogė burdingicriui 90 dole
riu.
•— Atėjo žinia žinia buk 

Kazimieras Miliaubkas, sūnūs 
■ponios Charles Engie’ienes, 
420 E. Mahano

- ■ , I.nsztas mazgu moterystes su 
Helena Podgurskiute, Detroi
te, 23 d. Sausio. Ponstva Jur- 
gei Valentai, kurie kitados gy-j 
veno Mahanojuj, buvo svotais.; 

: — Artimoje Hometown Ii-j 
kas nupirkta szmotas žemes i 
ant nauju kapiniu kuria nupir-j 
ko nauja Rusnaku parapija; 
Bzv; NikaJojaus, isz Lansfordo, 
kurie atsiskyrė nuo Szv. Jono, 
parapijos per nesutikimus ko-i 
Iii užėjo nuo kokio tai laiko,’ 
tarp parapijonu ir popo.

PO-ŽEMINIS KANALAS.
Yra pienuojama su federates 

valdžios pagialba iszvesti po-

■jotųjų 'angliui klonio kasyklų 
įdiegtu vanduo ir galutinai

’ kai- aid
štamus mieste, J

isykloms ir kasi- 
iu'intii, nes nerei-

atskirai semti vandeni. Sėmi
mas vaiųdons isz kasyklų labai 
brangiai atsieina. Kanalas kai
nuos kaip sakoma apie trisde- 
szimts milijonu doleriu.

LIETUVOS GELBEJIMO 
FONDUI $155.00 AUKA

Shenandoah, Pa. t Vladai 
Lutskeviczius, nuo W. Lloyd 
uly., likos ant vietos užmusztas 
Panedelio ryta Hammond ka- 
syklosia, laike daibo, per nu
puolimą anglių nuo virsmus.

— Loeudt Mountain ligon- 
buto Slienandoryje yra pripil
dyta ligoniais kad nėra kur 
juos paguldy ti. Toje ligonbute- 
je sziadien randasi 20 naujai 

j gi m i a. kūdikiai su motinoms, 
Į daugiau ne kaip kada Iten gi
mė. Ligonbute negali daugiau 
priimti ligoniu tebyriam laike.

u-

Vietines Lietuviu Draugi
jos ir pavieni asmenis sudėjo 
$155.00 ir jau pasiuntė per Fe
deracija L. G. F. Aukavo se- 
kaneziai: Kun. J. A. Karalius i 
$25.00; Szv. Vincento Labdary
bės Draugija $25.00; Skaueziu 
trupe $25.00; Po $10.00 aukavo 
Moterų Sanjungos 59 kuopa; 
Szv. Vardo Draugija, ir Vycziu 
kuopa; Po $5.00: S.L.R.K.A. 40 
kuopa; Ap’aszltalystes Maldos; 
Kaižancziauis ir Tretinyku drau 
gijos; pavieni asmens: Dr. 
Marijona Remeikiute ir Katre 
Sarpeliene. Po$1.00:Kun. Jur
gis Degutis ir Kini. K. Balutis. 
Aparto $18.00 draugijos ir pa
rapijos .sumokėjo aukomis in 
Fqderacija.

PARAPIJOS APYSKAITA.

Tamaqua, Pa. p Lester Dun- 
keviczius, likos ant vietos už- 
musztas per anglis Nr. 9 kasyk
lose, laike dailbo Sukatoje sta
tydamas paramas su kitais dar 
buliukais. Nelaimingas žmogus 
apsįpacziavo tik praėjusi meta 
ir state sau šlubele New Eng- 
landValley.

—■ Daugelis giminiu ir i v. ....draugu nudžiugo iszgird'ia, kad 
p. Juozas Matukonis, nuo 302 
Orwigsburg uly., sugryžo isz 
Coaldale ligonbutes, kurioje 
pergulėjo kėlės sanva'ites, kur 
gydėsi ant sužeistu pecziu laike 
darbo kasyk'losia. Ponas Ma
tukonis silsisi namie ir džiau
gėsi, kad gali praleisti nuobodu 
laika skaitydamas savo myli
ma laikraszti “Saule.”

Cleveland, Ohio. — Pas mus 
oras ir žiema ne szalta, kartais 
biski pasniegti ir vela sutirps
ta. Darbai pradeda truputi ge
riau eiti ir biznis eina, geriau. 
Musu Lietuvei gyvena drau
giškai ir sutinka broliszikai.Pereita Nedalia klebonas isz- 

dave Parapijos Metine Apy
skaita. Ineigu pernai turėta 
suv'irszum 25 tukstaneziai dole
riu; Pataisomis mokėta $7,500 
su virszum. Klebonas pareisz- 
ke, kad visos didesnes reikalin
gus parapijos trobesiu pataisos 
ir pagerinimai užbaigta. Sziais 
metais parapija rengiasi ap- 
vaikszczioti bažny ežios pasta
tymo “Auksini Jubilieju t. y., 
50 Metu Sukaktuves.”

bizni ir kožna Petnyczia paren
gia vakariene isz keptu žuvu 
ir Lietuviszku blynu ir svete
lei aplaiko užtektinai aluczio 
nuplauti žuvis. Žodžiu, musu 
Lietuviszikas draugiszkas gy
venimas eina pui'kei ir visi gy
vena sutikime.

TILŽĖS SPAUDIMO

Gilberton, Pa. t Pranas Kras- 
tovskis, 40 metu, mirė Alrslan- 
<įo ligon'buteje Panedelio diena - 
kurioje radosi nuo 2 dienos De-. Jurgio parapijos moky klo- r ai- 
cemberio. 'keliai turėjo perstatymu. Pro-

SZIS TAS
Dorai saiįvaiczin a

Girardville, Pa. 
szmotas akmens 
nuo artimo kalno paltaikinda- 
snas in narna James Kelley ku
ris gyvena Coloradoje, arti 
czionais. Jo marti vos apsisau
gojo nelaimes kada szmotas
akmens trenkė in vidų namo j artine nelaiminga padėti, eme 
sulaužydamas kelis naminius! isz Kunigu Vienybes, iszleistos 
rakandus. --------------i An glu kalba knygeles. -

-------- grama .buvo iszimtinai Lietu-
Didelis viu kalboje, susidėjo isz teatre- 

atsiliuosavoįlio, driliu, szokiu ir dainų. Kei
kia pripažinti, kad vakarėlis 
buvo labai geras ir gražus.

Vietinis laikrasztis E. II. in- 
dejo raszta a;pie Lietuvos dab-

Aukso Altorukas, paprastu . apd., 
50c., Celuloidos gružais apd.,. .$1.65

Vainikėlis, jaunimo maldų knyge
le, 35c. Juodais minksztais apd. $1.35

Kanticzkos, visokiu giesmių kny
ga, . .. ................. .. ,. ... $1.75

Pranaszavimas Mikaldos............25c
Sapnas Marijos, ant kai. alyvų, 15c
Istorija szventa seno ii’ naujo Tes

tamento, su paveikslais,.............25c
Sapnu knygele, atmena visokius 

sapnus, nuskaito planetas isz 12-kos 
menesiu ir su kažyru nukėlimais 35c

Lengvas būdas iszmokt angliszkos 
kalbos be kito pagelbos,..................35c

Sveikata ligoniams, apraszo apie 
300 visokiu vaistiszku augalu ir kam 
jie yra naudingi, ..............................25c

Geriausios stambios Trajankos, 
60e., arba 3 pakai už $1.50.

M. ŽUKAITIS,
SPENCERPORT, N. Y.

The American 
Lithuanian Society Of

Washington, D. C.
Metinis susirinkimas kuria-' 

me buvo rinkta valdyba del 
1941 metu. Nauja valdyba 
taip:
Albert W. Shupienis,

President 
Joseph Gabralowitz

Treasurer 
Miss Nellie Kizevieh,

Secretary 
Wberli. P. Ross,

Vice PresidenI 
(Ai'uscavagins, isz Pittston, 
Pa.)

Buvo skaityta raportas kur 
su pagialba visu nariu buvo 
galima, surinkt $100 ir dovano- 
tie del Catholic Radio Hour, 
szitam mieste. Catholic Radio 
Hour po vadu Father Cart
wright ir jo pagalbininku, Fa
ther Joseph E. Gedra, kuris 
yra soeietes Dvasiszkas vadas. 
Prezidenlias Albert W Shupie- 
nis ir Leonore S. Sienuta pa
tarnavo societei ir nuiiesze do
vana kunigui Cartwright, ku
ris yra prie Tmmacculate Con
ception Bažnyezios, 8th & Sts., 
N. W., Washinglton, D. C.

In musu tarpa atėjo jaunas 
Lidtuvis Kunigas Damas Mo
zeris isz Cicero, Illinois. Links
mas ir visu, priimtas vienbal
siai in so'ciete. Kad jus matytu
mėt kai jis valgo tais Lieltu- 
viszkas deszras kurias Waici- 
kauiskicne iszvire del societes, 
kai buvo laikyta partija po 
metiniui susirin'kimui: Visi gy
rė deszras, ausukes ir visa val
gi kur buvo atnesztas del par
tijos! AVaieikauskiene, Veroni
ka svecziuojasi pas sunu Juo
zą, altva'žiavus isz Moundsville, 
AVest Virginia.

Buvo linksmas vakaras vi
siems, 'dainavo Lietu’viszku 
dainų, paszoko ir linksminosi.

Partija buvo ‘laikoma am 
Knights of Columbus Sales — 
10th & K Streets, N. S., vakare, 
Sausio 19th; 1941.

Yra rengiama programa del 
pagelbos Lfeltuviu, kurie turė
jo beg'tie isz Lidtuvos in Pru
sus bet turint nieką, žiuri in 
Ameriika del ]>agelbos, tai so- 
ciete pradės dirbtis jiems in 
paigialba kad turdt.u ka valgyt, 
apsirengt ir jeigu papuls, va
žiuoti in kitas szalis kuriose 
yra 'daugiau laisves jiems.

Vasario 16-ta, ryte, in Im
maculate Ba'žnyczia bus laiko
ma Metines Miszios del socie
tes ir visi draugais eis bareliu. 
Po Misziu visi eis in Williard 
H(|!el valgytie pusrycziu ir 
gal gaus girdėti kelis žodžius 
nuo kviesto sveczio, tuo syk 
laukiam atsakymo ar pribus. 
Del pabaigos dienos yra ren
giama programas bet da neži
noma kas bus.

Gavom girdėt kad Lietuvisz- 
ki szoki'kai isz Chicagos atke
liaus ežia imtie dali in Naftion- 
al Folk Festival, kuris bus lai
koma iu Constitution Hall apie 
pradžia Gegužes menesio. »Szo- 
kikai y.a. .po vadu Vytautas F. 
Beliajus, kuris yra gerai iszsi- 
mdkines tau'tiszkus iszokius; 
Manoma kad Socielte surengs 
programa apie Gegužes 5Jta, 
sžokiku, del pagelbos Lietuviu 
Prūsuose.

Bowling Komanda kas sek
madieni eina rityt boles. Ty
mai yra. keturi, Cleo Stankūno 
tymas yra pirmoj vietoj, Arus- 
eavagiaus antroj, Ben Sienu
tes, treczioj ir AI. Shupienis— 
ketvirtoj.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50":

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

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

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 20c
neja nevalioję; Javorovas ir jo kliu-

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ii' ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuokli-: 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................................15c

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

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

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu ................................... ..35c

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

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

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

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininku

62 puslapiu.....................  15c '
Nu. 126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu .....................................15c

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
mus prigauna. 58 puslapiu............ 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuojas. 76 puslapiu.................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu......................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

......................... 15c

No. 144 Penkios istorijos apie Ra
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu ........................... 15e

No. 145 Trys istorijos apie Velni
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį. 
Nikitas . 61 puslapiu .J.............. 15e

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ...........................k,................15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu .............................................. 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

60 puslapiu 15e
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave-’ 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
r irimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ii' Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu......................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10e

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargsZo; 
Geras Medėjus.....................................15e

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Ųžmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 

| puslapiu ..............................................25c
No. 171 Vieniolika puiku istorijų 

(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akj’vumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atšigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
ITeke .................................................. 15c

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Didelis Laivas Nutrauktas Nuo Pieskyno

g

Szitas didelis pasažierinis laivas, kuris kasztavo de- 
szimts milijonu doleriu pastatyt, likos ana diena nu
trauktas nuo pieskyno ant kurio buvo užplaukęs nesenei. 
Laivas likos nutrauktas iu draidoka ant pataisymo ir per
žiūrėjimo o kada bus pataisytas ir tinkamas bus vela 
naudojamas ant gabenimo pasažieriu.

Toliau bus daugiau naujo.
J. J. AVaieikauskas,

Koresp onden t a s.
1747 Church St., N.W., Apt. 2,

Washington, D. C,

— Tas, kuris prižadėjo at
leidimą, metavojantiems, ne 
prižadėjo rytojaus gricszijan- 
tiems. Del to neatidekime 
pakilios, idant kartais riepasi*

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

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

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

vėlintum ir nepražudintumem 
■savęs.

Pat oi nesuprasi dangisz- 
ku ]>aslape.ziu pakol nepara
gausi saldybes norą, kentėti del 
Jėzau-.

Skaitykite “Saule”
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