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Isz Amerikos
PANAUDOJO

KOPECZIAS
KAD PAMATYT SAVO VY

RA BUCZIUOJANT 
TARNAITE.

r

! El Paso, Tex. — Mrs. May 
[Foster, pati turtingo biznie- 
l’iaus, užvede teismą ant persi
skyrimo nuo savo vyro už ne- 
teisingysta ir apaudinejima jos 
kaipo ir nemalonu pasielgimą 
ir iszsitarima kad veluk kabo
ti ant virvutes ne kaip su ja 
gyventi toliaus.

Savo apgaudinga vyra suse
ko su pagialba kopecziu ku
rias pastate prie lango kamba
rėlio kuriame gulėdavo jos 
Meksikoniszka tarnaite Larosa 
Conchos, patogi juodplauke, 22 
metu mergina ir mate kaip vy-
iras ja bueziavo ir glamonėjo. 
Idant turėti liudininku, nu
skriausta moterele paprasze 
savo kaiminku idant taipgi už
liptu ant kopecziu ir prisižiū
rėtu toms “sorkems.” Laike 
teismo visi liudijo ka ten mate 
ir sūdąs porele perskyrė.

į Atkando Kirmėlei
! Galva

'Nanticoke, Pa. — Keturi 
gauni vyrukai sugavo girrioje 
juoda kirmėlė keturiu pėdu il
gio, atsinesze pas farmeri kur 
sutiko savo dranga, Miką 
Staiszkeli, kuris pamatęs kir
mėlė pasakė kad susilaižys su 
visais kad jis kirmėlei altkans 
galva už viena doleri. Isz pra- 
diu niekas negalėjo tikėti kad 
Mikas iszpildys savo prižadė
jimą bet kada prižadėjo duoti 
jam doleri, Mikas laimėjo lai
vyba s.

“Mylėk Savo Artima, 
i Kaip Pats Save”

Eįplirata, Pa. — Kėlės sau
jaites adgal žaibas sudegino 
pama Raimondo Strickler o 
kad neturėjo kur pasidėt su sa
vo szeimyna, gyveno pusiau su
degusiam name su paczia ir 
szeszeis vaikais. Kaimynai su
rinko pinigus ant pataisymo 
namo ir ana diena užbaigė tai
syti namą. Tėvas nedirbo nuo 
kokio tai laiko nes jam (buvo 
nulaužta koja.

Trys Vaikai In Tris 
Dienas 1

‘Elizabeth, N. J. — Arturas 
Smith, darbininkas ant WPA 
darbo, turėjo pamesti darba ir 
atsikvotet isz didelio nusiste
bėjimo nes jo ipacziule apdova
nojo ji trimi vaikais isz paei- 
les. Pirmutine dukrele gimė 
Petnyczioje, antra Sukatoje o 
sūnelis Nedalioje. Pirmutine 
gimė namie o du ligonbuteje.

1,500 Kiniszku 
Kareiviu Užmuszta

Musziuose
Kiangkow, Kinai — Pasku

tiniuose keliuose musziuose 
tarp Japonu ir Kincziku žuvo 
1,500 Kiniszku kareiviu aplin
kinėje Yiuniang. Japonai bu
vo apsiaubė kelis tukstanczius 
Kincziku kurie negalėjo isz- 
sprukt isz slaistu. Daugelis li
kos sužeisti.

Sztai Hastings ir St. Leonards, Sussex, Anglijoj, kur Ingaletojas Williamas, Prusu 
karalius atėjo, 900 metu adgal ir pamusze taisės vietas kuria tai vieta dabar ketina pa
imti Hitleris. Szioji vieta yra graži pamario vieta kur daugelis Angliku praleidineja 
vasara. Jau daugeli sykiu Vokietija nusiuntė in ten eroplanus kurie bombardavo taja 
aplinkine ir sziadien beveik kožna diena Vokiecziai meto tenais bombas.

Kulkinis Szalikas

Szitas vyrukas, isz Austra
lijos lekiotoju divizijos, apsi
dengia su szaliku kuris susi
deda isz vienu patronu ko
kius naudoja maszininei ka
rabinai eroplanuose.

Duos Darbus Del Ang
liniu Butlegeriu

Harrisburg, Pa. — Ant lai
kyto susirinkimo tarp angliniu 
operatorių ir gubernatoriaus 
James, padaryta taika kad 
anglines kompanijos sutinka 
priimti in darba -apie -15,000 
angliniu butlegeriu jeigu pa
liaus kasti angli skylėse. Ope- 
raltoriams taipgi pavėlinta isz- 
kasti tiek anglių kiek reikes 
ant sunaudojimo kad butlege- 
rei turėtu darba.

Užmokėjo Jam Skola 
Po Jo Mircziai

Marshal, Minn. — Olsen 
Sviinsen, Szvedas, buvo kaltas 
sztorninkui, Bjorn, penkiolika 
doleriu. iSztorninkas mirė bet 
apie tai Olsen nieko nežinojo. 
Diena laidotuvių, kada grabas 
likos atvežtas in bažnyczia ir 
pastatytas prie altoriaus, Ol
sen, atejas prie grabo, padėjo 
penkiolika, doleriu ir pasalke 
susirinkusiems kad atiduoda 
skola o kad ji negalėjo matyt 
už gyvasties ir nežinojo kad jis 
mirė, tik dagirdo apie tai die
noje laidotuvių, skubino atsily
gint su skola.

Kada jo užklausta del ko taip 
padare, Olsen apreiszke kad 
tai yra senas paprotys jo tėvy
nėje kad žmogui atiduoti skola 
nors ir ant kapo, jeigu tasai 
mirszta 'be pasimatymo su 
juom.

RUMUNIJA
PASIDAVĖ

Turėjo Atiduoti Szmota Tran- 
sylvanijos \Vengrams

Eksplozija Užmusze 10 
Ir Sužeidė Daugeli
Rymas, Italija. — Smarki 

eksplozija amunicijos kilo Ba- 
logne, užmuszdama deszimts 
žmonių ir sužeidė daugeli po 
tam kilo ugnis kuri apėmė ar
timus namus. Kareivei ir vir- 
szininkai tuoj aus atvažiavo 
ant vietos tyrinėti priežastį 
eksplozijos. Manoma kad tai 
buvo darbas sznipu.

1,000 Vokiszku Ero- 
planu Užklupo Ant

Anglijos
London. — Apie tūkstantis 

Vokiszku eroplanu užklupo ant 
Anglijos Petnyczioje ir bom
bardavo daugeli vietų per GV2 
valandas bet padare mažai ble- 
des bet Anglikai buvo pasiren
gia ant tojo užklupimo suszau- 
dydami apie 43 eroplanus bet 
ir Anglikai neteko apie 20 ero
planu. Anglikai užklupo taip
gi ant Berlino, sunaikindami 
daug namu, elektrikiszkas sto
tis, užmuszdami daug žmonių 
ir szimtus sužeidė.

Pacztorius Farley Pa- 
dekavojo Už Dinsta
Washington, D. C. — Gene- 

raliszkas pacztorius James 
Farley padekavojo už dinsta, 
apimdamas savo nauja dinsta 
prezidento minksztu gerymu 
dirbtuvėje Coca Cola ir Yankee 
Base-Bolinio Kliubo.

Vieta Kur Anglija Likos Sumuszta 900 Metu Adgal

PASILIKO TOKIA
KOKIA BUVO
PRIESZ KARE

Bukaresztas, ilumunija. — 
Prispirta per Ita ija ir Vokieti
ja, Rumunija tuiejo sutikti ant 
atidavimo szmot> Transylvani- 
jos del Vengru, apie 21 tūks
tanti keturkar piniu myliu
szmota žemes ir pabar vela pa
siliko tokia, kokka buvo priesz 
kare. Dabar VoSiszki kareivei 
randasi ant rubežiaus Rusijos 
ir tik laukia pradėjimo kivir- 
czu kad pradėti muszi su Rusi
ja.

Kada apie tai dagirdo gyven
tojai Transylvanijos, šukele di
delius maiszaczius, vaiskas 
saugoja palociu karaliaus Ka- 
roiaus kuris randasi dideliam 
pavojuje.

Dabar Rumunija sumažėjo 
nuo 113,884 keturkampiniu my
liu ant 40,000 myliu arba kokia 
buvo priesz Svietine Kare to
kia dabar yra.

Jeigu Rumunija nebutu suti
kus ant to, tai Vokietija ketino 
užklupti ant jos ir priversti su 
bagnietais todėl Rumunija tu
rėjo pasiduoti ant pareikalavi
mo nes kitokio iszejimo jai ne
buvo.

Philadelphia, Pa. — Du szim- 
tai darbininku sugryžo prie 
darbo in American Preservo 
Co., kurie straikavo per 20 san- 
vaicziu už geresne mokesti.

Eroplanai Užmusze 4 
Amerikoniszkus 

Misijonierius
Kairas, Egiptas. — Italiszki 

eroplanai užmusze keturis 
Amerikoniszkus misijonierius 
ir sužeidė kelis ant salos Doro, 
norints ant misijos plėtojo 
Amerikoniszka vėliava. Viso 
numesta apie 30 bombų per Ita
lus.

Kruppo Ginklu Dirbtu
ve Bombarduota

London. — Krupo amunici
jos ir ginklu dirbtuve Essene 
likos bombarduota per Ang- 
liszkus eroplanus kaipo ir dirb
tuves Hollandijoj, Belgijoj ir 
Francijoj. Keliolika žmonių 
likos užmuszti ir sužeisti.

Kare Jau Tęsęsi Metas 
Laiko

London. — Jau suėjo metas 
laiko kaip Vokiecziai inejo in 
Lenkija ir ja paėmė, kaipo jau 
metas suėjo nuo kada Anglija 
iszdave kare Vokiecziams. Per 
taji laika tukstancziai nekal
tu žmonių žuvo nuo godulystes 
Europiszku valdytoju.

Washington, D. C. —■ Uni
ted Aircraft Corp., aplaike nuo 
valdžios kontrakta ant padir
bimo del valdžios 17,000 maszi- 
nu del eroplanu kurios kasz- 
tuos 17 milijonu doleriu.

Kareiviszkas Kirpimas
Plauku

Kareivis William Hanyak, 
isz 11-to pulko Peksztininku 
kurie szia laiko manevras St. 
Lawrence Valley, Ogdens
burg, N. Y., duodasi nukirp
ti plaukus taip trumpai kaip 
Vokiszki kareivei neszioja. 
Hanyak paeina isz Filadelfi
jos.

Turėjo Mokėti Vyrui 
Už Burda

Dailias, Tex. — Mrs. Elzbieta 
Cagney aplaike persiskyrimą 
nuo savo vyro už tai kad jis 
privertinejo ja ant mokėjimo 
jam po 5 dolerius už burda bet 
ilgiaus negalėjo nukensti ka
da jis spyrėsi kad ji jam mokė
tu už gazoliną koki sunaudojo 
ant varymo szeimyniszko auto- 
mobiliaus važiuoti in darba ir 
in miestą. Sudžia iszgirdes to
kius užmetinejimus, paszauke 
garsei: “Duodu tuojaus persi
skyrimą tai kankytojai.”

Vaikas Rado Pinigus 
Po Dingusiam Tėvui

Milwaukee, Wis.— Keturio
likos metu Robertas Mallon, 
susitikęs kelis savo draugus 
paszauke: “asz beezinu tūks
tanti doleriu kad kalbu teisy
be,” ir su tais žodžiais parode 
tukstantine-dolerine bumaszkri. 
Negana da to, iszsieme isz ki- 
szeniaus 500-doleriu bumaszka 
ir dvi po 50 doleriu už kuriuos 
mane sau nusipirkti baisikeli. 
Kaiminka girdėdama ka Ro
bertas kalbėjo in vaikus, pra- 
nesze apie tai palicijai kuri 
vaika paėmė ant palicijos sto
ties ir pradėjo ji kvosti ir pasi
rodė kad jo tėvas, kuris buvo 
naszlys, iszvažiuodamas in Ka
lifornija, du menesei adgal, pa
sakė šuneliui kad jeigu jis ne- 
sugrysz tai tegul jeszko bleszi- 
nes su pinigais kamaraitėje.

Kada tėvas nesugryžo ir ne
davė jokios žinios apie save, 
vaikas sujeszkojo bleszine su 
pinigais kurioje rado 1,600 do
leriu. Dabar palicija jeszko 
dingusio tėvo o vaika atidavė 
po globa vaiku draugoves.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

AR-GI BAUSME
DIEVO?

PATS UŽSITRAUKĖ BAUS
ME DIEVO KURI IR ISZSI-

PILDE SU NELAIME.

Battle Creek, Mich. — Pratt 
Dorrance, 52 metu amžiaus, 
pražuvo isz ranku John August 
už ka Jonas likos nuteistas ant 
viso gyvenimo kalėjimu. Dor
rance priesz mirti karta likos 
nubaustas per Dieva už neda
lą i kyma duoto žodžio.

Kėlės sanvaites priesz jo už- 
muszima, prižadėjo jis kad 
daugiau negers, kalbėdamas 
priesz savodraugus sekaneziai: 
“Lai Dievas nutraukia man 
ranka jeigu su ja paimsiu in 
ranka svaiginanezio gerymo.”

Per koki tai laika Dorrance 
nieko negere ir buvo pavyzdin
gu žmogum del visu kurie ji pa- . 
žinojo. Bet už kokio tai laiko 
pikta dvasia ji vela pagundė 
prie gerymo, kuris tanikei dirs
telėdavo in bonka ir laike dar
bo prie pataisymo savo auto- 
mobiliaus neteko rankos. Ne
gana to, būdamas girtu, susi- 
pesze su savo kamynu ir likos 
nuszautas ant smert.

Dabar jo draugai yra tokios 
nuomones kad isztikruju Die
vo bausme likos iszpildyta už 
sulaužyta duota, prižadejima.

Žudinsta Už Torielka 
Tameicziu

Gastonia, N. C. — Mrs. Car
ry Fogg, tarnaite pas Jennie 
Gessman, kuri gyvena su savo 
vyru “ant vieros”, nužudė ja 
i'sz priežasties susibarimo už 
torielka tameicziu kurias gas- 
padine iszmete laukan, saky
dama kad negerai pagamintos. 
Tarnaite taip ant jos užpyko 
kad nuėjo ant virszaus, atsine
sze revolveri ir paleido du Szu- 
vius in gaspadine, užmuszda
ma ja ant vietos.

Po nuszovimui savo gaspa- 
dines, nuvilko lavona ant kie
mo laike nakties, iszkase duo
be ir ja užkasė. Ant rytojaus 
likos aresžtavotas ir prisipaži
no szerifui ka padare su gaspa
dine.

■ ■ ........ —........... <■ ■■ ė

Naujas Budas Sulaiky
mo Moteres Namie
Cincinnati, Ohio. — George 

McBlain, 40 metu, likos aresz- 
tavo’tas ant skundo savo pa- 
czios su kuria pasielgdavo la
bai bjaurei, kuria paskutinė
mis dienomis skaudžiai apdau
žė po tam apdegino baisei. pa
dus su inkaitusia geležiu. Ne
laiminga moterele dabar guli 
ligonbuteje ir kaip rodos dak
tarai turės nupjaut viena koja 
lyg kelio nes kraujas užsitruci- 
no kojoje. Priežastis tojo žve- 
riszko pasielgimo buvo ta, kad 
motere už daug atlankydavo 
savo szvogereli.

—■ Isz priežasties Kariszku 
Apsivedimu, Vokietijoj gema 
kas minuta po keturi kūdikiai.
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Kas Girdei
|su Suv. Valstijose, Ameriko-1

1 niszkas kongresas jau nuo me- 
I nėšio laiko barasi su prėziden-
1 , . ...... iįtu, su visokioms tikejnmsz-
|koms szakoms, su kunigu C.

175,000 Žmonių Girdėjo “Willkie’s Kalba

Mirtis žmogų gali visur patik- Uouglilinu ir visokioms orga- 
ti, ne tik prie darbo bet dau- nįzacijoms ir laikraszcziais ku- 
giausia nelaimiu atsitinka czio- 
nais Amerikoj namuose. Pra
eita meta net 32 tukstaneziai 
ypatų mirė nuo visokiu atsiti
kimu namuose. Beveik puse 
nelaimiu atsitiko per nupuolu ri isz to mažai pelno o visokį I 
mus aifoa 16,100 kurie paneszc pUndai, kukliuksai, 'Komunis-į 
mirti. Apsideginimai ir eksplo-i 
zijos namuose buvo priežastim 
5,600 mireziu, trucizna ir ga- 
zas paėmė 1,350 o 1,050 žmonių 
mirė nuo uždusimo o daugiau 
kaip 5,600 mirė nuo invairiu 
priežaseziu. Iszskirianlt mir-j 
ežiu 4,700,000 ypatų likos su
žeisti o 140,000 žmonių likos 
(sužeisti kad negalėjo dirbti. 
Nupuolimai nuo trepu buvo di-l 
dziausios priežastys mireziu o 
ypatingai paslydimas per di
rvonus ir slidžios grindys.

Tai-gi, žmogus mano kad 
saugiausia vieta tai yra namie 
bet daugiausia nelaimiu atsi- 
[finka po žmonių pastogia.

rie prieszinasi priesz traukimą j 
vyru priverstinai in kariuome- 
niszka tarnysta, dideli kapita
listai nenori priiminėt kom.rak
tu ant kariszku innagiu nes tu-l

Į In laika szesziu menesiu, nuo 
pradžios sziu metu, vietoje au
tomobiliu nelaimėms sumažet 
tai jos pasididino nes per tąjį 
pusmeti Pennsylvanijoj 890 
ypatų žuvo visokiuose atsitiki
muose per automobiius o 419 
(žmonių užmuszta ant ulycziu 
(arba beveik po du ant dienos 
nuo 1 Januariaus lyg 30 Ju
liaus.

Yra tai baisus skaiitlis auto
mobiliniu nelaimiu kurie pa
ima tiek auku. Matyt kad mo
toristai mažai temina ant tiesu 
(ir sau nieko isz to nedaro.

1 Automobiliu pramones laik- 
rasztis “Automobile Fadts and 
[Figures,” paskutiniam iszlei- 
(dime paduoda akyva skaitliu 
(kas kiszasi iszdirbystes auto- 
Jnobiliu. Tasai laikrasztis skel
bia: automobiliu pramonėje 
sziadien dirba 6,500,000 žmo
nių, czionais yra 26,201,395 pa- 
sažierinei automobilei, 4,413,- 

į692 visokį trakai, 138,250 bo-' 
Su, už juos mokama $1,636,549,- 
000 .taksu, gazolino sunaudoja 
20,638,398,000 galonu už ka 
(žmones užmoka 432,403,000 do
leriu taksu.

1 In paskutinius 40 metu — 
(nuo 1900 lyg 1939 likos padirb
ta 79,000,000 automobiliu. Me
te 1939 padirbta 2,975,165 pa- 
jsažierinei automobilei kuriu 
[verte ’buvo 1,887,536,118 clole- 
įriu ir 757,553 trokai kuriu veri 
įte yra 530,494,488 dolerei. Viso 
padirbta visokiu automobiliu 
3,732,718 kuriu verte isznesze 
(ant 2,418,030,606 doleriu.

tai ir velnes žino da su kuom, 
meto visokes klintis ir spragi-' 
lūs ant greito apginklavimo' 
sklypo.

Tuom laik penkta kolumna 
darbuojasi visom pajiegom ir 
sziadien darbuojasi pavidale 
kaip: tikėjimo, patrijotiszku- 
mo, Amerikariizacija ir 1.1.

Taip buvo Norvegijoj, Ho- 
laridijoj, Francijoj, Lenkijoj ir 
Lietuvoje. Ir tada pasirodys 
kuom tieji žalcziai yra. Bet'ta
da jau bus per vėlai, taip kaip 
buvo užvelai kituose sklypuo
se. Tada tai pradesime rugoti 
ir verkti del ko nepadarylfa to 
ir to in laika. Bet jau bus per 
vėlai. Pasiliks mums vien tik 
verksmas ir griežimas dantų. O 
reikia žinoti kad toji “Penkta 
Kolumna” yra milžiną ir yra 
galingas smakas.

iNazei kas meta iszduoda dau
giau kaip 200 milijonus dole
riu czionais ant visokiu propa
gandų ir pakurstinimo' žmonių 
priesz valdžia.

Ar galite suprasti kaip mil- 
žiniszkas bledes galima pada
ryti ir papirkti žmones už du 
szimtus milijonu doleriu?

Jeigu ne, tai apmanstykite 
truputi taji dalyka. Apmansty
kite sziadien nes rytoj gali ‘bū
ti per vėlu!

Wendell L. Willkie, isz Elwood, Indianos, kuris likos iszrinktas kandidatu ant pre
zidento ant Republikoniszko tikieto, pasakė kalba priimdamas taja garbe, kuria girdė
jo 175 tukstaneziai žmonių, isz visu daliu Amerikos. Kalba jis pasakė Callaway Parke. 
Striela parodo Willkie kalbanti ant platformes.

KUR IR KADA 
REGISTRUOTIS

' Praeita sanvaite Pennsylva- 
[nijos gubernatorius James tu-j 
(rojo posėdi'su unijos virszinin-1 
kais, ir operaitoreis angliniu kaj 

: (sykiu. Buvo apsvarstytas szia- 
(dieninis padėjimas angliniu 
jbuĮtlegeriu ir kaip juos sulaiky
ti nuo kasimo anglių ant kom- 
panijos žemes ir apsaugoti juos 
nuo tojo pavojingo darbo nes 
.kas meta tose skylėse žūna 
(apie du szimtai žmonių.

Rinkimai prezidento jau ar
tinasi. Visos tautos imasi spar- 
cziai prie politikos iszrinkti sa
vo kandidata ir parodyti poli
tikieriams savo galylbe.

Bet politika — tai ne klijai 
o Lietuviai yra netikia politi
kieriai.

Vietoje mokytis politikos tai 
joje tik braidžiojame.

Todėl iszmintingesneis 
mus politikoje yra Žydai.

Apie Žydus tik tada girdime 
kada aplaiko darba arba buna 
iszrinkti ant kokio urėdo.

Žydai neturi (tiek balsu kiek 
nekurie svetimžemiai bet turi 
daugiau doleriu ir iszminties 
politikoje.

O gal apveizda ir mums ka
da atsiims politikiszka Maižie- 
sziu kuris iszves Lietuvius isz 
politikiszkos nelaisvės bet lyg 
sziai dienai duosime del parti
jų ir kandidaftams savo balsus 
o jie už tai mums neduos nieko 
tik prižadėjimus arba koki ma
ža apgraužta kauleli. — Taip, 
prižadėjimai yra tik del kvai
liu kurie isz to džiaugiasi. O 
kodėl? Todėl kad tarp mus nė
ra vienybes tik didelis užvyde- 
jimas vieni kitiems.

Svarbu kiekvienam ateiviui 
Jung. Valstijose suprasti jo 
teises sykiu su pareigomis kas- 
lin'k ateiviu registravimo.

Instatymas reikalauja jog 
kiekvienas ateivis privalo re
gistrudtis tarpe- Rugp. 27 d. ir 
Gruodžio 26 d., bet per laika, 
tarpe tu dienu, jis gali regis
truotis kada jis pats nutaria ta 
daryti. Nei jo darbdavys, nei 
vietinis paszto virszininkas, 
nei kas kitas, turi teise pasaky
ti ateiviu kad jis turi registruo
tis kokiu nors paskirtu laiku. 
In keturis menesius, instatymo 
nustatytus, ateivis gali pasi
rinkti jam patogiausia laika.

Daug ateiviu norės kuo-anks- 
cziausia registruotis, kad apsi- 
veikus su tuom reikalu. Jeigu 
ateivis tik abejoja apie jo sto
vi, ar jam rupi koks klausymas 
ar kaip registravimas ji lieczia, 
asz norecziau pa ta u: i tokiam 
ateiviui pasitarti su atsakomu 
patarėju, priesz užsiregistruo
jant. Tegul jis ima kiek tik lai
ko jam reikalinga gauti atsa
koma patarimu. Gal kaip nors 
galima iszriszti jo problema. 
Gal but priesz patt Gruodžio 26 
d. nauji iszriszimai pasirodys.

Atsakomas patarimas ne- 
reiszkia brangu paturima. Yra 
daug atsakomu geroves orga
nizacijų ir kitu instaigu, ku
rios maloniai suteiks ateiviui 
pagelba szitame reikale, už ku
ria pagelba ateiviui nereikes 
mokėti jokiu pinigu. Gaila, kad 
dabar, daug žmonių savo tiks
lams vartoja alteiviu registra
vimą, jie tik apgaudinėja ir 
isznaudoja ateivius. Ateivis, 
kuris tik reikalauja pagelbos 
.turi kreiptis prie asmens kuris 
yra tikrai teisingas ir atsako
mas.

Kiekvienas ateivis turi teise

Užsiregistruodamas, ateivis 
privalo atsakyti tik 15 klausy
mu registracijos blankoj. Jeigu 
jis juos teisingai neatsako ir ko 
nepilniausia, jis gali būti sun
kiai nubaudžiamas. Pasato vir- 
szininkąs neturi jokios teises 
klausti kokiu nors kitu klausy
mu, jis negali egzaminuoti atei
vi ir ne jo vieta stengti surasti 
ar ateivis teisybe kalba ar ne. 
Kai registracijos blankos bus 
pasiunsitos in Washingtona ten 
uredninkai turės teise patikrin
ti ar ateivis teisingai iszpildė 
klausymus.
—Common Council for Amer. Unity

PAMALDI JONIENE

Rieszutinis Pienas

J^EPERSENEI dar buvo tieji 
laikai kada Lietuvoje griau 

de perkūnai ir patranku aidai, 
dege iszttisi kaimai o žmones 
bego vis tolyn in rytus nuo ka- 
ro'baisenybiu.

Tuo laiku gyveno Trapisz- 
kiu kaime prie miszkelio pa
maldi naszie Joniene. Vargin
gai ji gyveno. Iszsikasusi žeme- 
je grintele, vos langai jos buvo 
augszcziau žemes, stogą apden
gė eglių ilgomis szakemis ir 
taip vargo ji ten nuo pat karo 
pradžios. Prie saves turėjo 
dukteri ir pora paaugusiu arni
kų. Duktes vyras iszojo karau 
ir vien įtik Dievas žino ar jis 
kada sugrysz ar ne.

Sztai pasigirdo Trapiszkiu 
api'ėlinkeje neramus garsai. 
Isz vakaru szono žmones su vi
su savo turtu bego. Baime ap
ėmė ir Trapiszkieczius. Kas 
gyvas gėdbejosi arba artimame 
miszke, arba 'bego baimes ve
jamas toliau in Lietuvos gilu
ma.

tai Tavęs maldaujame per mu- gabenasi savo szeimynas ii ma- 
su Vieszlpatie Jezu Krislu, Ku- no insitaisyti Lietuvos daibi- 
ris su Tavimi ir Szventaja Dva-

i šia gyveni ir karaliauji Dievas 
I per amžius, Amen.”
| — Vai'kueziai, — atsiliepe 
Joniene in anukus: — ar jus ži-

I note Ikad Dievas musu maldos
I gali iszklausyti jeigu lik mes turėjo persikelti in Vilnių, 
su pasitikėjimu jo maldausime Valstybes administracijai tuo 

[apsaugoti mus nuo prieszu?
— Taip, moeziute. Bet mums 

neisz, 
praszyti.

— Taip, vaikeliai. I’raszyki- 
me tik Jo kad mus apgintu nuo 
ii'b-imes. Girdėjau kad jau

i prieszai apėmė musu sodžiaus 
dali. Iki vakarui gali tikrai ir vene. 
pas mus Imti.

Suklaupia visi namiszkiai 
nuoszirdžiai maldavo Dievo 
apsaugoti juos nuo prieszu ir 
nuo nelaimiu. O pakilęs lauke 
vejas pradėjo savo graudžia 
daina austi, besisukinėdamas 
didelio misziko medžiu tarpuo
se. Sutemo visiszkai. Atėjo ne
rami, szalta, audringa -naktis. 
Butu vargas buvęs jeigu butu 
apeja prieszai ta menka bet 
szilta Jonienės guisztele. Iszau- 
szo rytas. Saulutes rausvi spin
duliai palytėjo įsuszalusi misz- 
ka ir greitai atsimusze nuo me
džiu in 'bakūžėlės langa paža
dino jo visus gyventojus prie 
szviesios dieneles.

■—- Mocziuite, žiūrėk, žiūrėk!
— szauke vienas arnikų:— Die
vulis mus galingu muru apsu-- 
po. Ir niekas pas mus neatėjo.
— Taip, sūneli. Dievulis palie
pė vėjui suneszti pusnyną, už
versti iki pat kreigo muisu ba
kūže ir prieszai jos neberado. 
O kuomet jus dar miegojote, 
jau asz buvau kaime ir sužino
jau kad prieszai iiszejo toliau. 
Garbinkime, vailkucziąi, Dieva 
ir jam dėkokime nes Jis mus 
apsaugojo nuo szalczio ir nuo 
mirties miszke.

Daug nereikejo anuku ragin
ti : Jie pamate patys kaip gera 
yra pasitikėti Dievo Apveizda 
ir jai pasivesti.

tai Tavęs maldaujame per mu-

ninku pastatytuose namuose.
Lietuvos užgyventojai ir Pa

leckio vyriausybe isvyjo isz 
Karino. Karininkai pareiszke, 
kad jiems yra reikalingi vals
tybiniai namai, todėl Paleckis

Meile yra tai valgis: prastas 
ir skanus isz jaunu dienu; svei-į 
kas ir sudrutinantis paaugu
siam amžiuje o ant senatvės žy
dintis bet jau nesutriovantis..;

Septyniolikos menesiu am
žiaus Karolina Russell, isz 
Miami, Floridos, maitinasi 
pienu isz koknutso rieszuto 
ant kurio motina uždėjo pap- 
ski ir mergaite traukia pie
ną kaip isz bonkutes.

JUOKAI

TURĖJO PRIEŽASTĮ 
GAILĖTIS.

— Del ko p,ąija Magutc ne- 
szioje vis gailės szlebes ?

—' Ba yra gailestis paskui
vyra.

registrudtis netik kada jam pa- rojo.

— Katu sakai? Juk ji ne
buvo vedus ir neturėjo vyra.

— Tai-gi, už tai, kad netinr

Vien tik Joniene nenusiminė. 
Tiesa ji kiek neprigirdo ir ne 
taip (baisu atrodė anuotu 
trenksmai kaip (kitiems žmo- 
nierns 'bet Joniene dar ir todėl 
.buvo rami kad ji buvo pamal
di mciteriszke.

[Užėjo Žiemos szalcziai. Snie
gas braszkino medžiu szafcas 
ir aplinkines tvoras. O prieszas 
vis slinko artyn ir artyn. Bet 
kur bėgti. Visur szalta, sniego 
buvo daug. Net tikrai nei neži
nia in kuri szona bėgti kad 
prieszu nesutikus.

Visiszkai atsidavusi ant Die
vo Apveizdos, Joniene dažnai 
kalbėdavo ražaneziu ir įsavo 
anukus ragindavo prie maldos. 
Pasiėmė ji karta savo maldų 
knyga ir pradėjo skaityt invai- 
riausias maldas.

sudaroma labai daug nepatogu
mu, nes Vilniuje nieko nėra in- 

iszpuol-a nuo Dievo stebuklu' rengta, nėra susisiekimo, nėra 
tinkamu bustu. Bet ar užgy- 
ventojams rupi Lietuvos reika
lai, jie žiuri savo patogumu. 
Jeigu jiems butu Tupėjus Lie
tuviu gerove, jos'butu neu’žgy- 

Turima žinių, kad Gal
vanauskas, buvęs Paleckio val
džios ministeris jau pajėgė pa
sprukti in užsieni. Ne dyvas, 
neis gandai ėjo, jog Komunistai 
Galvanauska prievarta pasky
rė ministeriu, kad Lietuvos va
liuta taip greitai nenusmuktu. 
Netrukus iszgirsime ir apie ki
tu ministeriu nelaiminga liki
mą, nes jiems vargu pasiseks 
pasprukti, kaip pasiseko Gal
vanauskui. Jie padėjo Rusams 
užgyventi Lietuva. 
užgyveni o jams jie 
gi.

Lietuvos žmones 
grasi nusikratyti litais, nes nu- 
jauezia, kad Lietuviszki pini
gai greitai bus panaikinti. 
Kas tik turi kiek litu, kiekvie
nas nori iszkeisti juos in dole
rinis. Todėl doleriu preke Lie
tuvoje dabar neapisakomai pa
kilusi. Už viena doleri moka
ma po iszimta litu. Lietuvoje 
dabar atsirado daug popieriniu 
rubliu, kuriu atsivožė Raudo
noji kariuomene. Bolszeviku 
rubliai esą visai bevereziai. 
Nežiūrint, kad Lietuviszkas. li
tas dabar susmilko, už litą esą 
mokama 6 Bolszevikiszki rub
liai. Už Amerikos doleri siūlo
ma 600 rubliu. Szitoks pinigu 
susmukimas kraszto gyvento
jams rerszkia ubagyste. Ūki
ninkas, kuris menesi aftgal par
davė savo produktus ir gavo Li
tais paprasta preke, dabar pa
sijais nieko nebeturis. Ūkinin
ko darbininkas, kuris iszdirbes 
metus gaus litais ankseziau su
lygta alga, negales nusipirkti 
nei kepures. Žodžiu sakant, 
bankrutas visiems! Tai ve'ko- 
kia laime Lietuvos žmonėms 
a tnesze Bolszevilkai! ,

ISZ LIETUVOS
LIŪDNOS ŽINIOS

ISZ LIETUVOS

MINISTERIS GALVANAUS
KAS PABĖGO — ŽMONYS 
DAUG KENCZIA — BĖGTU 
VISI LIETUVOS GYVENTO

JAI KAD GALĖTU.

Daugiau 
nereikalin-

tenai sten-

’, Už vėlai!
(Sziadien, kur tik žmogus ap

sisuka tarp žmonių, gali isz- 
girsti rugojimus kad Demokra- 
itiszki sklypai pasivėlino su visį 
kuom — (todėl sziadien juos 
patiko nelaime — kad nebuvo 
pasirengia in laika. .
Į Yra tai gryna teisybe.

Bet kas dedasi czionais mu-

BLOGAS REGĖJIMAS.
Stepas, kuris turi labai bloga 

regėjimą, kalba in Petra:—Ko
kios ten bjaurybes važinėja tam. 
automobiliuje ?!...

Petras:—Tai mano pati.
Stepas:—Labai susimaiszi'as 

kad padare klaida kalba:—Bet 
asz kalb’u apie 'ta kita ragana, 
kuri sėdi szale jos.

Petras1:—O toji! Tai mano 
duktė.

Raudoni užgyventojai savo 
letena skverbia in visas gyven
imo sritis ir visur inveda savo 
kontrole. Radijas kontroliuo
jamas Maskvos paskirtu komi
saru, Komunistams nepalanki 
spauda uždaryta, investa griož- 
cziausia laisz'ku cenzūra: ir di
deles Raudonos kariuomenes 
jėgos saugo Lietuvos sienas. 
Isz Lietuvoj gaunamos tiktai 
tos žinias, kurias Maskvos pas
kirti komisarai skaito tirika- 

užsieni.' 
al si u n 1c 
kareivų. *

— Amerikoniszki fabrikan
tai kas minuta padirba po 
1,360 aliniu bonkraeziu.

Anūkai ne tiek kad mėgo 
melstis, jos klausė, tik kad bu
vo jiems ramiau prie savo mc,- 
cziutes kuri nei karo, nei jo 
baisenybių nebijojo.

Bet sztai ju moeziute per
skaitė viena malda. Ji skambė
jo kaip tai nepaprastai. Joje 
buvo praszoma, rodos, negali
mu daigiu.

‘ ‘ Visagal'ingiausis Vieszpatie 
Dieve,” — 'skambėjo maldos 
žodžiai, — “Tu galingas esi 
pastatyti galinga mūra ir ap
saugoti musu nameli nuo prie
szu užpuolimo. Vieszpatie, tei
keis tai padaryti, mes to karsz-

tinka bet kur nori. Jis gali re-j --------
gistruotis bet kuriame pirmos PARAPINĖJE MOKYKLOJE

parąpįji-
L J nėję mokykloje klausė:—Pasa- 

j kyk man Varguti, kaip dalinasi 
i doleris ant mažesniu daliu?

Mokynis:—Nežinau.
Vienuole: — Kaip tai, neži

nai? Kaip tavo tėvas parnesza 
pede ir permaino doleri ant. 
smulkiu ir dalina jums...

Mokynis:—Kad levas visai 
(nedalina ba mama atima nuo 
jo viską, kaip tik parnesza!

ar antros kliasos paszte ar ki-į vienuole tūloje 
toj paskirtoj vietoj. Paprastai1, - - -
ateivis ras kad jam patogiau 
registruotis prie savo paszto. 
Bet tai nėr priverstinu dalyku, 
jis pats apie tai gali sprensti. 
Nei darbdavys, nei paszto vir
szininkas, nei kas kitas, turi 
teise praszyti ateivio regis
truotis vietoje kur jis dirba ar
ba kur kitur. Ateivis gali pasi- 

‘ rinkti bet kuri isz 7,000 paszto 
minksztu gėrimu [Soft Drinks] ofisu Jung. Valstijose kurie 
kad fabrikai dirba kas minuta 1 yra autorizuoti registruot altei- 
po 30,000 bonkucZiu kas diena, vius.

moms iszleisti in 
Maskva in Lietuva 
250,000 tukstaneziu

Kas Minuta

— Amerike siunezia in 
tus sklypus falszyvu dantų už 
tris dolerius kas minuta.

— Amerike dirbasi tiek

ki-

Skaitykite “Saule”

Savo kariuomenei jie rekviza-1 
vo paežius geriausius visu 
miesteliu namus. Namu gy-, 
ventojus ir savininkus sugrudo 
in priemiescziius. Kėlias szei- ■ 
mynas verezia gyventi viena
me name. Naujai pastatyti na- ( 
mai užgyventos kariuomenes, 
karininkams taip patiko, kad 
jie i'szrasze isz Rusijos kelioli-! 

ka iszimtu szeimynu. Raudo
nosios kariuomenes karininkai

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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-



s ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Daraktorkos Sziadien Turi Skausmą Galvos

po szimits velniu!
— Duktė mano gali tai pasa

kyti, jog teisybe sakau nes ji 
ir ta viską girdėjo.

— Duktė tavo? Ha, ha, ha! 
Tai meilus diegas... verta jai 
tikėt! ha, ha, ha!

Sturmas net drebėjo nuo juo
ko, ant galo atsisuko kad eiftie 
tolyn. Atsisuko vakarykszti at
sitikimai ir net pats susisarma- 
tino ir susimaisze. Vienok tuo- 
jaus susigriebė, vėla atsisuko 
in seni ir tarė:

— Asz tau sakau jog esi se
nas ir netikės in darba tai ne
reikalaujame dyka-duoniu ir 
dovanai pinigus nemetysime, 
ant kito menesio liksi nuo dar
bo atstatytas.

Galva užvertė augsztyn ir 
nuėjo mislydamas sau:

— Jau vienam užmokėjau, 
tegul savo dukrelei už tai pade 
kavoja. — Jeigu man butu 
prielanki, tai butu kas kiltas.

Senas Kurpas stovėjo kaip 
nudiegtas o Sturmas džiaugėsi 
jog gavo inkast biedna žmogų.

Džiaugdamasis pats isz sa
ves nusivilko net in biurą di
rekcijos1.

— Jeigu man pasiseks tai ir 
tam kitam snargliui parodysiu 
ka galiu ir iszmokinsiu proto.

— Ar yra 'biure ponas direk
torius? — paklausė tarno ąto- 
vinezio prie duriu.

— Yra, klausė jis apie poną.
— O tai gerai, labai gerai...
Skubei nusidavė Sturmas in 

biurą direktoriaus. Pasilenkęs, 
laikydamas kepure rankoje, 
vosdryso ant direktoriaus akis 
pakelt. Yra tai būdas niekszu 
jog priesz žmonis pasirodo di
džiai galingais o priesz perde- 
tinius kaip szunelei ant pilvo 
szliau’žia.

— Gerai kad ponas Šturmas 
atėjai. Asz norėjau žinot ar ne
būtu galima darba paskubint? 
Dabar kai žiema artinasi, daug 
yra užkalbinimu ant anglies ir 
nežinau ar galėsime spėt isz- 
dirbt.

— Kiek bus mano pajiegoje 
tai padarysiu, — atsake Stur
mas, nuduodamas nužemintu 
tarnu, — tiktai nežinau ar pa
siseks...

— Ka tokio?
— Abejoju vienok, ar duosis, 

pone, pasiskubint nes dabar 
pripuola dvi szventes Kaitali- 
kines o tikrai pasakius, pusant
ros.

— Visu Szvente ir Užduszi- 
ne diena.

— Ar tose dienose Katalikai 
nedirba?

— Visu Szventu dienoje su
vis nedirba o Užduszineje die
noje nuo piet pradeda dirbt.

— Tai suvis ne kas, — tarė 
direktorius, kuris būdamas 
Evangeliku nežinojo Kataliki- 
niu papratimu.

— Ar negalėtu Katalikai 
nors Užduszines dienoje dirbti 
nuo ryto o už tai gautu užmo
kėt.

— Tai negalima.
— Asz nenorecziau prie dar

bo versti — kalbėjo direkto
rius, — bet kaip tamstai žino
ma, locnininkas kasyklos, po
nas W., vėlina sau idant tikeji- 
miszkos pa’žiuros darbininku

•Sturmas grūmodamas ant ei- 
nancziu su kumszczia, paszau- 
ike:

— Palaukite, asz jums atliep
siu pyragus už ta nužeminimą 
manes! Gailesites to, bet bus 
po laik!

— Tai ve! tai ve! — szauke 
isz visu szaliu ant Sturmaus, 
kuris neturėdamas ant ko isz- 
vert piktumą, jeszkojo tarp 
svecziu kita žmogų ar gal pa
matys viena isz savo darbinin
ku bet ne vieno ne užtiko, visi 
buvo svetimi; nuėjo tada to
liau ir užsiėmė su lygiais sau, 
gerymu.

Eidamos moteres namo ver
kė o ir Barborele, nors buvo 
linksmaus budo, szluostesi asz- 
aras su žiursteliu.

— Jis dabar rūstybe dege,— 
kalbėjo nuolatos sena motina 
-su didele nerimasezia, — pa
matysi, kaip tave ir Barboreles 
tęva nuo darbo pavarys.

— Tai pažiūrėsime kas turės 
teisybe, — atsake Pranas bū
damas tvirtu saves. — Kaip 
pareis reikalas tai asz pajesz- 
kosiu teisybes.

Moteres biski susiramino 
tuom.

— Tu mislini, Franu'k, jog 
tau biednam teisybe pripažins, 
— tarė motina.

— Nesirūpink motinėlė, Die
vas yra teisingas.

Norints tieji žodžiai biskuti 
suramino moteres, vienok da 
vis verkszleno.

III.
— Ei! Kurpas! — suriko ant 

rytojaus Šturmas ant tėvo Bar
boreles, kuris dėjo anglis in 
vežimą — tu ’kožna diena dar
be apsileidi. Jau nuo keliu mi
liutu žiurau in tave ir nieko ge
ro nepadarei, kruti kaip muse 
smaloje.

Senelis, kuriam jau vakar 
duktė apie viską apsakė, su
drėbėjo negalėdamas sugriebt 
žodžiu ant atsakymo: dirstelė
jo tiktai persigandęs ant per- 
detinio.

— Ko taip akis iszvertei? — 
paszauke vela Sturmas — nie
ko nedirbi, dykai pinigus imi!

— Perpraszau poną, — pra
kalbėjo ant galo senelis, — dir
bu, kiek tik turiu pajiegu. Po
nas matai jog ne valandėlės ne- 
gaiszinu; ne nuo sziadien ne 
nuo vakar kasykloje dirbu bet 
jau nuo keliu metu o vis ponas 
buvai užganadintas isz mano 
darbo.

— Neiszsisukinek seni, ap
tingai ir stojeisi nerangus.

Vangszui aszaros stojo akyse, 
prijautė jog artinasi baisybe, 
jau rodos matėsi be kąsnio duo
nos, be darbo, — ka galėjo pra
dėt senatvei? Gal pareis uba
gaut... Ciela 'baisi ateitis stojo 
jam akyse. Kad tai butu pats 
vienas, tai tiek to, bet turėjo 
paezia ir dukteri — Barborele. 
Pastanavijo pasikalbėt su 
Šturmu:

Da tik užvakar ponas mane 
gyrei ir prižadėjai man duoti 
geresni darba ir didesne mo
kesti, ar jau ponelis apie tai už- 
mirszai.

— Ka? ar asz tau seni priža
dėjau pakelt mokesti ir duoti 
geresni darba?! Ne zaunytum

buitu'guodeijamds ir kad šzven-j ■— Turėsi ant tojo noro su
les neuždraus! jiems szvenst.1 tikt.
Juk tamista pats esi Kataliku1 Apsisuko ant kulnies ir szvil- 
ir privalai žinot ar per Uždu- paudamas nuėjo sau.

* * *
Nulindo Kurpasas ir Kudz

ma. Senas Kurpas dūsavo ant 
savo gyvenimo, paezios ir duk- 

1 terš. Ar tai galima idant po 
tiek metu diitbimo, turėtu eiti 
ubagaut? Biedna Barborele vi
sa kalte dėjo ant saves, neturė
jo ne valandėlės ramios ir kal
bėjo sau:

— Jeigu ne asz tai nebutu 
darbe kas atsitikia; asz esmių 
visame kalta.

Franas Kudzma negalėjo sau 
isz galvos iszmuszlt jog turės 
dirbti per Užduszine priesz 
piet.

— Tai niekad to nebuvo — 
kalbėjo in motina — ir netikiu 
idant direktorius iszduotu toki 
paliepima. O. kad ir darbo ne
teksiu, neisiu dirbti per Uždu- 
szine. Po teisybei sziadien sun
ku yra gauki darba ’bet Dievas 
padės.

— O ant galo, — ramino jis 
motina, — paklausiu pats dit 
rektoriaus arba paraszysiu pas 
pati poną nes tai tik, rodosi 
man, yra iszmislas Sturmaus.

Nuliūdimas atsimuszinejp 
ant visu veidu, motina ir Dar
bo rele verke; senas Kurpas su 
galva lingavo nuliūdęs ir nieko 
nekalbėjo, tiktai Franas rami- 
no jog tai bus gerai.

nu-

szįne diena galima dirbt ar ne?,
— 'Su manim vis tiek — at-’ 

sake Sturmas nusiszypsojas 
szetoniszkai, sužinodamas ran-l 
koje kepure ir nuduodamas su-; 
simaiszes. Turime vienok tokiu 
žmonių kurie pasirengia mai-Į 
szaiti padaryt.

— Ar isz anglekasiu yra to
kiu?

— Na taip, ypatingai vienas, 
kuris -savo intekme iszveria ant 
savo draugu o priek tam 
duoda szventas.

— O kaip jis vadinasi?
— Franas Kudzma.
— Tai tamista mislini jog ta

sai Franas Kudzma gali ir ki
tus darbininkus Užduszineje 
dienoje sulaikyt nuo darbo?

— Asz tame esmių tvintų.
— Tai tokiu spasabu tasai 

Kudzma yra maisztininku.
Šturmas nusiszypsojo.
— Jis ne yra jokiu maiszti

ninku, to negaliu sakytie, jis 
po teisybei niekados nemaiszo 
bet yra virszininku Lenkiszkos 
drauguves ir i'szverineja dide
le intekme tarp Kataliku ang
lekasiu ; ka nori, (tai padaro.

Direktoris patrynė delnu 
kakta, rodos jeszko misliu o po 
valandėlei atsiliepe:

— Ar negalima butu su tuom 
Kudzma pakalbėt ir prikalbint 
in darba Užduszineje dienoje?

— Asz netikiu.
— Tai turi savyje ožius.
Šturmas tiktai pajudino pe- 

ežiais.
— Tai norint galėtum Itamis- 

ta del jo pasakytie apie mano 
norą, — bet ne versk!

— Su didžiausiu noru ponas 
direktoriau.

— Padarykie tamista kaip 
bus galima.

Sturmas atsikvėpė užgana
dintas, akyse jo rodos velnisz- 
ka piktybe žibėjo, pasilenkė 
lyg žemei ir iszejo.

Stovintis karnas prie duriu, 
matydamas linksma veidą 
Šturmo, pamislino sau. — Tu
rėjo ka gero iszirst nes da taip 
linksmaus nebuvau mates.

Sturmas tuojaus nusidavė in 
kasykla o netrukus jau stovėjo 
priesz Frana; per ilga valanda 
žodžio neisztare, tiktai nuola
tos mieravo ji su akimis nuo 
galvos lyg kojų.

Kudzma sau dirbo ir nepaisė 
ant jo.

— Turibut gerai su savo mer
gina vakar pasibovijai? — pra
dėjo szandyt.

— Kodėl ne drauguveje su 
motina ir mylima, tai ir meile 
zobova.

— Da tu vis esi sziauszus; 
asz mistinu jog isz manes ei
nant namo szandinote, ka?

— O ne! Isz to atsitikimo 
mums buvo ne ant duszios.

— Da bus niekiau... sulauk
site kito ko.

Franas tylėjo.
— Tuom laik asz ežia atne-X1. 

sziau norą direktoriaus jog 
dienoje Užduszineje ne szven- 
sime, turėsite dirbt, taip kaip 
ir kožna szokia diena.

Mat Šturmas pamelavo.

Visus ramino Dražaila, kal
bėdamas : — Daug jau asz savo 
gyvenime maeziau o beit isz 
Dievo malones gyvenu. Kens- 
kite visi kantrei daleidima Die
vo: — tai viskas persimainys: 
Dievas surūpina, Dievas sura
mina. Man taip rodosi jog taip 
turi būti, teisingyste bus atly
ginta bet reikia ja nupelnyt, 
reikia kantrei nukenitet nes ki
taip nebutu nuopelno.

IV.

Praėjo kelios dienos, atmai
na jokia neužėjo. Šturmas ne 
ka apsimalszino ir nenorėjo su 
tuom užsiduot ir parodyt jog 
ka pikto mislina. Tame Uždu
szine diena artinasi.

Po teisybei susiprato Franas 
su savo draugais Katalikais ir 
visi sutarė priesz piet Užduszi
neje dienoje in darba ne eiti; 
apart to Franas turėjo pareng
ta raszta pas direktorių ir loc- 
nininka kasyklų; beit nežinojo 
ant tikro ar užsilaikys prie 
daigto. Labiausia gailėjosi mo
tinos kuri tiek turėjo rupeslties 
ant savo senatvės. Su pilna gal
va misliu ėjo Franas dienoje 
priesz Visu Szvente in darba.

Jau prie pat szafto pajuto 
smarve sunkaus oro, jog net 
sunku buvo kvėpuot. Ant to 
nepaisė nes tokis pokas isz ka
syklų iszeiltinejo.

Insileido po žeme ir ėjo iri 
savo vieta, ežia kas kart dides
nis kvapas sunkaus oro in nosį 
musza jog net kvapa troszkina. 
Vienok ėmėsi smaigei prie dar
bo. Gal butu ir ilgiaus diribia 
kad ne baisus krokimas butu 
atsiliepiąs įgerkleje Dražailos 
kuris stūmė vagonėli su angli
mis. (Toliaus bus.

Mokyklos po visa Amerika atsidaro szia sanvaite bet 
daraktorkos turės nemaža skausmą gaivu isz priežasties 
permainos geografijos isz priežasties Europines kares ir 
Hitlerio užriebima daug sklypeliu, todėl ir geografija li
kos ženklyvai permainyta. Daraktorkos turės nemažai 
ergelio iszdetineti geografij os mokslą del vaiku. Publiki- 
nes mokyklos atsidarys 4 Rugsejo-Sept. o Parapines 3 Rug.

Badai Filadelfijoj tas buvo, 
Vienas sportelis in šlaistąs 

pakliuvo,
Tai vis niekas, 

Nereikejo glamonėtis, 
Tiktai tvirtai sau laikytis, 
Matai vaikine, tau kaulus 

aptaise, 
Žandus gerai apszvaiste, 
Sziadien broliuk steni, 

Dirbti negali, 
Sztriuopa užmokėjai, 
Ir da lakupe sėdėjai, 

Mat, asz tau prūnysiu,
Ir pamokysiu, 
“Ne rusz,”

Ba danltis tau iszmusz, 
Jeigu smarkus katinas tai 

uodega nukerta, , 
O gudram gaidžiui sparnus 

pakerpa.
* * *

Luzernes paviete, 
Gana didokam mieste, 

Yra pusėtinas skaitlis 
Lietuviu, 

O ir visokiu kaimu.
Ten yra senyvu jaunikiu, 

Pasigerusiu sztikiu,
Kiek jie uždirba, 

Tai ant girtavimo pradirba, 
'Tai jau žinoma su tais, 

Bet didelis vargas su kitais, 
kiltais, 

Yra sztamas kuris baisei 
girtuokliauja, 

Mandrybes pilni o karu’ko ne- 
prilioduoja,

Vos kojas pavelka, 
O kas vakaras szbkt nusivelka, 

Pasmelia kaip sliekai, 
O biedni nebagai vaikai, 

Vos tik kiški Angliszkai moka, 
Na ir taip augsztai szoka, 

Kad neturėtu verszio smegenų, 
Tai nesiskirtu nuo Lietuviu.

* * *

Dėjosi tai Nedėlios diena, 
Ir tai szventa diena, 

Isz miesto pulkas nultrepleno, 

Rodos juos nelaime nugabeno. 
Viskas 'butu buvę gerai, 

Kad tai nebutu naręunai, 
Vienas pulkas su kitu susitiko, 

Na ir kare atsitiko, 
O kad nebutu pasigeria, 

Nebutu musztyne pradeja, 
Kuolai, akmens ir revolveriai, 

Ir da kitoki innagei, 
Muszesi kaip Vo'kiecziai su 

Anglikais,
O svietas bego būriais, 

Vienai moterei su kūdikiu, 
Su szuviu vos neiszdegino 

akiu,
O vienas mulkius, 

Gavo kulka in žandus. 
Tikra velniava darėsi, 

Vienas ant kito vis varėsi, 
Ir moterėles dalybas eme, 

Ba vienai su lazda per peczius 
seme, 

Vienam galva taip surepetejo, 
Net keli daktarai susiuvinejo, 

Plaukus nuo galvos skųst 
nereikejo, 

Skūra su plaukais nuėjo, 
Kūnas buvo suszaudytas, 
Kaip rodos isz to neiszliks,

Ir ta svietą paliks, 
O vienas žmogelis, 
Keliu vaiku tėvelis, 
In pilvą szuvi gavo, 

Ba ir tarp kitu kariavo. 
Palicmonai paredka padare, 

Daug in koza uždare, 
Kiti pabėgo in kitur, 

Dabar malszei sėdėti tur.

JUOKAI
VIENATINE JO RAMYBE.

Kunigas ateina pas .senuką, 
kurio motere nesenei mirė. Ant 
stalo 'Stovi puse butelio ariel
kos.

—■ Ar tai tavo vienatinis 
suraminimas ir ramybe?!... 
užklausė kunigas isusipiktines.

—■ Ne, dvasiszkas teveli, 
turiu da du butelius skiepe.

TURĖJO TEISYBIA.
Advokatas kuris pralaimėjo 

teismą, atsakineje artt užme'ti- 
nejimo mužiko:—Ka tu ežia su 
manim ginezini, asz mokinausi 
net dviejuo-sia uhiversi'tetuo- 
sia.-

Mužikas:—Asz turėjau ver- 
sziuka, ka taipgi žindė dvi kar
ves ’bet nieko gero isz jo ne
užaugo, kaip tiktai prastas 
jautis!...,

Svarbus Praneszimas 
In Musu Skaitytojus

Kanadoje!
1 Aplaikeme 'žinia nuo paczto, 
kad visi laikraszezei ezionais 
Amerike turi mokėti Kariszka 
Padotka arba kaip tai vadina
ma “Canadian War Tax,” ku
rie siuntinėje laikraszczius in 
Kanada, ant ko reikia tam tik
ros markes.

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

Todėl, meldžeme Kanados 
įkaity toju, kuriu laikas da ne
pasibaigė prisiunstį da 50c., 
prie metines prenumeratos o 25 
centus prie puses metu prenu
meratos del kariszkos padotkos 
markes.

“Saules” Iszdavysta.

Adresus Gyveninio
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

‘ ‘SAULE ’ ’
MAHANOY CITY, PA.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo
automobilius del laidotuvių, Krik- I 
Vestuvių ir kitokiams reikalams.

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

J®=A - B - CELA=^J * s

I arba pradžia |
: SKAITYMO 1* ¥
* ...ir... *
| RASZYMO Bi — $
:64 pus., Did. 5x7col.| 
| Tiktai, 10c. |
i “SAULE” 5
* MAHANOY CITY, PA. *
*******************-M<*****

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



Žinios Vietines Isz Visu Szaliu KA GIRDĖJO

1S IBM ” MAHANOY CIT?, PA._______________________________

105 ŽMONES ISZ Nauja Gvardija Amerikoj. Kuri Rūpinsis Sužeistaiseis

—- Rugsėjis — September
— Gerai žinomas mieste 

buvusis burmistras William 
Llewellyn, 728 E. Centre uly., 
mirė praeita Ketverga Ashlan- 
do ligonbuteje, turėdamas 65 
metus. Paliko paczia ir kelis 
vaikus. Buvo jis burmistru 
miesto 1930 mete.

— Apie 1,800 studentu su
grysz prie mokslo ateinanezia 
sanvaite, mieste o in Mahanoy 
Township publikines sugrysz 
1,500. Publikines mokyklos at
sidarys Seredoje.

— Per Labor Day daug 
žmonių iszvažinejo in sveczius 
nes tai buvo trijų dienu szven- 
te. Daugelis iszkeliavo atlan
kyti Svietine Paroda.

— Ponia J. Druliene ir sū
nūs Kazimieras, isz Girardvil- 
les, buvo mieslte su reikalais ir 
prie tos progos atsilankė in re
dakcija “Saules” užkalbinda
ma puikius kalendorius ant 
ateinanczio meto, del savo kos- 
tumeriu. Ponia Druliene yra se
na skaitytoja. Acziu už atsilan- 
Įkyma.

NELABA MOCZEKA
—

KANKINO BAISIAI SIERA- 
TUKUS UŽ KA LIKOS NU
BAUSTA MIRCZIA PER 

PERKŪNĄ.

Girard Manor, Pa. f Subatos 
ryta likos palaidoltas Petras 
Szkarnulis isz namu Juozo 
Hardy pas kuri radosi ant bur- 
do. Palaidotas ant Kalvarijos 
Kalno kapiniu. Velionis paliko 
sesere Viktoria Kvederiene isz 
Shenandorio ir 'broli Joną isz 
[Thennersville arti Brandon
ville. Velionis buvo kareiviu 
Svietineje Kareje. Graborius 
Šneideris laidojo.

SHENANDOAH, PA.

— Miestas sugrysz prie pa
prasto Standard laiko nes dau
guma biznierių ir gyventoju 
geidžia turėti paprasta laika. 
Senoviszkas laikas prasidės 
Panedelyje.

— Emery Geist, 12 metu, 
eidamas per girraite, likos pa
taikintas per kulka iszszauta 
per nežinoma ypata ir paitai- 
kintas in koja. Gydosi ligonbu
teje.

— Didelis trekas atlankė 
miestą apgarsindamas Svieti
ne Paroda New Yorke. Su sa
vim vežasi didele peticija ant 
kurios pasiraszo 'burmistrai vi
su miestu in kuriuos atsilanko.

lUrziceni, Rumunija — Pie
menys apsakinėja apie nepap
rasta atsitikima kokis nesenei 
atsitiko kaimelyje Slanice. Ta
me kaimelyje gyveno malszus 
ir geras kaimietis Vaisia Stata- 
nik, padarydamas arsziausia 
klaida kad apsipacziavo antru 
kartu. Isz pat pradžių moczeka 
baisei neapkentė jo vaiku ir vi- 
sokeis budais juos kankino ir 
marino o daugeli kartu vaikai 
turėjo gulėti szunc būdoje arba 
melsdavo savo kaimynu kad 
jiems duotu nors sausos duo
nos.

Ana diena moczeka iszvare 
mažiulelius in laukus ganyti 
gyvulius. Per visa diena lijo ir 
perkunavo, vaikai pasislėpė po 
dideliu medžiu o gyvulei isz- 
begiojo po laukus.. Apie tai da- 
žinojo moczeka nuo kitu pieme
niu.

Moczeka paszelo isz piktumo. 
Baisei supykus nubėgo in lau-. 
kus, netemindama ant praser- 
gejimo kaimynu kad ne eitu in 
laukus ir nemusztu vaikus nes 
Dievas gali ja už tai nubausti. 
Moczeka nubėgus ir radus vai
kus po medžiu, pradėjo juos 
nemielaszirdingai plakti ir 
keikti.

Tame sudundėjo, perkūnas 
trenke in medi ir visus pagul
dė be žado. Subegia kaimynai 
atgaivino vaikus beit moczeka 
jau buvo negyva. Dabar visi 
žmones po aplinkine kalba kad 
tai tikrai ’buvo bausme Dievo 
už nelaba pasielgimą su siera- 
tukais.

MOTERE
NUŽUDYTA

PASLĖPTA PO TREPAIS.

Media, Pa. — Mrs. Elzbieta 
Gibson, naszle 68 metu am
žiaus, likos nužudyta per koki 
tai iszgama kuris paslėpė jos 
1‘avona po trepais namo netoli 
jos gyvenimo. Motere taja die
na dalyvavo laidotuvėse savo 
pažystamos ir ėjo namo kada 
likos užklupta. Nužudyita bu
vo motina devynių vaiku. Pali- 
cija jeszko iszgamos.

ŽINUTES

Hazleton, Pa. — Lehigh Val
ley kasyklos pradėjo dirbti ge
rai ir 19 kasyklų dabar prista
to angli in Kanada ir Naujos 
Anglijos valstijas.

Tamaqua, Pa. — Naujos ka
syklos kurios bus atidarytos 
czionais priims apie 1,000 žmo
nių prie darbu, kas sumažys 
daug bu'tlegerinius angleka- 
§48.

JOSIOS SVECZIAS BUVO 
MIRUSIS ŽMOGUS.

Rymas, Italija. — Dvasios 
pradėjo lankytis Graikiškoje 
ambasadoje, po mircziai pa
siuntinio Kythera kuria apėmė 
kitas pasiuntinys Thosos, ku
ris nusidavė in narna velionio, 
kad pasirūpint jo palaidojimu, 
palikdamas savo paczia namie.

In koki laika po tam, pati 
Thoso iszgirdo ineinant in jo
sios narna žmogų. Manyda
ma, kad tai josios vyras sugry- 
žo, paszauke: “Ar tai tu?” Bet 
sveczias atsake: “Tai ne tavo 
vyras, tiktai Kythera, kuris a- 
tejo tave atlankyti.”

Kada josios vyras sugryžo, 
rado savo moteria gulinczia a- 
palpusia ant grindų. Kada ja 
atgaivino su pagialba keliu 
daktaru, apsakė apie taji atsi
tikima. Nebaszninkas buvo 
krikszto tėvu ponios Thosos.

KŪDIKIS KURIAME SĖDĖ
JO VELNES.

Lvavas, Lenk. —■ Viena isz 
kaimuocziu, artimam kaimely
je pagimdė dvynukus. Bobute, 
paiteminus kad kūdikis nuola
tos verke nepaprastu balsu, ro
dos staugė nežmoniszku balsu, 
pasakė motinai kad jame turi 
būti kokia pikta dvasia. Moti
na norėjo atsikratyt nuo tokio 
kūdikio ir marino ji 'badu pa
kol kūdikis mirė nuo bado.

“SNAPAS” 
MT. CARMEL, PA.

------------- I
I

Turėdamas svarbu reikalai 
Mount Carmel, Pa., pas tūla 
žmogeli bet nežinodamas jo ad
resą užėjau pas tūla Lietuvisz- 
kaka 'biznierių kuris laiko ten 
karczemele. Užfundinau kelis 
sykius po tam užklausiau ar jis 
pažysta Vinca Krumplaiti?

“Sziur... mes prigulėjome 
prie tos paczios susaides o jis 
buvo ant burdo anam bloke 
kur turėjo koki ten triobeli su 
savo misis tai turėjo iszsimu- 
fyit, turėjo važiuot in korta ir 
užmokėt demecziu už sudaužy
mą kokio tai aramobiliaus ir 
lojerei suede visus jo pinigus.

Pirmiausia jis turėjo džiaba 
ant stryto ant Dobliu Pijai po 
tam buczerszapyj bet to darbo 
nelaikino nes su savo bosu tan
ker faitavosi apie pede, ant ga
lo bosas ji iszkikino, po tam bu
vo perlorium ir anlt galo gavo 
džiaba sztore už klarka. O jes, 
turėjo jis gerus džiabus, tasai 
sanavagonas, draivino aramo- 
bilius, pradėjo pirkinei morge- 
czius, szipkortes ir dare gud 
biznis po tam ji gerai papiksi- 
no.

Po tam gavo džiaba groser- 
sztoryje, ten ant ano kornerio, 
bet ne ilgai 'buvo nes jisai hel- 
pino save isz kesz redžisterio 
tai vela turėjo pasakyt gud bai.

Jisai czionais netoli Irviną 
ant burdo. Vėl, mister, asz ei
siu su jumis ir parodysiu kur 
jisai livina.

Alo Megi, ariop, eik prie ba
ro, asz eisiu su szituom džentel
menu. Alrait! Matai, pas mane 
pentiną auzą o pati sziadien 
vaszina bet dets noting, eisiu 
su (tavim. Godem, Megi, eikie 
už baro, asz sugrysziu rait avei.

Nežinojau ar tai isztikruju 
Lietuvys ar kitokios tautos 
žmogus. Ar-gi nebutu geriau 
naudoti Lietuviszkus žodžius 
bet kur tau, mat jis norėjo pa
sirodyt kad jau senei gyvena 
Amerikoj o kaip vėliaus daži- 
nojau nuo kiltu tai atvažiavo 
tik nesenei priesz kare. Pade- 
kavojau jam už patarnavima ir 
atpiszkinau namo.

Jurs Truli, “Snapas.”

LIETUVOS

ATPLAUKĖ ISZ LIETUVOS 
ANT LAIVO “AMERICAN | 

LEGION”; LIETUVOS UKI-I 
NINKAI PRASZO DIEVO ' 
KAD KAS NORS ISZVY- | 

TU RUSUS.

Brooklyn, N. Y. — Ana diena 
isz Petramo, Suomijos atvyko 
in czionais, Suivien. Valstijos 
kariuomenes transportinis lai
vas S. S. “American Legion” 
su 875 keleiviais, daugiausiai 
Amerikos Piliecziais, užkliuvu
siais invairiose Europos vals
tybėse. Tarp sziu vadinamųjų 
pabėgėliu buvo ir 105 žmones 
isz Lietuvos, dauguma ju grįž
ta in Amerikos Suvien. Valsti
jos Piliecziai.

Viena keleive, kurios pavar- * 
des del svarbiu priežascziu ne
minėsime, szitaip pavaizdavo 
dabartine nauja padėti Lietu
voje: “Dabar visoje Lietuvoje 
vieszpatauja nepaprastas sumi- 
szimas ir nepastovumas. Isz 
jaukios ir ramios Lietuvos stai
ga pasidarė kažkokiu kvaituliu 
apsirgusiu žmonių krasztas.

“Rimti ’žmones slepiasi kiek 
galėdami. Nesirodo ulycziosia. 
Net instaigu valdininkai griže 
namo isz tarnybos užsidaro sa
vo kambariuose ir niekur nesi
rodo. Lietuvos ūkininkai taip 
pat pergyvena dideles krizes 
laikotarpi, nežino ko laukia ir 
ko laukti. Tie žmones, kurie 
niekados nesimeldė, dabar pra- 
szo Dievo, kad kokia nors jėga 
ateitu ir isz Lietuvos iszvytiu 
ta karsztlige apsirgusi Rusa, 
kuris nežino ko nori, nežino ko 
reikia. Dabar Lietuvoje tikrai 
“Juodasis Laikotarpis,” ku
rio daugelis negales pergyven
ti.”

— Kas minuita Amerikoj vie
na dažiuretoja ligoniu atsilan
ko pas ligonius kurie negali 
sau pasamdyt dažiuretoja tik 
už tai .užmoka miestas.

Vos Pradėjo Dirbt, 5 
Likos Užmuszti

Buffalo, Okla. — Vos pradė
jo dirbti deszimts miliutas, ana 
diena kad sztai kilo baisi eks
plozija petroliaus paipos ku
rias uždestinejo Phillips Pet
roleum kompanija. Penki dar
bininkai likos užmuszti ant vie
tos o deszimts baisei apdeginti. 
Liepsna prasiplatino net ant 30 
akeriu po eksplozijai.

“Pavogei Marszkinius
Ateik Pasiimt Ir 

Kelnes!”

Dickson City, Ohio — Kokis 
tai žmogelis, kuriam labai bu
vo reikalingi marszkinei, pasi
ėmė juos isz kuknios, kurie pri
gulėjo prie James Farland. Nu
skriaustas žmogelis apgarsino 
laikrasztyje idant vagis ateitu 
pas ji o jis jam priduos da kel
nes ir kėlės nektaizas. Farland 
sako kad gal vagiui buvo la
biau reikalingi marszkinei ne 
kaip jam nes turėjo kelis o gal 
vagis neturėjo jokiu ir gal ne
turi kelnių.

Chicago, Ill.—Juozas Kalius,
22 metu, baisiai insimylejo in 
savo kaiminka Mare Marose,
23 metu amžiaus, nuo 2845 Cul- 
lerton Avė., kuri priėmė nuo 
jo žiedą ir prižadėjo pasilikti 
amžinai jo. Bet ana diena jie
du susipyko ir Mariute už
rietė savo nosele priesz Juozu
ką. Po kokiam tai laikui Juo
zukas alėjas pas ja susitaikyt, 
paszauke Mariute, o kada toji 
atėjo, pridėjo revolveri prie 
savo pilvo, paleisdamas szuvi 
isz jo ir mirdamas Szv. An
tano ligonbuteje in kėlės mi
liutais vėliaus.

—• Stasys Navickas, nuo 
3225 Lituanica Avė., isz Brid- 
geporto, ’žada ateity imti atsar
gesnis priėmime pakvietimu 
sesti in nepažinstamu automo
bilius. Ana vakara Navickas 
stovėjo ant kampo 22-ros ir 
Halsted ulycziu, belaukdamas 
karuko, jis ketino važiuoti na
mo in Bridgeporta. Prie jo su
stojo automobiliu®, kuriame sė
dėjo du vyrai, vienas paszauke 
ji vardu, ir pakvietė sėstis in 
automobili, tarant, “mes tave 
parveszim namo.” Navickas su 
mielu noru priėmė pasiulyma. 
mielu noru priėmė pasiulyma. 
Sėdus in maszina aipsimete 
prieteliai ji užsmaugė, ir atė
mė $40, jo skrybėlė ir czevery- 
kus, iszstume isz automobi- 
liaus.

+ Antanas Bukentas, 55 
metu, nuo 5610 So. Marshfield 
Ave., likos mirtinai sužeistas, 
laike darbo Armour stockyar- 
duose, nuvežtas in ligonbute 
mirė. Velionis paliko paczia 
Marijona, duktere ir du įsunu.

Jeigu Vokietis užkluptu ant Amerikos, tai szitos moterėles ir merginos, isz Wash- 
ingtono, bus pasirengia tarnauti del savo tėvynės prižiūrėdamos sužeistuosius kareivius 
ir jau dabar pradėjo lavintis tame dinste. Szitos moterėles ir merginos priguli prie Camp 
No. 1 ir save praminė “Žalia Gvardija Amerikoj.” Nares turi žalei-melynas mandie- 
ras kurias ant paveikslo matome.

REIKALINGAS KARPEN-
DERIS ANT PARMOS.

Paraszyk koki medžio d.arba 
gali dirbti, cimentini, cimenti- 
nius bloksus dėti, nauja narna 
statyti ar tik pataisyt. Gausi 
ruimą ir burda ir kiek norėsi 
ant menesio ar ant meto mokes- 
ties, bet ant dienu nesamdau. 
Darbas žiema ir vasara visa- 

- os. Paraszyk aiszkei kur gy
veni, o jai negaletumei atva
žiuot, tai asz galecziaiai atva
žiuot pasimatyt ypatiszkai ant 
pasikalbėjimo. Atsiszaukite 
greit, kad galėtum tuojau® 
dirbt. Atsiszaukite ant adreso: 
ANDREW ABRACZINSKAS,

R.F.D. No. 1, 
Columbia County, Phone 2518

Numidia Exchange.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztilcimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
IGeriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j .ff 
apylinkėje. Bile ko- Of 
kiam laike; diena ar

’•k)'/// naktį. Visada turi pil- W 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio |T

Grabu. Laidoja nu- 5į

milelius pagal naujau- J

šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke į
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miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Drangai Ant Prezidento Ir Vice-Prezidento

Prezidentas Rooseveltas, vienmarszkinis, su jo draugai, 
Henry Wallace, kuris yra kandidatu ant vice-preziden
to, priėmė svetelius savo name Val-Kill, Hyde Parke, N. 
Y., kur buvo pavieszinta daugelis moterių kurios pribuvo 
atlankyti ponia Rooseveltiene. /

Ar Galima Nauoti Amerikoniszka Vėliava 
Ant Troku? :

Amerikoniszka vėliava negali būti naudojama del viso
kiu apgarsinimu kaip persitikrino apie tai Charles W. > 
Long ir jo motere ir likos sulaikyti per palicija Baltimo- 
reje isztyrineti apie teisingysta tojo uždraudimo. Long 
iszmaliavojo Amerikoniszka-vėliava ant savo troko tiks- \ 
le apgarsinimo savo biznio, kas yra uždrausta.

NEPATIKO JAM 
PRAVARDE.

Mikas Szaltis padavė aplika
cija ant permainimo savo pra
vardes, ir ana diena atvažiavęs 
in Pottsvilles 'suda, likos už
klaustas per sudžia:

—• Kaip tavo pravarde?
—' Mikas Szaltis.
^-i Juk tai ne taip bjauri

pravarde. , ’ ’
— Gal ir gera, bet m.a'h la

bai yra neparanki. Kiek tik 
sykiu kalbu per telefoną 
“Czionais Szaltis,” tai ant ki- 
to„galo man 'atsako įsu piktu
mu: “Ar tu kvailys?!... Kas 
man apeina, kad pas tave szal
tis. Pas mus szilta !...
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITJ




