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1 f"* | .1^. * ANGLIKAI EINA ANT LIBIJOS malszyti Straikierius ---------------
gary, w. va.—Apie 200 vaistiniu 750,000 Angliszku Kareiviu

palicijautu likos paszaukti apmalszyti strai- 
kieriu sumiszima, kurie neleido kitu in 
kasyklas, kurie norėjo dirbti. Tieji dar-|

Eina Ant Libijos Kad Iszguiti 
Isz Ten Vokieczius

bininkai pasiskundė valdžiai, kad jie buvo 
daužomi ir bjauriai iszvadinti per straikie
rius ir geidžia nuo valdžios, kad juos ap
saugotu nuo tokiu paniekinimu. Valdžia 
prisiuntė jiems palicijantus, kurie juos ap
saugos, kada eis in darbus.

VOKIECZIAI BEGO 
PUSNUOGI NUO

MASKOLIŲ

Palikdami Paskui Save 
Ginklus Ir Drapanas
Moskva — Aplinkinėje Tū

los, kur atsibuvo smarkus mu- 
sziai, Vokiecziai, negalėdami 
ilgiaus iszlaikyti, bego kur tik 
galėjo, palikdami paskui save 
ginklus ir drapanas, krisdami 
nuo szalczio. Rusai paėmė 60 
tanku, 300 kariszku troku, 16 
armotu ir szeszes gazolino tan
kas. Trys divizijos Vokiecziu 
likos sunaikintos. Vokiecziai 
neturėjo laiko apsiredyt, palik
dami paskui save helmus, cze- 
batus, mandieras ir ginklus, 
taip smarkus buvo užklupimas 
per Maskolius ant savo prieszu.

3 Užmuszti Eroplano 
Nelaimėje

Springfield, Ohio — Trys 
aficierei likos užmuszti eropla
no nelaimėje, North Hampton, 
kada ju eroplanas nukrito že
mu ir susidaužė. Aficierei isz- 
bandinejo naujus eroplanus del 
valdžios.

Straikierei Pradėjo 
Szaudyt

Gary, W. Va. — Kada 7,000 
anglekasiu pradėjo sugryžti 
prie darbo, kiti ant ju užpuolė 
nenorėdami prileisti juos prie 
kasyklų, kuri buvo sustojus 
ant paliepimo Lewiso. Fayette 
paviete taipgi kilo sumiszimai 
Pennsylvanijoj ir kitose daly
se West Virginijoj.

Didele Ugnis Aliejaus 
Dirbtuvėje

Philadelphia, Pa. — Andele 
Engineering 'Co., kur iszdirbi- 
nejo aliejų, Landsdale, 30 my
liu nuo czionais, sudegė ana 
diena, aplankydama bledes ant 
puses milijono doleriu. Toji 
kompanija turi valdiszkus kon
traktus. Isz priežasties stokos 
vandens, ugnagesei negalėjo 
apgesinti liepsna. Virszininkai 
sako kad tai nebuvo darbas 
sznipu. , ,

Isz Amerikos
; VAISKAS
L PASIRENGĘS

Anglinis Streikas Pra- 
siplatino In Kitas Ka
syklas; 92,500 Sustojo 
Dirbti; Vaiskas Apsau- 

gos Kasyklas Ir 
y Darbininkus 

. ------- ■
F Washington, D. C. — Lewi- 
fcas atmetė pasiulinima prezi- 
įdento kad užbaigti straika del 
'apgynimo sklypo bet Lewisas 
Įbhvo u'žsikietejas ir ant to ne
sutiko. Per taji straika 92,500 
anglekasiu dabar nedirba no- 
irints didesne dalis isz j u gei- 
idžia eiti in darba. Dabar strai- 
ka prasiplatino in kitas kasyk
las kurios nepriguli prie, plie
niniu kompanijų.

Prezidentas jau turi paren
gęs vaiska kuris ant pirmo pa
liepimo prezidento užims ka
syklas ir užbėgs visiems mai- 
szacziams.Gubernatorius Penn- 
sylvanijos James iszdave palie
pimą vaistinei palicijai kad bu
tu pasirengus užimti kasyklas 
ir užbeti sumiszimams per 
straikierius ir tuos, kurie gei
džia sugryžti prie darbu.
i Lewiso brolis, Denny, ant su
sirinkimo anglekasiu Detroite 
šukele maiszati per ka kilo mu- 

.. sziai ir apdaužymai pakausziu.

Geri Pietus Iszgialbejo 
I Jam Gyvasti

Philadelphia, Pa. — Paval
gęs gerus pietus, M. Rogers 
.taip apsivalge kad nutarė isz- 
eiti ant trumpo pasivaikszczio- 
jimo, vietoje sėdėt, kaip buvo 
papratęs po piet asilset savo 
mylimam kresle prie lango ir 
pasiskaityt laikraszti.

In kėlės miliutas po tam kas 
tokis szove per Įauga pataikin
damas in Ikresla ir butu nuszo- 
{ves ant smert Rogersa kad jis 
(butu jame tada sėdėjas.

(SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kairas, Egiptas — Apsigink
lavę su daugeliu Amerikonisz- 
ku eroplanu, tankoms ir gink
lais, 750 tukstancziai Anglisz- 
ku kareiviu eina ant Libijos ir 
jau randasi apie 50 myliu nuo 
paskirtos vietos. Flota taipgi 
pasirengus užklupti ant Libi
jos. Anglikai užsispyrė kad 
iszguiti Vokieczius isz tosios 
apielinkes ir Italus isz Medite- 
raniszku. mariu. Tokiu budu 
sutverti antra frunta del Rusi
jos ir prigialbeti jai priesz Vo
kieczius. Tuo laik Vokiecziai 
artinasi ant visu fruntu Rusi
joj norėdami užduoti jai smar
ku ypa isz visu fruntu pakol 
žiema ant tikrųjų neužstos nes 
Vokiecziai gerai žino kad laike 
žiemos negales darbuotis ant 
Rusiszku. kariszku fruntu.

Badai Vokiszki submarinai 
pradėjo darbuotis prie Ameri- 
koniszku pakraszcziu tik kelis 
szimtus myliu nuo Amerikos. 
Valdžia nusiuntė in ten savo 
laivus kad paskandyti tuos lai
vus.

550 Žydu Mirė
Nelaisviu Abazuose

London — Nederlandiszki 
Žydai, kurie likos nusiunsti in 
nelaisviu abazus, Kauthauzen, 
kurie šukele maiszati Amster
dame priesz Vokieczius, mirė 
nuo bado ir visokiu ligų kaipo 
ir kiti likos nukankyti ant 
smert per dažiuretojus. Buvo 
tai vyrukai nuo 18 lyg 35 metu 
amžiaus.

Pasirengineja Ant Kares ..

Nederlandijos kareivei pasirengineja ant kares ir apginti savo tėvynė. Sztai ma
nevrai kuriuos kareivei laiko Saurabaja, East Indijoj, brisdami per upe su mandieroms 
ir ginklais. Japonija yra ju artimiauses kaimynas. Mažam paveikslelyje matome pareng
ta trotva ant kurios guli sužeistas laike muszio kareivis ir gabenamas in kariszka li- 
gonbute.

Amerika Iszduos
Japonams Kare

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas turėjo ilga 
pasikalbejima su Japoniszku 
pasiuntiniu, duodamas Japoni
jai tik menesi laiko kad pada
rytu sutarti su Amerika ir pa
darytu szioki toki supratima 
nes jau Amerikai nubodo Ja
ponu plepėjimai ir kerszinimai. 
Jeigu in taji laika nesusitai
kins tai Amerika iszduos Ja
ponams kare.

Anglikai Bombardavo 
Neapoliu Užmuszdami

28 Žmones

Rymas — Didelis skaitlis 
Angliszku eroplanu užklupo 
ant miesto Neapoliaus padary
dami milžiniszkas bledes kaipo 
užmuszdami 28 žmones kurie 
nespėjo pasislėpti in požemi
nes apsaugas. Apie szimtas 
žmonių likos sužeisti.

Serbai Iszskerde 320
Vokiszku Kareiviu

London — Vokiecziai skait- 
liuje 320 kareiviu, kurie buvo 
nusiunsti in Labana, Jugosla
vija, apmalszyti tenaitinius pa- 
sikelelius, likos iszskersti per 
Serbus, kurie susivienijo su 
kitais pasikeleleis po vadovys- 
ta generolo Mihailovicz. Vokie
cziai nusiuntė in ten daug ka
reiviu nubausti pasikelelius.

500 Serbiszku Kareiviu 
Užmuszta

Berlinas — Penki szimtai 
Serbiszku kareiviu, kurie likos 
atvežti in Moskva, gialbeti Ru
sams apgynime miesto, likos 
iszskersti per Vokieczius, pra
eita Subata. Kareiviai likos nu
siunsti ant frunto tiesiog isz 
trukiu.

Indiecziai Paėmė 38
Vokiszkus Laivus

New Delhi, Indija — Kara- 
liszka flota ana diena paėmė 
38 Vokiszkus laivus tarp kuriu 
radosi asztuoni kariszki laivai. 
Laivai radosi ant Indiszku ma
riu kurie atplaukė su maistu ir 
ginklais del Vokiszku kareiviu.

Aktorius Iszgere Ariel
kos Už $185,000

Hollywood, Cal. — W. C. 
Fields, žymus aktorius kruta- 
muju paveikslu ir ant reidio, 
ant paliepimo savo daktaro, tu
ri paliauti visiszkai gerti. Ba
dai per savo 42 metus aktoria- 
vimo tasai ponulis iszgere net 
už 185 tukstanezius doleriu 
arielkos. Pats Fields sake: 
“Jaucziuosiu nesveiku, tai tei
sybe o priežastis mano nesvei
katos yra arielka, taipgi persi
tikrinau kad arielka yra žmo
gui kenkenti 'bet taipgi ir pie
nas ir vanduo.”

VAIKAI RADĘ $2,000

Turėjo Gerus Laikus
Reading, Pa. — Devynių 

metu vaikiukas, Jonukas Ro
berts, pavieszino savo drau
gus karaliszkai, kada, rado 
skarba. Jonukas, su savo drau
gais, pradėjo kratinet bobutes 
name kada toji buvo iszejus in 
bažnyczia. Jos kambarėlyje su
rado bleszine su pinigais. Po 
atidarymui bleszines, vaikai 
surado joje bumaszkas ir auk
so, 2,000 doleriu, kurie buvo po 
50 doleriu. Vaikai nuėjo in uly- 
czaite ir pradėjo dalintis pini
gais. Jonukas tare in savo 
draugus: “Paslėpsime bleszine 
su pinigais o katram pinigu ne
užteks tai žino isz kur ju pasi
imt.”

Greitai žine pasklydo po 
miestą nes daraktorka Jonuko 
mate pas ji 50 dolerine įbu- 
maszka ir pradėjo ji kvosti isz 
kur ja aplaike. Tuo laiku Jonu
ko draugai praleidinejo pini
gus ant visokiu smagumu, val
giu ir gerymu. Daraktorka prn- 
nesze apie tai Jonuko tėvui ku
ris davė žinia palicijai. Ant ga
lo palicijai pasisekė surinkti 
1,652 dolerius o likusius vaikai 
jau buvo praleidę. Bobute net 
apsiverke isz džiaugsmo kad 
nors tiek palici,ja surado. — 
Yra tai pamokinimas kad tiek 
pinigu nelaikyti namie.

Mirė Susilaukęs 27 to 
Kūdikio

Bedford, Ind. — Gerai žino
mas czionaitims gyventojas, 
Neal Garland, 70 metu amžiaus 
žmogelis, kurio 27-tas kūdikis 
gimė dvi sanvaites adgal, mirė 
staigai ant apoplekcijos. Pali
ko jis savo ketvirta motere, 20 
dukterų ir septynis sūnūs.

— Siah Khan, kuris turėjo 
vos asztuoniolika metu ir gy
veno Teherane, Persijoj, buvo 
konia dvylika pėdu augszczio.

V. L. Bonkow.kl, Pnbllnher and Mgr tap. Co U'CTAC
F. W.Bacakowakl, Hitai.O O HICIHO 

Vokiszki Kareivei Pa
sirėdė In Moteriszkus

Kailinius
LONDON, ANGLIJA. — Daugelis Vo- 

kiszku kareiviu ant Rusiszku musziu lauku, 
yra pasirėdė in moteriszkus kailinius ir andaro- 
kus, kaip danesza Rusiszki aficierei, kurie to
kiu kareiviu paėmė in nelaisve. Daugelis 
Vokiecziu negali kariauti, nes neturi sziltu 
mandieru ir skrandu, kaip tai Rusiszki ka
reiviai yra sziltai pasiredia. Daugybe Vo
kiecziu yra surandami suszale ant smert, 
pakelyje, laikanti karabinus sustingusiose 
rankose. Graudu žiūrėti ant tuju vyruku, 
kurie paaukauja savo gyvastis, kad tik 
užganadinti Hitlerio pasiutima.

Panėrė Pacziules Galva 
In Karszta Vandeni

Findley, Ohio — Richard 
Kerney, 35 metu, pasilsės kalė
jime per du metus-už nežmo- 
niszka pasielgimą su savo pa- 
cziule kuria jis norėjo ąpszutyt 
kaip kiaule. Sztai ka nuskriau
sta. moterėle kalbėjo laike teis
mo:

‘‘‘Karta Richardas pare jas 
namo vėlai, gavo nuo manes 
iszbart nes ir kitos moteres pa- 
nasziai pasielgtu už naktini 
trankymosi po pulruimius ir 
karezemas. Jis supyko už tai, 
pagriebė mane už sprando' ir 
inlkiszo galva in karszta van
deni kuris stovėjo bliude ant 
pecziaus. Negana to, kerszino 
mane užmuszimu.”

Sudžia nubausdamas Richar
dą pasakė jam, kad jis negali 
įgy vos moteres szutinti nes taip 
su motere geras vyras nepasi- 
elgineja o gal du metai kalėji
me apmalszys ji nuo to karsz- 
czio.

Žiurkes Prijautė
Nelaime Kasyklose

Nordegg, Kanada — In lai
ka 24 valandų, priesz baisia 
eksplozija gazo anglekasyklo- 
je, Nordegg, 'kuri kilo dvi san
vaites adgal, isiztyrineta kad 
žiurkes, kurios baisei insipykpi 
anglekąsiams ir neduodavo 
jiems ramybes laike darbo, 
prasiszalino isz tuju kasyklų 
prijausdamos nelaime nes ipa-' 
juto kad kasyklose priėjo daug 
gazo. Toje eksplozijoj žuvo 29 
anglekasiai. Kasyklos randasi 
prie kalno, 230 myliu nuo Fd- 
monton ir yra vienos isz di
džiausiu Kanadoje. .ruG;

Manila, Filipinai — Bombos, 
kurios apsaugoja pakraszczius 
inlunkes, buvo priežastim pa
skandinimo vieno Ameriko- 
niszko laivo, kada in ji patai
kė isz netycziu ir jis likos isz- 
nesztas in padanges su szeszeis , 
užmusztais laivoriais.
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Kas Girdėt
Į ne atliko kaipo pasažierius nes' 
' diedukas sutiko užmokėti kasz- 
1 tus keliones.

Yra Pasirengia Ant Visko

Svietas sziadien butu geres
nis jeigu'žmones daugiau juok
tųsi isz savo vargu o mažiau 
isz vargo savo artimo.

“Kaip danguje taip ir ant 
žemes” — kalbame poteriuose " 
bet ar danguje tokios velniavos 
atsibuna kaip sziadien ant že
mes? Jeigu taip butu tai var
gingam ir teisingam žmogeliui 
nebutu pasilsio ateinaneziam 
gyvenime.

Gal reidio klausytojai nekar-, 
ta girdėjo Katalikiszka. kunigą 
Charles Coughlin, kuris skel
bia per reidio nepaprastus ra- 
dikaliszkus pamokslus, užklup
damas ant’ valdžios ir preziden
to ir kartais gana ruseziai.

Isz tos progos surenka jis 
aukas ir isz to kunigėlis daro 
gera bizni kad net turi pasam
dęs daugeli rasztininku in pa- 
gialba kurie atidarinėja szim- 
tus laiszku kas diena, skaito j 
aukas ir atsakinėja jo laisz- 
kus.

Akyvu dalyku yra, kad baž
nytine valdžia neuždraudžia 

■ kunigėliui vesti politikiszka- 
reidini bizni.

J eigų tai butu vienas isz mu
su Lietuviszku kunigėliu tai 
vyskupas jam tuojaus palieptu 
“hands off” arba “lay off.”

Raszte Szventam skaitome: 
“Myildkie savo artima kaipo, 

pats save ” — sako kapitalistai 
ir nukapojo pedes savo darbi
ninkams.

“Neturėsi svetimu Dievu 
priesz mane” — tarė kapita
listas in kunigą, rodydamas 
jam masznuke su .pinigais.

“Palaiminti ubagai, nes ju' 
yra karalyste dangaus” — ta-' 
re kapitalistas, turėdamas ka- 
raliszka (gyvenimą ant žemes.

“Greicziau verbliudas per- 
lys per adatos skylute ne kaip 
turezius gausis in dangaus ka
ralyste” — sako tūlas dvasisz- 
kasis, imdamas paskutini dole
ri nuo naszles, kuri turi septy
nis vaikus, ant Misziu, už mi
rusio vyro duszia.

.i Tarp žymiu ypatų perstaty-, 
' ta buvo del karaliszkos poros 
1 Londone, Anglijoj, kada atva
žiavo atlankyti taji miestą ka
raliene Aisza, valdytoja vieno 

i isz žinomo didžiausiu sztamu 
J Arabu, pietiniam Atike. Toji 

karaliene, apie 30 metu, buvo j 
benaminiu kūdikiu, kuris slan
kiojo ipo miestą Paryžiaus ir 
siautė su kitais vargingais vai
kais ant West End. Karta ji at
kreipė atyda ant saves praei-'

I nanezio žmogaus kuris pasiro- 
I de kad tai buvo Arabiszkas 
I szeikas, Arabisžkos veisles, ku- 
' riuos sziadien valdo Karaliene 
i Aisza.

'Tame tai laike tasai szeikas 
(panasziai kaip pas mus guber
natorius) lankėsi su paezia 
Londone ir ėjo ant savo kas
dieninio pasivaikszcziojimo ipo 
miestą ant West End, dalis 
miešto kur gyvena vargingiau
si žmones. Maža mergaite isz- 
vere ant jo dideli inspudi taip, 
kad szeikas, kuris buvo bevai
kis, nutarė ja paimti ant iszau- 
ginimo. Tėvai mergaites su 
mielu noru ant to sutiko nes 
turėjo net asztuonis vaikus na
mie. Nuo tos dienos mergaite 
gavo taji varda ir vadinosi Ai
sza.

Nesenei priimtas jos tėvas 
mirė ir visi vadai tojo Arabisz- 
ko sztamo sudėjo jai prisiega 
ant isztikimystes o Anglija pri
pažino ja kaipo pilna valdytoja 
tojo sztamo žmonių. Taip tai 
isz vargingos mergaites pasili
ko valdytoja žmonių.

Pagal naujausia apskaityma 
tai Amerikoj randasi 30 milijo
nai Kataliku. Daugelis isz tuju 
pameta savo tikėjimą kada pri- 

| buna in Amerika bet ant mirti
no patalo vėla sugryžta prie 
savo tikėjimo.

į TARADAIKA »

...Ka..: I ISTORIJEapie na isz
Neapszviesti Žmones

Mano Apie Menuli

Beveik visi neapszviesti 
žmones mano kad menulis ir 
saule yra gyvoms esybėms, ku
rie, laike užtemimo, kerszina 
jiems sunaikinimą per baisy
bes.

Pas daugeli tautu Afrikoje,

——   — iszo iszlins; Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan-

Szitie vyrukai ka tik nupuolė isz debesiu su paraszutais 
užk’upti ant nevidonu jeigu ateitu prie to, kada Vokie- 
cziai užkluptu ant Anglijos, taip, kaip tai dare Vokiecziai 
Graikijoj ir kitur kur su tokeis kareiveis užėmė vietas ki
tu sklypu.

1SZLIETUVOS
VOKIECZIAI

APIPLESZINEJE 
LIETUVA

Vokiecziai Iszveže Ko- 
nia Viską Isz Lietuvos; 
Raudono Kryžiaus 
Drauguve Turi Apleis
ti; Lenkai ir Lietuvei 
Szauke In Savo Tautie- 
czius Kad Susivienyti 

In Viena

koj kalboje Lenkas Jalovicki, 
o Leiikiszkai kalbėjo kunigas 
Gutauskas. Anglijoj priesz ka
re radosi daugiau Lietuviu ne 
kaip Lenku.

Londone, Glasgove, Liverpu- 
lija ir kituose miestuose, ran- 

' dusi LietauviszkO'S organizaci
jos. Viso Lietuviszka kolonija 
tenais susideda isz 5,000 Lietu
viu, turi savo Katalikiszka 
bažnyczia po vardu Szv. Kazi
miero in kuria įprigiuili didelis 

1 skai’tlis Lietuviu ir Lenku.
Ant paskutinio apvaikszczio- 

, jimo, likos apsvarstyta ir nu- 
I tarta, idant Lietuviai ir Len

kai Amerike privalo užlaikyti 
broliszka vienybe ir tokiu bu- 

i du sutverti nauja Lietuviszka- 
Lenkiszka vienybe ir darbsza- 
vimo isz vien.

Suimtas Vokiszkas laivas 
“Odenwald” kuri paėmė Ame- 
rikoniszkas kariszkas laivas, 
kuris turėjo iszmaliavota Ame- 
riikoniszkas vėliavas ant savo 
szonu ir plėtojo Amerikoniszka 
vėliava ant stiebo, parodo ko
kiu budu Vokiecziai apgaudi
nėja svietą tikru szeszkiniu bu
du. Laivas plauke su geležia, 
gurnu ir kitokiu kariszku ma- 
terijolu, isz Japonijos in Vokie
tija. Tasai atsitikimas parodo 
kad Amerika gali tikėtis tokio 
pasielgimo nuo Vokiecziu ku-

'Leonas Vendres, 22 metu vai
kinas, dirbantis dideliam kre
me skrybėlių Paryžiuje, kuris 
prigulėjo prie jojo dieduko, gy- 
venanezio Amerikoj, norints 
tame buvo labai prieszingas jo rįe panaudoja visokius budus 
tėvas. Neturėdamas pinigu ant idant apgauti kitas vieszpatys-
keliones, sumanė atlikti kelio
ne pigiu budu. Paliepė padary
ti didele skryne ant vardo die
duko kromo Amerikoj, indejo 
didele zoposti maisto ir gėry
nių o vienas isz jo draugu užka
lė skryne ir nusiuntė ant adre
so dieduko kurio kitas kromar 
radosi New Yorke.

In kėlės dienas po tam diedu 
kas aplaike rokunda už iszsiun 
sta jam didele skryne “su skry 
belems.” Nusistebėjo diedukai 
nes žinojo kad skrybėlių neuž 
kalbino isz Paryžiaus. Staiga 
atsiminė sau kad jo anūkai 
dingo isz namu tame paeziamt 
laike kada skryne likos iszsiun 
sta in New Yorka. Prijausda 
mus kad jo anūkas turi būti to 
je skryneje, iszsiunte telegra 
ma ant laivo, kuris tame laike 
radosi ant vidurmario su palie
pimu kad sujeszkotu skryne ir 
dažinotu kas joje tikrai randa
si. Taip ir atsitiko. Isz skrynios 
kapitonas laivo iszeme gulinti 
jaunikąitų kuris likusia kęlip-

tęs.

Nusileido Isz Oro
Szeszes Myles

Stokholm, 'Szvedija — Pa
gal žines aplaikytas czionais, 
danesza kaip Vokiecziai pasi- 
elgineje su Lietuvos gyvento
jais, ne geriau kaip kituose už
griebtuose sklypuose. Lietu- 
viszkas Raudonas Kryžius tu
ri apleisti Lietiriva isz Kauno. 
Isz Klaipėdos iszvežta in gilu
ma Vokietijos 180 žymiu Lietu
viu. Nazei aresztavojo Lietu- 
viszkus pairi jotus, kaip Leona 
Prapuolena, Brunisa ir Zeno
na. Visosia Lietuviszkosia 
mokyklosia turi būtie iszpleto- 
ta Vokiszka vėliava su paveik
slu Hitlerio. Vienatinis Lietu- 
visžkas dienarasztis “Laivas” 
buvo priverstas patalpinti ži
nes Vokiszkoje kalboje. Pagal 
žines atsiiuinstas isz Kauno, ta
sai miestas dabar vadinasi Vo- 
kisz'kai “Kauen.” Vokiecziai 
mano ateinanti meta isz- 
vežti isz Lietuvos in Vokietija 
150 tukstanezius 
ežiu ir rugiu, 230 
tonu bulvių, 70 
gaivu galvyjiu, 14 
tonu sviesto, 70
tonu paszaro del gyvuliu ir 10 
tukstancziu tonu lasziniu.

Du Lietuviszki narei Finan
sų ;prie Naziu kamisijos, pa- 
dekavojo už savo dinstus — 
Matulionis ir Jalutis nes nega
lėjo sutikti ant prispaudus Vo
kiecziu.

, Isz Glasgovo daneszta, buk 
kas kart daugiau Lietuvei bu
na prietelingais tiems, su ku- 
reis gyvendavo praeityje ne
prietelingai Nesenei Glaskove 

| atsibuvo prietelingas vakarėlis 
'kuriame dalyvavo Lenkai ir 
'Lietuviai. Taipgi giedojo Lie-

tonu kvie- 
tukstancziu 
tukstancziu 
tukstancziu 
tukstaneziu

Arthuras Starnes yra svei
kinamas per savo paezia ka
da nusileido isz oro su para- 
szutu, iszszokes isz eroplano 
kada buvo iszkiles net szeszes tir.iviszkas koras tautiszkas dai-

mylęs augszczio, Į neles, o kalbas laike Lictuvisz-

Raseinių Kalėjimo Kie
me Szaudo Lietuvos 

Gyventojus

Karaliauczius, Vok.— Žinios 
skelbia buk Bolszevikai Sovie
tu okupacijos pradžioje Rasei
niuose pirmuosius suėmė — 
pradžios mokyklų inspektorius 
Czesanavicziu ir Jusiu, moky
tojus Matulevicziu, Butku, Kil- 
na ir Skinderi, gimnazijos di
rektorių Kartana ir gydytoja 
Szivicka. Isz sziu kaliniu lais
ve iszvydo tiktai mokytojais 
Maituleviczius, kuris kilus ka
rui, laimingai iszsigelbejo isz 
Kauno kalėjimo. Kitu likimas 
ir sziadien nėra žinomas. Maža 
vilties, kad jie galėtu iszlikti 
gyvi. Raseinių kalėjimo kieme 
rasti užkasti lavonai. Tarp ju 
yra ūkininko Gudžiūno, žemes 
ūkio ministerijom valdininko 
Stabinsko ir jaunuolio Aksa- 
mitausko. Jie iszkasti ir visu 
Raseiniecziu gražiai palydėti, 
in amžino poilsio vietas. Nelai
mingųjų kūnai buvo baisiai su
žaloti.

Gerai Jam Vėlino

Laike parodos stovėjo Žydas 
szale Airiszio ir norėdamas isz 
jo pasijuokti paszauke garsei:

— Akyvas dalykas kad lyg 
sziol da ne vienas Airiszis ne
pasiliko prezidentu Suv. Vals
tijų.”

Užpyko labai tekiu iszsita.ri- 
mu Airiszis kuris suriko in Žy
dą kad visi galėtu girdėti:

— Nesulaukimas tavo, tu. ‘ I smirdeliau, kad tavo tautietis 
kada pasiliktu Popiežium!” |

Vienam pleiše, tai jau gana, 
Viena ungariute mergina, 

Lietuvi vaikina taip nukan
kino, 

Kad in antra diena palaidojo 
vaikina, 

Mergica paėmė in kalėjimą, 
Tai ir visikas ir apie tai gana.

* * *
Kokia tai mergica jauniki 

atsivijo, 
Ir da palicmonus turėjo, 

Vaikinas visai to nesitikėjo, 
Be baimes in bažnyczia nuėjo.
Kada iszejo isz bažnyczios, 

Papuolė in nagus isz netycziu, 
Mergina vela jo pasigailėjo, 

Kasztus pati užsimokėjo. 
Pati apsiėmė jo nepaleisti, 

Kur in saugia vieta nuvesti, 
Merginos szirdis greit atsi

leidžia, 
Kad ir jaunikis ja apleidžia, 

O gal sueis in pora, 
Ir ves gyvenimą dora.

* * *
Jau isztikruju ajbecze, 

Ant tokiu kriksztyilu neeiezia, 
Jeigu uhigarai praszytu, 
Kad ir rankas bueziuotu.

Du Lietuvei pas ungarus nuėjo, 
Ten baliuką turėjo, 

Valgio ir guzutes ragavo, 
f Už tai in kaili gavo;

Vienas baisei susivoliojo, 
Ba isz baimes netrivojo.

* * *
Du seni jaunikiai, 
Nuo visu atlikia,

Vienas mergica parsigabeno, 
Sztai antrasis atkalbino,

Ir užtiko pirmutinis kaip jiedu 
kalbėjo,

Ir isz to vaidas prasidėjo, 
Kaip buvo toliaus, nesakysiu, 

Del saves tai pasiliksiu, 
Apie mergina musztis neverta, 
Tas atsitaiko ne viena karta, 
Jeigu tai mergina netenka, 
Tiktai kitam vyrui patenka.

* * *
Vienam pleise pridarė namines 

invales,
Mane kad prisigert ant visados 

gales, 
Ir muzikantus pasteliavo,

Koki tai griežiką ant skripkos 
gavo,

O ir viena “leide” ten buvo, 
Su szilkine trumpa drese 

pribuvo, 
Vienas vaikinas piktumą 

turėjo,
Na ir su ja szokti iszejo, 
Tik kaip teszke ant aslos, 
Vos nepersiskelo galvos,

O kad tankiu plauku nebutu 
turėjus,

Butu sau galva persiskelus.
Sztai užtarytojas atėjo, 

Kuris viską mate isz tolo, 
Ir isz didelio strioko, 
Prie vaikino szoko, 

Per duris lauk iszejo, 
Ir bjaurei vaikina suteriojo, 

Dabar ilgai pastenes, 
Ir ipamines.

laike užtemimo saules ar menu- . , T , , _ . . •hszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ho, visas kaimas iszbega lau-; ^ 
kan ir su riksmais ir bubnais 
stengėsi nubaidyt taisės bai- 
dyklas kurios nori suėsti j u ap
gynėjus — saule ar menuli.

'Kambodze ir ant Sumatros 
užtemimai reiszke gyverito- 
jams kad kokis tai žvėris nori 
nuryt menuli. Kinuose, nuo lai
ku Tchoeno, apie 1,000 metu 
priesz Užgimimą Kristaus, ka- 
raliszkas astronomas turėjo 
apreikszti gyventojams kada 
bus užtemimas. Laike užtemi
mo susirinkdavo visas Ikara- 
liszkas dvaras, ciesorius musze 
in bubna o jo tarnai szaude isz 
saidoku idant prigialbet saulei 
arba menuliui kovoje su tuom 
žvėrių kuris norėjo juos sunai
kinti.

Greelandiecziai tiki kad sau
le ir menulis tai brolis ir sesuo. 
Jie mano jog jeigu atsitinka 
užtemimai saules tai menulis 
viską paims kaip maista ir sku- 
ras. Isz tosios tai priežasties 
jie slepia viską ir musza in bub- 
nus idant nubaidyt menuli.

Turkai tiki kad menulis kar- 
tais pasislepia kad galėtu jis 
melstis malszume.

Nuo visu neapszviestu tau
tu menulis ir saule aplaiko gi
lia pagarba.
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Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. X 
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:: Gabiausias Balsamuotojas ::

fT"“* Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j f J 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio jj 
Grabu. Laidoja nu- l| 
mirelius pagal naujau- į|Į 
šia mada ir mokslą. .H

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos J|. 
prekes.

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

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Telefonas 532-J

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigui 
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 n-p 
KNYGUTES
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Istorija Isz Tikro Gyvenimo

, Isz vargingo apszviesto na
melio, stovinczio mažoje uly- 
czaiteje, mieste B., iszejo vy
ras, turintis apie 36 metus. Ėjo 
jis susitraukęs nuo szalczio. 
Apsirėdęs buvo in drapanas 
kurios.buvo per plonos žiemos 
laike. Suplyszusios ir neužlo
pytos nes alkūnes ir kelei jau 
buvo isztrinti, isz ko galima 
buvo suprast jog ilgai savo po
nui tarnavo. Žiūrint ant jo vi
so apsiredymo galėtum pasa
kyt jog tai vienas isz tokiu 
žmonių kurie szalinasi nuo ge
ru gyventoju ir szviesiu uly- 
cziu. Bet ant veido galėjai ma
tyt jog tai buvo doras žmogelis 
o isz akiu davėsi suprast jog jis 
turėjo geresni gyvenimą kita
dos.

Buvo tai arti Kalėdų, langai 
visu kromu buvo puikei pa- 
puoszti ir ne dyvai jog prie to
kiu langu radosi daug regėtoju.

Gerhardas Kestlinas taip-gi 
buvo užimtas stovėjimu prie 
vieno isz tokiu langu, užmir- 
szo apie bada ir szalti. Zobove- 
les del vaiku, knygos su abro- 
zeleis arba dovana del paczios 
užėmė jo galva. Juk ir jis turė
jo pacžia ir vaikus.

, Eidamas taip pro langus, su
stojo prie vieno. Buvo tai dide
lis langas banko. Gilus atsidu
simas iszsivere isz jo krutinės. 
Langa radosi gurbeliuose su
dėti popierinei, auksinei ir si
dabrinei pinigai. Už viena sau
ja tojo žibanezio metalio arba 
už viena iszmarginta popierele 
jis gautu visko ko tik geistu o 
priek tam atsikratintu nuo 
vargo, kuris visais plyszeis 
skverbėsi insigaut in jo gyve
nimą.

Taip mislydamas ir godžei 
temindamas ant pinigu lange, 
praeitinėje užpakalyje jo ko
kis tai turtingas ponas apsirė
dęs in puiku kailini. Tasai po
nas kelis kartus stengėsi ineiti 
in banka bet rodos nedryso in
eiti ir vela atsitraukdavo nuo 
duriu. Nežinodamas ka daryt, 
stojo prie lango isz szalies ir te
mine ant veido Kestelino.

— Mano pone, ar nenorėtum 
man padaryt maža tarnysta?— 
■užklausė nepažinstamas savo 
kaimyno.

Kestelinas greitai apsidairė 
ir žiurėjo ant puikei pasire- 
džiusio pono.

— Jeigu tai yra mano galy
bėje, tai noringai patarnausiu 
tau.

Nepažinstamas davė ženklą 
Kestelinui, idant 
nuo lango. Kada sustojo ant : 
kampo ulyczios. Nepažinsta- - 

į mas iszeme isz kiszeniaus ma
ža pundeli apvyniota in laik- 
raszti ir tarė:

— Ar nebūtum taip geras in- 
teikti szita pundeli del bankie- 
riaus, pono Barrett?

— Ponas kalbi apie locninin- 
kaf banko®?

— Taip!
. — Del ko ponas pats nenune- 
szi, jeigu czionais esi ? — atsa
ke Kestelinas kuriam apsieji
mas nepažinstamo buvo nužiū
rėtas.

r

— Sulaiko mane priežastys 
kuriu tau negaliu iszreikszt.

— Jeigu taip, tai noringai 
ponui patarnausiu.

— Acziu ponui, — ir padavė 
Kestelinui pakeli in ranka.

Praszau labai idant ipaduo-

turn tai in rankas paežiam loc- 
nininkui banko; 'žinau jog jis 
dabar randasi banke. Szitai 
paimkie sau už patarnavima.

Kestelinas pajuto delne btf- 
maszka o kada dirstėlejo ant

“ ” a tt t. f. y . MAHANOY CITY, PA.

' — Kas poną prisiuntė? — 
užklausė bankierius.

— To nežinau.
— Ponas nežinai? Nesupran

tu.
-— Kokis nepažinstamas pra- 

sznekejo in mane kada stove-j taneziu doleriu. 1 sziau už varga ir bada yra ligos
jau prie lango ir prasze manėsi — Taip, Dievas ji man pri-' ir smertis. Po teisybei, gyvena- 
idant tik del pono asabiszkai I siuntė per ka esmių gerai per-, me varge bet nuo ligos ir smer- 
inteikeziau šžita pakeli. Dau- sitikriiies. Dievas man prisiun- ties Dievas mus da i^^Ugojo, 

te idant mane perimi ir duoti už 'ka privalome Jam būti de-

Po 'kokiam tai laikui pati iszgelbejimas, kitokio įieturi- 
'prakalbejo jog Dievas jam pri-1 me — imk!
siuntė nepažinstama. Į _ Lili, mano brangi, žinok

Kestelinas suprato ka pati'jog prie turto randasi da kas 
pasakė jog nemislino apie pen- tokio brangesnio, augsztesnio, 
kine tik apie trisdeszimts tuks-' 0 tuom yra czysta sanžine. Ar- 

1 sziau už varga ir bada yra ligos

giau nežinau.
Bankierius dirstelėjo ant jo pažint ka tai ženklina praszy- kingi. Pamisljik tik apie taja
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jos, paregėjo penkis dolerius, .nėtikincziai ir apžiurėjas bai- mas maldoje Vieszpaties:
paežiam laikė isztiėše raiika'...............................
.prie nepažinstamo mierije su- temins jame dinamito, greitai 
gražinimo atgalios. Žinojo jog sugražino ji ataglios.

____________ _________ : “Ir! ligone žemai. Kiek tpi kartu 
mingai pakeli rodos ar ne už- nevesk mus in 'pagundyma ” j užvydejome jiems ju laimes, 

kuri kasdiena savo maldose at
kalbame be apsvarstymo ka pas juos pilna, pati 
dareme.

— O, tai baisus daigtas, būti 
iszstatytais ant pagundinimo 
kada kožna diena, meldžiamės 
pagiatbos — atsake Lili. Gal
būt jog nelaime, kurioje rauda
mės, padarys tave tvirtesniu 
nes tasai vargas mane permai
nė jog sziadien hunu be jaustos 
o szirdi mano pripylė kartumu, 
viskas manyje suszalo. Netikiu 
in teisingysta nes jos nesiran
da ant svieto. Yra laime ir ne
laime. Nebūk kvailas, Gerhar
dai, ir nekalbėk apie pagunda 
tik imkie dalyka taip kaip jis 
mums in rankas inpuole. Tuo 
kart giliukis atsilankė pas 
mus. Musu vargas jau pasibai-

buvo tai “ant alaus,’’ kada - . . - ...........................
niekados nebuvo aplaikes nuo gtalelio ir vela ėmėsi prie dar

Po tuju žodžiu atsisėdo prie

atsitolintu

nieko už patarnavima o ko nie
kad priesz tai nepriimdavo.

— Ponas mane surūpini ne
priimdamas taja dovanele. Gal 
ponas turi vaikucziu už 'ka ga
lėtum jiems padaryt džiaugs
mo.

Kestelinas priesz valandėlė 
buvo nuneszes in zostava szliu- 
binius žiedus ir buvo tai pasku
tini dalykai, kurie radosi na
mie ant zostavo. Pati jo, ap- 
skaiezius 'kiek turės iszduot už 
reikalingus daigtus, pamislino 
jog vyras gaus mažiausia nors 
asztuonis dolerius už žiedus 
nes tiek jai kanecz reikėjo nes 
nemielaszirdingas kupezius da
vė jam tik penkis, nes aplanky
ta penkine nuo nepažinstamo 
dabar labai prisiduos. Po trum
pam apmislijimui indejo dova
na in 'kiszenip ir padekavojas 
nepažinstamui, inejo in banka. 
Kada gavosi in didele sale ku
rioje sėdėjo daugybe rasztinin- 
ku prie staleliu, tuojaus paži
nojo jog priėjimas prie bankie- 
riaus bus jam sunkus.

Tuojaus ant paežiu pradžių, 
užklausė jo ko sau vėlina o ka
da atsake jog nori pasimatyt 
su paežiu bankierium, peržiu
rėjo ji nuo-galvos lyg kojų. Ma
tydami jo varginga apsiredy- 
ma žiurėjo ant jo kreivai o kiti 
juokėsi isz jo vargingumo. Da
ve jam suprast jog ponas ban
kierius nepriimineja ubagu 
sziadien ir jog yra labai užim
tas.

— Asz atėjau nepraszyt pa
szialpos — atsiliepe garsei 
Kestelinas — ateinu isz palie
pimo kitos ypatos ir turiu ka 
tokio inteikt del pono princi- 
palo.

Balsu, kuriuom tai isztare, 
padare savo. Tuojaus parode 
jam atskyru pa'kaju in kuri nie
kam nebuvo valia ineit kaip tik 
ženklyvesniom ypatoms.

Durys atsidaro in ineina mu
su vargszas in pakaju iszklota 
storu divonu. Kamipe stovėjo 
puikus stalas prie kurio sėdėjo 
ponas Barrot’as užimtas per- 
žiurejimu gromatu ir telegra- 

i mu.
Kestelinui atsiminė senovisz- 

ki laikai kuriuose ir jis buvo 
tokiam paežiam pakajuje. Lau
ke valandėlė pakol ponas Bar
rets neatsikele, tada pasiklo- 
niojas gilei tarė:

— Buvo man paliepta idant 
inteikeziau tau szita pakeli.

Prie tuju žodžiu .iszeme pa
keli isz kiszeniaus ir padavė 
bankieriuii

— Pakajus kuriame bankie
rius radosi 'buVo kampe namo. 
Prieszais Kestelina radosi lan
gas isz kurio galima buvo ma
tyt ant ulyczios. Dirktelejas per 
langa paregėjo nepažinstama] .i°ie radosi. Pakelyje radosi pi

nigai.
Abudu žiurėjo ant bumaszku 

nusistebėja. Tik po valandėlei 
atsigavo ir abudu pradėjo skai-

bo. Kestelinui daugiau nieko 
nepasiliko kaip tik iszeit. Isz- , 
ėjas ant ulyczios, jeszkojo vi
sur nepažinstamo idant jam su
gražint pakeli. Ant galo pasta- . 
navijo susitart su paezia ka pa
daryt su pakeliu.

Jau buvo vėlu kada sugryžo , 
namo, kur ant augszcziausio . 
augszto turėjo gyvenimą. Ant 
pirsztu ėjo trepais augsztyn , 
nes nenorėjo daryt triukszmo 
nes žemiau gulėjo kokia tai mo
tere mirsztanti. Tykiai atidarė 
duris. Liūdnas persistatė pa
veikslas tame 'gyvenime. Sie
nos buvo nuogos tik Vieszpa
ties Muka kabojo. Senas stalas ' 
ir kelios sulūžusios kėdės ir 
dvi jau senos lovos.

Mažas 'žiburėlis apszvietine- 
jo motere turinezia kokia tris
deszimts metu, taisanti kelnai
tes vaiku. Buvo iszbalus iT su
džiovus bet ant veido da iszro- 
de puikei.

Kestelinas pasisveikino su 
paezia pasibueziavimu po tam 
priėjo prie lovos kurioje gulėjo 
trejetą vaiku, nuo penkių lyg 
dėszimts metu gardžiai mie
ganti. Dirstelejas ant ju sal
džiai priėjo prie pecziaus ku
riame vos sziluma atsidavine- 
jo.

Iszsieme kvitą nuo užstaty
tu žiedu ir atidavė paezei drau
ge su pinigais.

— Tik penki dolerei? — pa- 
szauke nusistebėjus Lili.

— Mano Dieve, tai visi mu
su planai nuėjo ant niek. Vis
kas jau 'beveik iszsibaige. Ne
turime ne bulveles, ne druskos, 
ne miltu, o in pecziu inmecziau 
szi vakara paskutinius anglis.

— Acziu Dievui jog sulau
žiau savo pasisziauszima — o 
iszemes penkine isz kiszeniaus 
atidavė paežiai. — Už patarna
vima kokiam tai nepažinsta- 
mui ponui gavau taja penkine. 
Dievas mums taji nepažinsta
ma prisiuntė.

Ant paczios klausymo apsa
kė visa atsitikima su nepažins- 
tamu ir bankierium. Paėmė pa
keli in ranka ir prižiurinejo jai 
akyvai.

— Ka ketini su juom pada
ryt?

— Pats nežinau ka daryt, 
norėjau nuneszt in palicija.

— Ar-gi nebūtu geriau pir
ma persikanot kas joje randa
si? Gal tokiu budu dažinotum 
prie ko priguli ir sugražint prie 
locnininko.

— Gerai kalbi, tai atidary- 
kim.

Lili perpjovė szniureli bet ėjimai? Dirbi naktimis, raszai, 
vos nuėmė popiera, sukliko isz 
didelio dyvo. Kestelinas pats 
persigando kada paregėjo kas

stovinti kuris paregejas jog
Kestelinas inteike pakeli ban- 
kieriui,, skabei atsitolino.

Ir Kestelinas norėjo tuojaus
atsitolini idant bahkierius ne-'tyt pinigus. Buvo 
misliritu jog lauke isznagrady- szimts bumaszku o 
mo. Į tukstanczio doleriu.

Vyras turi gera darba nWlsio 
tu

ri puiku turteli po tėvu o vie
nok neatiduoeziau savo vargo 
už ju laime. Žiūrėk Lili ant mu
su vaikeliu, kaip smagei mie
ga ir kaip sveikai iszrodo. Ar
gi tai ne laime kuria mums ne 
vienas užvydi?

Vos tai pabaigė kad sztai isz- 
girdo baisu verksmą žemai. Bu
vo tai paskutine valanda mirsz- 
tanezios. Verksmas ir rujoji
mai davėsi girdėt. Ligone nu
mirė palikdama nuliudusi vyra 
ir susirlipinusia sena motinėlė.

(Bus daugiau)
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Priminimai Moterių
— Sunkiausia yra del mo

terių, jeigu turi klausyti rodos 
daktaro.

—• Motere labiau® puczesi 
isz savo patogumo, negu isz 
savo iszminties.

— Motere tankiausia temi
na ta vyra už geriausia isz 
srauniausia, kuris yra kitos 
vyru.

— Kada vyras turi nuliu- 
dusi veidą, motere tuojaus mis- 
lina, kad jisai yra užsimylejas.

— Kada motere nepaiso a- 
pie apredala? Kada pasilieka 
sena boba. .

— Szvaria motere gali pa
žint ant kaklo, jeigu) kaklas ir 
paauses yra czystos, tai grin- 
czioje ir visur yra svaru.

— Jeigu motere sznabžda 
szilkuosia, o vaikai nuskuriaj 
ir murzini, tai labai juokingai 
iszrodo. Tegul motina buna 
prastai apsiredžius, o vaikai 
puikei padabinti, tada svieto a- 
kysia, tokia motere turės dide
le verte.

— Motere stovinti karcze- 
moje prie baro ir gerenti alų, 
tai taip iszrodo, kaip kad karve

stovi jomarke ant pardavimo.
— Jeigu moteres tiktai a- 

pie save kalbėtu, tai mažai ka 
turėtu kalbėt.

— Greicziau užvydejimu 
moterių uždegsi, negu zapalka 
in karszta geleži.

— Amžis arklio ir moteres 
žiūrisi ant dantų. Todėl, mer
gos turi pasirupyt visados a- 
pie gražius dantukus. t

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT! ,
Sziame pavojingam laike, 

tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.
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— Negalimas daigtas, Lili, 
jau nuo senei pateminau jog 
tasai vargas, kuriame radomes 
nuo kokio tai laiko, nutraukė 
tave nuo Dievo ir isznaikino 
drūta tavo tikėjimą ir žmonisz- 
kuma. Ar-gi mistini jog tieji 
pinigai atnesztu mums gilinki 1 
jeigu sau juos prisisavintu- 1 
mem ? ;

Lili karczei nusijuokė.
— Kiek tai prakaito ir akza- j 

ru guli ant tuju pinigu, kurie ' 
neteisingu budu juos iszspau- 
de nuo vargingu darbininko o ; 
bet da nekarta negirdėjau 
idant pinigu turėjimas butu 
kokis prakeikimas. Prieszin- 
gai, tieji žmones naudojasi isz 
savo turto, gyvena puikiuose 
namuose, važinėja garineis ve
žimais, kožnas juos garbina o 
iszjuoktu ta, kuris drystu jiems 
pasakyt jog ant ju turto guli 
prakeikimas. Tuos trisde- 
szimts tukstancziu doleriu pa
silaikyk sau.

— Lili! tikėk man, jog mal- 
szuma ir mano sanžine neati- 
duocziau už trisdeszimts tuks
tancziu doleriu.

— Ak, Gerhardai! ant ko ta
vo teisingumas ir sanžine pri- 
sidave? Ka sziadien turi? Pa
silikai ubagu! Atsigryžk in sa
vo praeiti. Buvai geru kup- 
czium, kalbi ir raszai trejoms 
kalboms, nepasigeri ir neloszi 
isz kazyru, gyveni tik del savo 
szeimyneles. Turėjai gera dins- 
ta. Principalas priėmė tave 
prie drauges, tu buvai vyriau
siu. Kaip ilgai tasai traukėsi? 
Ateina žentas, užima tavo vie
ta o tave iszmeta ant ulyczios. 
Jeszkojai kitokios vietos. Ga
vai užsiėmimą ir ten buvai de- 
szine ranka banke, bankas su- 
bankrutina o tu vela be vietos 
kurios sziadien sunku tau su
rast. Ant ko prisiduoda tavo 
geros rekomendacijos ir paliu-

asz dirbu siuvimu, nesisarma- 
tinam jokio darbo o ar galime 
iszsimaityt? Neužilgio turėsiu 
parduoti paskutine lova. Už 
keliu dienu reikės užmokėt 
randa o namie nesiranda ne 
cento ant duonos. Gerhardai, 

xvcvjw ar-gi nemislini apie musu vai- 
ju trisde- kus? Ant mus ne žmones ne 
kožna ant Dievas neturi susimylejimo, 

jturekie tu ja! Tenai guli musu
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Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
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džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; 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 ir 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 ............................... 10c

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 sziaucziaus 
didi: 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................... 15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonįsz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
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 tevu;(Kaledu vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; 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 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
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. 
Preke .......................................... 15c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
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. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
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. 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 Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ......................................15c

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50 e 
kri- 
35c 
isz 

isz-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 1 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c ’■

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje: in Szventa žeme; Beda; Tamsu- ■ 
nūs prigauna. 58 puslapiu.......... 15c :

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 1 
paeziuoms. 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...................................15c

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

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 nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu................. 15c

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 ......»......... 15e

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me- i
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Žinios Vietines NEPAPRASTAS
SAPNA S

Vela Du Kartu Minėsi
me Dekavones Diena

— Ant garbes 25 Sidabri
niu Sukaktuviu ju vedusio gy
venimo, vaikai ir pažstami, su
rengė bailiuką del savo tėvu, 
ponstvos Juozo Agurkiu, 530 
,W. South uty. Ponstva Agurkei 
turi duktere, pati Edward o Ta- 
ruto'ir sunu Juozą. Ant tos at-

Pinigai Prisipylė Neži- 
ne Isz Kur Kada 

Motere Miegojo

Trecziu metu, Dekavones 
Diena, viena isz Amerikos se
niausiu tradicijų, bus minima
dvejose atskirose dienose. Dau- 
gįUnąą valstijų prisitaikydamos 

Lincoln, Nebr. —■ Kas netiki prie prezidento Roosevelto pro- 
kad sapnai iszsipildo lai pa- klamacijos, szvesta diena Lap- 
klausia Mrs. Agnieszkos Gurs- kriczio 20 d., bet septyniolika

minties kambarei likos puikei 
padabinti ir svetelei puikei pa- 
vieszinti. Žentas Taruta pado
vanojo savo uoszviams puiku 
svodbini .pyraga.

— Prezidento Roosevelto 
paskirta Dekavones Diena, pri
puola szi Ketverga bet Penn- 
sylvanijoj ir kitose valstijose 
pripuola senoviszkai, kita Ket
verga, Lapkriczio 27 d.

f Margarieta Marcinkevi- 
cziene, 54 metu, gyvenanti Qua- 
kake, arti Mahanojaus, mirė 
Hazletono ligonbuteje Panede- 
lio diena po piet kur gydėsi ko
ki tai laika. Likos palaidota 
Ketverge ant iShenandorio ka
piniu.

. — Edmundas Petkeviczius, 
120 N. Union u'ly., Shenandory- 
je, kuris lankosi in McCanns 
mokykla mieste, atlankė redak
cija užmokėdamas už laikra'sz- 
ti del savo tėvelio, Juozo Pet- 
kevicziaus, kuris yra skaityto- 
jum nuo daugelio metu. Sūnūs 
'Edmundas pranesze mums kad 

‘ mokinasi bizniavo kurso kad 
palengvint sau gyvenimą atei
tyje per mokslą. Linkime tau 
(laimes Edmundai, nes tik mok
slu žmogus sau gali palengvinti 
gyvenimą.

SHENANDOAH, PA.
— Darbininkai stengėsi už

baigti statyti nauja brekeri, 
Gilbertone, kuri stato Maha- 
noy Valley Coal kompanija, 
kuris kasztuos apie 200 tuks- 
tancziu doleriu. Ketina užbaig
ti darba apie 1 d. Gruodžio.

Saint Clair, Pa. — Jonas Ra
gauskas, isz Minersvilles ir 
Ona Andriuszkevicziute, isz 
Port Carbon, bus suriszti maz
gu moterystes, Nedėliojo, Nov. 
23, Szv. Kazimiero bažnyczioje 
10:30 valanda, per prabaszcziu 
Kun. P. P. Laumaki.
t Damininkas Jeraszius, 

mirė 17-ta diena Nov., sirgda
mas tiktai tris dienas. Paliko 
motere, du sūnūs ir viena duk
tere. Laidotuves atsibuvo Ket
verge, 9-ta vai., Szv. Kazimiero 
bažnyczioje su bažnytinėms 
apeigoms. Graborius A. Roma
nas laidos. Kunigas Laumakis 
laike gailės pamaldas kuriam 
asistavo Kun. Albinas Neve- 
rauskas, vikaras Szv. Vincento 
parapijoj, Girardvillej, Pa.

Chicago, Ill. — Palicijos sto
tyje Cicero, pasikorė ant savo 
diržo Antanas Kulikauskas, 43 
metu amžiaus, nuo 1529 S. 48th 
uly. Buvo jisai veteranui svies
tines kares. Palicija ji aresz- 
tavojo per jo moteres praszy- 
ma už taliku girtuokliavimą.

Aplaike $4,000 Už Tei
singa Patarnavima

Philadelphia, Pa. — Paulina 
Spencer, kuri nesenei mirė, pa
liko del savo tarnaites, Mares

kiens, kuri jums pripažins kad 
sapnai tikrai iszsipildo. Mote
re sapnavo buk jos tėvas, kuris 
yra mires jau dvylika metu, 
atėjo pas ja, užklausė kaip jai 
einasi, ant ko motere atsake 
kad sziuose laikuose bedarbes 
labai bloga su jos gyvenimu. 
Tada jos tėvas pradėjo jai pil
ti in žiurstą daug pinigu — 
bumaszku, sidabriniu ir auksi
niu doleriu, paliepdamas jai 
sunaudoti pinigus kaip jai pa
tinka.

Gurskiene pabudus nemažai 
nusistebėjo paregėjus pinigus 
ant paduszkos, -kuriu buvo su- 
virszum szeszi szimtai doleriu. 
Motere tvirtina buk nevaiksz- 

cziojo laike miego ir nepadare 
kratos vyro kelnese nes vyras 
apie tai nerugojo atsikėlęs isz 
ryto. Kaip buvo, taip buvo, bet 
sapnas iszsipilde ir motere yra 
sziadien turtingesne ant sze- 
sziu szimtu doleriu -per sapna 
apie savo mirusi tęva.

Neprieme 200 Doleriu 
Dovanu

Grand Island, Nev. — Ar-gi 
kas girdėjo kad žmogus atsisa
kytu priimti 200 doleriu dova
na už suradimą penkių tu-ks- 
tancziu doleriu vertes deiman
tu, kuriuos pamėtė agentas ir 
ji norėjo apdovanot?

Bedarbis, Mikola Anderson, 
eidamas ulyczia mistino kur 
gaus pavalgyt taja diena, sura
do maža krepsziuka kuriame 
rado deimantu vertes -penkių 
tukstancziu -doleriu, kurie pri
gulėjo -prie Simon Geklerman, 
isz New Yorko, kuris buvo 
agentu deimantu. Kada jam 
žmogelis sugražino deimantus, 
nes buvo jo adresas krepsziu- 
kyje, locnininkas tarė: “Mel
džiu priimti szituos du szimtus 
doleriu kaipo atlyginimą už ta
vo teisingysta.”

Bet Mikolas atsake: “Acziu, 
asz manau kad 10 doleriu už
teks.” Ant galo prispirtas, tei
singas žmogelis priėmė nuo 
Geldermano 25 dolerius ir nu
ėjo szvilpaudamas kad gales 
sau gardžei pavalgyt ir turės 
kur permiegot.

ŽINUTES
Ashland, Pa. — Jurgis Klas

sen ir jo draugas,, Jonas Za
har, varydami dideli anglini 
trdka prie -butlegeriniu skylių, 
likos užmuszti kada trokas in- 
krito in skyle prislėgdamas 
abudu ant smert.

Scranton, Pa. — Juozas Kle- 
neski, 78 metu, isz senuku prie
glaudos Hillside Home, nuszo- 
ko ar nupuolė nuo kalno, užsi- 
muszdamas ant vietos. Senuko 
szeimyna gyvena czionais.

Washington, D. C. — Valdžia 
pavalgydino savo kareivius su 
100 tonu t orkoms. Prezidentas 
apvaiksztinejo savo Dekavo
nes Diena Baltnamyje.

kitu valstijų, kaip praeityje 
t^iipi ir szimet, szves “Lapkri
czio menesio paskutini ketvir
tadieni.”

Arkansas, Delaware, Flori
da, Georgia, Iowa, Kansas, 
Montana, Nebraska, Nevada, 
New Hampshire, New Mexico, 
Oklahoma, Pennsylvanija, So. 
Carolina, -South Dakota, Tenn
essee ir Vermont aplaikys die
na Lapkriczio 27 d. Trys kitos 
valstijos — Connecticut, Mis
souri ir Texas — dar nenutare 
katra diena szvensti.

“Lapkriczio menesio pasku
tinio ketvirta-dienio” tradici
ja praktikuojama tik nuo 1664 
m., prezidento Lincolno prok
lamacija. Ta paproti pamaine 
prezidentas Rooseveltas 1939 
m. ir vėl 1940 m. kai -paskyrė 
ankstesni laika padėkojimams. 
Jis ta dare tikėdamas duoti 
žmoniems daugiau laiko tarpe 
Dekavones Dienos ir Kalėdų. 
Tuoj po Dekavones Dienos 
žmones pripratę pradėti Kalė
doms apipirkimus ir tarpe Lap
kriczio men. paslkutinio ketvir
tadienio ir Gruodžio 25 d., ne
buvo tiek daug laiko. Bet net 
ir biznieriai nesziaip atsiliepe 
in prezidento pamainyma De
kavones dienos, ypatingai ad
ministracijos prieszai kritika
vo prezidentą už szita žygi. Ir 
1939 m., kaip ir szimet daug 
valstijų atsisako pamainyti ju 
trądicijonaliszka diena. Todel- 
gi szimet daug žmonių szvens 
dvi Dekavones Dienas.

Priesz keliu menesiu prezi
dentas pripažino kad eksperi
mentas -buvo tik pusėtinai pa
sekmingas ir jis žadėjo, po 
sziuo metu, nemainyti nustaty
tos dienos. Kongresas nori nu
statyti pastovia Dekavones 
Diena. Atstovu Butas nesenei 
pravedė biliu paskirti viena 
diena kaipo legale Dekavones 
Diena ir ta diena nei jckis pre
zidentas nei prezidentine pro
klamacija gales pamainyti. Mi
nėtas bilius, deda antspauda ir 
užgynima Jung. Valstijų Kon
greso ant Lapkriczio menesio 
paskutinio ketvirtadienio kaip 
Dekavones diena, jog “ta die
na tapo tradicija szioje szaly- 
je.” Jeigu Senato bus užgirtas, 
bilius padarys “ dekavones die
na” szeszta legale szvente viso
se szios szalies valstijose.

Musu Dekavones Diena yra 
panaszi in kitu szaliu apvaiksz- 
cziojimus, nekurie egzistuoja 
nuo pat istorijos pradžios. Žy
dai, Grekai ir Romanai laiky- 
kydavo metinius piuties poky
lius. Devintame szimtmetyje 
Saksonai iszkilmingai davė pa
dėka už gerus javus. Septynio
liktame szimtmetyje calvinis- 
Jai—nesusitaikintojai to nepri
tarė. Bet Holandijoj, kur būre
lis ju rado ramumo nuo perse
kiojimu, jie rado kad Hįolandai 
apyaikszczjojo panaszia Deka- 
vpųes ęeremonija ąpvaikszczio- 
jimui ju iszliuosavimo nuo ju 
senųjų Iszpaniszku valdovu. 
Pabėgėliams tas patiko ir kuo-

the.
Pilgrimai apvaikszcziojo pir

ma Amerikoniszka Dekavones 
Diena 1621m. Po tam kad nors 
ne metine szvente, bet invairus 
apvaikszcziojimai invyko ir su 
metu begiu, jie tapo religiszkos 
szventes. Dienos mainese, kar
tais pasirodė Liepos menesi, 
vėlą Lapkriczio menesi. Rytu 
kolonistams ta idėja labai pa
tiko ir jie pradėjo szvensti De
kavones Diena. Per revoliuci
jos kara net asztuonis kartus 
kontinentinis kongresas pasky
rė dekavones dienas už laimėji
mus. Jurgis Washingtonas bu
vo pirmas prezidentas paskirti 
Dekavones diena tuoj po jo isz- 
rinkimu Spalio 3, 1789 m.
Ligi vidurio paskutinio szimt- 

meczio Dekavones Diena buvo 
vientik Naujos Anglijos szven
te. Pietinėse valstijose jos ne
buvo. Ir tik 1857 m. Virginijos 
gubernatorius iszleido pirma 
Dekavones proklamacija pie
tuose. Sekancziu metu kitos 
septynios valstijos priėmė die
na. Blogus santikiai tarpe 
sziauriniu ir pietiniu valstijų 
per Namini Kara pertrauke pa
protį ir nebuvo atgaivintas iki 
1880 m.

Dekavones diena, milijonams 
žmonių per visa szali yra diena 
pamaldoms, ir ji minėta net 
bažnytiniuose kalendoriuose. 
Bet yra diena pasilinksmini
mams, pokiliams ir szeimu su
ėjimas, ir ypatingai Jung. Val
stijose tos dienos simbolius yra 
kalakutas ir dynu pajus. Kon
greso legalizavimas nepamai
nys dienos charakteri; tik aisz- 
kiai nustatys kiekvienams me
tams diena kuri mines Dekavo
nes Diena.
•—Common Council For Amer. Unity
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Pagialba Ligoniams Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni

MoNamee keturis tukstanezius 
doleriu už teisinga ir sanžinin- 
ga tarnysta del jos kada buvo 
gyva. Mare buvo jos isztikima 

• ^tarnaite per daugeli metu.

Van Nuys, Cal. — Kada trū
kis Southern Pacific ėjo per 
ilga tuneli, nuo gazo užtroszko 
penki darbininkai, kada trūkis 
sustojo viduryje tunelio.

met jie atvyko Amerikon, kai
po Pilgrimai, sukolonizuoti 
Nauja Pasauli jie atidavė pa
dėka u'ž ju gyvasti ir už puiku 
derliu, po pirmu metu Plymou-

Miestas New Yorkas siunezia gyduoles ir bandažus del 
ligoniu kurie serga vėžio liga ezienaitinese ligonbutese. 
Taipgi iszsiunsta daug visokiu vaistu ir bandažu in Eu
ropinius sklypus kur j u labai trumpa.

Armotos Ant Rusiszko
Frunto

Szitas paveikslas likos nu
trauktas kada Maskoliai 
siuntė armotas ant kariszko 
frunto, kada Angliszkas pa- 
siuntinis, Lordas Beaver
brook buvo atlankęs Stalina 
pasikalbėti su juom apie rei
kalaujama pagialba del Ru-
sijos nuo Anglijos.

Jonas Dambrauskas, isz 
Pittston, Pa. raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik
raszti ir acziu szirdingai, kad 
nesulaikete nes tai yra stebė
tinas laikrasztis “Saule” del 
skaitymo ir acziu jums kad 
man nesulaikete. Acziu jums ir 
vėlinu laimes jusu darbuoisia.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Del Kanados Apsigynimo

Szitie septyni kariszki laivai kurie likos padirbti So
rel, P. A. Kanadoje, likos iszsiunsti ant Atlantiko mariu 
apginti laivus nuo Vokiszku submarinu kurie tykoja ant 
Kanadiszku laivu kurie veža pagialba in Anglija.

Combodijos Karalius

mo Czedinimo Bondas ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Szioki Ir Toki Žmones į k
.. ” ”■ ■ L C/i į

§ Yra tokiu žmonių kuiię , 
greieziau szunįpi numes szu^p,- j 
ta mėsos ne kaip atiduotu .,ja į 
žmogui. v ' į

§ Yra žmonių kurie grei- { 
cziau iszduoja doleri ant ko
kiu tai žibueziu ne kaip penkis 
centus antlaikraszczio.’

§ Yra' žmonių.kurie- grei- į 
cziau laižytu keno czebatus ne * 
kaip apvalyt savo sanžine/ '

§ Yra žmonių kurie eina in 
bažnyczia melstis ir yra tokiu 
kurie eina tik pasirodyt ki
tiems.

§ Yra žmonių kurie norin
gai klauso linksmu marszu bet

Karalius Sihanck, valdyto
jas Combodijos, kuris daly
vavo parodoje laidotuwese 
buvusio karaliaus Sisovo, 
valdytoj aus trijų milijonu 
padonu. Comboda iszdirba 
daugiausia blekes kuri užlai
ko karalysta, dabar valdoma 
per Japonus.

nenori girdėti kad yra ir mar
szu kuriuos grajina laike lai- . 
dotuviu. ' . . ’ į

. § Yra žmonių kurie nuola- įį 
tos mielina kokiu budu surink-' 
ti turtui į>et nepamislina kadi 
turtas be geru darbu yra nie-'; 
kam nevertas.

§. Yra žmonių kurie nori 
kad visi apie juos gerai misly- 
tu bet patys greitai'apjuodina 
kitus nekaltai.

§ Yra žmonių kurie dary-; 
darni blogai bijo daugiau pali
cijos ir kalėjimo bausmes negu 
Dievo bausmes.

§ Yra žmonių kurie; skaito 
laikraszti vogtinu budu'\už ji 
nenorėdami užsimoket. \ ,Si-.'.

ANT PARDAVIMO'
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM, 
103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

—■ Vienam fabrike Ameri- 
ke iszdirba gurno ant 30 tuks
tancziu visokiu reikalingu da
lyku.

Daktaro Rodą
— Ponas daktare, man rodo

si kad asz pavojingai sergu.
— Na, tai tuojaus persitik

rinsiu apie tai. O kaip tamista 
gyveni, kokis tavo kasdieninis 
būdas gyvenimo?

— Ot, gyvenu (kaip ir visi 
vargszai. Dirbu kaip arklys, 
begu kaip asilas, sugryžtu na
mo suvargęs kaip szuo ir mie
gu 'kaip lape.

— Žmogeli, tai asz tau nieko 
negaliu prigialbet, turi eiti pas 
gyvuliu daktara.

SAPNAS MOTINOS

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

.. IR MALDA...

Motinos Szvencz.
•!

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, į mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.




