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PRASERGSTI, KAD VOKIECZIAI UŽ
KLUPS ANT AMERIKOS!

Washington, D. C. — Ant 
fcožno Amerikoniszko pa'czto 
prasidės registracija visu atei
viu kurie ne yra ukesais szio 
sklypo arba neturi ukesiszku 
popieru. Registracija prasidės 
nuo 27 d. Augusto lyg 29 d. De- 
cemberio, 1940.

Visi ateivei nuo 14 metu ir 
jsenesni turi registruotis, vai
kai neturinti da 14 metu turi 
būti užraszyti per tėvus. Taip
gi ir tieji turi registruotis, ku
rie turi tik pirmas ukesiszkas 
popieras. Registracija yra pri
verstina pagal tiesas. Visi tu
rės duoti atspausti savo pirsz- 
ta o jeigu nepildys tojo paliepi
mo tai bus baudžiami $1,000 
doleriu bausmes ir szeszis me
nesius in kalėjimą arba už ne
teisinga atsakyma ant užiklau- 
symu. Už registracija nieko ne
reikia mokėti todėl tegul visi 
atsimena kad nemokėtu nie
kam pinigu už tokias registra
cijas. Po registracijai valdžia

Isz Amerikos
UŽKASĖ KŪDIKI 

GYVA
TĖVAS SURADO JI IN DVI 

DIENAS VĖLIAU.

Wausau, Wis. — Mrs. May 
Bowder, 34 metu, prisipažino 
buk ji užkasė po grindimis, 
skiepe, savo naujai gimusi kū
diki. Palicija nuveže motere 
ant palicijos stoties po tam in 
ligonbute ant tyrinėjimo nes 
mano kad ji yra nesveiko pro
to. Palicija aresztavojo mote
re in tris dienas kada jos vy
ras surado ju naujai gimusi 
kūdiki užkasta po grindimis 
Skiepe, pusgyvi. Motere prisi
pažino ka padare, kalbėdama: 
*‘Pasilikau be jokios priežiū
ros, kada kūdikis atėjo ant 
svieto ir paslėpiau ji skiepe, 
norėjau kad jis mirtų ir asz su 
juom drauge.”

Motere yra laikoma po prie
žiūra palicijos pakol kūdikis 
pasveiks ar mirs.

Pavogė Armota, Kuri 
Stovėjo Prie Sūdo
Mifflintown, Pa. — Ray Mc- 

Cranister, 28 metu, likos aresz- 
tavotas už pavogimą senos ar- 
motos kuri stovėjo priesz czio- 
naitini suda kaipo paminklas 
praėjusios kares ir pardavė ja. 
skudurninkui kuris gyvena 
Harrisburge. Badai tasai pauk- 
sztelis apvogė daugeli czionai- 
jtiniu gyventoju per kelis pra
ėjusius metus ant daugeli tuk- 
įStancziu doleriu. 

nusiuns kožnam kvitą kuri bus 
davadu kad jis yra užregistra- 
votas. Jeigu ateivis persikraus
tytu po registracijai tai turi 
paduoti savo nauja adresa in 
Immigration and Naturaliza
tion Service, Department of 
Justice, Washington, D. C. 
Blankas galima aplaikyti ant 
kožno paczto.

Tikslas tosios registracijos 
yra kad valdžia tikrai žinotu 
kiek czionais ateiviu randasi 
kurie neturi ukesiszku popie
ru. Registracija bus laikoma 
slaptai ir toji informacija ne
bus iszduota niekam.

Special iszkus blankus gali
ma gauti ant pacztu ir galima 
juos iszpildyt namie arba pa- 
praszyti kokio žmogaus kad 
tau iszpildytu, kuris supranta 
kaip tai padaryt o vėliaus laja 
blanką nuneszti ant paczto po 
tam iszpildyti tikrąją forma su 
tais paežiais klausymais.

BARSUKAS NUO CI
GARU BUVO JO 

BANKA
NETEKO 3,575 DOLERIU.

Burlington, Vt. — Netikėda
mas in bankas, Mikolas Szu- 
rak, Slavokas, nutarė uždėt sa
vo privatiszka banka panaudo- 
dmaas ant to paprasta cigarine 
dėžutė kuria laike savo kupa- 
relyje.

Per daugeli metu žmogelis 
dėjo pinigus in baksuka — sa
vo “banka.” Džiaugėsi žmoge
lis kad pinigai auga “banke” 
ir eidavo ant atsilsio be jokios 
rupesties. Bet ana diena, pare- 
jas nuo pikniko, nuėjo ant vir- 
szaus pažiūrėti savo “skarbo” 
ir jam net plaukai pasisziausze 
ant galvos pamatęs kad jo 
“banka” yra tuszczia.

Tokiu tai budu žmogelis ne
teko visu savo suezedintu pi
nigu — 3,575 doleriu. Nežino
mas vagis insigavo per langa 
ir negana kad pasiėmė pinigus 
bet da paėmė isz surdoto asz- 
tuonis dolerius ir auksini laik
rodėli.

Dingusis Žiedas Likos 
Surastas Po 32 Metu
Johnstown, Pa. — Mrs. Pearl 

Miller, 32 metai adgal, pamėtė 
savo szliubini žiedą ant farmos 
Coon Ridge, netoli czionais. 
Tik ana diena žiedas likos su
rastas per Mrs. F. Mosholder, 
kuri iszare ji isz dirvos ir su
gražino locnininkei kuri szia- 
dien gyvena Empire, Californi- 
joj.

Vokiecziai Numėtė Bombas
Ant Keliu Namu — Užmusz-

darni Keliolika Žmonių
TAIPGI BOMBARDA

VO GIBRALTARI
London. — Beveik per visa 

diena Vokiszki kariszki ero- 
planai mete bombas ant Lon
dono priemiesezio, suardyda
mi daug namu ir užmusze gana 
dideli skaitlį žmonių. Vokie
cziai panaudojo naujausio bu
do bombas kurios padare daug 
bledes. Ugnagesei ir kiti žmo
nes dirbo per visa nakti jeszko- 
dami sužeistųjų griuvėsiuose.

Li Linea, Iszpanija. — Kal
nas Gibraltario likos bombar
duotas du sykius per Italiszkus 
bombinius eroplanus. Kelios 
bombos pataikė in Angliszkus 
kariszkus laivus kurie plauki
nėje artimoje. Bledes buvo ma
žos. Anglikai pranesza buk 
bombardavo kelts eroplanu 
stotis Afrikoj ir Egipte. Italai 
panesze dideles bledes.

Laivas Su Pabėgėliais 
Paskandytas

Dublin, Irlandija. — Vokisz- 
kas submarinas paskandino 
Angliszka laiva kuris plauke 
in Amerika su kariszkais pabė
gėliais. Septyni žmones likos 
užmuszti ir daugelis sužeista. 
Likusieji likos iszgialbeti per 
laiva kuris plauke isz Jugosla
vijos. Tieji, kurie iszsigialbejo 
luotelese, plaukinėj o po mares 
per 48 valandas pakol juos isz- 
gialbejo kitas laivas.

Szitie Angliszki vyrukai yra tai Apsaugojimo Gvardija laike bombardavimo mies
to.-Ju priederme yra žinoti kaip apsaugoti žmones ant ulycziu, laike bombardavimo, ge
sinti ugnis ir apsaugoti gyventojus. Žiuri jie ant didelio žemlapio kur randasi didžiau
sias pavojus ir kad jam galėtu užbėgti laike nelaimes.

Europine Kare
London. — Sul marinas “Or

pheus” likos pakandytas per 
Vokiszka sukarina. Apie 
szimtas laivoriu žuvo.

Rymas. — Nuo inžengimo 
Italijos in kare, Italija jau ne
teko lyg sziai dienai 3,053 ka
reiviu ir apie 10,000 sužeista.

Philadelphia. Czionaitine- 
je pristovoje randasi 22 svetim- 
tautiszki laivaif kurie negali 
iszplaukti in savo sklypus.

Atėnai, Graikija—Graikija 
pradėjo szaukti rezervistus ant 
tarnystes priesz Italija kuri 
kerszina užklupimu ant Grai
kijos.

London. — A. gliszki kara- 
liszki senoviszlU' žSihcziugai, 
kuriuos neszioja karalei, bus 
sunaudoti ant pirkimo ginklą 
ir laivu.

Washington. — Prezidentas 
Rooseveltas prižadėjo Kanados 
ministeriui kad laike užklupi
mo per Vokietija, Amerika bus 
jai pagialboje ir gins nuo ne
vidono.

Kairas, Egiptas. — Anglisz
ki eroplanai užklupo ant Ita- 
liszku eroplaniniu stoeziu ku
rias sunaikino ir sudegino.

Washington. — Ameriko- 
niszkas pasiuntinis in Franci j a 
William C. Bullitt ka tik iszsi- 
saugojo nuo Vokiszkos bom
bos priesz savo sugryžima in 
Amerika.

Apsaugoja Miestą Ir Gyventojus

____ _ i

Anglija Iszsižadejo So- 
malilando Afrikoj

London. — Anglija iszsižade
jo Somalilando, Afrikoj, turin
ti 68 tukstanezius myliu plo- 
czio, kuri yra vien tik pustyne 
ir isz kurios, neturėjo jokios 
naudos, atiduodami taja aplin
kine del Italu bet pirma užda
vė Italams dideli smūgi, sunai
kindami j u eroplanu stotis ir 
amunicijos magazinus. Angli
kai iszgabeno viską pasekmin
gai isz tosios pustynes ir dabar 
turės daugiau kareiviu ant ap
gynimo savo tėvynės. Tenais 
radosi tik apie trys tukstan- 
cziai Angliku priesz 60 tuks- 
taneziu Italu.

Vėžio Liga Paima 
Daug Aukų

^Washington, D. C. — Insti
tutas tyrnejimo vėžio ligos ant 
susirinkimo daktaru ir kitu ty- 
rnetoju, apreiszke buk Ameri- 
ke kas metas mirszta nuo vė
žio ligos apie 150 tukstaneziu 
žmonių isz ko žmonija turi me
tines bledes ant 520 milijonu 
doleriu. Daktarai tvirtina buk 
isz tojo skaitliaus galima butu 
iszgialbet apie 20 tu'kstancziai 
ypatų jeigu žmones pradėtu 
tuojaus gydintis kada toji liga 
apsireiszkia pas žmones.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

--------------- o-

Philadelphia, Pa. — Nesenei 
sugryžes isz Francijos Ameri-
koniszkas ambasadorius Wil
liam C. Bullitt, pasakė iczionais 
kalba. ..kuriai prisiklbusiuejo 
1 likstančziai žmonių; Tarp kit 
ko kalbėjo, buk Amerika ran
dasi dideliam pavojuj nuo Vo- 
kis/.ko užklupimo, kadi kožnam 
Vra žinoma kad Amerika ne
eis in sžia kare bet toji ateis in 
Amerika todėl turime.būti pa
sirengia ant visko. Vokiszki 
slapti agentai ir sznipai Euro- 
piszku diktatorių slankioja po 
Amerika parengdami kelia del 
Europisžkos kariuomeiies taip 
kaip parengė kelia Francijoj ir 
kituose sklypuose. Tolinus sa
ke: “Negaliu spėti kada Vo
kietis gali užklupti ant Ameri
kos bet ir Franeuzai' apie tai 
nežinojo. Todėl turime gink
luotis ir mobilizuoti musu ka
riuomene idant, apsaugoti lais
ve musu sklypo.”

Ambasadorius Bullitt žino 
gerai padėjimą Europoje nes 
ten gyveno ir gana prisiklausė 
nuo tuju, kurie gerai žino pa
dėjimą tenais. Meldžia jis val
džios kad Amerika/luotu Ang
lijai paszialpa, aivpjs, amunici
jos ir eroplanu nCsįsziadienims 
^pavojus nuo V.Qisztfijos yra di- 
(he'šffiri ffe kaip-iein.o kmT įrftme^ 
s ei adgal.

Amerika gana gerai supran
ta kokiam pavojuj ji randasi 
todėl mobilizuoja kareivius 
kad būti pasirengus laike pa
vojaus.

LEONAS TROCKIS 
NUDURTAS PEILIU 
PER SAVO DRAU

GĄ - MIRĖ

Meksiko Miestas, M.— Neži
nomas pikta-daris užklupo ant 
LEONO TROCKIO, 60 metu 
amžiaus, užduodamas jam pa
vojinga smūgi su peiliu. Pik
tadarį policija suėmė ir ma
noma kad tai yra vienas isz 
Trockio draugu Jacques Morn- 
ard van den Dreschd, gimęs Te
heran, Persijoj, 36 m. amž. Ne
senei keli pikta-darei užklupo 
ant Trockio tiksle nužudymo 
jo, bet užmanymas nepasiseko.

Trockis mirė nuo sužeidimu 
Seredoje ligonbute j e nuo žai- 
duliu. Manoma kad ji sužeidė 
Rusiszkas slaptas agentas. Bol- 
szevikai kerszino Trockini nuo 
kada apleido Rusija ir apsigy
veno Meksikoj, kad jam pada
rys gala ir iszpilde savo kersz- 
ta.

UŽKIBO ANT
DRATO

VYRAS SUPJAUSTĖ SAVO 
PACZIA; TOJI SUKRUVIN

TA UŽSIKABINO ANT 
DRATO.

Logansport, Ind. — Edwar- 
das Werdmann baisei inirszo 
ant savo moteres ir taip insiu- 
to kad pagriebęs mėsini peili 
supjaustė motere daugeli kar
tu po tam pats sau perpjovė 
gyslas ranku bet kaip rodos isz 
to iszliks.

Motere manydama kad ja vy
ras užmusz, iszszoko per langa 
užsikabindama ant telegrafi
nio drato 48 pėdas augszczio 
nuo ulyczios ir ten kabojo pa
kol ja patemino palicija kuri 
paszauke ugniagesius ir ja isz 
ten iszgialbejo visa sukruvin
ta. Kada palicija inejo in šlu
ba, rado vyra visa sukruvinta, 
gulinti ant grindų, kuri tuo
jaus nuveže in ligonbute kaipo 
ir supjaustyta motere. Mano
ma kad abudu pasveiks.

Porele negyveno krūvoje nuo 
keliolikos menesiu nes vyras 
buvo nioterei labai užvydus. 
laja,diena vyras atėjo pas pa- 
czia TiiVlsti K;id toji sugr'yžru 
pas ji o kad jis buvo staigaus 
budo žmogus ir tankei pasielg
davo su paezia nepadorei, todėl 
motere nenorėjo pas ji sugryž- 
ti. Porele turi keturis vaikus. 
Motere yra 32 metu amžiaus o 
vyras jos 49 metu.

4 Užmuszti Eksplozijoj 
Parako Dirbtuvėje
Gibbstown, N. J. — Utarnin- 

ko diena kilo smarki eksplozi
ja parako dirbtuvėje DuFont, 
skyriuje kur dirbo dinamitą. 
Keturi darbininkai likos su
draskyti ant szmotu. Darbinin
kai tame laike dėjo in dėžės di
namitą, kada eksplozija kilo ir 
visas namas likos sudraskytas. 
Priežastis eksplozijos da neisz- 
tyrineta bet valdžios slapti 
agentai tyrinėja nes mano kad 
tai gali būti darbas sznipu. 
Drūtis eksplozijos davėsi gir
dėt po visa aplinkine.

Toje dirbtuvėje nudauįĄo 18- 
81 meto kilo 20 eaa ik^rijos. 
Smarkiausia isz ju buvo Gegu
žio menesyje 1916 mete, kada 
15 darbininku likos užmuszti 
ir 10 sužeista.

ŽINUTES
Philadelphia. — Kada am- 

bulansas veže kunigą Bernar
da Daugherty in Misericordia 
ligonbute, staigai kunigas mi
re szirdies liga. Mirusis kuni
gas turėjo 31 metus.

Washington, D. C. — Kas fo
lds siuntė bomba per paczta ku
ri truko sužeisdama pacztini 
darbininką. Slapti agentai jesz- 
ko piktadario.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

gyvena pagal savo mokslą tai jo tiktai tris dolerius kiszeniu- 
nežine bet yra faktu kad dau-Lje. Badai ir szadien jis turi tuos: 
gelis žmonių perka jo knygas tiis dolerius o priek tam da it
in kurias tasai apasztalas ilgo 
amžiaus surasze būda kaip ga
lima ilgai gyventi.

Matyt jog Vengruose kaip ir 
kitose dalyse svieto randasi

.Jg visokiu kvailiu kurie in 
pietų. Tūlai mergaitei iszejus jjv‘is|{a tikį 
ant ulyczios, szita motere puo-l 
le ant jos kaip žvėris ir prade-1 
jo kūdiki muszt, tašyt ir sukyt 
rankutes, net baisu buvo žiūre- įr inspetoju ateities ir atsiran- 
ti. Susirinko didelis pulkas vai- da tokiu kurie turi prijautimą 
ku ir dideliu žmonių kurie la- kas gali atsitikti ateityje ant 
bai piktinosi tokiu regėjimu' svieto už szimto metu. Tanke! 
bet niekas nenorėjo kisztis in į toki inspetojai ir inspeja ateiti 
tai nes tai nebuvo ju “biznis.” 
Indukusi motina nusivarė mer
gaite namo, visu keliu ja musz- 
dama ir paskui da ant ulyczios 
visaip bjaurei koliojo ir kaimy
nai girdėjo kaip ja skaudžiai 
plakdavo. Net svetimi vaikai 
pradėjo verkti isz gailesties, 
kaip apie tai raszo mums skai- 
įtytojas.
' Szitokia motina turėtu būti 
uždaryta kalėjime ir per kokia 
sanvaite turėtu būti taip dau
žoma ir spardoma kaip ji dau
žė ir spardė kavo silpna dukre
le. Gal tada ji suprastu kaip 
baisus daigtas yra muszimas.

Muszti mažus vaikus tai yra 
tamsiu, sugyvulejusiu žmonių 
paprotis. Pas juos net ir prie
žodis sako: “Už viena muszta 
duoda deszimts nemusztu.” 
Bet tai yra melas. Szviesus ir 
kultūringi tėvai savo vaiku ne- 
musza ir j u vaikai buna daug 
geresni negu tie, kuriuos mu- 
sza ir visaip paniėkineja.

Muszimas yra ne tik netikės 
būdas vaikus drausti bet po 
draug ir bjaurus ir nežmonisz- 
kas būdas. Suaugės žmogus 
gali ir pats nuo užpuoliko gin
tis ir gali pasiszaukti palicija 
in pagialba, — ir tai jam baisu 
pasidaro jeigu kas nori ji 
muszti! O dabar paimkime ma
ža ir silpna kūdiki kuriam mo
lina yra vienatine ant svieto 
užtarėja ir apgynėja — kur 
jam dėtis ir kur pagialbos 
szauktis jeigu szita motina už
puola ji didžiausiu inirszimu 
ir musza be jokio pasigailėji
mo?

Tėvai turi būti savo vai
kams draugai o ne tironai. 
Szvelnus apsiejimas ir gražus 
pavyzdžiai isz tėvu puses isz- 
mokys ir vaikus szvelnumo ir 
paklusnumo. Muszami ir kolio- 
jami vaikai visados bus pikti 
ir užsispyrė. Žmogaus jau to
kia prigimtis: kuo daugiau ji 
bausi, tuo daugiau jis prieszin- 
sis ir atbulai: Kuo daugiau ji 
mylėsi, tuo daugiau jis tavęs 
klausys. Taip ir su vaikais kai
po ir su dideieis.

Kas Girdėt
Tula Lietuve, atėjus prie Lie- 

tuviszkos mdkyklos duriu, vie
nam mieste Pennsylvanijoj, 
lauke kada iszeis vaikai ant|(.}ari 
mnln O1..! n. A. i

99,999,997 dolerius. — Gilink- 
ningas žmogus. “NEKASK DUOBES'

Svarbus Praneszimas N0REJ0 sudeginti savo

In Musu Skaitytojus 
Kanadoje!

VYRA BET PATI SUDEGE 
ANT SMERT.

Visur atsiranda burtininku Aplaikeme 'žinia nuo paczto, 
kad visi laikraszczei czionais 
Amerike turi mokėti Kariszka 
Padotka arba kaip tai vadina
ma “Canadian War Tax,” ku-

Gelirton, Minu. —“Nekask 
duobe kitiems nes pats in ja in
puts!,” — panaszei iszsipikle 
ant Anettos Shirley, 36 metu 
moteres, kuri mirė ligonbutc- 
je nuo baisiu apdegimu nuo 
gazolino, kuri buvo užpylus

MERGINA NORĖJO MIRTI 
KAIP KRISTUS.

Toyahvalle, Tex. — “Noriu 
mirti kaip mirė Kristus,” ta
re Leona Rotano, 22 metu Mek-

' sikonka. kuri stengėsi save nu
kankini ant smert.

Jos tėvas pabudo isz 'miego 
kada dukrele inejo in jo kam
barėli vaitodama. Tėvas paszo- 
fces isz lovos pamate kad jo 
duktė buvo sau susipjausezius 

. kojų padus ir rankas ir uždavė 
tris žaidulius krutinėję. Ligon- 
buteje daktarai mano kad mer
gina turės mirti nuo žaidimu.

! Tėvas aiszki.no palicijai buk

ATEIVE
DARBININKE

Isz BėsZedek, Vengru, atei
na ^varbi žinia: slaptybe ilgo 
ir ^■amžino gyvenimo žmo- 
ga®|nkos atidengta.

Tuom žmogum, kuris taja 
slaptybe atrado, yra kokis tai 
Jakscy Bassoko kuris kožna 
diena atranda daugiau pasekė
ju savo mokslo.Jis tvirtina buk 
didžiausias nevidonas žmogaus 
yra tai ugnis.'Nuo laiko kada 
žmones iszmoko virti savo val
gi, jo gyvenimas pradėjo su- 
trumpet ir darosi trumpesnis 
kas meta.

Kad tam užbėgti, mokina jis 
savo pasėkėjus kad valgytu 
/tiktai žalius vaišius o per tai 
gales gyventi tūkstanti metu. 
Suaugusiam žmogui užteks 
tiktai dvieju obuoliu pėr diena , 
o likusi maista jam priduos 
vanduo ir oras.

Ar tasai apasztalas taipgi

bet yra ir tokiu kuriu spėjimai 
buna gana juokingi. Viena isz 
tokiu inspetoju pasakoja kas 
bus 2,000 mete kaip tai: Žmo
nes tada nenaudos anglių ir se
no budo važinėjimo, neskaitys 
laikraszcziu nes žmones aplai- 
kines žinos per reidio (jau szia
dien ta turime). Priek tam bus 
iszrasta didele elektrikine ma- 
szina kuri prosavos, skalbs 
drapanas, szluos grindis, rinks 
dulkes nuo rakandu ir t.t. (Jau 
sziadien turime tokias maszi- 
nas). Ant galo musu gyvento
jai susikalbines su gyventojais 
Marso ir menulio, atsiras ir to
kiu. kurie iszvažiuos in sveti
mus sklypus “ant spaciero’’ 
milžiniszkuose orlaiviuose. Jei
gu tas viskas iszsipidytu (jau 
dalis tuju pranaszavimu iszsi- 
pildc), tai isztikruju ant svie
to butu linksmas gyvenimas 
bet mes tuju laiku gal jau ne
sulauksime.

Tarp advokato ir paprasto 
žmogaus tai yra didelis skirtu
mas. Advokatas turi lekioti 
idant suješzkoti sau biznio o 
žmogus geria ricinavo aliejaus 
idant tuj^^del ko lakstytį

Tula poniute isz turtinges
nes klases žmonių, San Fran- 
eiske, likos nubausta ant mene
sio laiko in pataisos narna už 
perlaužima tiesu važinėdama 
automobiliam.

Toji moterele, pasisziauszus 
isz savo stono, norėjo pasista
tyt .priesz sudžia ir pasirodyt 
“kas tai asz,” bet kada sudžia 
jai iszskaite virooka, labai jau
tėsi nužeminta o norints turėjo 
tiesa iszsirinkti sau bausmia: 
Užmokėti bausmia pinigais ar
ba eiti in kalėjimą, tai kad at- 
loszti role “dideles Lankyto
jos” nuėjo in narna pataisos.

Iszlaikius tenais vos ketures 
dienas, sūgryžo namo ir ape- 
liavojo in suda ant permainy
mo viroko. Apie savo atsitiki
ma pataisos name aprasze pla- 
Cziai laikraszcziuose apie savo 
“kanczias” kokias ten turėjo.

Sunkiausiu darbu tosios po
niutes buvo sziuravimas grin
dų ir naminis darbas kuknioje 
kaip mazgojimas torielku, sku
timas bulviu ir 1.1. Kiek tai mo
terių turi ne tik kad dirbti na
mini darba, sziuruot grindis, 
skalbti ir prosyt bet da iszau- 
ginti kokia puse tuzino vaiku"?

Ponisžkas svietas neturi ne 
mažiausio supratimo apie tai, 
kokiu budu gyvena milijonai 
vargingu moterių sziam lais
vam sklype Amerikoj.

Tokis painokinimas prisiduo- 
tu ir kitoms “poniutėms” ku
rios su pasisziauszimu žiuri 
ant savo nelaimingu sesucziu 
kurios stumia sunku karuti 
kasdieniniu savo moteriszku 
uždnocziu ir niekam neturi pa- 
siskunst.

Kada Fordas padirbo savo 
pirmutine “tin-lize” tai ture-

rie siuntinėje laikraszczius ii^ant lovos, kurioje gulėjo jos | dukrele buvo labai Dievobai
minga o kad jos pageidimu bu
vo atimti sau gyvasti ana die
na bet likos susekta, tai pada
re sau žaidulius nuo kuriu gal 
mirs. Mergaite nuolatos skaitė 
Raszta Szventa.

Kanada, ant ko reikia tam. tik- Į 5 
ros markes.

Todėl, iszdavysta 
yra priversta padidint prenu
merata nuo $4.50 ant $5.00 ant 
meto. Ne yra tai miuisu kalte, 
tiktai Kanados valdžios kuri 
uždėjo ta padotka isz priežas
ties kares.

Todėl, meldžeme Kanados 
s'kaitytpju, kuriu laikas da ne
pasibaigė prisiun-sti da 50c., 
prie metines prenumeratos o 25 
centus prie puses metu prenu
meratos del kariszkos padotkos 
markes.

“Saules” Iszdavys'ta.

Kaip Gyvent, Kad
Butu Gerai?

'Tūlas mokslincžius parasze 
sau sekanezius patarimus gy
venimo:

— Eikie gult kada nori mie
go, kelkis kada pabundi isz 
miego, netinginiauk ir imkis 
prie darbo tuojaus.

— Valgyk tada, kada esi 
alkanas, gerk kada esi isztrosz- 
kės.

— Pasiraszyk tiktai ton, kur 
reikia.

■— Nedaryk to, ko negali isz- 
teset.

— Nedaryk to, ka turėtum 
slėpti.

— Turdkie vilti tik savyje o 
ne ant kito.

— Palaikyk duota žodi.
— Niekad nepaniekiiiek kito 

žmogaus.
— Neturekie savo szirdije 

jokios neapykantos.
— Isz nieko nedarykie juo

ku — atleisk kaltininkams.
— Stengkis būti naudingu 

del savo artimo.
— Tarnaukie Dievui savo 

mislimis, žodžiais ir darbais ir 
iszaiszkink tiems, kurie netiki, 
kad Dievas buvo, yra ir bus ant 
amžių.

59 metu amžiaus vyras, su tiks
liu sudeginimo jo bet staiga 

Saules” liepsna pagavo nelaba motere 
o vyras iszsigialbejo sveikas ir 
gyvas.

Vyras apsakė palicijai buk 
dienoje jo vineziavones, vie
nas kitam prisiege kad jeigu 
katras isz ju sulaužys 
prisiega prie altoriaus 
gandinęs viens kita tai 
nužudyti kaltininką.

Kėlės dienas priesz taji atsi
tikima, motere užmetinėjo vy
rui buk jis'lakste su kitoms mo- 
terems. Ajpkelus isz lovos, at- 
sinesze bonka gazolino isz szan- 
tes, aplaistė lova ir uždege. 
Prie lovos buvo atidarytas lan
gas, vejas nupūtė staiga lieps
na nuo lovos ant Stovinczios 
moteres kurios ploni naktinei 
marszkini 
nije. Ant lioteres baisaus riks-1 pergulėjo visa nakti. Daktarai 
mo vyras pabudo ir stengėsi isztyrinejo buk Gelirton mirė 
užgesint, liepsna bet motere nuo užtrucinimo per alkoholiu 
baise! apdegė, mirdama ant ry- o paleistuve uždare in kaleji- 
tojaus. Vyras tik rankas baisei ma ant szėsziu menesiu.
apsidegino gesydamas liepsna ------ ------------------ -
ant moteres. VAIKAS DAUGIAU NERŪ

KYS TĖVO PYPKES.
Baltimore, Md. — Williamu- 

kas Volkovicz, pusantrų motu 
vaikiukas, tankei matydamas 
tęva rūkanti pypkia ir negalė
damas suprasti koki isz to turi 
smagumą tėvas, vaikutis ana 
diena sumanė pats paragauti 
pypkes. Tėvas, padejas pypke 
ant stalo, iszejo in kuknia. 
Williamukas, pribėgės prie sta
lo, pagriebė pypke, užtraukė 
kelis kartus ir buvo gana. Tė
vas turėjo paszaukti daktara 
kuris vaikuti atgaivino su pa
gialba pulmotoriaus. Gal Wil- 

daugiau nerūkys

ISZMINTINGAS SŪNELIS.

— Mamyte, mes bovinsimes, 
kaipo žverinezius. Asz busiu-, 
slėnius o Onute bus beždžionėj 
O ir tu mamyte turi su mumis; 
bovintis.

— O kuom asz 'busiu?
— Mamyte busi tokia po

nia kuri ateisi žiūrėti ant žvė
rių ir duosi mums pinacu 
kendžiu.

Iszmintingi Žodžiai

ir

— Laikas gydo žaiduliuis, 
bet kiek tasai laikas tame laike, 
užduoda nauju 'žaiduliu, kol se
na iszgyido?

— Mažai apie save kalbėk, 
nes žmones ir /taip tau netikės. 
Klausytkie ka kiti apie tave 
kalba.

— Apjuodinimas kito, tai 
kaip falszyvas pinigas; kožnas 
bijo ji padirbti bet'lengvai pra- 
siklaido po svietą.

duota

gale;

GIRTA MOTERE PERGU
LĖJO SU LAVONU.

Richmond, Ind. — Po ap- 
vaikszcziojimui kaimyno var
duvių su užtektinai gerymo, 
Mrs. Vera Lucesco, kuri buvo 
persiskyrus nuo vyro, girtuok
liavo per visa diena ir nakti su 
kokiu tai Edmundu Gelirton. 
Kada abudu jau buvo gerai už
sigeria ir neteko daugiau szto- 
po, nuėjo gult. Vyras mirė nak
ties laike. Kada motere atsikė
lė isz ryto iszsipagiriojus, bal
sei persigando kada pamate sa-

užsidege akimirks-lvo dranga negyva su kuriuom

BRANGUS IR KVAILAS 
. GYDYMAS.

Marinote, Wis. — Evelina, 70 
metu moterele, intikejo tūlai 
cigonkai, 'kuri jai -tikrino kad 
gali ja iszgydyt isz suspaudimo 
kraujo. Gydymas prasidėjo to- j 
kiti budu: ligone nesziojo mai-j 
sziuka su keleis lapais iszkirp- 
tais isz Biblijos, truputi drus
kos ir 105 dolerius, kuriuos Se
nuke neszioja tam maisZiukjM 
je. Kada treczia diena motere 
atriszo maisziuka, pinigu nera
do. Senuke sziadien jaueziasi
da arsziau ne kaip priesz gydy- liamukas 
ma o cigonka iszszvilpe už sep- pypkes pakol užaugs ant vyro, 
tyniu kalnu ir mariu. — Gal buvo drūta pypke.

RENKI LIETUVIAI AUTO- 
MOBILIAUS NELAIMĖJ.
Boston Mass.—West Bridge

water netoli nuo czionais, penki 
jauni Lietuviai gry'žo isz ba
liaus. Buvo jau 1:30 valanda 
Panedelio ryta. Lietuviu auto- f 
mobilia užkliudė savo szoriu ki
ta automobili, ' instinktyviai 
szoferis pasuko in priesžinga 
puse ir atslmusze tiesiai iii me
di. Visi penki Lietuviai biivo 
impetu iszm'ešti isz savo auto
mobilio. Justas Szvil/paį 21 
metu amžiaus vaikinas, buvo 
sužeistas taip sunkiai, kad nu
vežtas Brocktono ligonbuteje 
už dvieju valandų mirė. Ed. 
Pe'traviczius, 17 metu, Brock- 
tonieti'S, turėjo persikelta gal
va; Ed. Tarvainis, 17 metu, 
taipgi isz Brockton, turėjo su
trenkta nugarkauli; Adomais ' 
Turskis 26 metu, isz Bridgewa- , 
ter, sužeistas viduriuose; ir A. 
Matulaicziui, 19 m., isz Brock
ton, sužeiszia galva. Visi ta 
nakti baliavojo Bridgewaterio 
Lietuviu Kliube.

UŽTRUCINO MESA KAD 
VAIKAI SU MOTINA NE

GALĖTU VALGYT.

I
' Appleton City, Mo. — Czio
nais gal gyvena bjauriauses 
žmogus visoj valstijoj o juomi 
yra George Hertford, 35 metu. 
Likos jis pastatytas po kauci
ja $1,000 lyg teismui o jo mote
re su keturiu metu kūdikiu sto
jo priesz ji liūdindama buk jos 
vyras lankei ja balsei suplak
davo, smaugdavo ir mažai pi
nigu duodavo ant maisto. Ka
da tas bjaurybe dažinojo buk 
motere iszdavė 70, centu ant 
mėsos praeita sanvaite, iiipuo- 
)e in toki pasiūtima kad užlie
jo truciznos ant mėsos idąnt 
vaikai su motina negalėtu ja 
valgyt.

Vaikai likos atiduoti in prie
glauda o drauguve apleistu ' 
vaiku paėmė motina po savo 
apgloba, pasirūpindama jai ge
ra darba.

SKAITYKIT! ‘SAULE' PLATINKI? 1

— Mttzikalis’zki instrumen
tai taip prasiplatino po Ameri
ka, kad fabrikantai padilba 
trambonu kas minuta už doleri 
o kornetu ir kliarnetu už 2 do- 

I lerius kas minuta.

“Ateive moteris stovėdama 
ant Ellis Island ir žiūrėdama 
in Amerika prižadu szali it
in Laisves Stovyla, yra episzka 
figūra,” sako Jung. Valstijų 
Moterų Biuro knygute kuri ap- 
raszo industrialiszka permaina 
szioje szallyje per paskutini 
szimtmeti. “Pereitu szimtme- 
cziu tukstaneziai darbininku 
kasmet atvykdavo in Jung. 
Valstijas. Geruose laikuose im- 
migracijos bangas buvo milži- 
niszkas, bet su sunkesnėms die
noms, jis žymiai tapo mažesnis 
ir sziadien vos galima ji jausti. 
Bet per visa szimtmeti darbas 
musu immigranto ėjo in pasta- 
tyma musu tautisz'ko gyveni
mo.”

1930 m. isz 11 milijonu mo
terų darbininkių Jun. Valstijo
se net milijonas ir puse buvo 
svetimtautes. Didžiuma, dvi- 
penktadalys, svetimtaucziu 
darbininkių gyveno Atlantiko 
vidurinėse valstijose ir jos dir
bo namuose ar asmeniszkoj 
tarnystėj. Antra didžiausia 
proporcija, suvirsz ketvirta da
lis, dirbo iszdirbystese ir 
chaniszkose industrijose.

Tipiszka Svetimtaute 
Darbininke.

Jung. Valstijų Moterų Biu
ras vede tyrinėjimą svetimtau
cziu (darbininkių) Philadel- 
phijoj ir Lehigh Valley, Penn
sylvanijoj, todėl, kad tos vietos 
buvo taip skirtingos ir Biuras 
pagamino labai indomu rapor
tą apie szitu moterų darba ir 
kaip jos rado sau vietas Ameri- 
koniszkame gyvenime. Szitos 
dvi vietos buvo iszrinkfos to
dėl kad buvo tipiszkos apielin- 
kes atžvilgiu svetimtauezio ir 
jo problemų.
Philadelphia yra didelis mies

tas su daug invairiausiu indus
trijų kuomet Lehigh Valley — 
tik vietele su kelioms svar
bioms industrijoms moterims 
— tik cigaru ir drabužiu. Abe
jose vietose gyveno daug sve
timtaucziu.

Mažiaus kaip deszimta da
lis, raporto padengtu, moterų 
buvo senos immigracijos atei
ves isz Europos sziaures ir va
karu. Didžiuma paėjo isz sza- 
iiu in pietus ir in rytus nuo Vo
kietijos. Lenkija buvo tėvynė 
daugumos, su Austrija, Veng
rija, Italija, Jugoslavija, Rusi
ja ir Czekoslovakija gerai at
stovautoms.

Stebėtina kaip greitai szios 
moterys rado darbu, tuoj po 
atvažiavimu. Dauguma buvo 
jaunos, beveik trys penkta da- ' 
lys 18 metu ir mažiau kuomet 
atvažiavo ir tik deszimta da- ; 
lis turėjo kokio nors industri- ; 
aliszko patyrimo. Didesne da
lis moterų, kurios pasidavė, 
kad dirbo sename kraszte-, dir
bo prie akiu arba privatiszkuo- 
se namuose. Po atvažiavimu 
ežia jos buvo pritrauktos in ci
garu, drabužiu ir audiniu fab- 

. rikus.
SuVirsz puse ju pasiliko pa- 

cziame darbe arba užsiemime 
per metus. Jos mane kad kai 
syki iszsimokino kaip verpti, 
austi,, cigarus sukti, arba var
toti maszinas, tai ta darba ant 
visados turėjo dirbti.

Daug moterų (74%), buvo 
vedusios ir paprastai abu, vy- 
ras ir moteris, dirbo. Ju vyrai 
buvo neprityrę darbininkai.

'Tik 37% moterų sziame ra
porte, kurios buvo szaly virsz i 
10 metu, nemokėjo Anglu kai- ,aj- 
bos. Nemokslumo rata tarpe ju! ia^’‘“zc“io.

me-

labai augszta, apie szeszta da
lis nemokėjo nei skaityti nei 
.raszyti. Mažai moterų szitame 
raporte tapo natura'lizuotos pi
lietes savo pastangomis. Bet 
pastaraisiais metais pasirodė 
didesnis skaiczius mokintu, tas 
gal del visokio judėjimo tarpe 
ateiviu. Kadangi daug valstijų 
neduoda seno-amžiaus pensijų 
ateiviams ir kadangi sziadien 
nenorima samdyti ateiviu prie 
darbu, skaitlius svetimtaucziu 
kurie jeszko Amerikos pilie- 
tystes žymiai anga.

Ateives Industrialiszkuoss 
Centruose.

Yra didesnis in vairumas už
siėmimuose industrialiszkuose 
centruose kaip New Yorko, 
Chicago, Bostone, St. Louis ir 
San Francisco. Ir ežia, apart 
iszdirbyscziu ir mechaniszku 
industrijų daug >svetimtaucziu 
darbininkių dirba ofisuose ir 
prie profesijonaliszko darbo.

Jung. Valstijų Moterų Biu
ras pranesza kad moterys gau
na mažesnes algas už vyrus 
ofisuose, užsiėmimuose ir pro- 
fesijonaliszkose tarnystėse. 
Fair Labor Standards Instaty- 
mas isz 1938 m. insteige mini
mumo algas ir maksimumo va
landas tarp-va'lstiszkose indus
trijose, nepaisant ar darbas na
mie ar fabrikuose atliktas.

26 valstijos, District of Co
lumbia, Alaska ir Puerto Rico, 
priėmė minimumo algų insta- 
tymus moterims, ir 17 valstijų 
turi instatymus kurie tvarko 
ar draudžia industrialiszka na
mini darba.

Ateives darbininkes nerado 
turto naujame pasaulyje ir jos 
turi sunkiai dirbti iszlaikyti 
savo vietas darbo dirvose bet 
jos tapo su kitais szalies darbi
ninkais, pastatytojos sziadie- 
r»os ir rytojaus Amerikos.

F.L.I.S.—Common Council
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:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25ę! o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Yra 
gute, 
daug 
daug

£-1* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata uz 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
__________ . PASKUBINKITE 1 !J

aiszki.no
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— O Vieszpatie, siunsk man 
' nors viena gyvybes laszeli ku

ris atgaivintu mano silpstan- 
czias pajėgas, siunsk nors vie
na szviesos spinduli, kurs nu- 
szviestu man kelia in iszgany
mo uosta.

— Bet tamsu, kartu ir baisu 
buvo aplinkui, tik iszsižioja 
pragaro nasrai laukia kad pra
ryti mane.

— O Vieszpatie, didis esu nu
sidėjėlis ir didee mano nuode- 

‘me ir jau nevertas esu kad Tu 
manes pasigailėtum ir man sa
vo pagialbos ranka isztiestum. 
Nevertas esu kad Tu mano 
szauksma iszgirstum ir mano 
malda iszklausytum. Tu didė
lėmis malonėmis apdovanojai 
mane, didžius turtus man su
teikei ir padarei viso pasaulio 
valdovu. O asz, nedėkingas Je
vos sūnūs, nenorėjau Tau nusi
lenkti ir Tave tinkamai pagar
binti, nenorėjau dėti auku ant 
Tavo, o Vieszpatie, szventyk- 
los aukuro; ir asz nenorėjau 
neszti kryžiaus kuri Tu uždė
jai ant mano pecziu...

Asz Tavęs nepripažinau nes 
pats norėjau būti Tavo vietoj 
nes pats norėjau būti Dievas... i 
Ir su asztriu kalaviju rankose 
veržiausi in gražiuosius rojaus 
sodus ir begaliniai užmirszes 
szaukiau in kova Tavo, o 
.Vieszpatie, pastatyta rojaus 
vartams saugoti angelu sargy
ba!...

Suprantu dabar, kas asz bu
vau, — tai menkute girios žo
lele, kuri niekuomet neinsten- 
ge pakilti aukszcziau in auksi- 

•. .-niu. saules spinduliu karalija, 
tai — vabalas, kurs nuolatos 
szliaužioja tik po juoda žemes 
purvyną ir niekuomet nein- 
stenge pakilti in debesų padan
ges... Nenorėjau prisiimti Ado
mo ir Jevos nuodėmės pasek
mių ir nuolatos iszmetinejau 
jiems, kam juodu ragavo vai
siu nuo pažinimo medžio o ne 
nuo amžinosios gyvybes me
džio o pats kasdien ėjau in so
da ir skyniau užgintus vaisius 
nuo to pažinimo medžio ir kas
dien jais sotinau savo gyvulisz- 
kus geidulius... Dideles mano 
nuodėmės bet pas Tave, mano 
Vieszpatie, yra viskas galima. 
Tau norint gali nurimti audra, 
nusiraminti intežusios bangos 
ir szis platus vandenynas gali 

. virsti vėl žydineziomis lanko
mis, užianeziomis giriomis, 
klestancziu sodu bet nebepra- 
szau Tavęs, man sugražinti bu
vusius turtus bet tik maldauju 
dovanoti man gyvybe ir duoti 
laiko padaryti užgana už mano 
nusidėjimus!...

Bet veltui, niekas mano 
szauksmo negirdejo, niekas 
mano maldos neiszklause... 
Tamsu ir baisu aplink buvo. 
Jau silpo mano jėgos ir geso 
mano gyvybes szviesa. Ir vis 
aiszkiau ir ryszkiau galėjau in- 
žvelgti pro atsivėrusius praga
ro nasrus tamsybes kunigaiksz- 
czio sostą. Iszdidus ir puikus 
sėdėjo jame tamsybes kuni- 
gaiksztis — Liucipierius ir pik
tai szypsodamasis žiurėjo in 
mane ir kalbėjo sziuos baisius 
žodžius: Veltui szaukiesi savo 
Dievo pagialbos, kurio senai 
jau iszsižadejai. Veltui maldau
ji pasigailėjimo ir iszganymo... 
Veltui. Jau praėjo, praslinko 
pasigailėjimo ir iszganymo die
nos ir jos jau nebegrysz amži-

ES 1 ISZGIAU3ETA5
Lai pralietas Tavo ant Golgotos 
ualno kraujas nuplauja mano 
nuodėminga siela ir iszgelbsti 
ja isz baisiu pragaro nasrų. Lai 
nekaltos mano kūdikystes die
nos, gailios mano motinos asza- 
ros suminksztina mano szirdi. 
O mano gerasis gailestingasis 
Iszganytojau, tvirtai!... tvirtai' 
tikiu kad paskutiniame mano 
gyvenimo momente isztiesi 
man savo maloninga pdgialbos 
ir szvento iszganymo ranka! 
yisiszkai pasitikiu tavimi, ma
no Vieszpatie ir vįsiszkai atsi
duodu in Tavo gailestingas 
rankas!... Priimk mane, Auksz- 
cziausias, prie saves, ta nelai
minga suklydusi ir dabar besi
gailinti Jevos sunu...

Tai tarus, visos mano pajie- 
gos iszsiseme... Paskutiniai 
mano gyvybes szviesos spindu
liai geso... Ir asz jau grims- 
dau... grimsdau in bekraszczio 

nai!... Klausyk!... nebegrysz 
amžinai. Jau tu esi mano paval
dinys ir in mano karalija tuoj 
nužengsi. Jau priruoszta czia 
tau puiku vieta, czia pat po 
mano kojų ir per amžius czia 
laižysi mano kojų padus ir per 
amžius czia grieszi dantis ir 
keiksi savo gimtąją diena. Ne
bijok, neszauk, priimsiu asz ta
ve czia kaip sveczia ir kaip 
svecziui paspausiu tau ranka. 
Pati ir vaiszinga yra mano ka
ralija ir kiekvienas, kurs tik 
nori, ras sau laisva vieta. Ga- 
lingasai žemes karaliau,, jau tu 
esi mano ir tik mano karalystėj 
rasi prieglauda ir tik man vie
nam tetarnausi, mane viena per 
amžius teregėsi! Eiksz pas ma
ne, mano mielas, duok man sa
vo ranka: asz prispausiu tave 
prie savo krutinės taip karsz- 
tai, taip tvirtai, kad tu pamilsi 
mane ir amžinai su manimi
skirtis nebegales!! Eiksz in ma- vandenyno szaltas gelmes... in 
no glebi — asz amžius laukiu 
tavęs iszskleistomis rankomis!

Man svaigo galva. O isz per
kūno ugnim sužeistos krutinės 
srovėmis liejosi kraujas ir rau
donai daže intužusiu bangu pa- 
virsziu.

Jau prie pat kojų stovėjo 
baisus mirties angelas, su asz- 
triu kalaviju rankoje.

— Ko nori isz manes! Ko 
czia atėjai! Sakyk, ko reikia 
tau ?

Bet tylėjo baisusis angelas o 
tik vis areziau slinko ir vis bai
siau žiurėjo man in akis.

— Prakeiktas! — sznabžde
jo man in ausi intjržusios ban
gos. ■

— Prakeiktas! — szvilpe ve
jas.

— Prakeiktas! — nuolatos 
kartojo sahžines balsas.

— O kame jus, mano drąsus 
jaunystes sapnai?

O kame jus, mano galingi sa
kalo sparnai, su kuriais anks- 
cziau taip auksztai lekiojau?

— O kame jus, mano mieli 
jauni draugai, kurie tiek daug 
man žadėjot?

— O kur nusidangino! jus, 
mano aukso svajones, tiek 
auksztai kėlusios mano jauna 
dvasia.

— O kame tu, mano miela 
motinėlė, mano jauna taip gra
žiai iszauklejusi, mano jaunam 
tiek patarimu davusi, tiek kar
tu mane prasergejusi, tiek kar
tu už mane maldavusi Auksz- 
cziausiaji?...

Visa praeitis žaibo greitumą 
stojo priesz mano akis, vaizdai 
keite vaizdus, atsiminimai se- 
ke atsiminimus. Priesz akis sto
vėjo visas mano isztvirkes, ne- j 
suvaldomas jaunystes gyveni-1 
mas, visos mano klaidos ir nuo
dėmės...

— Prakeiktas, prakeiktas, — 
szauke kiekvienas atsimini
mas, kiekvienas praeities vaiz
das, kiekvienas buvusis mano 
jaunos szirdies bieziulis, mano 
isztvirkimo draugas.

— Tu esi jau amžinai mano...
— nuolatos skambėjo ausyse 
Liucipieriaus žodžiai.

— Prakeiktas! — vis sznabž
dejo bangos.

— Prakeiktas! — vis szvilpe 
vejas.

— Prakeiktas! — nuolatos 
grauže sanžines balsas.

— O, gailestingasis Vieszpa
tie, o, brangusis mano Iszgany
tojau, gelbek mane, nes žustu! kaip kad sziadien turiu. Nieka-

jo mauruota dugną...
Bet kaž keno ranka tvirtai 

nutvėrė mane... iszsibaige ma
no pajiegos ir asz apalpau...

O kai vėl atsigaivelejau, tai 
pasijutau begulis ant žalios 
pieveles o szale manes stovėjo 
niekuomet neregėtas žmogus, 
kuris be galo nuoszird'žiai 
szypsodamasis ir be galo mei
liai in mano akis žiūrėdamas' 
tarė:

— Esi iszgialbetas!
Vidujinis sielos balsas sake, 

kad tai yra pats Kristus, pats 
žmonijos Iszganytojas ir asz 
parpuolęs ant keliu ir apkabin
damas Jo kojas isz sielos gel
mes kalbėjau:

— O, mano brangusis Iszga- 
nytojau, kaip Tu begaliniai ge
ras ir kaip begaliniai szvcn'tas 
ir gailestingas esi. Kaip asz at
sidėkosiu Tau, mano brangusis 
Iszganytojau.

Pažvelgiau in save ir paste
bėjau kad nuogas ‘beesąs ir ta
riau:

— O Vieszpatie, kur asz esiu 
kad nuogas esiu.

— Kiekvienas kūdikis ateina 
in pasauli nuogas, kiekvienas 
pauksztelis negimsta su plunk
snomis... Tu tik sziadien užgi- 
mei savo Sutvėrėjui todėl nesi
stebėk kad nuogas yra tavo kū
nas. Tu sziadien užgimei nau
jam gyvenimui, naujiems žy
giams ir darbams, todėl ne- 
gaiszk... sztai ežia at oszia gi
ria, eik, pridengk savo kuna 
žaliais medžiu lapais ir eik in 
pasauli, eik, augsztai iszkelta 
žibinta neszdamas...

Tai pasakęs, isztiese auksz- 
tyn rankas, pakilo nuo žemes 

j ii pranyko ten, žydriose dan- 
■gaus gelmese.

'Taip viskas atsitiko' kaip 
sapne: asz suklydau ir buvau 
atsidūręs ant pat bedugnes 
kranto, buvau be'žūstas amži
nai bet paskutinėje valandėlėj 
Augszcziausis man isztiese sa
vo pagialbos ranka ir asz bu
vau iszgelbetas...

Taip viename akimirksnyje 
sutrupėjo visa mano galybe ir 
žuvo visi mano dideli turtai, 
ir asz, berods, pasidariau di- 
džiausis pasaulio elgeta... Bet 
niekada nebuvau taip turtin
gas ir galingas kaip sziadien 
kad esu! Niekada taip skaid
riai neszviete saule, kaip kad 
sziadien szvieczia. Niekad tiek 

• laimes savo szirdyje neturėjau,

Ja taip gražus neatrodė man. 
pasaulis, kaip kad sziadien at
rodo. Neaprėpiamas, neiszma- 
tuojamas žydrusis dangus 
sziadien viliote vilioja mano' 
siela. Ir auga, man auga galim, 
gi sakalo sparnai ir visos mano 
sielos gailios szaukia:

— Pirmyn, pirmyn, prie' 
aukszto idealo! Mano sieloje 
sziadien szvente! Mano sieloje 
sziadien sužydo visos gėlės. 
Mano pasaulyj sziadien pate
kėjo nauja, szviesi saule ir nau
jais, szviesiais, auksiniais 
spinduliais apibėrė visa žeme! 
Sziadien mano pasaulyje szvie- 
su, erdvu ir linksma. 'Užtiesto
mis rankomis, atvira szirdimi, 
sziadien aukiu ateinant jaunų
jų svecziu. Ateikite in mano 
buveine ir pasidalinkite su ma
nim mano džiaugsma, mano lai
me.

Kaip gražu ir erdvu sziadien 
mano pasaulyj! Va, žydi gra
žiausios gėlės ir skleidžia taip 
malonu, taip skanu kvapa. Va, 
žiba tviska sidabriniai rasos 
loszeliai. Va ten, pakrasztyje, 
paslaptingai oszia žalioji giria, 
ir harmoningai szlama medžiu 
lapai. Va, tyliai, upelis cziur- 
ena. O va, auksztai ore cziulba 
ulba giesmininkai paukszte- 
liai. Va, ten plauko szilkospar- 
niai debesėliai. O kaip stebuk
lingai, kaip szviesiai sziadien 
saule szvieczia ant dangaus!

Ir kaip jura begaliniai plati 
ir didele yra, taip sziadien ma
no szirdies troszkimai nežino 
jokiu ribų. Ir kaip audros suju
dinta jura nerimsta ir griauna 
verezia savo krantus, taip aud
ringa mano jaunyste, gražus, 
kupinas gyvybes mano gyveni
mo pavasaris szirdies ir graso 
neiszvengiama mirtimi kiek
vienam, kurs drys man pastoti 
kelia!

Atnaujinti dangų ir žeme, 
sukurti nauja gyvenimą ir nau
ja pasauli — sztai mano karsz- 
cziausis troszkimas, sztai ma
no didžiausis geismas!

Nesenei nugirsti žodžiai isz 
Kristaus lupu: “Tu sziaien už
gimei naujam gyvenimui, nau
jiems garsiems žygiams...” 
nuolatos skambėjo mano au
syse.

Apsidengęs žaliais medžiu 
lapais ėjau per nepažinstamus 
man laukus ir pievas ir kalbė
jau :

— Paukszteliai, kodėl szia
dien taip gražiai ir žavejan- 
cziai skamba jusu giesmes?

— Placzios lankos, kodėl 
sziadien jumyse tiek daug nie
kad neregėtu geliu sužydo ?

— Žalioji giria, kodėl tu 
sziadien taip paslaptingai, taip 
nepaprastai gražiai oszi?

— O, tolimasis dangau, ko
dėl tu sziadien taip vilioji prie 
saves mano jauna dvasia ?

— O platusis pasauli, kodėl 
tu sziadien taip gražus, taip 
stebuklingas atrodai?

— Esi iszgelbetas, todėl taip 
ir gražu pasaulyje ir szirdyje, 
— sznabždejo in ausi szvelnus 
vėjelis.

— Esi iszgelbetas, todėl taip 
auksztai ir lekioja tavo siela,— 
giedojo man laksztingala.

(GALAS.)

— Tasai laimingas, ubagas 
ar turezius, katras užganadytas 
isz savo darbo arba isz savo 
būties.

Ana diena,, ėjau ulyczia Shena- 
doryje, 

Sustojau kokiam tai už
kaboryje, 

Ten iszgirdau negirdėta 
dainele, 

Kuri man patiko labai maitele, 
Sztai jums szirdeles padai

nuosiu,
Bet vargonininkams uždrau- 

džiu ja giedoti,
Nes ketinu ja kopiraituoti, 

Badai “PriKontri” vadinasi, 
Kaip “Sėjau Rūta” giedasi, 
Sztai dainele kuria girdėjau: 
“Vai kūmute czionai gerai, 
Ba dieneles linksmai varai, 
Krimti vyra kaip pielyczia, 

Geri alų kaip tiėlyczia. 
Czion durne gerai būti, 
Gali su vyrais siusti,

Ba ve, czion tokia mada, 
Niekas neuždraus ir gana. 
Czion moteres nepažinsi, 

Jau nuo mergos neatskirsi, 
Kožna turi paukus trumpus, 
Norint s ir kakta numukus. 
Czionai reik kuna dabinti, 
Priesz vyrus dantis rodyti, 

Ant valgio joms tiek nepaiso, 
Szparkimas viską pataiso.

Vyras turi bobai tylėti, 
Netur nieko regetie, 
Ka daro jo bobele, 

Tai tau nieks, diedeli.
Gužute gerkim', uliavokim, 
Ant nieko suvis nedbokim, 

Isz smagumu pasinaudokim, 
Ka kas sako, nepaisykim.

Ka ežia paisyt vyro ir vaiku, 
Reikia naudot isz laiku, 
Kol da jauna ir gert gali, 

Nežiūrėk ant niek tik vali!
Tegul vyras mazgoja puodus, 
Ir drabužius skalbia juodus, 

O kaip bestija neklausytu, 
Tiek to, jisai mane matytu.

Suriszczia visus savo daigius, 
Pa'likczia jam visus vaikus, 
In kur kitur nuvažiuoezia, 

Tuojaus vyra kita gauezia.” 
Bet ar ilgai taip gyvensit, 
Ar ilgai da taip siausit?

Tas laikas prabėgs netrukus, 
Kožnai mirtis sprandą nusuks, 

Vaikelius ant niek auginat, 
Nuo pikto ju neginat, 

Pavyzdi bjauria duodat, 
Baimes Dievo nemokinat, 
Juk jauna visados nebūsit, 
Dings taukine ir suvysit, 
Kailei visu bus sugelti, 

Czia nebus kam paszelpti, 
Vyro uždarbi prageria, 
Vaikus da mažus pavaro,

Ir kas isz tos girtuokles bus, 
Už gyvasties kūnas supus!* * *

Roczesteri viena boba, 
Labai motere nedora, 

Savo vyra ant niek verte, 
Gal but jam padarius smerti, 

Bet žmogelis ja pamėtė, 
Ilgiaus negalėjo dalaikyt, 
Turėjo nuo jos iszrunyt.
Bobelei tik to reikėjo, 
Ba szirdele kita turėjo, 
Sziadien sau lėbauja, 
Antra vyra garbavoja.

Argi žmones negali rodą 
padaryti,

Tokiai bobai pirti užkurti?
Smala iszszmaruoti, 

Plunksnom apibarstyti, 
Ir ant vėjo paleisti.

' Geros Rodos Del I KO MES NORIME?
Vedusiu Poru

Moterėles kurios neturi 
liuko vedusiam gyvenime,

gi-

Buvo 'toki laikai kada žmo
gus dirbo už 15 centu ant die
nos, nuo užtekėjimo saules lyg 

lai Į vėlybai nakeziai ir tai ant lau-
perskaiito su atyda žemiau pa
duotas rodąs ir gerai ant ju ap- 
simislina o gal bus joms pa- 
gialboje juju kartam gyveni
me. Gvaran'tiname kad “ ‘nami
ne pekla” kokia kenezia, per
simainys ant tikro dangaus.

Taisės rodąs surasze Helena 
Patterson, pagialbininke pro
kuratoriaus New Yorke, kuri 
sude perkratineja visokius ne
sutikimus tarp nesutinkamųjų 
porelių todėl ji žino gerai viso
kias priežastis tuju nesutikimu 
ir raszo kokiu budu galima ju 
apsisaugo!. Yra taip:

1— Nebūki e nuobrodi.
2— Nesipurtyk priesz vyra 

kad tu nori būti bosu namie.
3— Neužmirsžk kad vedusis 

gyvenimas tai kompanija susi
dedanti isz, dvieju partneriu 
kurie turi lygiais tiesas visame.

4— Nesittikek turėti nauda 
isz vedusio gyvenimo jeigu ne- 
prigialibsti prie to.

5— Neapgaudinėk savo vyro 
nes greieziau ar vėliau jis apie 
tai dažinos.

6— Neapleidinekie jo nes vy
rai yra didžiausi beibokai.

7— -Nepavelinik ant to, kad 
“treežias” maiszytusi tarp ta
vęs ir tavo vyro.

8— -Nesirupyk ir neužvydek 
kad kiti turi už tave daugiau.

9— Nevilioki© visu pinigu 
nuo savo vyro, juk ir jis gei
džia turėti kelis centus kisze- 
niuje nes jeigu atiminėsi visus 
pinigus, jis neturės noro dirbti.

10— Nerupinkie vyra viso-
keis bobišzkais liežuveis, jam 
tas neapeina. *

11— Neužmirszk kad kūdikis 
yra didžiausiu rysziu tarp vy
ro ir paezios.

12— Neužmirszk kad prie 
barnio reikia dvieju ypatų, vie
nas negali bartis su savim.

13— -S'tengkis kad saldus me- 
neisei po szliubui tęstųsi per vi
sa tavo gyvenimą o busi lai
minga visados ir užganadinta 
isz savo vedusio gyvenimo.

Kodel Ji Nestraikuoje

Petrone:-— Pas mano pirmesni 
bosą, man buvo geriaus dirbti 
negu dabar. Už asztuones val
andas darbo gaudavau szeszio- 
liko doleriu o dabar dirbu die
na ir na'kti ir vos gaunu ant 
pragyvenimo.

Frane:—Tai kode! nesustrai- 
kuoji?
Petrone:— Negaliu nes dabar
tinis bosas yra mano vyras.

KAIP NE VERKT?
— Maža Elziute stovi prie 

krėslo darželyje ir verke. Ko
kis tai ponas sėdėdamas ant 
kreslb užklausė Elziutės:

— Ko te verki mano kūdi
ki?

— Asz noriu, kad ponas 
man atiduotum mano keiksa.

— O kur jisai?
Tu ant jo sėdi!... 

ko kur saule degino per visa 
diena ir tai ne taip senei nes 
vos 60 met-u adgal.

Nekurie žmones mano kad 
mes turime desperacija bet se- 

1 nesnieji žmones gali atsimint 
ta laika ir pripažint kad szia
dien žmones gyvena geriau ne 
kaip tieji kurie gy veno 60 me
tu adgal.

Tuose laikuose žmones gyve
no bakūžėlėse pastatytos ir ne- 
taszyto medžio, degino karasi- 
na lempose — sziadien namai 
apszildyti su garu ir elektriku, 
kitados žmones gulėdavo ant 
sziaūdiniu szieniku ant grindų, 
sziadien ant minksztu szieniku 
puikiose lovose.

Taip, 60 metu adgal žmones 
degino tiktai malkas pecziuje 
jeigu ji turėjo o maudėsi tik 
vasaros laike upelukuose arba 
kokiose skylėse. Tada tai žmo
nes gerdavo kava isz degintu 
rugiu su ma'lasu vietoje cuk
raus.

Sveiki ir drūti vyrai džiau
gėsi dirbti nuo ryto lygg vaka
ro, szeszes diedas ant sanvai- 
tes, 52 sanvaites ant meto o 
tan'kei ir Nedeldieniais ir už 
savo darba aplaikydavo'tik p* 
szimta doleriu ant meto ir bur- 
da.

Daugelis žymiu vyru tada 
užgimė isz tokio vargo ir dasto- 
jo garbes ant senatvės. Tame 
laike nebuvo mokyklų kuriose 
vaikai mokinosi už dyka. Tė
vai mokėdavo už vaiku moks
lus o mokyklose viena darak- 
torka mokino vaikus nuo ABC 
lyg Dotyniszkos kalbos. Prily
ginkime taisės mokyklas su 
sziadieninems, kuriose aplan
koma dykai knygas, popiera ir 
viską kas reikia prie mokslo o 
bosai veža vaikus in mokyklas 
už kuriuos valstija užmoka.

Bet kam czia minavoti tuos 
dalykus toliaus, tame tai laike 
buvo tikra depresija o sziadien 
važiuojame in biednuju namus 
automobileis. Kuo daugiau tu
rime, tuo daugiau norime.

Kas po nogiu atsitiko su 
Amerika? Ar-gi stekas pinigu 
ar vyriszkumo? Yra tai geru 
dalyku turėti ka pinigas gali 
nupirkti bet nelaime jeigu ne
gailime turėti ta, ka pinigas ne
gali nupirkti.

Ar-gi visa beda randasi isz 
lauko ar isz vidurio? Pažiūrė
kime isz lauko — ir ka mes ma
tome? Geresnius namus, geres-i 
nius kelius, didesnius ir geres
nius-knygynus, geresni moks
lą, daugiau mokytu žmonių, 
daugiau pasilinksminimu ir 
sportu, daugiau smagumu ir 
žodžiu visko daugiau ne kaip 
mums rodo sena istorija. Todėl 
visa beda guli viduryje ir kad 
mes tik pasidlginetumem kai
po vyrai ir moteres o ne kaip 
iszdykinti maži ypikai.

Stengiamės padarytu vyrus 
per ju įpilvus o ne per ju sme
genis. Kuom žmogus yra, tokiu 
skaitosi o ne kiek jis turi. Jei
gu geidžiame pataisyti savo 
ateiti tai turime dirbti kad ja 
ingyti. Mes negalime iszsipirk- 
ti isz szios depresijos tik turi
me darbuotis sunkei kad isz 
jos iszeiti. —F. B,

r
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Žinios Vietines Isz c—01,1
i —' Musu senas skaitytojas, 
ponas Andrius Žabrauskas, isz 
Frackvilles, atsilankęs in mies
tą, atlankė ir redakcija “Sau
les.” Ponas Žabrauskas yra 
skaitytojam nuo daugelio me
tu. Acziu už atsilankyma ir 
malonu pasikalbėjimu.

— Eroplaninis balionas 
perleke per miestą Utarninko 
ryta apie 6:05 valanda.

—• Užsukdamas automobi
liu, Utarninke, prie sztoro; 
Bronius Marcziulioriis, buezie- 
ris, sztore 238 W. Mahanoy 
Avė., aplaike žaiduli kaktoje 
kada rankena paslydo ir kirto 
jam in galva.

— Social Security Board 
musu paviete Schuylkill praei
ta menesi iszsiunte czekius del 
245 vyru, moterių ir vaiku, pa- 
szialpos sumoje 4,245.87 Skait- 
lis žmonių, kurie aplaiko pa- 
szialpa kas menesi, didinasi.

— Pavieto kamisorei turė
jo pardavima apie 1,000 locnas- 
cziu musu paviete, kuriu locni- 
ninkai negalėjo užmokėti tak
sas ant namu bet mažai radosi 
įkupeziu pirkti tokius namus 
{todėl licitacija tesis toliaus.

—- Martinas Radzeviczius, 
J525 W. Mahanoy avė., likos su
žeistas skaudžiai Packer No. 5 
kasyklose East Bear Ridge. Li
kos nuvežtas ant gydymo in 
įAshlando ligonbute.

—• Sziomis dienomis lanke
isi redakcijoj “Saules” ponst- 
,va Magdalena Mitrikiene, žen
tas Vincas Vieraitis ir dukte- 
res Lillian ir Valerija, visi isz 
^Worcester, Mass. Lankėsi jie 
pas teta Mare Raslavicziene, 
Coal Daleje, pas Franciszka 
Žaliene, mieste ir Philadelphi- 
joj. Buvo malonu pasimatyt su 
sena skaitytoja “Saules.”

— Važinėdama ant dvira- 
czio, septynių metu Joana Ro
manas, Lietuvaite, nuo 10559 
Edbrook Avė., pakliuvo po 
sunkiu troku kurie mergaitei 
smįtrenke abi kojas ir tai netoli 
josios namo.

— Prie 123czios ir Halstead 
uly. susidūrė du automobilei. 
Nelaimėje buvo sužeisti keturi 
narei Lietuviszkos szeimynos 
Žėgliu, nuo 204 W. 119-tos uly. 
Sužeisti yra Kazys Žėglis, 38 
metu, jo motere Margarieta, 34 
metiut, devynių metu dukrele ir 
penkių metu dukrele.
t Cook apskriezio ligonbu- 

tej mirė senas Lietuvys Antan
as Svencickis, nuo žaiduliu ko
kius aplaike pakliuvęs po s’tri't- 
kariu. Senukas tureja apie 70 
metu amžiaus ir gyveno po Nr. 
3014 S. 40-tos lulyczios.

t Prie 94-tos ir Jeffrey 
Ave., szoko po ekspresiniu tru
kiu Andrius Siurba, 48 metu, 
gyvenantis ant 8443 Marquette 
Road ir likos užmuszta® ant 
vietos. Liūdinto jai sako, kad 
matyt Siurba mainste iszo'kti po 
trukiu.

ZINUTĖS

SHENANDOAH, PA.
— Vincai Lakoniai ana die

na apvaiksztinejo savo 13 su
kaktuves vedusio gyvenimo, 
iszvažiuodami in Nauja Angli
ja ant keliu dienu.

—■ Utarninko vakara ugnis 
kilo name Janulevicziu ir Jur
gio Smicker ant 409 ir 411 W. 
Qak uly. Priežastis ugnies yra 
nežinoma bet padare szeimy- 
noms bledes ant daugiau kaip 
5,000 doleriu.

— Ponas Juozas Žemelis su 
paeziule iszikeliavo adgal in 
Pit'tsburgha po atsilankymui 
kėlės dienas pas Žemelius ant 
Heights.

Frackville, Pa. f Angelas 
mirties sugraudino szeimyna 
Mikolo Gudaicziu ant Balliet 
uly., Nedalioje paimdamas ju 
16 metu sūneli Kazimiera. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge ry
ta .su apeigomis Lietuviszkoje 
bažnyczioje kurias laike kuni
gas S. Norbuta. Palaidotas ant 
vietiniu kapiniu per graboriu 
McDonald. Daug žmonių daly
davo laidotuvėse.

NETEKO MERGINOS.

Pranukas:—Kodėl tu dede 
įSziadien tokis nusiminęs?

Dede:—-Man atsitiko nelai
me.

iP.—'Kokia nelaime?
D.—-Merginos netekau.
P.—Tai niekas, įgausi kita.
D.—Bet szita buvo geresne.
P—Kokiu budu tu jos nete

kai?
D.—Josios vyras parėjo na- 

pio ir mane gerai apdaužė.

ŽINUTES ISZ NELAIMINGOS
o-

—■ Raudonoji kariuomene 
Lietuvoje rekvizuoja isz ūkin
inku maisto ir vietoj pinigu 
iszduoda korteles. Ant korte
liu parasžo ka nori, dažnai ko
ki juoką. Kaip ūkininkas nuei
na pinigu atsiimti tai ju ne
gauna. Korteles iszraszomos 
Rusu kalba..

— Kaune ir visoje Lietuvo- 
į je siauezia Rusu sznipai, kurie 
su perkalbetoju pagialba lando 
ir persekioja gyventojus. Daug 
žmonių suimta vien del to, kad 
kas nors juos apskundė. In- 
rodymu net nejeszkoma.

—■ Istisi kaimai Lietuvos 
Vokietijos pasienyje dabar isz- 
t.usztinami. Gyventojai gabe
nami in Rusija. Sakoma kad 
pasienyje stoves Rusu kariuo
mene, bet yra žinių, kad Rusai 
nenori, kad Lietuviai susisiek
tu su Vokiecziais.

'— Lietuvoje viena ulyczia 
pavadinta Laisves alėja, tai 
ulyczia kuri reiszke Lietuvos 
Laisve. Toji ulyczia dabar jau 
pavadinta Stalino Alėja. Rusai 
stengaisi net Laisves vardu.

Lietuviuose panaikinti.
— Įlsz Suomijos pranesza

kad Lietuvos kariuomene jau 
nebeyra. Jos faktinai jaiu nė
ra. Senosios Lietuviszkos pul
ku vėliavos panaikintos. Pa
naikinti Lietuviszki ženklai 
Vytis ir Gedimino Stulpai ir 
kitos tautines emblemos. Rusai 
atėmė visus ginklus: karo lėk
tuvus, tankus, anuotas ir kul
kosvaidžius. In Lietuvos ka
riuomenes kareivines sulindo 
Rusai, o Lietuviams ant greitų
jų pastatyti isz lentų barakai, 
kuriuose įsusikimsze gyvena. 
Lietuvos kareiviams uždrausta 
dainuoti patriotinąs dainas.

—• Nuo visu Lietuvos ka
riuomenes pulku vėliavų panai
kinti Lietuviszki ženklai, o ju 
vietoje prisiūti raudoni sklypai 
su kuju ir piautuvu. Daugelis 
Lietuvos karininku, negalėda
mi pakęsti tokio Lietuvos ka
riuomenes sunaikinimo, patys 
nusiszove, kitus niuszove ar in 
koncentracijos stovyklas suki- 
szo Rusijos Komunistu komi
sarai.

Isz Visu Szaliu Lietuvei Apleido Savo 
Ambasada

WP H 1OC MAHANOY CITYXiiack & bons
Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

Žėmiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.

VaiKAZĄS TAI TIK' SZPOSAS

bet darbas del tavęs
Jeigu Turi Elektrikine Skalbinyczia

'New Philadelphia, Pa. — An
tanas Gernius, 20 metu, likos 
aresztavotas už apipleszima po
ros artimoje czionais kurie ta
me laike sėdėjo automobiliuje.

Washinton, D. C. — Pagal 
paskutini surasza tai New Jer
sey valstija turi 4,148,562 gy
ventojus arba 107,228 daugiau 
ne kaip 1930 mete.

Lancaster, Pa. — Septyni 
Komunistai likos aresztavoti 
už sklai'dima peticijos per žmo
nes kad pasiraszytu ant poli- 
tikiszku kandidatu ant rinki
mu bet melagingu budu.

Camden, N. J.—Nedelioj, 25- 
ta diena Rugpiuczio (Aug.) 
Camdeno Lietuviai rengia Lie
tuviu diena, Dariaus ir Girėno 
Parkoje, South Merchantville, 
N. J., bus geri kalbėtojai, szo- 
kiai ir dainos. Visi yra szir- 
dingai kviecziami. —Rengėjai.

JUOKAI
ŽINOJO KA DARO.

— Mariuk, kam tu pastatei 
vygia su kūdikiu ant stalo?

— Matai misiu'ke, kad 
riau girdeczia, kaip vaikas 
puls ant žemes.

ge-
nu-

SZIADIENINEI UBAGAI.
Tarnaite in Ubaga:—Palauk 

žmogeli, tuojaus tau atnesziu 
szmota duonos su mėsa.

Ubagas:—Tiktai pasiskubyk 
’mano miela, ba žinai palikau 
savo automobiliu lauke ir da 
kas gal ji pavogti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
B2O W. Centre St. Mahanoy City

NELAIMINGOS 
VESTUVES

PO SZLIUBUI IN KAPINES.

Potenzia, Italija. —- Itaiiszki 
laikraszcziai pranesza sekanti 
baisu atsitikima, kuris atsitiko 
ana diena:

Miestelyja Valeria, atsitiko 
nelaime siu važiavusiais auto
mobiliuje tūlos jaunavedžiu 
vestuvių. Ta diena, 'bažnyczio
je atsibuvo vinezevone vietinio 
kancelarijos viršininko su tur
tinga mergina. Po vinezevoniai 
kaip tai paprastai buna, visi 
svodbininkai nutarė dviejuosia 
automobiliuosia pasivažinet po 
apylinkia. Pirmutiniam, auto
mobiliuje važiavo jaunavedžiai 
netikėtai automobilius u'žszoko 
ant akmens ir apsivertė. Nuo
taka likos užmuszta ant vietos, 
o jos nelaimingam vyrui sulau
žė abi kojas, o kiti .svodbinin
kai tarp kuriu radosi ir kuni
gas, likos taipgi pavojingai sui- 
žeisti.

Antras 'automobilius nukrito 
žemyn in! mares nuo kalno ir 
visi prigėrė mariose.

Berlinas, Vok.—Kazys Škir
pa, Lietuviszkas pasiuntinys 
Berline, su aszaromis apleido 
su savo bendradarbiais, Lietu- 
visz'ka ambasada, atiduodamas 
ja in rankas Sovietu ambasa
dos czionais.

Su .savo penkiolika draugais 
keliolika dienu .adgal atsisakė 
apleisti Lietuviszka ambasada, 
bet kada Vokiecziai jam ap- 
reiszke, kad tikrai pripažino 
Lietuva prie Rusijos tik tada 
Škirpa suprato, kad tolimesnis 
užsispirimas nieko negialbes ir 
apleido pasiuntinystes ruimus. 
Škirpa buvo vienas isz Lietu- 
viszku patrijotu, kuris pasi- 
prieszino subolszevizuoti Lie
tuva ir prijungti prie Sovieti
nes Unijos.

Japoniszkos Bombos
Padare 25,000 Žmonių

Benamiu

‘Ready Kilowatt’ Tavo Elek. Tarnas

Ka Girdėjo ‘SNAPAS’ 
Musu Aplinkinėje

'Tai tas darbas ne yra taip nuobrodus . . -. 
skalbimas tai sunkus darbas del moterių . . . 
Apsaugok save nuo tosios sunkenybes . ... ta
vo rankos ir peczius . ., . tavo jaunysta ir .pato
gumą su Elektrikine Skalbinyczia.

Elektrikine Skalbinyczia iszskalbs drapa
nas in kėlės miliutas . . . daug szvariau, pui
kiau ir lengviau.

O su Elektrikiniu Prosu gali dirbti vešiai ir 
prosinti kaip tau patinka. Be darbo, tik indekie 
drapanas in prosą o jis atliks del tavęs darba.

Klaus/kie patarimu ir prekes kokiu budu ga
li ingyti sveikata ir jaunysta naudodami Elektri
kine Skalbinyczia!
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT KOM
PANIJA IR JUSU ELEKTRIKINIS KROMI- 
NINKAS DUOS JUMS VISOKĮ PATARIMA 

IR PREKES.

UŽSIVALGE ANT SMERT, 
DEL MERGINOS MEILES.
Shimono'seki, Japonija-—Bai

siai nusimynias, kad jo mylima 
atsisakė už jo teketi ir neturė
damas kam daugiau gyvent ant 
szio svieto, Kosima Kausiu, nu
tarė atimti sau gyvastį nepa
prastu ir juokingu budu, kad 
nenueitu ant ano svieto alka
nas.

Kada jo mylima atėjo in kro- 
ma kuriame dirbo (dirbo jisai 
saldumynu krame), Kosima pa- 
prasze savo mylimos kad atsi
sėstu prie stalelio su juom. 
Niusimynias jaunikaitis, tada 

'pradėjo kimszti in 'burna dau- 
hgy.be visokiu .saldumynu, ry
žiu ir ryjo cielus kiau'sziiiius, 
iszgerdama^ daug arielkos ir 
“sake's” ir in kėlės miliutas po 
tam sukrito negyvas prie kojų 
savo mylimos.

Chungking, Kinai.— Apie 25 
tukstaneziai žmoniiu pasiliko be 
pastogių nuo Japoniszku bom
bų, kurias numėtė Japoniszki 
eroplanai, ant miesto kuris už
sidegė isz visu pusiu ir -suardė 
Amerikoniszka Metodistu Mi
sija. Kiek žmonių mžmuszta, 
tai iki sziolei neapskaityta. Ke
li tukstaneziai ugnagesiu, poli- 
cijantu ir žmonių stengėsi už- 
g-esyti liepsna kuri prasiplati
no ant mylios ir puses ilgio ir 
per szverti mylios ploczio. Ja
ponai bombardavo miestą per 
kėlės valandas be paliovos.

Bai gasz, ir asz buvau ant 
Litvisz Dei, Lei'kvude, ir susi
ejau su savo Trendais ir tai isz 
daugelio steitu. Macziau ten vi
sokiu sork'iu ir visokiu dyvu o 
žmonių buvo kaip per szventos 
Onos atpuska isz visu aplinki
niu ir steitu. Vieni bucziavosi 
o kiti kumszczfiavosi ir 1.1. Bu
vo tai fain diena del visu.

mistiną apie jos puikius szvie- 
sius plaukus ir juodas akutes. 
Ji jam atsake: “Ar galiu tam 
tikėt? O gal ta pati sakydavai 
ir Xndi su kuria kelis metus 
bėgiojai?” Czalis bažinosi kad 
ne: “Nesakiau, noseri, nes jb 
turėjo juodus plaukus ir mėly
nas akis. ’ ’

§ Niekas nemire baisia kan- 
czia kuris gyveno dorai.

INSMEIGE PEILI IN SZIR- 
DI; DAKTARAI SUSIUVO 

LIGONBUTEJE.
Vancouver, B. C. — Gerald 

Sumpter, 8 metu vaikutis, bėg
damas -su peiliu rankoje pasi
tikt savo ateinanezia bobute, 
paslydo ir insismeige peili in 
szirdi. Vaikas isztrauke peili 
ir tuojaiuis apalpo. Tėvai nega
lėdami vaikuti adgaivyt, nuve
žė in -ligonbuti, kur daktarai 
susiuvo perpjauta szirdi ir vai
kutis sziadien yra g}’va s ir 
sveikas. Yra tai vienatine to
kia operacija kokia atsitiko 
Kanadoje.

*
Lietuviszki

iszsiputia

* *
Nekurie musu 

biznesmonai taip 
vaikszczioja kaip toji varle ku
ri norėjo būti jaucz'iu ir ant ga
lo bostino. — Toki žmones pri
valo imti pamokinimą nuo tos 
varles idant ir jiems panasziai 
neatsitiktu.

* * *
Ana diena atėjo insziurenc 

agentas pas Bena Knarki norė
damas ji insziurint nuo visokiu 
nelaimiu. Benas klausydamas 
jo visokiu malkiavimu ant ga
lo atsake: “Tu Įeit, mister, atė
jai pas mane nes du menesei 
adgal apsiženijau.”

* * *
Mano kūmas, Dyczkis, apsi- 

ženijo su maža boba isz ko visi 
turėjo nemažai juoku. Bet jis 
visiems pasakė “ai don ker, 
juk žmogus vis iszsirenka kuo- 
mažiausi ta, kas yra pikta” ir 
dets rait.

* * *
Džiozei Kirpaicziui sulaužė 

Elengaune koja o kada ji nu
vežė in Lokus Mantes ligonbu
te, daktarai jam pasakė kad 
turės koja nupjaut. Džioze bal
sei taja žinia susirūpino ir sake 
daktarams: “Su nupjovimu 
kojos tai mažas baderis bet ka 
asz padarysiu su vienu nauju 
czeveryku kuriuos tik praeita 
sanvaite nusipirkau?” — Krei
zi Džio, ar ne?

* * *
Man sake Blancze Korkiute 

kad tos niu stail moterėles szia
dien nori turėti vyra kuris bu
tu joms vierna's kaip szuo, jaus
lus kaip peliuke, meilus kaip 
zuikutis, pasisziauszes kaip 
gaidys o durnas kaip asilas. — 
Dets rait, miss Blancz, evri 
taim!

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiką 

miliekia visus ligai. Velniszkaj 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaite* 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelaba* vyra*. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

‘‘SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- (U 

SA kiam laike; diena ar 
Ng nakti. Visada turi pil- į, 

na pasirinkimą meta- 
v? ’ liszku ir kieto medžio 
U Graf>u. Laidoja nu
lį milelius pagal naujau- 

šia mada ir mokslą.
Turiu pagialbininke 

y moterems. Prieinamos 
prekes. ffa
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
RaU Telefonas 532-J

* * *
Mano frentas, Czalis Czilis, 

vaikszcžiojo su mergina kuriai 
pasakė buk ja myli ir visados

Stovėdamas prie Union ban
ko ana diena, užklausiau Pra
no Kiszlkio kodėl žmogus likos 
sutvertas su dviem akimi o tik 
su vienu liežuviu ant ko jis man 
atsake: “Ju fulisz kreizi, todėl 
kaęj du kartu matytu ka kal
ba.” •—“Snapas.”

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Skaitykite “Saule”

| Union National Bank l 
^Kampas Main ir Centre St. J 
| MAHANOY CITY, PA. į 
S30S30SX3S3S3aS3aOCS3K3C^^
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