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52 METAS< 1*1 1 JUOGOSLAVIJAAplaikys Darbus PRISIDĖJO PRIEWASHINGTON, D. C.- Kariszkas ministe- 
ris Pattersone apgarsino, buk apgynimo pro
gramas reikalaus daugiau kaip milijoną darbi
ninku prie visokiu kariszku darbu. Apskaito
ma, kad valdžia reikalaus apie keturis milijo- j e 
nūs visokiu darbininku, ypatingai mekaninku. 1 TdlQlS 

Daugybe visokiu dirbtuvių yra statomos, ku
riose dirbs visokius kariszkus materijolus, rei
kalingus del vedimo kares ir prigialbejimo 
kitu sklypu.

Isz Amerikos
40 DARBININKU 

SUŽEISTI

Geležkelio Nelaimėje

AVinghan, Ohio — Tavorinis 
trūkis trenkė in užpakali pa- 
sažierinio trūkio kuris veže 700 
valdiszku darbininku prie dar- 
'bo statymo naujos dirbtuves. 
Vienas isz darbininku likos už- 
ihusztas o kiti likos nuvežlti in 
artimas l'igonbutes. Visi darbi
ninkai paėjo isz Youngstown 
aplinkines. Du darbininku ne
teko ranku ar kojų. Daktarai 
isz visos aplinkines likos isz- 
szaukti prižiūrėti sužeistuo
sius.

3 Vaikai Sudege 
Deganeziam Name

Butler, Pa. — Trys vaikai 
sudege deganeziam name pri- 
gulincziam prie Plummer 
Hartle, mažam angliniam kai
melyje Casco Mines. Tame lai
ke lt evas dirbo o motina buvo 
nuėjus pas kaimynus. Motina 
adlbegus stengėsi iszgialbeti 
vaikus isz liepsnos bet pati bal
sei apsidegino ir likos sužeista.

Buvusi Gaspadine
Perszove Kunigą

Detroit, Mich.— Vikaras ku
nigas Francis Vanliout, isz pa
rapijos Motinos Dievo Gailes
tingos, likos perszautais per 
motere kuri atėjo in klebonija. 
Buvo tai Joana Brzohaka, 44 
metu, kuri kitados buvo (toje 
klebonijoj gaspadine.

Moteire likos aresztavota, o 
policija iszgavo isž josios, buk 
motere turėjo piktumą ant ku
nigo kuris buvo klebonu priesz 
kunigą Vanliout ir apkaltino 
ja už vagysta todėl motere isz- 
vere savo piktumą ant kunigo 
Vanliout. Perszautas kunigas 
turi 37 metus ir likos paszau- 
įtas in peti kuris pasveiks.

Užgriebs Angline 
Žeme Už Taksus

Shamokin, Pa. — Coal 
Township Mokyklų Tary
ba paliepė taksonui, kad 
uždėtu areszta ant visos 
anglines žemes kur randa
si kasyklos, už taksas, ku
rias kompanija nemokėjo 
per kelis metus. Ne tik 
ant žemes uždėjo areszta, 
bet, ir ant visu namu ir ki
tokiu locnascziu, kurios 
priguli prie angliniu kom
panijų. Yra tai pirma 
karta, kad mokyklos už
dėtu areszta ant kasyklų 
už taksas.

DU EROPLANAI
SUSIDŪRĖ ORE

6 Užmuszti
Washington, D. C. — Ka- 

risZkas departamentas prane- 
sza buk du kariszki eroplanai 
susidūrė ore ant Pacifiko ma
riu ir szeszi lekiotojai likos už- 
muszti. Nelaime patiko laike 
manevru. Du lavonai likos su
rasti mariose.

Rado Deimantus Uba
go Grinczeleje

Aleksandria, Va. — Gyven
damas dideliam varge per 40 
metu, mirė czionais gerai žino
mas vargszas, Gene Rutgers, 
kurio vargingoje grinczeleje 
koroneris surado bleszine pil
na deimantu. Nebutu niekas 
dasi'prates kad tasai vargszas 
turėjo koki turteli jeigu koro
neris kratydamas po grinczele 
kad dažinoti isz kur jis paėjo, 
nebutu užtikęs ant tos bleszi- 
nes su deimantais. Žmogelis tu
rėjo apie 83 metus amžiaus ir 
už savo gyvasties lankei gyrė
si kaimynams buk turi milži- 
niszka 'turtą savo grinczeleje 
bet niekas jam netikėjo. Kur 
jis gavo tuosius deimantus tai 
da neisztynineta. Jeigu neatsi
ras jo sukcesoriu tai turtas eis 
in vaistini iždą. Kokia verte 
yra tuju deimantu tai taipgi 
nedažinota.

VOKIETIJOS
Vokieczius Per Jugo 
Bet Nedalyvaus Mu
— Graikai Nepasiduo
— Daug Žmonių

sziuose
da

Užmuszta Anglijoj
Submarinai Užklupo 

Ant Laivu

Berlinas. — Vokiecziai pri
spyrė Jugoslavija kad pasira- 
szytu ant taikos kad duos pa- 
velinima Vokiecziams praeiti 
per Jugoslavija, siunsti vaiska 
ir amunicija bet nedalyvaus jo
kiuose musziuose. Už tai Jugo
slavija aplaikys apgynima jei
gu butu užklupta per kitus. Ži
noma kad Jugoslavija prie to 
buvo prispirta su bagnietu in 
peczius.

Graikija ana diena aplaike 
Amerikonidzkus eroplanus ir 
amunicijos todėl sudrutino ka
riuomene ant puses milijono 
kareiviu ir 300,000 kareiviu 
Albanijoj priesz Italus.

Anglikai paėmė svarbu mies
tą Jijiga, Etiopijoj su daug ka- 
riszko materijolo.

London. — Utarninke Vo
kiecziai smarkei bombardavo 
isz oro Angliszka miestą Hull, 
kuriame gyvena apie 300,000 
gyventoju kuriame randasi vi
sokiu fabriku. Bombos užmu
sze ir sužeidė daug žmonių. 
Bledes milžiniszkos.Daug žmo
nių randasi griuvėsiuose su
griautu namu. Tuo paežiu lai
ku Anglikai užklupo ant Vo- 
kiszku miestu Kiel ir Rotter - 
damo o Emdene isznesze in pa
danges dokus ir laivu dirbtu
ves.

New York. — Laivas Leer- 
dam, kuris atplaukė czionais 
isz Anglijos su pasažiereis, 
pranesze buk likos užkluptas 
per Vokiszka submarina pu- 
siaukelyje in Amerika bet tu
rėjo gilinki apsisaugoti torpe
dų ir giliukningai atplaukė in' 
czionais.

Lancaster, Pa. — Grayball 
lentų prekyste užsidegė ir liep
sna (tesėsi per daug valandai 
pakol ja apmalszino. Apie 100; 
ugnagesiu likos sužeisti .kurie 
pribuvo isz 16 aplinkiniu mie
stu. Bledes padaryta ant 250,- 
000 doleriu.

Vokiecziai Skandys
Amerikos Laivus

Washington, D. C. — Ame
rika aplaike slapta žinia buk 
Vokietija mano paskandyti vi
sus Amerikoniszkus laivus ku
rie gabens paszialpa del Ang
lijos ir kitu sklypu. Vokiszki 
submarinai skandys laivus per 
submarinus kuriuos ketina pri- 
siunsti prie Amerikoniszku pa- 
kraszcziu. Bet kur tieji subma
rinai ketina užklupti ant laivu 
tai da tikrai nedažinota. Vo- 
kiecziai kerszina ne tik skan
dinimu Angliszku laivu bet vi
sus kurie tik gabentu paszial
pa del Anglijos. Jeigu Vokieti
ja iszpildytu savo kerszta ir 
skandytu laivus prie Ameriko
niszku pakraszcziu, tada be 
abejones kare prasidėtu ant 
tikrųjų tarp Amerikos ir Vo
kietijos.

Anglikai Adgavo 
Barbera

le
Kairas, Egiptas. — Sostapy- 
Somalilando, miestas Bar

bera, likos paimtas per Angli- 
kus su didėlėms bledems del 
Italu. Diredava, Etiopijoj, li
kes bombarduota per Angli- 
kus kur sunaikinta keliolika 
Italiszku ercplanu ir visa sto
tis. Daug Italu užmuszta ir 
daugelis namu sudege nuo 
bombų.

Vokiecziai Sunaikino
565 Bažnyczias

Anglijoj

Vatikano Miestas. — 
Popiežius aplaike rapar- 
ta nuo Katalikiszku kuni
gu buk Vokie ežiai lyg 
sziam laikui su bomboms 
sunaikino nuo pradžios 
kares 565 bažnyczias ir 
1,457 maždaugiau apdras
kė.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

1,000 Žmonių Užmusz
ta Glaskove Ir 

Liverpulije
London — In kėlės dienas, 

praeita sanvaite Vokiszki ero
planai užmusze tūkstanti žmo
nių ir apie du tukstanezius su
žeidė miestuose Glaskove ir Li- 
verpulije. Vokiecziai paleido 
apie 10 tukstaneziu bombų ant 
tuju miestu padarydami dide
les bledes. Tukstancziai žmo
nių valo griuvėsius namu ir 
renka mirusius ir sužeistuo
sius. Daugeli dirbtuvių likos 
pataikintos per Vokiszkas 
bombas.

Tikisi Smarkiu Musziu 
Graikijoj

Atėnai, Graikija — Anglija 
tikisi smarkiu musziu ant že
mes prie Graiku Bulgariszko 
rubežiaus kur Anglikai sukuo- 
pino apie 200,000 kareiviu o 
Vokietija turi ten 350,000 ka
reiviu. Manoma kad ten atsi
bus kruvini musziai už keliu 
dienu nes padėjimas yra labai 
pavojingas.

Amerika Maitys Fran
cija Ir Iszpanija

Wasrington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreiszke 
buk Amerika szelps Francija 
ir Iszpanija ir kitus sklypus 
maistu idant užlaikyti j u liuo- 
sybe ir prispauda nuo Vokisz- 
ko pado. Finland! j a taipgi ap- 
laike pinigine paszialpa kad 
turėtu už ka pirkti maisto ir 
drapanų kuriu labai reikalau
ja.

Hongkong, Kinai.— Daugy
be žmonių mirė nuo koleros, 
kuri pradėjo prasiplatinę! po 
visas dalis Kinu. Daugelis 
serga.

Manila, Filipinai — Vietine 
palicija turėjo musztyne su 
kuopa banditu kuriu užmusz
ta dvideszimts ir daug sužeis
ta.

MIRUSIS DAVE 
ŽINIA PACZIAI

Apie Savo Mirti

Chester,, Pa. — Mrs. Edwin 
Alashank, gyvenanti Philadel- 
phijoj, ana diena aplaike tele
grama buk jos vyras likos už- 
musžtas prie statymo laivu. 
Diena priesz tai, kada jis gulė
jo lovoje, pajuto kad kas tokis 
laiko ja už rankos su szallta 
ranka, rodos kad tai buvo ne- 
baszninko. Paszau'ke sunu, pa
liepdama jam jeszkot vyro ku
ri ka tik mate savo miegkam- 
baryje bet nieko ten nerado. 
Ant rytojaus aplaike žinia 
apie netikėta minti savo vyro 
kuris mirė ta paezia valanda 
kada pajuto szalta ranka, ro
dos atsisveikindamas su ja.

62 Žmones Suszalo

Ant Smert

Fargo, N. D. — North 
Dakotoje ir Montanoje 
staigai užėjo sniegine vie
sulą, kuri padare daug 
bledes ir 62 žmones susza
lo am smert. Viesulą 
taip staigai atėjo, kad pa
gavo automobilistus ant 
kelio, kurie suszalo ant 
smert, eidami jeszkoti 
prieglaudos pas ūkinin
kus. Daug automobiliu 
likos užpustyti ant kelio, 
o kiti užtroszko nuo mo- 
noksaid gazo.

Norėjo Sudegint Savo 
Uoszvia

Jamaica, L. I. — Simon Bur- 
dden, 26 metu, prisipažino ka
lėjimo 'buk tai jis padelge na
rna savo uoszves, Mrs. Alary 
Anderson. Simon apsipaeziavo 
su 18 metu duktere, norints jo 
motina gana prieszinosi šune
liui kad palcziuojasi su ta mer
gina. Ant galo taip jam nubo
do vedu'sis gyvenimas o priek 
.tam uoszve jam nuolatos sėdė
jo ant- sprando ir isz kerszto 
nutarė ja sudeginti drauge su 
namu. Ant giliuko ugni užtiko 
in laika- ir žentelis likos aresz
ta votas ir uždarytas (kalėjime.

Pagimdė Vaikuti Be 
Ranku Ir Kojų

Prescott, Ariz. — Czionaiti- 
nio kasyklų darbininko Irvin 
Dorney motere pagimdė ligon- 
buteje nepaprasta kūdiki bet 
ant laimes jis tuojaus mirė. Ta
sai nelaimingas kūdikis gimė 
be ranku ir 'kojų bet sziaip bu
vo paprasto sudėjimo kūno. 
Tos poros kiti keturi vaikai 
yra sveiki ir paprasto sudėji
mo kaip paprasti vaikai. Dak
tarai paėmė kūdiki in vietine 
ligonbute kur ji laikys alkoho- 
liuje per koki laika ant moks- 
liszko tyrinėjimo.

BALSAS ISZ KAPO

Mirusia Brolis Sutaikė 
Dvi Seseres, Kurios

Buvo Susipykia

Ashville, 'Tenn. — Isz Bre- 
war danesza in czionailtinius 
laikraszczius buk tenais mirė 

| turtingas farmeris AValter Bac- 
co'n, palikdamas visa savo tur
tą de'l dvieju savo dukterų. Po 
mireziai 'tėvo seserys pasidali
no tarp saves teviszka tuntą, 
bet viena likos nuskriausta per 
kita seseri ir neaplaike visos 
savo dalies nes neturėjo ant to 
liudintoju tai Iturejo užtylet ir 
po tam iszvažiavo iii kita mies
tą užpykus ant savo apgavin- 
gos sesers.

Taip gyvenant nuskriaustai 
seserei, tūla vakara adbego 
pas ja jos dukrele .szaukdama: 
“Mamute, buvo czionais ko
kis tai vyras ir liepe mamai pa
sakyti kad mamos sesuo yra 
mirsztanti ir turi ja kuojaus at
lankyti.” Kada pradėjo jesz
koti nepažins tarno, niekur ne
rado ir nieko .sau isz to neda
rė. In Ikeles dienas po tam ki
tas ju kūdikis, gulėdamas lo
velėje', pabudęs, pamate prie 
saves .stovinti ta pati žmogų 
kuris pabueziaves ji paliepė 
jam pasakyti motinai:'“Tavo 
teta mirszta ir nori su tavo mo
tina pasimatyt.”

Atsikėlęs kūdikis nubėgo pa
sakyki motinai ka jam nepa- 
žinstamas kalbėjo. Szi karta 
motina greitai apsirenge ir nu
važiavo in 'ta miestą kur jos 
sesuo gyveno ir isztikruju ra
do ja mirsztanczia. Tada sese
rys viena kitai atleido kalite ir 
mirsztanti pasalke kad negalė
jo malszei mirti nes ka-gi tėvai 
ir ju brolis sakytu kurie jau 
buvo miria ir motere sapnavo 
kad jos brolis jai 'pasirodė sap
ne ir kalbėjo kad jis viską ge
rai suredys ir jas sutaikins. — 
Ir taip stojosi kaip jis prižadė
jo. Sesuo po tam malszei mirė 
in iželes valandas.

Moteres Inspyrimas 
Ji Užmusze

Trenton, N. J. — Louisa 
Kvas likos uždaryta kalėjime 
nes buvo priežastim savo vyro 
mirties. Mo’tere ana diena in- 
puole in baisu paszeluma laike 
susibarimo su vyru ir isz pik
tumo spyrė jam žemiau pilvo 
nuo ko vyras mirė dideliose 
kaneziose ligoributeje. Nuo in- 
spyrimo truko jam pūsle.

Visztukas Su Trimi 
Akimis

' '(d1 f

'Allentown, Pa. — Ant visz- 
tu farmos prigulinczios prie 
Airs. Gray Forrester, atsirado 
visztukas kuris iszsiperejo su 
kitais bet turi jis du snapukus 
ir tris akis. Visztukas yra svei
kas ir pasiliks gyvu. Szimtai 
žmonių malte taji nepaprasta 
sutvėrimą.
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Kas Girdėt
Sztai labai gailestinga p-a- 

čziule kokiu sziadien labai sto
ka ir vargei kur surasite tokia, 
škdlda -buvo Jevute Sikorskie- 
ne, 26 metu mclterele, isz Ne-' 
wark, N. J. Laike kada jos vy
ras gulėjo paszarvotag, toji jau 
•dairėsi aplinkui del kito vyro, 
kad isz laik sau iszsirinkti. 
Buvo taip: Benas Visznievski 
susipažino su ja Subatos naktį 
po mircziai vyro, kuris priesz 
kėlės valandas buvo mires ir 
užkalbino ja su juom apsives
ti. Aloltere ant to sutiko ir ne-j 
įsirūpindama apie szermenis 
vyro, nusidavė su Benu ant jo 
'kvatieros kur atsibuvo tuojaus 
vestuves. Keli palicijantai ser
gėjo narna kuriame atsibuvo 
vestuves idanlt nepriimtų pul
kas giminiu velionio, kurie 
kerszino tai nelabai mot erei 
duoti toki “szliuba” kad butu 
nepamirszus lyg mirimo die
nai.

Ka galima ant tokios mote- 
tcs sakyti? Beit didesne dalis 
na-szleliu turi ne geresni būda 
už tąją moterėle.

Tūlas musu -skaitytojas už
klausė mus, nuo kada likos in- 
vesita paprotys bueziavimo ki
tiems rankas?

Tasai paprotys likos inves- 
jtas nuo laiku kada žmones bu
vo baudžiauninkais ir neval- 
ninkais ir tai Slovakijoj kai
po: po Maskolium, Lenkijoj ir 
kitur. Net priesz Kristaus lai
ku ir nuo pradžios svieto nebu- 
cziavo žmogus kito žmogaus 
ranka. Kristus po paskutiniai 
vakarienei paliko pavyzdi nu
sižeminimo, meilės aTitimo ir 
lygybe parodydamas tai nu
mazgodamas apasztalams ko
jas ir jas pabueziavo. Po Kris
tui, kada tai galingesni pado
riai eme virszu ant varginges
nių, tada tokis vargszaš buvo 
laikomas už szuni ir kaip szuo 
turėjo lai'žyt rankas ir kojas; 
panaszei privertė vargszus da
ryli idant del galingu rankas 
laižytu. ,

Tiktai vaikai tėvams priva
lo bueziuot rankas o szeip nie
kam daugiau. Juk szviesus 
žmogus didele sarmata turėtu 
jeigu jam kas ranka bueziuotu.

Žydu tania isz'krikdylta po 
visa svietą, tąnkei persekioti 
per kitas tautas kaip tai szia
dien laike kares, kur juos vi
saip -paniekineja ir skerdžia 
bet vis niekas neperlausz ju ti
kėjimo. Reikia jiems pripažyt 
kad jie turi ęiviliszka narsu
mą apgynime savo tikėjimo ir 
ji szvenezia. Dievobaimingas 
Žydas per -szaba nedirbs, laja 
diena paszvenezia maldai ir pa
silsiu!, teisingai sakydamas 
kad ir pats Dievas dirbo tik 
szeszes dienas o septinta silse- 
josi. Neltemina jis ant jokiu 
szandinimu, iszjuokimu ir per- 
szkadu maldoje arba szventi- 
me ju szabo. Nekarta mums 
nuduoda juokinga Žydu tikėji
mo apeigos bet reikia jiems 
pripažint kad jie moka apgin
ti jas ir -stoti kaip mūras prie 
savo tikėjimo.

O kaktra-s isz ju norėtu isz- 
krypt isz bažnytiniu tiesu arba 
italmudo — paniekinot szvente, 
tai Žydai ji -saviszkai nubau
džia. Ne taip senei Europiszki 
laikraszcziai apraszinejo kaip 
Žydai apgina savo tikėjimą ir 
iszvenltes. Tūlam kaime Lenki
joj vienas isz Žydeliu, kuris

gal buvo persemtas Bolszevi- 
kiszku mokslu, turėdamas kro- 
meli valgomųjų tavoru, užsi
norėjo vesti giszefta per szaba. 
Vietinei Žydelei, -dagirde apie 
tai ir labai inirsze “nedoru pa
sielgimu” savo tautieczio, nu
tarė ji nubausti prigulineziai. 
Inirszus myne žydeliu mėtėsi 
ant kromęlio, sunaikino visa 
tavora o locninin'ka ir visa jo 
szeimyna gerai apdaužė. Ant 
galo palli'cija apmalszino inir- 
szuse myne ir are-sztavojo ke- 

į lis.
Krikszczionys taip karsztai 

ncapvaiksztineja 'savo szvenka 
diena kaip Žydai savo szaba. 
Jeigu kas ir nueina in bažny- 
czia bet kuris nevisados paro
do szirdinga ir tikra tikėjimą, 
tai negalima to pavadint dide
liu pasiszventimu o jis mano 
kad tiesiog nulėks-in dangų.

Kožna Nedeldieni ir didesne 
szvenlte Krikszczioniu biznei 
yra atidaryti ir tai pas tokius 
vadinamus ‘‘gerus Katalikus” 
o moteres su gurbais eina pirk
ti maisto ar gerymo (tas dau
giausia atsitinka didesniuose 
miestuose o ir mažesniuose), 
nors galėtu tai atlikti Sukato
je. Niekas už tai tokiu biznie
rių -nepairiekina ir jie sau isz 
to nieko nedaro.

Todėl, jeigu geidžiame buitį 
gerais Krikszczionimis ir nori
me nors viena diena ant san- 
va'ites paszvensti ant garbes 
Dievo ir pasilsėti po savaites 
darbui, mokykimės to nuo Žy
du.

Kur Galima Gauti
Gimimo Certifikata

Valstijų Bureau of Vital 
Statistics.

kur gimei. Mokestis $1.00 glu kalboje pasi tinsti szita afi-
Rhode Island — Szios vals- deivita, jis Anglu kalboj pa

bijos rekordai siekia 1853 m. duotas).

Dabar valdžia renka padot- 
ku-s nuo ineigos kiek žmones 
uždirba ir turi mokėti valdžiai 
procenlta nuo tuja uždarbiu ku
riuos vadina “inkom Itaksos.”

Gal kas yra isz to neu-žgana- 
dintas ir susiraukia kaip isz- 
pi'ldo blankas bet prilygini 
Anglija su Ameriku tai mes 
valdžiai duodame labai mažai 
isz savo uždarbiu.

Anglijoj vedusieji žmones, 
kurie uždirba ant meto po $1,-
500., turi mokėti valdžiai anit 
meto po $43. Toki Amerikoje 
neturi mokėti nieko. Kas Ang
lijoj uždirba ant meto $2,500., 
moka $311., o me-s nemokame 
nieko. Kas Anglijoj uždirba 
ant meto po $5,000., moka $1,-
116., o Amerikoj moka, tikltai 
75 dolerius. Kas Anglijoj už
dirba -ant meto $50,000., moka 
$32,401 o Amerikoj moka $13,- 
714.

Todėl nerugokime nes dide
le dalis musu uždarbiu pasilie
ka kiszeniuje ir bukime pasi
rengia ant didesniu padotku 
neužilgio. Apgynimas sklypo 
kasztuoja daug o mes, kaipo 
ukesai, turime sudėti tuos 
kasztus anlt apsigynimo nuo 
nevidono.

Sztai naujausios gadynes 
priežodžiai:

Darykie visiems ta, kas tau 
yra nesmagu.

Jeigu kas ir teisybe kalbės, 
tam niekas netike-s.

Jeigu gerai meluosi, pas 
žmones loska turėsi.

Jeigu kam gero padarysi, 
tai jau jo daugiau nematysi.

Jeigu nori daug pinigu tu
rėti tai ant bargo žmoniems 
nedavinekie.

—■ Gyventojai Iridiju ruko 
pigiausia tabaka, isz 'kurio pa
daryta paperosai kuriu -suruko 
po 20,000 ka.s minuta per diena..

— Amerikonai praleidžia 
kais minuta po 20 doleriu ant 
mo'torcikliu.

(Tasa)
Maine — Jeigu gimei po 18-1 

92 m. raszyk in State Bureau! 
of Vital Statistics, Augusta, 
Maine.

Jeigu gimei priesz ta laika, 
raszyk in Town or City Clerk! 
tame mieste ar miestelyj kur 
gimei. Mokestis 50 centu. O

Maryland — Jeigu gimei po 
1898 m. raszyk in State Bureau 
of Vital Statistics, Baltimore, 
Maryland. Jeigu gimei priesz! 
1898 m., Ba'ltimores mieste ga
li gauti certifikata isz Health 
Department. Nėra ankstyves
nių rekordu kitur.

Mokestis 50 centu.
Massachusetts — Czia rekor

du turi net nuo 1850. Raszyk in 
State Bureau Of Vital Statis
tics, Boston, Massachusetts.

Mokestis 50 centu.
Miclrgan — Detroite, pasz- 

tu siunskite praszyma: Dept, 
of Health, 3919 John R. Re
kordai nuo 1893 iki sziadien. 
Mokesties nereikalaujama.

Clerk, Circuit Court, 212 
County Building. Yra kiek re
kordu Detroitui ir Wayne ap- 
skrieziui nuo 1867 iki 1905 m.

Mokestis 50 centu.
Jeigu gimei po 1906 m. ra

szyk in Bureau of Vital Statis
tics, Lansing, Michigan. Jeigu 
gimei priesz ta laika raszyk in 
Clerk of the Circuit Court, 
County Seat, apskrityje kur 
gimei. Mokestis $1.00

Minnesota — Jeigu gimei po 
1900 m. raszyk in State Bureau 
of Vital Statistics, St. Paul, 
Minnesota. Jeigu gimei priesz 
1900 m. raszyk in Clerk of the 
District Court, County Seat, 
apskrityje kur gimei.

Alokesitis 50 centu.
Mississippi — Jeigu gimei 

po Lapkriczio 1,1912 m. raszyk 
in State Bureau of Vital Sta
tistics, Jackson, Mississippi. 
Yra ankstyvesnių rekordu 
Jackson miestui. Kitur nėra 
rekordu. Mokestis 50 centu.

Montana — Jeigu gimei po 
1907 m. raszyk in Bureau of Vi
tal Statistics, Helena,’Monta
na. Jeigu gimei priesz 1907 in. 
Great Falls, Helena arba Boze
man, raszyk County Clerk. 
Ankstyvesnių rekordu kitoms 
vietoms nėra. Mokestis 50 c.

---- r
New Hampshire — Jeigu gi

mei po 1883 m. raszyk in State 
Bureau of Vital -Statistics, 
Concord, New Hampshire. Ki
tur rekordu nėra. Mokesties 
nereikalaujama.

New Jersey — Raszyk in 
State Bureau of Vital Sta-'is- 
tics, Trenton, New Jersey. Re
kordus turi nuo 1848 m.

Mokestis $1.00
New Mexico — Jeigu gimei 

po Sausio 1 d., 1920 m. raszyk 
in State Bureau of Vital Statis
tics, Santa Fe, New Mexico. 
Tena is randasi ankstyvesnių 
rekordu. Kitur nėra rekordu.

Mokestis $1.00
New York — Jeigu gimei 

New Yorko mieste (Bronx, 
Queens, Richmond) priesz 18- 
80, raszyk in City Board of 
Health. Tarpe 1880 ir 1897 m. 
raszyk in Division of Vital 
Statistics, Albany, N. Y. Nuo 
1897 m. raszyk in Registrar of 
Records, 125 Worth St., New 
York City. Manhattan ar 
Brooklyn — norintieji -gauti 
gimimo certifikatus isz -szitu 
vietų gali kreiptis prie Regis-, 
t-rar of Records, 125 Work St., 
New York City. ‘Nepaisant ka
da gimė fenais. Jeigu gimei 
Albany, Buffalo ar Yonkers 
priesz 1914 m. raszyk in Re
gistrar of Vital Statistics, Ci
ty Hall, Albany. Po 1914 m. 
Division of Vital Statistics, Al
bany, New York. Gimia kituo
se miestuose priesz 1880 m. ra- 
-szyki-te Registrar of Births ta
me -mieste. Po 1880 m. raškyki
te in State Division of Vital 
Statistics, Albany. New York 
City. 50 centu už kopija ir 
$1.00 už certifikuot'a kopija.

North Carolina — Jeigu gi
mei po Spalio 1 d., 1913, raszyk 
in State Bureau1 of Vital Sta
tistics, Raleigh, North Caroli
na. Jeigu gimei priesz Spalio 1 
d., 1913m. raszyk in City Board 
of Health mieste kur gimei. 
Nėra rekordu kaimams.

Mokesitis 50 centu.
North Dakota — Jeigu gimei 

po 1908 m. raszyk in State Bu
reau of Vital Statistics, Bis
marck, North Dakota. Czia 
randasi ir ankstyvesnių rekor
du. Mokestis 50 centu.

Ohio — Jeigu gimei po Gruo
džio 20 d., 1908 m. raszyk in 
State Bureau of Vital Statis
tics, Columbus, Ohio. Jeigu

Nebraska — Jeigu gimei po 
1905 m. raszyk in State Bureau 
of Vital Statistics, Lincoln 
Nebraska. Jeigu gimei priesz 
1905 m. raszyk County Clerk, 
County Seat, apskrityje kur 
gimei. Alokestis 50 centu.

Missouri — Jeigu gimei po 
1910 m. raszyk in State Bureau 
of Vital Statistics, Jefferson 
City, Missouri. Jeigu gimei 
priesz 1910 m. St. Louis mies
te, raszyk in St. Louis Depart
ment of Healts (nereik mokt- 
ti). Jeigu gimei kitur Alissouri 
valstijoj, raszyk in Recorder 
of Deeds, apskrityje kur gimei.

Alokestis 50 centu.
Nevada — Jeigu gimei po 

Liepos 1 d., 1911 m., raszyk in 
State Bureau of Vital Statis
tics, Carson City, Nevada. Jei
gu gimei priesz tuom laiku ra
szyk in County Recordr Coun
ty Seat, apskrityje kur gimei.

Alokesitis 50 centu.

Raszyk in State Bureau of Vi- State of.,.... City of..........
tai Statistics, Providence/ Counify of.........
Rhode Island. Mokestis 50 c. ! I, (vardas)......... being du-

South Carolina — Jeigu gi-'ly sworn, depose and state:
mei po Sausio 1 d., 1915 m. ra
szyk in State Bureau of Virtai 
Statistics, Columbia, South 
Carolina. Jeigu gimei priesz la 
laika mies te'Charleston, raszyk 
in Charleston Depaitment of 
Health. Kitur nėra gimimo re
kordu. Mokestis 50 centu.

South Dakota — Jeigu gimei 
po Liepos 1 d., 1905 m. raszyk 
iii State Bureau of Vital Sta
tistics, Pierre, South Dakota. 
Jeigu gimei priesz ta laika Pi
erre, raszyk in Department of 
Hidi'ory, Pierre.Mokestis $1.00

Tennessee — Jeigu gimei po 
Sausio 1 d., 1914 m., raszyk in 
State Bureau of Vital Statis
tics, Nashville, Tennessee. Jei
gu gimei priesz ta laika raszyk 
in County Clerk, County Seat, 
Apskrityje -kur gimei.

Mokestis 50 centu.
Texas — Jeigu gimei po 19- 

03 m. raszyk in State Bureau 
of Vital Statistics, Austin, Tex
as. Jeigu gimei po iiuom laiku, 
raszyk in City Clerk, arba 
County Clerk, County Seat, 
apskrityje kur gimei.

Mokestis 50 centu.
Utah — J eigų gimei po 1905 

m. raszyk in State Bureau of 
Vital Statistics, Salt Lake Ci
ty. Jeigu gimei po tuom laiku 
Salt Lake City, raszyk Board 
of Health; gimęs kitose vieto
se raszyk in Board of Health. 
Jeigu gimei po (tuom laiku Salt 
Lake City, raszyk Bo-ard of
Health, gimęs kitur raszyk in 
County Seat, apskrityje kur 
gimei. Alokestis $1.00

Vermont — Rekordai sie
kia 1779 m. Nuo 1779 m. rekor
dai laikomi. Raszyk Stalte Bu
reau of Vital -Statistics, Alont- 
pelier. Alokestis 50 centu.

Virginia — Jeigu gimei po 
Birželio 14 d., 1912 m. raszyk 
in Stake Bureau of Vital Sta
tistics, Richmond, Virginia. 
Jeigu gimei priesz ta laika, ra
szyk in City Health Depart
ment, mieste, kur gimei. AIo- 
kesti'is $1.00 Nėra ankstyvisz- 
ku kaimu rekordu.

Washington — Jeigu gimei 
po Liepos 1 d., 1907 m., raszyk 
in State Bureau of Vital Sta
tistics, Olympia, Washongton. 
Jeigu gimei- priesz ta laika, 
Seattle, Tacoma ar Spokane, 
raszyk in Health Officer. Jei
gu gimei kitur tai raszyk Coun
ty Seat, apskrityje kur gimei.

Ba landžia 1 d., 1940m............
Pastaba: Keli mėtai atgal re

kordai 1890 m. žuvo gaisre, -ku
riuos teko iszgelbeti -sziadien 
neprieinami.
—Common Council for Amer. Unity

— GALAS —

That I am a resident of the 
United States, living at.........

ThiJi I am a citizen of the 
United States, having been na
turalized on (date)......... by
(name of court)......... at
(place of naturalization).......
Cediifi'cate Number......... , or

That I know (insert name of 
person in behalf of whom af
fidavit is submitted),.........
was born on or about Ithe (day) 
........ (month)......... (year) 
........ at (village, town or ci
ty)............ (county).............
(state)......... khat his (her)
father’s name was......... ; that
his (her) mdther’s name was 
........  that my knowledge of 
the birth of the person in be
half of whom this affidavit is 
made is based upon the follow
ing:......... ........................

(signature of affiant)
Subscribed and sworn to be

fore me this..... day of.........
19 .... Official title 
Aly commission expires.........

Reikia pasiunsti sekanti 
raszta iszgavimui inform-aeiju 
apie gimimo diena isz Cenzos 
Biuro AVasliingtone — 
Deparliment of Commerce
Bureau of Census,
Washington, D. C.

Gentlemen:— AVill you kindly 
furnish the......... any inform
ation that may appear on the 
Census records in regard to 
myself;
Name in full...........................

Alokestis 50 centu.
West Virginia — Jeigu gi

mei po 1917 m. raszyk in Slate 
Bureau of Vital Statistics, 
Charleston, AVest Virginia.
Jeigu gimei priesz 1917 m. ra

szyk in Clerk of the County 
Court, savo apskrityje kur gi
mei. Alokestis 50 centu.

Wisconsin — Jeigu gimei po
1908 m. raszyk in State Bureau 
of Vital Statistics, Aladison, 
Wisconsin. Jeigu gimei priesz 
la laika raszyk in Registrar of 
Deeds, apskrityje kur gimei.

Alokestis 50 centu.
Wyoming — Jeigu gimei po

1909 m. raszyk in State Bureau' 
of Vital Statistics, Cheyenne,' 
Wyoming. Jeigu gimei priesz 
1909m. raszyk in County Clerk 
apskrityje kur gimei.

AlOkesftis $1.00
Czia paduodame afideivita 

apie asmens gimimą Jung. Val-

■------------------------------------ ------------------------------------ ¥

Stengsis Laimėti I 
I Pirma Dovana į

Tautiszkose skii lenktynė
se, kurios atsibus 20—23 
dienas Kovo, Sun Valley, 
Idaho, dalyvaus daugelis 
skii cziužinetoju tarp kuriu 
randasi svarbiausias Alf En- 
gen, kuris stengsis laimėti 
pirma dovana.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszką Alaldu Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50ęl 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

(pilnas vardas)
Maiden name (woman)........ 
(Vardas po tėvais, jei motere) 
Date and place of binth...........
(Diena ir vieta gimimo) 
Full name of Father .............
(Tėvo pilnas vardas) 
Full name of Alother.............
(Alotinos pilnas vardas) 
Name of husband or wife.......
(Vyro ar žmonos vardas) 
Exact place of residdence at 
each dalte noted below. 
(Tikra rezidencijos vieta že- 
miau-s pažymėtu laiku)

Gatve, miestas miestelis, 
etc.... Apskritis Valstija

ir Su kuom gyveni i 
Birželio 1 d., 1850m................
Birželio 1 -d., 1860m................
Birželio 1 d., 1870m................
Birželio 1 d., 1880m................
Birželio 1 d., 1900m................
Balandžio 15 d., 1910m..........
Sausio 1 d., 1920m..................
Balandžio 1 d., 1930m..............

* SKAITYMO ?
i ;r J* ... ir... *
i RASZYMO | 

:64 pus., Did. 5x7col.?
* Tiktai, 10c. *
* ¥* - ¥
t "SAULE”
* MAHANOY CITY, PA. *

priesz ta laika, raszyk in City 
Board of Health arba Clerk of 
the Probate Court, County 
Seat, apskrityje kur gimei.

Alokesitis 50 centu.
Oklahoma — Gimei po 1908 

m. raszyk in State Bureau of 
Vital Statistics, Portland, Ok
lahoma City, Oklahoma. Iki 
1908 nėra rekordu.

Alokesitis 50 centu.
Oregon — Jeigu gimei po 

1903m. raszyk in State Bureau 
of Vital Statistics, Portland, 
Oregon. Jeigu gimei priesz ta 
laika Portland Alieste, raszyk 
in Portland Health Depart
ment. Nėra ankstyvesnių re
kordu kitur. Alokestis 50 c.

Pennsylvania — Jeigu gimei 
po 1906 m. raszyk in State Bu
reau of VitalStatistics, Harris
burg, Penn. Jeigu priesz 1906 
m. raszyk in City Board of 
Health,' Clerk oį Orphan’s 
Court, County Seat, apskrityje J stijose. — (Kadangi reikia An- £

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
Daleidus

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, TIRTAI M OO

“SAULE” Mahanoy City, Penna.



"SAULE” MAFAWOV riTV uą

Motina Ir Jos Keturi Kūdikiai 
* ---------------------- ------------------------

Paveikslas Isz Szios Gadynes Musu Gyvenimo

vi. ■
Pargryžimas Jono.

'Skaisti saulele meto savo 
szilitus spindulius paauksuo
jant kožna daigteli ant žemes.

Tai Lidtuviszka saulele nuo 
gražaus dangiszko žydrio žiu
ri ant Lietuviszkos žemeles, ap- 
szvietineja gražius laukelius, 
lankas,, miszkus ir kaimus. Me
to taip-gi savo spindulius ant 
žinomo mums kaimo, ant gra
žios kalveles ant kurios tarp 
medžiu gražiame daržiukyje 
dtovi senas medinis kryžius.

Medžiuose prie kryžiaus 
cziulba paukszte'liai, ant žemes 
po kryžium sėdi liūdna gelton
plauke Ona, sėdi po maldai ir 
migliną.

— Nėra Jono, nėra, Dievas 
tik žino kur jis yra, gal kur 
pražuvo... O kad ir pargryžtu 
dabar tai jau per vėlai.

Viskas pražuvo.
Ir tikrai taip buvo.
Ona prasze tėvo idanft nesi

skubintu su apvyravimu jos. 
Tėvas ant galo paklausė dide
liu 'praszymu dukters ir atidė
jo vestuves ant visu metu — o 
po tam da anlt puses — ir da 
ant menesio..

Bet dabar jau viskas pasi
baigė.

Ir Ievas ir Vincas ilgiau 
laukti nenori. Už dvieju dienu, 
Nedelioje, vietinis prabasz- 
czius pagarsins užsakus jos su 
Vincu, niasz'liu...

— Viskas pražuvo... — kar
toj o-Ona.

Tame pacziame laike klūpo
jo ant kapinyno prie kapo su 
mediniu kryžium kokis tai pa- 
kelevin'gas. Apkabinęs įlanko
mis kryžių, graudžiom asza- 
rom liejo sudžiuvusia žeme ka
po. Maltomai po taja veleną, ta
me kape silsejosi kūnas myli
mos ir brangios jo szirdžiai 
ypatos... Po ilgokai va
landai pasikėlė lyg sustiprin
tas maldos, pradėjo žengti 
smarkiu žingsniu nuo kapiny
no link kaimo. Iszvydes da isz 
tolo kalvele, kur stovėjo senas 
kryžius, da laibiau sulinksmėjo 
ir žingsni paskubino. Prisiarti
nęs arcziau nusiėmė skrybėlė 
žiūrėdamas in paveiksią. Kąn- 
czios Iszganytojaus o kada nu
leido žemyn akis idant pažiū
rėk kur atsiklaupt, urnai lyg su 
nusistebėjimu iszvydo klūpo
jančia po kryžium mergina. 
Klūpojanti matomai negirdejo 
prisiartinanczio žingsniu, ka
dangi net dabar atsikreipė ir 
akys jųdviejų susitiko o isz 
burnu( abieju tu žmonių iszsi- 
verže balsai džiaugsmo.

— Anita!
— Jonylti!
Abudu apveikti jausmais 

neapribudto džiaugsmo, mėtė
si vienas kitam in glebius... 
AnitJa vienok tuojaus atszoko 
ir suprato ka daro; Vincas ir 
laukiama artima diena vestu
vių altejo jai ant misliu... Ap- 
sarko smarkiai, iszsiverže isz 
glėbio Jono ir paslėpus veidą 
in debiute, isztare su matomu 
skausmu:

— Per vėlai!
Po tam kaip iszgazdinta stir

na nubėgo namon.
VII.

Sugryžimas Jono ant doros 
kelio.

Jonas pasiliko prie kryžiaus

pats vienas. Buvo apimtas nu- 
sidlebejimu, džiaugsmu ir bai
me. Džiaugėsi radęs savo nu
mylėtinė, stebėjosi josios pato
gumu ir gražumu o iszsigando 
žodžiu kuriuos ji isztare: “per 
vėlai!”

'Kam-gį sugryžo atgal in ta 
kairna, jeigu pražudė ja. “Per 
vėlai” — ta žodi aiszkino sau 
jo'.g Ona, jo numylėtinė kuri 
prižadėjusi jam laukt jo su- 
gryžtanlt nors ir deszimts me
tu, isztekejo jau už kito vyro. 
Tos nuslys kaip kad užmusze 
ji ant vietos, jausmai visi su- 
miszo jo szirdyje — bet jaute 
vien tiktai kad be reikalo su
gryžo nes ežia jau jis nereika
lingas. Tos, del kurios atliki
nėjo taip dideles, pavojingas 
keliones, del kurios nuvyko net 
in taip tolima, svetima krasz- 
ta — jau nėra!... Nusiminęs, 
kaip kad norėdamas tame žo
dyje rasti koki susiraminimą, 
kartojo: “atgal in svietą, at
gal...”

Tokioms mislimis buvo už
imtas jaunikaitis pargryžes in 
savo gimtini kairna, bet pride
ra apsakyti taipgi kas privertė 
ji aitsižadet visu .svietiszku 
smagumynu, kas sugražino ji 
ant doros kelio nes kaip žino
me blogos draugystes iszvede 
ji isz to kelio, kodėl pamote 
viską ir gryžo vela in savo tė
vynė, nors svietur jam buvo 
gera ir linksma.

iSztai viena karta kada gry
žo vėlyba nakti namo nuo to
kiu, kaip augszcziau minėjau, 
zobovu, einant jam'siaura uly- 
czaite, užpuolė ant jo trys nak
tiniai “rankpelniai” — pleszi- 
kai ir žmog-žudžiai, kokiu 
Amerikoj visai netrūksta.

— Money, hands up! — pa- 
szauke vienas isz ju.

Tieji žodžiai iszblaive Joną 
kuris turėjo prie saves da 30 
doleriu. Nenorėjo pleszikams 
ju atiduot. Jo smarkios rankos 
kumsZczia vieton laikyt pakel
ta, nupuolė su smarkumu ant 
sprando valkatos žmogžudžio, 
kuris artinosi su revolveriu 
rankoje link jo idant iszkraus- 
tyt kiszenius bet to nepadare 
kadangi nuo smūgio Jono par
griuvo ant žemes.

Du kiti isz pradžių atszoko 
nuo narsaus Jono.

— You gadem!... -— pratarė 
per dantis, degdamas apmau
dą antras pleszikas ir atkiszo 
tiesiog iji krutinę savo aukos, 
revolveri.

Bligstelejo ugnis, trinktelė
jo iszuvis, Jonas smogtas in 
krutinę pasviro... Da mate lyg 
per migla, beganezius szalin 
nuo jo žmogžudžius.

— Help, — gelbėkit! — pa- 
szauke da sielvartiniu balsu — 
ir griuvo ant žemes.

Po nekuriam laikui brskeli 
atsipeikėjas, ausztant dienai, 
sugryžo sziaip taip namon. Tu
rėjo jisai atsigult in lova nes 
jautėsi smarkiai serganeziu. 
Krutinėję jaute smarku skaus
mą.

Apžiūrinėdamas savo kruti
nę ar ne perverta kulka revol
verio, patentine kabant ant ka
klo misingini kryželi 'kuri jam 
motina, mirdama, indave. Kry
želis buvo sulenktas o ant kru
tinės buvo atspaudą kryžiaus. 
Kulka patalke tiesiog in kry

želi, sulenkė ji ir inspaude in 
kuna bet visai nepažeidė per 
tai jo. Kryželis iszgelbejo jam 
gyvasti!...

Tada Jonas a'tsimine apie 
Dieva, atsiminė apie savo pra
eiti. Iszszoko isz lovos kaip 
kad pasiutęs, puolė ant keliu ir 
pradėjo karsztai su aszaromis 
melstis, muszdamasis in skau- 
danezia krutinę ir melsdamas 
atleidimo Dievo jam jo kal- 
cziu. Dabar jo sanžine nubudo.

Da ta paezia dieną nuėjo in 
bažnyczia ir atliko szventa isz- 
pažinti darydamas tikra gai
lesti už griekus.

Nuo nelaimingo to atsitiki
mo isz vienos puses o nuo lai
mingo isz kitos, Jonas vėl su
gryžo ant doros kelio ir ėjo 
juom tvirtesnis. Niekados jau 
dabar ne pamislinti nenorėjo 
bent apie panaszu gyvenimą 
koki vede priesz tai. Pastojo 
vela doru, daibszcziu, maldin
gu ir Dievo-baimingu.

Dabar jau apart tu kuriu isz- 
dave ant pragyvenimo, uždirb
tu pinigu nepraleido niekur 
veltui ne vieno cento. Netruko 
todėl prie gero uždarbio sueze- 
dint keliu szimtu doleriu o 
kuomet jau mane jog su tiek 
pinigu galės ingyti mylima 
Ona ir gautis in žentus pas kal
vi Martina, sugryžo vėl in tė
vynė, in -gimtini kairna!..

VIII
Ne pervelai.

Žodis “pervelai” — Kaip 
jau žinome nužudė jo vilti, isz- 
sklaiste, lyg durnus vejas, vi
sas jo mitelis ir svajones apie 
gražia. Ona. Tasai žodis davė 
jam suprast kad Ona jau vy
ruota. Ant tokios mislies siel
vartą apėmė ji — pesze sau 
plaukus nuo galvos.

— Ne, ne... — kalbėjo pats 
sau — tai Dievo bausme už 
mano nedora gyvenimą...

Atsiminęs apie pinigus, kar- 
cziai nusijuokė. Jis juos ant sa
vo krutinės nesze ir šlepe visu 
keliu, jis juos rinko sunkiai 
procevodamas nes su ju pagel- 
ba viliojosi ingysias numylėta, 
su ju pagelba galės susijungi 
ant amžių su numylėta mergi
na — o dabar kam jie jam rei
kalingi?...

— Ot, nunesziu juos kunigui 
ir atiduosiu ant Misziu už mo
tinos duszia ir ant pavargėliu.

Taip pamislines Jonas pasi
kėlė isz po kryžiaus ir nuėjo 
tiesiog pas kunigą.

Kunigas priėmė ji szirdingai 
ir tikrai džiaugėsi kad par- 
gryžta sveikas isz tolimos už
marės.

Iszklauses viso apsakymo 
Jono, kada Jonas iszsieme sa
vo parnesztus isz tolimo pa- 
svieczio pinigus idant juos ati
duot kunigui, tarė:

— Palauk Jonai, laikykis sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus. 
Isz to visko ka man papasako
jai, matau kad tau yra da pui
ki ateitis. Žinau jog Ona tave 
myli ir laukia, žinau kad tik 
isz prievartos 'ketina iszteket 
už naszlio Vinco bet dabar kad 
pargryžai da in laika, dalykas 
paims kita pakreipa. Nežu- 
dink vilties, pasilsėk ežia pas 
mane o asz tuo tarpu pažiūrė
siu kaip dalykas stovi...

Geras kunigas, paisantis ant 
labo savo parapijonu, tuojaus

Mrs. Peter Lasley, 42 metu, pati farmerio isz Leitch
field, Ky., kuri pagimdė keturis kūdikius ant syk. Jonu
kas svėrė 5% svaru o mergaites svėrė: Mildreda 4 svarus, 
Martina 4 svarus ir Beulah 5 svar. Visi sveiki ir gyvens.

paemes lazdele nuėjo in namus 
Vinco. Užtruko ten gana ilgai.

įSugryžes in klebonija, atsi
liepė linksmai in Joną:

— Buk geros mislies, viskas 
bus gerai. Už puses adynos at
eik in namus ‘kalvio, asz ten 
busiu ir lauksiu tavęs.

'Tai pasakęs prabaszczius se
nelis vėl iszejo ir nuėjo tiesiog 
in kalvio Martino namus...

Czia rado jau ir Vincą, ku
ris matomai po intekme kuni
go kalbėjo:

— Geidžiau jusu duktere 
Ona turėti už paezia nes dora, 
darbszti, gera ir patogi mergi
na, kokios reiktu jeszkot ilgai. 
Neatsitraukczi.au ir dabar nuo 
savo noro jeigu nepersitikrin- 
cziau jog ji man szirdies neturi 
visai. Ji man per jauna ir per 
graži. Tegul-gi eina už to, kam 
szirdi savo senei atidavė, už 
kurio jai liepia iszteket jos loc- 
na szirdis o tuom jos iszrinkti- 
niu esą Jonas.

— Ka? Asz savo dukteri isz- 
leiscziau už Jono kuris nuogas 
kaip pyplis! — suriko kalvis 
ąpsarkdamate isz piktumo...

— Ar asz norecziau savo kū
diki prapuldyt?... Ne, Ne!

Ona pradėjo veikti o .kuni
gas atsil'iepe dabar:

— Ne visados ten laime kur 
turtas. Ar gali būti laimingais 
tie kurie ne pagal valios Dievo 
ir savoszirdies poruojasi? Tur
tas visai tokiame karte laimes 
ateinaneziam gyvenime neat- 
nesza. Žinokit, kaimyne, jog 
tik jeigu tarp poros buna su
tikimas ir sanjausmas, drau- 
giszkas gyvenimas buna lai
mingas ir saldus — ten ir pa
laima Dievo vieszi. Žinokite 
taipgi jog ir Jonas ne visai taip 
“‘nuogas” kai sakote. Parsive
žė isz užmarės pusėtinai pini
gu, ant penkių metu doleriu, 
kuriuos suezedino tik vien del 
to, idant gauti jusu duktere sau 
už motere. Tas koaiszkiausiai 
parodo jog ja tikrai myli nes 
del jos pasiryžo net in taip to
lima pasvieti keliaut.

TOLIAUS BUS

* | liojo. Kai insigeri, tai tada at- 
I I siranda ir meiles ir sznekos ir
* visko. Ne, Džianas paliks sin-

:-: KUMUTE

Akyvi Trupinėki
§ Kiaule bulvėse, ožka so

de o kvailys 'susirinkime — 
‘blede visados turėsime.

§ Kuo žmogus būna tykes
nis tuo szviesesnis ir tinka
mesnis.

§ 'Tiktai tas gali sau tikėt, 
'katras moka savyje atyda tu
rėt.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,................. $1.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

gelis. O ir gerai. Jau ka veiksi 
su tokiu vyru, katras negeria: 
antai Kazienes Tonis sztedi isz| 
kiezino neiszeina ir baderiuoja! 
gerus žmones. Jau sakau, kad’ 
vyras negali iszgert kelias bur-j 
nas tai vereziau nesiženytu. 
Maniszkiui paduodi bonka, jis 
sau žmogus insipyle, iszsigere 
kiek jam reikia, nuėjo iii bed
ruimi, atsigulė ir miega kai 
katinas. Taip geram vyrui ir 
reikia.

Tik jau sakau tas Džianas 
.tai tui'but bus tikras bedievis... 
Vakar padariau namineles, pa
ti viriau,, pati rauginau, pati ir 
rūtas užauginau ir szaknu pir
kau ir trejankos Pyteris parsi
traukė ir viskas rodos gerai. O 
tas Džianas negeria ir gana. 
Na sakau, palauk tu gyvatnin- 
ke, ar asz .tau neinsiulysiu. Pa
ėmiau vakar bonka, nusine- 
sziau in bedruimi, pati geriu ir 
jam siulau o jis lyg beibe sėdi 
ir tuos savo peiperius skaito... 
Ka asz neprid'ariau, kaip ne
kalbėjau o jis vis: “aeziu, mi- 
siuke, asz negeriu.”

O asz juk ir nebranginu: po 
deszimtuka, kai savajam, kiti 
pokvoteri sumoka kad tik gau
tu kiek nori. 'Tam beibei nors ir 
primokėk, jam tur bu.t pirszto 
reikia: kai verszis, ne gert ne
moka.

Ir uosi, varle, turi gera. Tu 
jam in kava arba in barszczius 
inpilk o jis tuojaus žino. Pa- 
maiszys, paragaus ir eina sau. 
Net piktumas ima: jis mano 
kad asz isz rives pasemiu...

Jau sakau, kad kreize tai vis 
bus. Kitas vyras, žiūrėk kiek 
butu pralakęs o Džianas dar ne 
kvoterio nteiszmete... Džio
vas, būdavo, ir pats gers ir 
man fundys, ir vis užmoka., vis 
ne už dyka. Turėjau ir sziu.su, 
ir dresiu ir pornieziu ir vai
kams visokiu tinksu galėda
vau pripirkti o dabar tai tikra 
beda. Senis pėdo prageria ki
tur, 'burdingierius visai nege
ria, jo frontai visi davatkos, 
tai man jau tikras vargelis.

O vis tai Pyteriene kalta. 
Atome mano Džiova ir inkiszo 
man ta beibe Džiana. Ir pati 
kas vakaras atbėgdavo pas ma
ne prisilaki ir Džiovui pirkda
vo.... Jau asz maeziau kad ne 
priesz gera ežia juodu taip su- 
sifrentavo.

O dabar asz Džiauni pasaky
siu kas reikia. Man beibiu ne
reikia. Kad tu namineles ne-Į 
prariji, tai keliauk sau sveikas' 
isz kur alėjas. Tavo gazietos ir 
knygos man nereikalingos. Už- 
gimei versziu, tai ir buk ver
szis tik mano auzoj pieną ne
mauksi. Geriant! isz mano na
mu tu bedievi, tu tik su kny
goms, su. gazietoms, o daugiau 
nieko nežinai. Becziju, jis ne in 
bažnyczia neina. O ka toks bei
be bažnyczioj veiks: ten pieno 
nėra o jis be pieno ne vienos 
dieneles neapsieina, jau sakau 
turbut su karvėm augintas...

Asz jam buezia Keide iszpir- 
szus bet ka tu padarysi, kad 
negeria.'-Jau sakau, su pienu 
dar niekas paezios neprisivi-

BALTRUVIENE

‘Tokias bobas kad perkūnas 
trenktu,

Pekloje ant geležines lovos 
temptu.

Iszdegins ir jai akis, 
Visa pekla isz to džiaugsis. 

Nebūkite užvydi, 
Turėkite kantrybe,

Vyrui visame tikekite, 
Nieko neužmetinekite. 

* * *
Sena sutekus Detroite rūtele, 

Dvieju vaiku mamele, 
Pagriebė nuo vyro kelis szim- 

telius doleriu, 
Ir iszrunijo ten su kokiu,

Ne dyvai nes nieksze buvo, 
Ko da in czion pribuvo, 
Tokios tai yra sesutes, 

Ar ne vertos ant kaklo 
virvutes ?

Pagiedoeziau jums da 
daugiau,

Bet paliksiu ant vėliau, 
Dabar laiko neturiu, 

O ir namon man skubu.

Bjauriauses nusidėjimas yra, 
Jeigu motere apgauna savo 

vyra,
Negana kad pati yra paklydus. 
Bet da szetoniszkai užvydus. 

O ar žinote:
Kad užvydejimas yra tai baisi 

kirmėlė,
Kuri graužia moterėles 

szirdele,
Ne tik ka tuojaus pasensta., 
Bet per diena mistiną apie 

niekysta.
Sztai vienoje vietoje ana diena 

buvau,
Sekanti atsitikima regėjau: 
Keide buvo balsei užvydus, 
Ir biski isz kelio iszklydus, 
Mistino kad ir jos vyras taip 

daro,
Kokias ji baikas naktimis 

' iszdaro.
Sztai ka jai kūma darodijo, 
Net isz džiaugsmo pražibejo, 

“Iszdegink jam akis,
Tada sėdės namie per naktis.” 
Kada Jonukas ta vakara namo 

parėjo,
Tuojaus jam neviernuma isz- 

metinejo,
Prikiszinejo jam apie kokias 

ten monkes,
Kad buvo su ja ta diena 

saliune,
Jonukas ant to nusiszypsojo, 
Isz visko neiszsispaviedojo, 

Tik tiek pasakė,
'“‘Go tu liel, tu smake.” 

Motere isz piktumo pasiuto,
Kokios kitos tokios nėra ant 

svieto,
Pagriebė 'bonkute karbolines 

rukszties,
Jonukui mete tiesiog in akis.
Nebagelis isz dideliu kaneziu 

ant ulyczios iszbego, 
Ant riksmo palicijantai ir kai

mynai subėgo,
Jonuką in ligonbute nugabeno, 
Moterele su paika pakuteno, 

In kalėjimą nuvarė,
, Už groteliu uždare.

Tai matote užvydejimo 
vaisius,

Yra tai nusidėjimas baisus, 
Priesz Dieva,

Ir svietą.
Sziadien Jonukas aklu 

pasiliko,
Namie nesiranda ne skatiko, 

Ba nėra kam uždirbti, 
In darba negali eiti.

Norints moteriuke dabar 
graudinasi daug,

Ir kalėjime per naktis staug, 
Kad per savo kvailumą, 
Vyra invare in akluma, 

Ir amžina tamsuma.

— Biski gerybes, blskuti 
teisybes, bisku'ti pinigu, — ba 
apsieit be ju negali, —daugiau 
nereikia ir su tuom niekas nesi- 
peikia.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
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.

tST PRISIUSKITE 
TIKTAI 50(? O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
I - ft>!
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Ulž Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
kė, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saulo, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiaukia Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 632-J

Neatsitraukczi.au
sziu.su
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Žinios Vietines
— Ateinanti Utarninka pri

puola Apreisz’kimais Szv. Pane
les Marijos.

—• Louis Isella, nuo 122 W. 
Spruce uly., randasi LocuSt 
Mountain ligonbuteje, kur gy- 
dori nuo sužeidimu atlaikytus 
automobiliams nelaimėje Nedė
lios va'kara. Automobilius a,pa
laike bledes ant 500 doleriu. 
Szoferis užmigo ir tas buvo 
priežastim nelaimes.

—* Pacztoriu's D. Guinan, 
apgarsina, buk Kovo [Mar.] 
23, 24 ir 25 aficierai rekrutavi- 
mo bus ant paczto ir priims 
kandidatinis prie tarnystes Ma
riniu kareiviu [Marines] nuo 9 
valandos isz ryto kožna diena. 
Priimti vyrukai bus siuncziami 
ant tarnystes in Kinus, Guam, 
Virgin Island, Filipinus, Alas- 
fca, Panama, Puerto Riko ir ki
tur ant teturiu metu. Kandi
datai gali atsiszalulkti ant pacz
to paskirtoms dienomis.

—• Nedegioje Locudt Moun
tain ligonbuteje ponia Czivin- 
skiene, pati saliuninko Juozo 
Ozivinsko, ant West Mahanoy 
Avė., pagimdė patogia ir svei
ka dukrele. Motina ir dukrele 
sveikos ir neužilgio sugrysz na
mo.

—• Ponstva J. iSznekiai, sū
nūs Jonas ir poni Ona Stepu- 
laitiene, visi isz Shaft, Pa., bu
vo atvažiavę ant Szv. Juozapo 
bažnyczios atlaidų ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
spaustuve, nes visi- yra szimt- 
procentinei skaitytojai ir myli 
labai skaityti laikraszti. Acziu 
tamistoms už atsilankyma.

— Ana diena garnys pali
ko svielka ir patogia dukrele 
dėl ponsltvos Prano Keniausku 
603 W. Spruce uly.

Frackville, Pa. — Seredos 
ryta kilo ugnis ant Penu uly., 
name kuriame gyveno dvi szei- 
mynos George Paltrick ir An
driaus Giba, viražui. Abi iszei- 
mynos neteko visko. Garadžiu- 
je, žemai, sudege keli automo- 
bilei. Aplinkiniu miestu ugna- 
gesei likos paszaukti in pa- 
gialba nes tame laike buvo 
smarkus vejas ir nekurtos van
denines paipos užszalo. Bledes 
padaryta ant keliu tukstancziu 
doleriu.

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Pankėviczius ran

dasi vietinėje ligonbuteje kur 
gydosi ant žaiduliu aplaikytu 
kada nupuolė trepais žemyn 
namie.

— Pondtva Vincai Želionei 
susilaukė sveiko ir drutaus sū
nelio kuris gimė Locust Moun
tain ligonbuteje. Motina ir kū
dikis sveiki.

Gilberton, Pa. — Nuo kokio 
tai laiko eztonait'inei gyvento
jai stojo apgynime savo grin- 
czeliu kad apsaugoti jas nuo 
apžiojimo dideliu s'ziupeliu ku
rie geidžia kasti anglis isz vir- 
szunes žemes stripinsu. Mat 
tieji stripinsai randasi tuojaus 
užpakalyje narnu ir jeigu szu- 
pelei kastu anglis, tai piltu že
mes ir akmenis tiesiog in kie
mus gyventoju. Idant i am už
bėgti, gyventojai pasiprie'szi- 
no kompanijai ir sulaikė ta ji 
dauba. Pilnėtai stovi aplinki
nėje nors ir didžiausiam szal- 
tyje bet ketina jie iszpildyJt sa
vo užsispyrima ir nedaleisti 
prado j ima sudarkyti žeme ap

linkinėje ju locnascziu. Szeri- 
fas kerszino prisiuntimu ka
zoku bet lyg sziai dienai ne 
vienas nepasirodė nes gal bijo 
kad panasziai neatsitiktu kaip 
atsitiko daug metu adgal Lat- 
timoreje, arti Hazletono kur 
szerifas prisiuntė pali'cija ir 
isz to kilo nekalta skerdyne 
anglekasiu. Moteres pikietu at- 
nesza jiems maista ir szilitos 
sriubos kad stovėtu ant sargy
bos ir saugotu grinczeles nuo 
kapitalistu sudarkymo.

Pittston, Pa. t Vincas Slta- 
niukynas mirė namie po trum
pai liigai. Velionis paliko sese
rį Kudirkiene kuri gyvena po 
num. 834 E. Market uly., Ma
hanoy City, Pa.

Torrington, Conn. — Ar ra
sime kita, tokia draugiszka ko- 
lionija grąžei apgyventa Lie
tuviu kaip Torringtone tai ne
žino nes galima pasakyt kad 
vie'nintele Amerikoj ateiviu 
Lietuviu pradelta savo ranku 
darbu. Isztobulinta grąžei, pa
girtina puikiausia vieta Tor
ringtone, nemažas skaiczius 
Lietuviu apsigyvenę, visi drau- 
giszkai gyvena, palaiko keletą 
invairiu paszialpiniu draugys- 
cziu ir galima pasakyti kad 
bemaž visi priguli prie kokios 
draugystes — pripažydta kad 
apdrauda darbininko žmogaus 
yra reikalinga. L.R.K.S.A. 
Connecticut apskritis, matyda
mas tokia darbszczia kolioni- 
ja draugiszkai gyvenanczia, 
nutarė surengti Conn, aps., 25 
metu Sidabrine Jubilejaus už
baigimui dideli koncertą, szo- 
kius su prakalboms, norėdami 
Conn, valstijos susivienijimo 
organizacija sueiti in draugisz
ka pažinti, nutarė tuoj po Szv. 
Velykų palinksminti gerus To- 
rringtono Lietuvius ir apielin- 
kes su gražioms Lietuviszkoms 
dainoms. Geriausi Conn, cho
rai pasižadėjo dalyvauti ir pa
garsėja solistai ir solistes isz- 
pildys vakaro programa; tas 
viskas bus iszpildyta Balan
džio (April) 26 d., Szesztadie- 
nio vakare. Prasidės 7 vai. va
kare ir tesis iki 1-mai va. ryte. 
Gera orkestrą gros szokiams. 
Komisija dirba diena ir nakti 
kad viską kuogražiausioj .su- 
tvarkoj parengti. 'Tikieitai isz- 
siuntineti in visas kuopas.kad 
butu galima visiems insigyti 
laiku. Norintieji dalyvauti ta
me dideliame koncerte pasirū
pinkite tikietus pas kuopu 
rasztin'inkus; kas dar užtekti
nai neturi, reikalaukite pas 
komisijos nari, A. P. Kriks- 
cziuna, Washington Depot, 
Conn. Neveluokite. Nusipirkia 
tikieta paremsite ta gera Conn, 
apskr. d'arba ir pagelbesite su
tverti daugiau nauju kuopu 
Conn, apskrityje. Visi stokim 
prie darbo, bus lengva dirbti, 
darbas bus atliktas sėkmingai 
isz ko galėsime gereitis. Dabar 
vajus, laikas padirbėti.

A. P. Krikscziunas, 
L.R.K.S.A. Conn. Apsk.

Organizatorius.

SKAITYKITE “SAULE”

L. TRASKAUSKAS
LiETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

S20 W. Centra St. Mahanoy City

Isz Visu Szaliu
Portugalija Nukente

Baisiai Nuo Vėtros
Lisbonas, Portugalija — Bai

si vėtra kuri atlankė Portuga
lija praeita menesi padare mil- 
žiniszkas bledes ant 20 milijo
nu doleriu ir daugiau kaip 500 
žmonių žuvo. Vėtra siautė per 
deszimts valandas ‘ir paskandi
no daugeli laivu. ■>

Drebėjimas Žemes Ant 
Balkanų

Rymas, Italija. — Telegramai 
pranesze buk instrumentai pa
rode, bulk atsibuvo islmarkuis 
drebėjimas žemes, kaip, mano
ma Balkanuoisia, kuris padare 
daulg bledes ir daugeli žmonių 
žuvo. Taipgi drebėjimas da
vėsi jan'st Sicilijoj Iltim- daug 
namu likos sugriautais.

Tukstancziai Žmonių 
Pasiliko Be Pastogių
Rio de Janeiro, Brazilija — 

Daug žmonių žuvo ir tukstan
cziai kitu pasiliko be pastogių, 
isz priežasties iszsiliejimo upiu 
ir dideliu tvanu kokiu tenai- 
tinei gyventojai nepamena nuo 
30 metu Alagosojė, Brazilijoj.

Kelei likos užlieti, kaipo ir 
geležinkelei, todėl, buvo sunku 
gialbeti tuosius, kurie likos ap
siaubti vandeniu.

KALTAS UŽ UŽSI- 
KEISEJIMA ANT GY

VASTIES SAVO 
PACZIOS

Mylima Taipgi Kalta
Waynesburg, Pa. — Rober

tas Headley, 49 metu, likos pri
pažintas kaltu už užsikei- 
sejima ant savo paežius nuo 
kurios norėjo atsikratyt ir ves
ti patogia naszlele kuri jam 
drauge su savo sesere prigial- 
bejo tam užmanyme bet tik ja 
sunkei sužeidė bet motere vė
liaus atėmė sau gyvasti kad ne- 
liudint priesz savo vyra sude.

Jo mylima, naszlele Mrs. Otis 
Cumberland ir jos sesuo Elz
bieta Petitt, 28 metu, abidvi 
buvo pasirėdė in vyriszkas 
drapanas ir kada Robertas su 
paezia atvažiavo in garadžiu, 
moteres užklupo ant jo mote
res paleisdamos szuvi kuris ja 
tik sužeidė.

Vyras Ja Apgavo — Žiaunai apskaito, buk 
paprastas žmogus kas diena 
kalba po 20 žodžiu kas minuta.

p

SZI BANKA YRA'NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Slidžia:— Tiesiog sakant, ta
vo vyras (tave užtiko ant karsz- 
to darbo su burdingierium, ir 
tu ji apgaudinėji ?!...

Motere:— Ponas sudžia, tai 
ne asz, .tiktai mano vyras mane 
apgavo, ba jisai sake, kad taji 
vakara isz^’ažiuoja in Filadel
fija, ir man pamelavo. I Union National Bank |

Kampas Main ir Centre St. <
MAHANOY CITY, PA. |

LAISZKAS
ISZ LIETUVOS

“Greit Susilauksime 
Tikro Rojaus ir Vaik- 
szcziosim Nuogi Kaip 
Adomas Ir Jeva”-Tida 
Motere Isz Philadel-j 
phia, Fa., Aplaike Se-| 
kanti Laiszka Nuo Gi-Į 
miniu Isz Lietuvos, Ku
ris Skamba Sekancziai:

------- /
Nors ir sveikinam tamstas Su 

szventoms Kalėdoms, o pas 
mus ju nebėra; Rusai szvensti 
mums uždraudė, dirbs visi fa
brikai. Liūdnos pals mus nau
jienos, viskas iszvežta in Rusi
ja: avalyne, maistais; gyvuliai, 
pankszczia'i, grudai, medžiaga, 
bendrai, viskas! Jei nori Ipasi- 
pirk't kalios'zius ar medžiagos 
batams, tai turi stoti isz vaka
ro in eile, tik rytojaus diena 
prieisi. Be galo brangu ir tu 
nėra. Vyriszki batai ,kur bu
vo 25 litai, dabar 500 rubliu; 
mOteriszki batukai buvo 15 11- 
tlrt, o dabar 100 rubliu; vilnone 
medžiaga buvo 30 litu, dabar 
400 rubliu, ir tos negalima gau
ti. Paprascziausios medžiagos 
negalima gauti. Viskas val
džios, visos krautuves nusa
vintos, nebeyra ne paprasčiau
sia dalyku. Nežinome, kailp 
gyvensime. Užvis liudniauisia, 
kad vaistu neturime. Vaisti
nes nusavintos,—tuszczios, nie
ko nėra. Susirgai ir mirk,— 
pagialbos nėra.

Liūdnas likimas suspaudė 
Lietuva. Turėjome laisve, ge
rove, bet nemokėjome jos bran
ginti. Jeigu niete musu neisz- 
vadulOiS, tai turėsime per amžių 
varga ir didžiausi (skurdą kens- 
ti.!

Rusai, kaip in Lietuva inva- 
žiavo, tai viską isz musu grie
bė, veže in Rusija,—popierių ir 
ta pundais veže, o apie maista, 
medžiaga, batus, tai jau ir kal
bos nėra.

O pasaulyje kas dedas, mes 
nieko nežinom! Malsiu spauda 
nieko neraszo, tik apie Stalina 
ir jo rojų. Greitai bus ir pas 
mus rojus; kaip nunesziosime 
ulžsilikusius drabužius, tai pa
liksime nuogi, ir nuogi vaiksz- 
cziosime po rojų, kaip Adomas 
ir Jeva!...

Negaliu daug raszyti nes ma
no nervai nepernelsza tokio me
lo ir apgavystes. Mes dabar 
kaip mais'ze inkiszti ir užrisz'ti, 
nieko nežinome, kas pasaulyje 
dedasi.

Nepaprastai Naujas Pigus Budas DEL 
TAVĘS Puikus Naujo Budo APŠVIE
TIMAS TAVO NAMUOS1A!

Su pasukimu tavo rankos gali stebėtinai parengti kožna kam
barį tavo name su nauju pigiu intaisymu Adaptor-Units kaip ma
tome ant paveikslo.

Yra stebėtinai lengva intaisyti! Susideda tik isz dvieju daliu, 
liktoris ir žiburinis stiklas. Insukie in savo sena liktorių.. .ir tu
rėsi czysta, szviesu žiburį, kuris tau nekenks akimis.

Galite juos gauti pas jusu elektri., kromininka, kur. rasite ten 
visokiu intaisymu tinkami del kožno kambario. Yra stebėtinai 
pigus.. .tik keli dolerei už fikszczeri! Ateikite sziadien. . Pama
tykite ir persitikrinsite kaip pigei galite parengti savo narna už- 
ganadinaneziai.

Padarykie savo kukne užga- 
l’nadinanczia, tinkama, saugia, 
s ir szviesia! Lubine szviesa®!

Adaptor-Unit duos tinkama
- szviesa, už maža preke!

1
misa 
iWffi

Adaptor-Units priduoda pui- 
. kurna ir atsiženklinima kož- 
nam kambaryje.. .ir duos ge

resne ir tinkamesne szviesa.

Nesiranda kambario tavo 
4 name kur szitie Adaptor-Units 
\ liktorei nepermainytu ir pa- 
j puosztu juos.. .ir duos jum 

>' geresne ir saugesne szviesa ir 
geresnio matymo.

PAREIKALAUK DYKAI

“Magiszka Receptą kaip gali Papuoszti
Savo Narna už Pigia Preke!”

Pamatykite Szituos Naujo Budo Adaptor- 1
Units Pas Savo Elektri., Kromininka, Kuris

Juos Parduoda Ir Jum Duos Patarimus

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

DEL GAVĖNIOS
Kanticzkos, giesmių knyga,. .$1.75
Gyvenimas Marijos,............. . 35c
Sopulingos Motinos Dievo arba ap- 

manstymas septynių sopuliu ir Nove- 
nos prie Mot. Dievo, per gavėnia. 35e

Pontsko Piloto galas, kurs buvo 
sudžia Jėzaus................................... 10c

Pekla arba amžinas pragaras ir 85 
stebuklai dusziu 'ezyseziuje, drūtais 
apdarais, 500 puslapiu,.............$3.00

Gyvenimas Szventuju Dievo, ant

kiekvienos dienos per metus, drūtais 
apdarais,  ........................ $7.50

Istorija seno ir naujo testamento, 
su 48 paveikslais..........................25c
Gydiklos nuo baimes mirio su 30 pa
veikslu, parodaneziu gyvenimą žmo
gaus doro ir nusideliejo,.............50c

Kantros Alenos, graži pasaka, 25c
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos,................35c
Mikaldos pranaszavimai, ....25c
Sapnas Marijos, ant kai. alyvų, 15c 
Velykoms geros Trajankos pak.60c

1 " ", ; ;

3 pakeliai už $1.50.
Sveikata ligoniams knygele apra- 

szo visokiu visokias žoles, ir szaknys 
kokiu kentejimu jos naudingos, 25c

Nervu prieparatas žoles nuo nervų 
85c. Žoles del suvalnijimo viduru 60c 
Žolių arbata nuo ramatu 60ė., Žolių! 
arbata nuo dusulio, 60e.

M. ŽUKAITIS,
Rt. 1 SPENCERPORT, N. Y. :
’'. »

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITE
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