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Isz Amerikos rSoXi DEGANCZIOS BOM-
AR DAUG TOKIU 
KAIMYNU RANDASI

ANT SVIETO?
I ----------!
1 Hiram, Ohio — Kada Ludvi- 
|<as Szytagis su savo paczia su- 
jgryžo namo isz pasisvecziavi- 
pio pas savo gimines, rado sa- 
jvo narna sudegusi lyg pamaltu. 
ĮApsiverke senukai nelekia sa
lvo pastoges ir buvo labai nuliu
ke bet sztai kas atsitiko: Pro
fesorius Jesse J. Tumes, isz 
■Hiram kolegijos, likos išbrink
tas pirmininku ant 20 nariu 
kurie pradėjo tuojaus darbuo
tis rinkime pinigu, drapanų, 
maisto ir rakandu nuo artimu 
farmeriu ir gyventoju. Partne
rei paaukavo medžiu an!t pasta
tymo namelio, daugelis darbi- 
pinku paaukavo savo darbu 
pnt pastatymo namo, be jokio 
Ipinigiszko atlyginimo.

Dabar senukai Szylagei, ku
rie buvo per 25 metus ukesais 
|szio sklypo, stengėsi aplaikyti 
yela ukesiszkas popieras kurios 
(sudege draugia su namu.

Kas Gali Pralenkti Szi- 
ta Agurkini Ėdiką?
Leesport, Pa. — Tamoszius 

Bascom, Anglekasis, gali save 
praminti smarkiausiu ėdiku 
(agurku visam paviete, Ana die- 
pa susilaižino jis su keleis 
(draugais buk suvalgys du tu
jinus raugytu agurku, ka ir 
padare ir laimėjo laižybas. 
įAgurkai buvo gana dideli ir 
(svėrė visi kartu pus-dvylikto 
(svaro.

Senas Nigeris Turi 
40 Vaiku

‘ Logansport, La. — Senas ni- 
jgeris Vinton Lakes yra tėvu 40 
paiku ir tai visi gyvi. Nigeris 
Upsipacziavo tris sykius. Su 
pirma motore susilaukė 18 vai- 
įku, su anltra persiskyrė nes ne
turėjo vaiku o su treczia susi
laukė 22 vaikus. ■— Isztikruju 
(tai tikras Abrahomas.

Kates Priežastim 
Persiskyrimo

Cleveland, Ohio — Ar kates 
gali kilti priežastim persisky
rimo tai sudžia turės taji daly
ką gerai perkratinėti. Misiute, 
Katre Sherman, turi dvylika 
kacziu kurios naktimis kaišei 
kniaukia ir ji nenori atsiskir
ti su joms todėl vyras užvede 
teismą ant persiskyrimo nuo 
paczios. Vyras užmetineja buk 
jo pacziule maitina tuos miau
kiąs žuvimi ir geriausia įneša
te o jam neduoda nieko tik kas 
(atlieka nuo miaukiu tai jam 
paduoda ant piet todėl tokio 
pasielgimo savo pacziules ne
gali ilginus nukens'ti.

NUO KARISZKOS
T A R N Y S T O S .

Washington, 1). C. — No- 
rints visi vyrai nuo 21 lyg 35 
metu turi užsiregistravot iii 
kariszka tarnysta bet visi ku
rie yra paeziuoti, bus paliuo- 
suoti nuo tos Itarnystos, ar jis 
butu biznierius ar kokiam už
siėmime kuris yra laikomas 
kaipo reikalingas del savo szei- 
mynos. Kariszkas departamen
tas ketina užraszyti antjarnys- 
tos apie 400 vyru tinkamu ant 
ianiysltos. Viso tikisi užsiregis- 
travoti apie 16 milijonu vyru.

Konskripcijos Bilas kuri pre
zidentas užtvirtino savo para- 
szu, szauks visus vyrus nuo 21 
lyg 35 mdtu ant kariszkos itar
nystos ir turės pradėti regis
trą votis nuo 23 d. Oktoberio.

Padovanojo $50,000 
Už Paskolinimą Jam 

$100

Eastman, Ga. — Trisde- 
szimts metu adgal, kada James 
Thorton sugryžo in savo mies
teli be skatiko, užėjo pas savo 
pažystama, pana; Gracija Bor
den, apreikszdamas jai apie sa
vo nelaime, kalbėdamas kad 
pamėtė savo pinigus ir geidžia 
nusiduot in Kanada jeszkot gi
liuko. Gracija paskolino jam 
szimlta doleriu ir nupirko jam 
tikieta ant keliones.

Dabar, po trisdeszimts metu, 
Thorton dąsidirbo didelio tur
to ir mirdamas ana diena pali
ko savo geradejai 50 tukstan
eziu doleriu atlyginimo už jos 
gera szirdi.° Ji

Amerika Praleis $315- 
000,000 Ant Eroplanu 

Dirbtuvių

Washington, D, C. — Ame- 
rikoniszka kariuomene szia- 
dien apreiszke kad iszleis neuž
ilgio 315 milijonu doleriu ant 
statymo ir pagerinimo eropla- 
niniu dirbtuvių kuriose dirbs 
valdiszkus eroplanus.

Pulaskio Diena 11-ta 
Spalio (Oct.)

Washington, D. Č. — Prezi
dentas Roose vėl tas apgarsino 
buk Pulaskio diena bus ap- 
vaikszcziojama valdiszkai 11- 
ta diena Oktoberio ir kad kož- 
nas jam atiduotu paguodone. 
Generolas Pulaski kovojo už 
Amerikoniszka laisve 1779 me
te, prigialbedamas Ameriko
nams kovoti priesz Angliszka 
junga ir iszsimuszti prie lais
ves. Likos sužeistas laike mu
szio Oktoberio 9 ir mirė Okto
berio 11 diena. Mieste Savan
nah, Ga., randasi puikus pa
minklas ant jo garbes.

BOS ANT LONDONO
Vokiecziai Naudoja Degan- 
czias Bombas Kurios Sudegino 

Daugybe Namu
2,000 Namu Sunaikinti 

Per Vokiszka Bom- 
bardavima

London. — Pagal apskaity- 
ma žinunu tai mieste Londone 
sugriauta, sunaikinta ir sude
ginta daugiau kaip 2,000 viso
kiu namu per Vokiszkas bom
bas in laika keliu sanvaieziu 
nuo kada Vokiecziai pradėjo 
užklupinet ant miesto. Apie 10 
tukstaneziai namu likos maž- 
daugiau suardyti ir panesze 
mažesnes bledes. Mieste Lon
done randasi apie milijonas vi
sokiu namu. Vokiszki eropla
nai padare bledes ant daugiau 
kaip dvieju bilijonu doleriu.

Anglija Turi Baisu 
Slapta Ginklą

London, — Tik sziomis die
nomis dažinota buk Anglija tu
ri baisu kariszka ginklą kuri 
naudos neužilgio ant Vokiecziu 
eroplanu. Ana diena kada keli 
Vokiszki eroplanai likos nu- 
szauti ir juos peržiureta, likos 
pastebėta kad juos vare Ita- 
liszki lekiotojai, kas parodo, 
kad Vokiecziai jau netenka le
kioto j u ir traukia Italus in pul
kus lekioto  j u.

Sztai kaip iszrodo ulyczios po bombardavimui per Vokiszkas bombas, mieste Lon
done, prie Viktorijos geležkelio stoties. Vienas isz eroplanu nukrito ir inleke in sztora, 
Tukstaneziai žmonių prisižiurineja tam atsitikimui.

46 Vokiszki Eroplanai 
Suszaudyti

London. — Vokiecziai, nega
lėdami padaryti daugiau ble
des Londone, pradėjo naudoti 
naujas ugnines bombas kurios 
nukrisdamos trūksta ir uždega 
visa aplinkine kur jos nupuo
la. Ana diena numėtė kėlės to
kias bombas ant vargingesnių 
daliu miesto kur gyvena tik 
vargingi žmones; Bombos už- 
musze daug žmonių ir sudegino 
daugybe namu. Viso taja die
na atlėkė apie 300 Vokiszku 
eroplanu bet greitai likos isz- 
vaikinti.

Ariglikaf bombardavo Fran- 
cuziszkus pakraszczius ir ne
kurtas dalis Vokietijos, pada
rydama milžiniszkas bledes.

Anglikai pasirengineja spar- 
czei prie užklupimu ant neku
rtu svarbesniu vietų Vokietijoj 
su naujo budo ginklais, apie 
kuriuos da niekas ne yra girdė
jas. Yra tai baisus kariszki in- 
nagei.

Miestas Glasgovas ir Liver- 
polius nukentejo taipgi baisai 
nuo Vokiszku bombų. Daug 
kromu tuose miestuose likos 
sunaikinta ir apie 50 žmonių 
užmuszta.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

10,000 Angliku Žuvo 
In Laika 15 Dienu

London. — Pagal apskaitv- 
ma valdžios tai in laika pen
kiolikos dienu likos užmuszta 
per Vokiszkas bombas gal dau
giau kaip 10 tukstaneziu žmo
nių ir apie 20 tukstanezei su
žeista. Vokiecziai numėtė tuks- 
tanezius bombų ant miesto pa
darydamos dideles bledes.

Bomba Prie Ameriko- 
niszkos Ambasados
London. — Didele bomba, 

kuria numėtė vienas isz Vo
kiszku lekiotoju artimoje Ame- 
rikoniszkos ambasados, likos 
iszkasta kuri da netruko. Jeigu 
butu trukus tai butu padarius 
dideles bledes o ir gal butu už- 
muszus kelis žmones.

Italai Rengėsi Užklup
ti Ant Angliku

Kairas, Egiptas — Italai ei
na prie Mediteraniszku mariu 
tiksle užklupimo ant Angliku 
Aleksandrijoj. Kada.dvi divi
zijos Italu susirems su Angli- 
kais tai galima tikėtis didelio 
muszio.

NUDŽIUGO KADA
GAVO BALTOS

DUONOS
NORS YRA TURTINGA 

MOTERE.

Philadelphia, Pa. — Miss Fay 
Saltillo ana diena rasze laiszka 
pas savo gimines in czionais 
isz Austrijos, kuriame raszo 
buk ana diena stebėtinai nu
džiugo ’kada aplaike kepalėli 
baltos duonos kurios nebuvo 
ragavus nuo prasidėjimo ka
res kaipo cukraus, svieslto ir 
pieno.

Pana Saltillo turi turto ver
tes ant szimto tukstaneziu do
leriu czionais bet negali isz ju 
pasinaudoti nes priesz kare isz- 
keliavo in Austrija pas gimi
nes ir dabar negali sugryžti in 
Amerika.

Apskundė Daktara, 
Kuris Ja Pabucziavo
Albany, N. Y. — Daktaras C. 

R. Rosedale likos apskunstas 
an!t penkių tukstaneziu doleriu 
per Mrs. Joy Cranner už pabu- 
cziavima jos be pavelinimo ir 
žinios. Motere nuėjo pas ji duo
ti pataisyti dantis o kada toji 
buvo atsiloszus ant kėdės, den
tist as pakszAelejo du ka v teškia į. 
in lupeles.

Motere yra vyruoja ir turi 
kelis vaikus o kaip kaimynai 
pripažino laike teismo tai mo
tore y ra davadna ir mylinti sa
vo vyra ir szeimynele. Sudžia 
pripažino jai visa suma pa- 
szkadavojimo. — Vyrucziai, 
jeigu norite pabuczruoti pato
gia inoterele tai pirma pasi
klauskite jos pavelinimo.

Rado Driežą 3,500,000
Metu Senumo

Mauch Chunk, Pa. — Du dar
bininkai, dirbanti ant plento 
artimoje czionais, surado ak
menyje driežą, asztuoniolikos 
coliu ilgio, kuris rijo viens ki
ta ir abudu buvo suakmenija. 
Pagal žinunus isz Smithsonian 
instituto tai lieji driežai turi 
gal daugiau kaip pusketvirto 
milijono metu senumo, kada 
tai da svietas susidėjo isz vie
no akmens.

Užklupo Ant Merginos 
Su Kirviu, Kad Ne

Eitu Su Kitu
Rochester, N. Y. — Kada pa- 

licija suome Bena Dvorak ir 
užklausė jo kodėl kirto su kir
viu Onute Mošgai, tasai atsake 
(kad ja myli pasiutiszkai ir ne
norėjo kad Onute eitu su kitu 
jaunikiu ant pikezieriu. Abudu 
yra Slovakai. Onulte mirė li- 
gonbuteje iii ketures dienas 
nuo žaiduliu.

—- Automobiliu dirbtuves 
daro dideli bizni Kanadoje nes 
jose dirba apie 15,000 žmonių, 
uždirbdami kas mininta po $40.

SUMUSZE KŪDIKI

INBARP7B DRUSKOS IN 
2AIDULIUS.

Northfield, Minn. — Dažiu- 
retoja namo del apleistu vaiku, 
Mrs. Janney Mertin, likos ar- 
esztavota už bjauru pasielgimą 
su siera’bukais. Laike teismo 
keli vaikai liudijo priesz taja 
nedora ragana, pripažindami 
buk mergaite, Florence Dayton 
likos baisei suplakta po tam 
dažiuretoja užbarsto ant jos 
žaiduliu druska su pipirais. 
Toji motere papilde da ir kitas 
bjaurybes ant nelaimingu vai
ku. . 1

Smarki Vėtra Perpute 
Per Kanada

Halifax, N. S. —Utarninko 
diena siautė sziuose pakrasz- 
cziuose smarki vėtra kuri pa
dare daug bledes ant keliu mi
lijonu doleriu, sudaužė laive
lius, sunaikino javus ant far- 
mu, iszverte daug namu ir keli 
žmones likos užmuszti. Komu-’ 
nikacija tarp Nova Scotia ir 
Prince Edard Island likos per
traukta.

$4,000 Neužtenk Ant 
Meto, Dėl Jos

Šuneliu

New Yoi’k. — Mrs. Berta 
Dickson sziomis dienomis inne- 
sze praszyma in suda kad pa
vėlintu jai daugiau pasinaudot 
isz palikto Iturto jos vyro ant 
užlaikymo savo šuneliu nes pa
liktas turtas del šuneliu, po 
pusantro tukstanezio doleriu 
ant meto kožnam, neužtenka 
ant ju užlaikymo. Dabar moti
na reikalauja da 8 tukstaneziu 
doleriu del kožno sunaus ir tor 
del nusidavė in suda idant pa
vėlintu jai semti isz palikto 
turto.

Gera Priežastis Pribu
vimo Namo

Ddtroit, Mieli. — “Chalis mi
re, parvažiuokie greitai na
mo. ’ ’ — Toki telegrama aplai
ke kareivis ir nuejas su juoni 
pas savo kapitoną, prasze idant 
jam pavėlintu važiuoti namo 
ant laidotuvių. Kapitonas už
klausė: “Ar tai kokis tavo gi
mine? Kareivis jam atsakei: 
Nežinau, ponas kapitone.”

Aplaikes pavelinimo, karei
vis su džiugsmu sėdo an!t trū
kio važiuoti namo bet priesz 
iszvažiavima trūkio atsigryžes 
in savo dranga pakuždėjo jam 
in ausi: “Sei Piter, tasai Cha
lis tai mus senas arklys kuris 
pastipo ana. diena, gud bai ir 
nieko nesakyk ponui kapito
nui”. ■ f.

— Urugvajuje, Pietinėje 
Amerikoj randasi tiek aviu ir 
galviju, kad ’ kožna minuta 
skerdinyczios paskerdžia po 
keturis galvijus.
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‘ ^S AULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Amerikos 21 bilijonai dole

riu aukse, nebus nieko verti, 
jeigu Anglija pralaimėtu kare 
j&u Vokietija. Taip kalba profe- 
teorius Dr. F. 'Cyril James, isz 
Kansas, laikydamas prakalba 
iant susirinkimo advokatu Fi
ladelfijoj. Tarp kit ko, kalbėjo 
jis:

Jeigu Vokietija laimeliu szia 
kare ir supliektu Anglija tai 
Amerika gali numesti iii pur
vyną 21 bilijonus doleriu auk
se nes po karei Vokiecziai už
vestu popierine valuta (pini
gus). Bet jeigu Anglija laimėtu 
kare, tada auksas valdytu vėla 
visa svietą ir turėtu savo verte.

me kožnoje apygardoje gerus 
Į skaitytojus ir teisingus skaity
tojus, tai tik del tokiu musu 
laikrasz'tis tarnauja o ne del 
szeszku kurie bijosi pas'iraszyt.

Žįnios pranesza buk Vokie
cziai konfiskuoja viską kas 
siuneziama isz Amerikos in 
Europa del nukentėjusiu nuo 
kares žmonių, kaip maista, 
drapanas ir kitus reikalingus 
dalykus. Nazistu valdžia badai 
kankina Žydelius, Varszavoj, 
baisiais budais. Žydai, paskir
ti .prie darbininku korpusu, tu
ri taip ilgai dirbti ir stovėki pa
kol jiems pavėlinta atsisėsti o 
jeigu katras ir 'truputi atsisės
tu, isz savo valios, tai yra pla
kamas nemielaszirdingai.

NAZISTAI
SUVIENYTOSE

Mokslas yra pamatu žmo
gaus gyvenimo. Be mokslo sun
kus yra gyvenimais tebyriam 
laike. Juk Rusija dingo isz 
priežasties tamsybes gyvento
ju kurie po tam dasiprato kad 
jeigu jie buku tureja daugiau 
mokslo tai 'sziadien Bolszevi- 
kai nebūtu apėmė Rusijos.

Ka žmonelei czionais Ameri
koj pradėtu jeigu nebūtu lai’k- 
raszcziiu? Nieko nežinotu kas 
ant svieto dedasi ir kaip einasi.

Reikia laikraszczius skaity
ti idant apie viską žinoti o ypa
tingai 'sziuose neramiuose lai
kuose kur svietas randasi /tik
ram pragare.

. Suv. Valstijose randasi gerai nu Jung. Valstijų piliecziu 
iszsivyscziusi Penkta Kolum- priesz Gruodžio.26 d.”
na kuri laike kares su Vokie- “Reikia aiszkiai suprasti,” 

VALSTIJOSE | ežiais gali padaryti czionais pataria p. Harrison, “kad Tei- 
j’ dideles bledes per sznipinejį-. singumb Departamentas neima 

Pulkininkas Donovan, isz ma’ sukėlimą maiszacziu, pa- jokios atsakomybes jeigu atei-1 114 1YL11J.U1YCIO J/VHVVaU, IfcZ, ' ..... i

Amerikoniszkos kariuomenes, degimu, amunicijos ir ginklu į vis susivėlina registruotis. Jis* 
su°’ryžes isz Europos, paduoda dirbtuvių ir visokiu fabriku taip bus baudžiamas kaip atei-i 
sekauezias atydas viename isz kurie i^dirbineja visokį ka- vis (kuris neturi jokiu popieru.l 
Chieagos laikraszcziu: riszka materijola ir maista del Asz patareziau tokiems asme-Chicagos laikraszcziu

Prie laimėjimo Naziu Eu- kaitiviu ii degintu eioplan.11 j aims per ilgai nelaukti. Regis-
stotis. — Laikas dabar tokiems 
žalcziams padaryti gala ant 
visados.

BUVO.

Philadelpiiijoje tūla molterele 
susitiko su vikaru kuris jos 
užklausė ar atlaike žinia, nuo

...................... J AUKOS PRIIMAMOS DABAR.
' - . - ■ . į I Lietuvos Nepriklausomybes Fon-

- - dui jau dabar auku reikia nes užduo-
nant registruotis — tas paleng- tys kokios ant musu pecziu puola jau 
vins registravimą. |atsįra^o:. . .

į Reikalinga skubiai rūpintis vertin- 
-----—-------------------------gaiš musu tautos darbuotojais, kurie

i Lietuvos užpuoliku tapo isz savo te- 
’vynes iszvykti ir liko be pragyvenimo 
‘ leszu — mes turėsim juos sulyg isz- 
gales paremti.

Berne, Szveicarijoje, jau insikure 
Lietuviszkos Informacijos Biuras ir 
Lietuviu Spaudos Biuras —•_ mažytės 
instaigeles bet būtinai reikalingos.

ir iszpildyti. Nusineszti szita 
iszpildylta blanka. in paszta ei-

LAISVE PAŽINIA JUNGO 
NEVILKSIM!

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
FONDAS IR JO DARBAI.

Tula Amerikonka ana diena 
pribuvo isz Lenkijos apsaky
dama buk Vokiecziai pasielgi- 
neja su Amerikoniszkais pado
riais nežmoniszkai. Turi jie isz- 
siimti korteles ir stovėti eileje 
per valandas laiko prie kromu 
kuriuose parduoda druska ir 
duona. Daugiau nieko ant tu j u 
korteliu negalima’nieko aplan
kyti. Cukraus niekur negalima 
gauti, muilas kąsztuoja du do
lerius už maža szmoteli, czeve- 
rykai 60 doleriu už pora, sku- 
riniu apsiavimu negalima nie
kur pirkti, žmones neszioja 
medines klumpes. Geikio ant 
drapanų visai neatima gauti. 
Vokiecziai padare isz Lenkijos 
sklypą bado ir vargo.

Girdime, kad panąszus pa
dėjimas vieszpatauja ir Lietu
voje, laikraszeziai sulaikyki, 
žymesni žmones yra aresztavo- 
jami. Kaune likos aresztavota 
daugiau kaip du tukstaneziai 
žmonių tarp kuriu randasi pro
fesorius Jonais Delinikaitis, 
pirmininkas draugu ves; Jonas 
Mailiunas, buvusis ministeris 
komunikacijos; Ignotas Skrup- 
Įskelis, leidėjas laikraszczio 
’“Amžius” ir Leonas Bistras, 
buvusis ministeris Krikszczio- 
niszkos partijos. Daugeliuose 
atsitikimuose BolszeVikai ar- 
esztavojo moteres ir vaikus tu
pu Lietuviszku veikėju. Vieti
nei Komunistiszki komitetai 
yra ponais gyvasties ir mirties, 
ka jie nutaria ir paliepia tai 
Įturi būti iszpildyta.

Szioje gadynėje ne tautisz- 
kumas, ne laisve, ne tėvynė 
duonos ne duos, jeigu nebus pia- 
czedumo ne apszvietos. Szvie- 
sus žmogus visur tiks o tamisu- 
nas visur bus vieszytas kaipo 
darbinis gyvulys! Imkime pa
vyzdi nuo Žydu. Ar jie turi sa
vo tėvynė? Ar gaivina savo 
tauta? Visas svietas yra jiems 
Ievyno! — Ūbi bene ibi pater- 
na,” (Kur gerai, ten tėvynė). 
Ir Lietuvei privalo būti tos pa- 
czios nuomones. O ka ant galo 
toje įtėvy ne je turime? Dingo! 
Tėvynė ncatmuszime sziadien 
su kuolais ir spragilais. Ne 
iluom keliu striegesi in laisve.

Jeigu .apszvieta turėsime tai 
ir prie laisvo sosto daeisime.

O czionais Amerikoj ar Lie
tuvei naudojasi isz laisves? 
Taip, naudojasi nes jungo ant 
sprando negali būti — tik pa
tys sau dėdasi antSprando jun-' 
ga nelaisvos.

Patrijotai Lietuvysta gaivi
na o dolerius ant tamsuneliu su 
saujom kabina, prižadėdami 
Lietuva iszgauti isz po Masko- 
liszk'os letenos.

Ateiviams grasina -didelis 
pavojus, kurie neturi ukesisz- 
ku popi-eru o tieji kurie geidžia 
iszsiimti popieras, nežino ant 
kokio laivo pribuvo in Ameri
ką, kas yra labai reikalinga ir 
nežino -kur gali surasti taja in
formacija. Todėl aplankydami 
daugeli užklausymu nuo musu 
skailtytoju, kur gali apie tai da- 

1 žinoti, duodame patarimą kad 
raszytu in redakcija o -mes 
stengsime® surasti varda lai
vo už maža atlyginimą ir kasz- 
tus sujeszkojimo. Raszykit pas 
redaktorių “Saules”, F. Becz- 
kauska o jums tame reikale jis 
patarnaus jeigu tai bus galima 
padaryti.

Badai randasi daugiau kaip 
900 kalbu Azijoj, beveik 600 
.Europoje, 300 Afrikoj ir dau
giau kaip 1600 Amerikos daly
je svidto. Žinoma, yra tai įtik 
dialektai kalbu.

Svieto pabaigos nebuvo il
gai nebus. — Žmones patys sau 
pabaiga priskubina. Kada visi 
latrai gala gaus, tada karalys- 
ta Dieviszka užžydes. Sziadien 
szupija anlt viso svieto nuo ka- 
rųnavotu gaivu, diktatorių ir 
Veidmainiu.

Teisingi Priežodžiai

Tankei aplaikome laiszkus 
bu visokiais daneszimais ir su 
kitokioms žinioms nuo neskai- 
tytoju musu laikraszczio ir Ifai 
be pasiraszymo. Nuo tokiu ypa
tų mes jokiu daneszimu nerei
kalaujame o toki laiszkai nors 

1 ir su geriausiom žiniom, eina in 
. gurbą o vėliaus in pecziu. Turi-

ropoję ant sumuszimo mažės*! 
niu sklypu, Penkta Kolumna 
daug darbavosi tuose sklypuo
se, kurie puola aukomis Hitle
rio, užeina klausymai kokiu bu- NESUPRATO KOKIOJE ŽE- 
du tieji Penkt-Kolumnistail MEJE JOSIOS SŪNELIS 
darbuojasi? — Kodėl svetim- 
sizalei, gyvenanti sklypuose kur 
vieszpatapja apszvieta ir ger
būvis, iszduoda savo sklypus 
del labo Hitlerio ir Vokietijos?
Viskas nuduoda didelia slapty- savo sūnaus, kuris radosi kur 
bia.

Tuom atsakymu yra 200 mi
lijonu doleriu kokius kas meta 
iszduoda Nazistu organizaci
jos ir propaganda užrubežyje. 
Nazistai-Vokiecziai ne yra val
džia tik pakui-stytojais. Svar
biausiu ju tikslu yra turėti ga
lybe ant viso svieto. — Ju svar
bus agentai yra milijonai Vo- 
kiecziu svetimuose sklypuose. 
Tieji Vokiecziai dasileidineja 
politikiszku žudinseziu, pra- 
szalina ypątas negeistinas del 
Vokietijos ir iszszaukia viso
kiu pasikėlimus ir maiszaczius 
sklypuose-kuriuos Hitleris gei
džia užimti.

Vaikai Vokiecziu, nors jie 
jau yra Amerikos uikesais po 
50 metu, yra mokinami kad jie 
yra Vokiecziai ir tokiais pasi
liks Berline ir stengėsi in juos 
inkvepti kad tokeis ir bus.

Sziadien Vokiszka organiza
cija arba taip vadinama Aus- 
lands-Organization, yra svar
biu' inlnagiu Nazistu partijos, 
Vokietijoj. Toji organizacija 
susideda isz keturiu milijonu 
nariu isz kuriu kožnas yra isz- 
tikimu agentu Berlino. Dau
giau kaip 600 skyrių, arba sza- 
ku, prigulinti prie 45 taip vadi
namos draugoves “Landers- 
gruppen” isz kuriu viena ran
dasi įožnam sklype. Svarbiau
si b jurai randasi Stuttgarde 
bet visos tos szakos yra valdo
mos per viena ypata, Ernesta 
Wilhelma Bohle, kuris turi net 
800 savo pagial’bininku. Teisin
gai sakant, tai Bohle yra sek
retorium Vokiszkoje ministe
rijoje Viduriniu Veikalu.

Visur kur tik narei yra natu- 
railizavotais Vokiecziais ir tieji 
kurie prie ju priguli ir su jais 
darbuojasi, ju yra vienokis 
tikslas: “Iszpildymas noro 
Hitlerio per iszdavysta arba 
sukėlimą baimes. Tieji Vokie
cziai laike kares laikytu szali 
Reicho o laike pakajaus sura- 
szineja nevidonus Hitlerio ku
rie bus isznaikinti kada ateitu 
“toji svarbi diena.”

Organizacija Vokiecziu už
rubežyje ne yra vienatine sza- 
ka kuri dirba del Hitlerio. Yra 
j u daugiau, kaip slapta palici- 
ja Gestapo, ministerija propa
gandos daktaro Paul Goebbels, 
Vokiszkos organizacijos, szni- 
pai kariuomenėje ir laivorys- 
teje ir lekiojimo ir ant galo už- 
rubežinei ministerei ir ambasa
doriai su konsuleis po visa 
svietą.

Drauge tosios asztuonios or
ganizacijos iszduoda kas meta 
ant propagandos (platinimo 
savo mokslo) po 200 milijonu 
doleriu ant sznipinejimo.

Suv. Valstijose Naziu orga-

ten Europoje prie kariuome
nes ?

—■ Ugi jegamaste'li, aiplai- 
kiau laiszka ana diena kad ma
no Jurgutis likofe užmusztas.

— Labai gailinusiu tavęs 
motin, atsake vikaras. O a.r 
aplaikei žinia apie jo mirti 
tiesiog isz Washington, D. C.?

— No j cgamasiteli. Jurgutls 
pats man apie tai pranesze.

Vikaras nežinojo kaip apie 
tai galvoti ir užklausė:

—- Kaip tai, kad Jurgutis 
pats apie tai pranesze?!...

— Isiztli'kruju taip yra jega- 
makteli, sz'tai laiszkas, kuris 
pats rasze, meldžiu perskaityt.

Latezke sžitaip buvo para- 
szyta: “Mylima mano motinė
le, asz dabar esmių Szventoje 
Žeme j e.”

Mat, Jurgis buvo Palestinoje 
o mokina mane kad Szvcnta Že
me reiszlke, kad Jurgutis yra 
užkastas žeujf jo’.

* Vanduo neturi pajiegu 
jeigu vejas neprigialbsti jam, 
itas pats ir su .kooperacija, tik 
drauguveje yra galybe.

NEKURIOS ATEIVIU 
REGISTRAVIMO 

PROBLEMOS
Alien Registration Division, 

Immigration and Naturalization Ser. 
Dept, of Justice, Washington, D. C.

Direktorius Earl G. Harri
son, isz Teisingumo Departa
mento, po keliu dienu tyrinėji
mo Ateiviu Registravimo per 
visa sząli, sako kad keturios 
problemos suka galvas dauge
lio neplliecziu.

4 ‘ Natūralizacijos praszyitojai 
vis skaitomi svetimszaliais, ir 
kaipo toki, turi registruotis,” 
j.įs pareiszikc,. perskaitęs rapor
tus isz invairiu szalięs daliu. 
Tie raportai rodo, kad daug 
žmonių su “pirmoms popie- 
roms1” tiki, kad jiems nereikia 
registruotis.

“Kas paprastai vadinama 
“pirmos, popieros”, isztikro 
yra tik intencijos pareiszkimas 
arba pareiszkimas noro tapti 
piliccziu.” p. Harrison toliaus 
paaiszkina. “Tik kada ateivis 
formaliai prisiegdintas kaipo 
pilietis Federaliąme Teisme in- 
statymas nereikalauja kad jis 
užsiregistruotu kaipo ateivis. ”

“Kaslink i pilietybes, nore- 
cziau paaiszkinti ir kita prob
lema,” sako p. Harrison. “Jei
gu nepilietis turi jo “pirmas 
popieras,” ir tiki kad ji priesz 
Gruodžio 26 d. szanks in teis
mą paslkutiniam iszklausymui, 
tai gerai butu tokiam laukti iki 
Lapkriczio 1 d. ar Gruodžio 1 
d. priesz registruosiant. Jau ta-

❖ Vargszas yra daug dau
giau laimingesnis ne kaip tur- 
czius su nusidėjimu savo szir- 
'dije.

❖ Gyvenimas yrą juokingu 
del tojo kuris stovi isz pasza- 
lies ir ant jo prisižiurineja.

❖ Ar banditas kuris api-
pleszineja turezius ir iszdalina 
pinigus tarp vąrgszu, ar tur
ezius, kuris apipleszineja vi
sus ir nieko neduoda niekam — 
katras isz ju privalo būti pa- nizacijos atvirai lavinasi nau-'< ~ ......... .... ....

imu ginklu. Mato jie kad f da matys ar jis gales tapti pil-kartas pirmiau?

travimas jokiu budu nelieczia 
pilietybes stovi.” j

“Treczia nesuprantama pro
blema lieczia vaikus,” sako p. 
Harrison. “Žmones nesupran- - 
ta kad vaikus iki 14 metu am- , 
žiaus turi inregistruoti ju te- : 
vai ar globėjai ir juos nereik ' 
•asmeniszkai nusivesti in pasz
ta. Vaiku nuospaudos nebus ■ 
daromos. Bet kai jie pasieks 14 
m. gimtadieni jie turės patys ; 
nueiti in paszta užsiregistruo
ti, tada ju ranku-pirsztu nuo
spauda bus padaryta.”

“Jeigu vaikas pasieks 14 
metus priesz Gruodžio 26 d.” 
p. Harrison pataria, “ tegul pa
laukia jo 14 m. gimtadienio ir 
tada nuvyksta in paszta insire- 
gistruoti. ’ ’

Ateiviu Registravimo Direk
torius pažymi kad keturiu me
nesiu laikas nuo Rugp. 27 d. iki 
Gruodžio 26 d., yra gana laiko 
visiems užbaigti registravimą 
kad paskutinėms dienoms ne
apsunkinti registravimo dar
ba.

“Isz kaikuriuszalies daliu,” 
p. Harrison sako, “praneszta, 
jog daug asmenų bijosi pasi
duoti pirszltu nuospaudavimui 
ir jie greituoju praszo piliety
bes pilnai tikėdami kad taip 
darydami jiems nerekes pasi
duoti pirsztu-nuospaudavimui.

“Jie klysta jeigu tiki kad 
jiems nereikes duoti pirsztus 
nuospaudavimui” sako p. Har
rison. “Rėgistravime parupi- 
nimai reikalauja pirsztu-nuu- 
spaudavima visu ateiviu 14 m. 
amžiaus ir dauginus. Registrą; 
vimas neužbaigtas be pirsztu- 
nuospaudu. ’ ’

‘ ‘ Sziadien pirsztu-nuospau- 
davimas uereiszkia sarmatos 
ar gedo®. Sziadien kareiviai, 
jūreiviai, Feder ales Civiles 
Tarnystes darbininkai ir daug 
kitu savu noru pasiduoda pirsz- 
tu nuospaudavimui. Yra pap
rastas dalykas.”

“Kad nors apie adreso pa
keitimą neliek daug klausymu 
paklausta,” sako p. Harrison, 
“bet ežia norecziau pranesziti 
visiems ateiviams kaip svarbu 
bus jiems praneszti apie gyve
nimo vietos pakeitima.”

“Du reikalavimai lieczia pa
keitima gyvenimo vietos,” jis 
sako. “Pirmas lieczia ateivi, 
kuris yra szips szalies pasto
vas gyventojas. Jis turi pra- 
neszti Immigration and Natu
ralization Service, Department 
of Justice, Washington, D. C. 
pakeitimą jo gyvenimo vietos 
bėgyje penkiu dienu po persi- 
kraustijimu. Galima gauti 
‘ ‘ change-of-address ’ ’ korteles 
kiekviename paszte. ”

“Antras reikalavimas lie
czia ateivi, kuris inleistas lai
kinai, szitoj grupėj yra turis
tai, studentai, svecziai ir pan. 
Jis turi praneszti jo adresa kas 
tris menesius, ar jis pakerezia 
gvenimo vieta ar ne.”

Nereikia praneszti biznio ad
reso pakeitima.

Direkitoriu-s Harrison vela 
pataria visiems, kurie privalo 
registruotis gauti isz paszto 
<,fspecimen form,” tai blanka 
su klausymais. Gerai perskai
tyti ta blanka namie ar kitur

RUOSZKIMES TAI VALANDAI 
KURIA BUSIME PASZAUKTI ISZ
TIESTI LIETUVAI RANKA IR PA- Mes jas savo leszomis privalome isz- 
DETI JOS ŽMONIEMS VĖL ISZ- ' ’ ’

KELTI MUSU TRISPALVE SKAI3- 
CZIOJE LIETUVOS PADANGĖJE!

laikyti.
Reikalinga bus iszlaikyti Lietuvisz- 

ka Atstovybe Amerikoje, kokia ji bus 
pripažinta reikalinga, kuri dirbs Lie
tuvos reikalais szioje szalyje.

Vyriausia visko mes turim būti pa- 
siruosze tai valandai kuria busime 
paszaukti isztiesti Lietuvai ranka ir 
padėti jos žmoniems iszkelti vėl savo 
trispalve vėliava skaisezioje musu

Nuo Rugsėjo 1 dienos pradeda 
funkc’juoti Amerikos Lietuviu Tau
tines sroves Lietuvos Nepriklausomy
bes Fondas, insteigtas seime Philadel- 
phįjoje, Pa., kur dalyvavo apie 100 
delegatu isz invairiu tautiniu orga
nizacijų ir kolonijų draugijų. Fondo (brangios tėvynės padangėje!

Aukas siunskite sziuo adresu:
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

FONDAS
Mrs. Eva Trečiokas, Finansų Sekr. 

84 Van Ness Place,
Newark, N. J.

insteigimas buvusio Lietuvos Nepri- 
gulmybes Fondo pagrindais buvo vy
riausia seiman suvažiavusiu delegatu 
ir visuomenes veikėju mintis.

L. N. FONDO TIKSLAI.
Visu dalyviu bendrai suprasta kad 

Fondo tikslai bus maždaug toki:
1. Rūpintis ir remti visokia akcija 

ir kovas už Lietuvos Nepriklausomy
bes atsteigima tais pagrindais koki 
buvo nustatyti paskelbiant Nepri
klausoma Lietuva Vasario 16 d., 1918 
metais, Vilniuje.

2. Remti ir palaikyti visas esan- 
czias ir businezias instaigas ar komi
tetus, bendrus tarpsroviniūs, 
tautines sroves, kurie bus pripažinti 
dirbaneziais už Lietuvos Nepriklau
somybes atgavima.

3. Rems leidimą visokios literatū
ros ir spausdiniu bei rasztu laikrasz- 
cziuose kurie ves intempta kova 
Amerikos Lietuviu tarpe Lietuvos 
Nepriklausomybes idėjos kėlimui, 
Lietuviu susipratimo didinimui ir tie
sioginiam pasiruoszimui atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybe.

4. Bendradarbiaus su kitu sroviu 
Amerikos Lietuviu komitetais ir fon
dais bendrose Lietuvos Nepriklauso
mybes atgavimo pastangose.

5. Bendradarbiaus su Lietuvai Gel
bėti Taryba, insteigta Pittsburghe, 
Rugpj. 10 d., sziu metu.

Tai maždaug pagrindiniai Fondo 
tikslai, prie kuriu prisidės tūlos 
smulkmenos kaip j u gyvenimas pa
reikalaus.

L. N. FONDO INEIGOS.
, Lietuvos Nepriklausomybes Fondo 

ineigas sudarys:
‘ a. Pavietini ašmenų mėtinės duok- 
; les, kurias jie sutiks užsidėti nuo 

$1.00 ir daugiau metuose arba vien- 
laikines aukos.

b. Garbes nariu duokles kokias 
Fondo vadyba nustatys.

c. Patriotiniu organizacijų, kuopu, 
klubu ir rateliu aukos ir metines

■ duokles.
d. Ineigos skiriamos Fondui nuo 

kolonijose rengiamu vakaru, pikni
ku, prakalbu ir kitokiu pramogų.

e. Fondo skyrių surenkamos au
kos isz visuomenes ir draugijų.

■f. Biznierių ir biznio organizacijų 
aukos ir duokles.

g. Patriotu Lietuviu pomirtiniai 
palikimai, ka gali padaryti tie Lietu
viai kurie myli savo tauta ir linkės 
jai atgauti Nepriklausomybe, jeigu 
patys jos negales sulaukti.

L. N. FONDO VADYBA.
Seimo didumos sutikimu, Lietuvos 

Nepriklausomybes Fondo vadyba isz- 
rinkta ten pat posėdyje isz dalyvau- 
janeziuju, szi:

Pirmininkas — Adv. Wm. F. Lau
kaitis, 110 E. Lexington Street,

Baltimore, Md.
Vice pirmininkai — Jonas Valai

tis, 179 S. 2nd St., Brooklyn, N. Y., 
V. A. Kerseviczius, 115 W. Market 
St., Scranton, Pa., ir Vitalis Buksz- 
r.aitis, 104-09 103 St., Ozone Park,

N. Y.
Sekretorius — K. S. Karpius, 6820 
Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 
Finansų Sekretorius — Jieva Tre- 

cziokiene, 84 Van Ness Place,
Newark, N. J.

Iždininkas — Adv. Charles S. Che- 
leden, 1313 N. American Bldg.,

Philadelphia, Pa.
Iždo Globėjai — Jonas Brazaus

kas, 17909 Maplecliff Rd., Cleveland, 
O. ir Antanas Aleksna, 265 Graham

Ave., Brooklyn, N. Y.
Fondo vadybos sanstatąs bus da- 

pildytas kolonijų organizatoriais ir 
kitais asmenimis kad Fondas turėtu 
visiszka visuomenes pasitikėjimą.

L. N. FONDAS PRADEDA 
DARBA.

Philadelphijoje seimui pasibaigus, 
seimo iszrinkta Fondo vadyba turėjo 
savo posėdi aptarimui visu savo vei
kimo smulkmenų ir rado reikalingu:

1. Skelbti Lietuvos Nepriklausomy
bes Fondo, tikslus Lietuviu visuome
nei ii’ kviesti visus patriotus Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje in tal
ka.

2. Fondo iždininkas nutarta isz 
pirmos dienos padėti po užstatu 
(bond), ka jis jau ir padare.

3. Visi auku rinkėjai turės Fondo 
liudymus, kuriuos iszduos auka davu
siam asmeniui arba organizacijai. 
Fondo vadybą taip pat, kaip tik gaus 
isz Fondo atstovu aukas, nuo saves 
pasiuns aukotojui dar antra paliudy
mą, jo aukos priėmimo užtikrinimui.

LIETUVIAI PATRIOTAI, 
TALKON!

arba

Musu — Lietuviu patriotu, isztiki- 
mu savo Tautos vaiku — didžiosios 
užduotys prasideda ir mes privalo
me nedvejodami stoti in darbai

Lietuvos despotas kaimynas sumy
nė musu gražiai sukurta Valstybe — 
ir mes visame pasaulyje iszsiblaszkia 
tos valstybes nariai lyg darbszczios 
skruzdės vėl szokame in darba atsta
tyti savo bustyne, prieszu kojų isz- 
spardyta, iszminta.

Amerikos Lietuviu Tautine srove 
insteige Lietuvos Nepriklausomybes 
Fonda. Tas Fondas pradėjo funkci- 
juoti nuo Rugsėjo 1 dienos ąziu me
tu.

Visi Amerikos ir Kanados Lietu
viai patriotai kviecziami stoti Lietu
vos Nepriklausomybes Fondui in tal
ka.

Sztai jau kokios pareigos mums 
ant pecziu gula:

Szveicarijoje pradėjo veikti Lie- 
tuviszkos Informacijos Biuras, kuris 
ves diplomatine akcija Lietuvos rei
kalais Europoje ir palaikys sanry- 
szius su Amerika:

Taip pat Szveicarijoje pradėjo 
veikti Lietuviu Spaudos Biuras, ku
ris teiks patriotinei iszeiviu Lietuviu 
spaudai žinias apie Lietuva ir isz Lie
tuvos, riuszvieczianczias tikraji Lie
tuvos gyvenimą ir reikalus;

Vokietijoje susikūrė Lietuvos Pi- 
liecziu Sąjungą, kurios nariai yrą vi
si tremtiniai, pabėgėliai ir tautos dat> 
buotojai, kuriems ju tevyneje Lietu
voje vietos nėra. Tuos pabėgėlius 
mes turėsime palaikyti nes jie bus 
tais vadais ir darbininkais kurie grysz 
atsteigti Nepriklausoma Lietuva kuo
met ateis ta valanda.

Mums reikalinga iszlaikyti infor
macijos ir propagandos biurus Czia 
Amerikoje, reikalinga vesti nenutrau
kiama kova su musu paežiu iszgamo- 
mis, kurie turėdami laisve szioje sza
lyje naudojasi Amerikos Lietuviu 
klaidinimui ir isznaudojimui vardo 
pavergtos Lietuvos.

Per eiles metu mes parodėm savo 
duosnuma Tautos reikalams — ta 
duosnuma teskimę ir toliau. Tokio
mis pat pastangomis kaip remem vi
sus kitus pirmesnius Lietuvos reika
lus, prie sanžiningu Lietuvos Nepri
klausomybes Fondo vadu mes leng
vai pajiegsim atlikti savo dali kokios 
isz musu reikalauja musu Tauta.

Sziu visu paminėtu darbu rėmime 
su tautine visuomene kooperuos iv 
Amerikos Lietuviai Katalikai, kurie 
atnaujino savo fondą. Taigi naszta 
mums bus tik pusiau tokia sunki. Ti
kima taipgi prisidedant ir kitu Lie- 
tuviszku sroviu prie szio darbo.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

J Motina isz džiaugsmo puolė 
’1 prie sunaus, apkabino ji ir pra- 
jvirko. Nors ji ir laike paslaptį, 
j kaip pažadėjusi buvo, bet už 
stalo jai vaiszinant Povyla ka
žin kaip nejucziomis smeigėsi I 
peilis giliau in pyraga, dar 
apart to jis visuomet gaudavo 
geriausius obuolius ir kitus' 
skanumynus.

Szie maži darodymai atviros 
pirmenybes vieno kitam karto
josi su kiekviena diena vis daž
niau ir dažniau. Kuomet kas 
nors iszkuildavo lango stiklą 
arba paliedavo rasala, ožio ap
sileidimu tapdavo visuomet 
Petras ir nepalikdavo nenu
baustas.

— Barbora, tu nesilaikai 
duotojo pasižadėjimo — tarė 
viena karta Lorencas žmonai.

— Ka tu tuom nori pasakyti,
— paklausė ji iszsigandus, — 
asz tave nesuprantu...

— Asz kalbu apie tave, kai
po pamote. Kuomet tu malda
vai manes idant pasa'kycziau, 
kuris tavo tikrasis sūnūs, asz 
nutariau tau pasakyti, kad tas 
yra tavo sūnūs kuris pirmas in- 
eis in kambarį. Taip asz ir pa
dariau. Bet...

— O beszirdi žmogau. Tai tu 
turbūt mane apgavai! — nu
stojus kantrybes reke Barbora.

— O tu argi neapgavai ma
nes kuomet man pasižadėjai 
būti vaikams vienodai szirdin- 
ga ir meili? Ir ar nepasidarei 
tikra pamote Petrui nuo tos 
dienos, kuomet pamanei kad 
Povylas yra tavo vienkrauju 
sunum?

Barbora nuleido galva tary
tum koks prasikaltėlis. Nuo 
szios dienos ji daugiau nesi- 
kreipe prie vyro su kokiu nors 
klausymu liecziancziu vaikus. 
Jai liko viena viltis: pilname
tyste abieju žydineziu jaunuo
liu artinosi spareziai ir motina 
sulyginamai neilgai liko laukt 
iszaiszkinimo • žingeidaujan- 
czios ja paslapties.

Prasidėjo karas. Visi pilie- 
cziai privalėjo siunsti savo sū
nūs gynimui tėvynės nuo prie- 
szu. Isz dvieju sunu Gatczio 
gryžo isz karo lauko tik vienas. 
Tėvas dėkojo likimą už iszga- 
nyma vieno sunaus o motina su 
veiksmu apkabino gryžusi ka
ri.

— Ir kaip žinoti, — mane ji, 
ar ne jos pražuvo sūnūs!

Viena karta Lorencas, iszkil- 
mingai nusiteikęs inejo in žmo
nos kambarį.

— Barbora, — prabilo jis,
— sziadien reikszminga diena: 
mus sunui sukako pilnametys
te...

Barbora pabalo.
— Ka tu tuom nori pasaky

ti?
Gatczius iszeme isz kiszenes 

kelius dokumentus ir pareisz- 
ke:

— Asz noriu iszpildyti savo 
pasižadejima, dabar tu gali su
žinoti kuris yra tavo sūnūs.

Barbora paszoko ir uždengė 
jam burna ranka.

-— Tylėk, Lorencijau, vardan 
Dievo, nutilk! Asz, žinoti neno
riu tai, nei dabar, nei rytoj, žo
džiu, niekada — tu girdi, — 
niekada.

Gatczius pakraipė pecziais.
— Tu isztikruju gerai sakai, 

Barbora, bet kas man daryti su 
dokumentais?

— Mesk juos in krosui!...
Krosnyje tuo laiku kūrenosi 

ugnis. Gatczius, ne ilgai galvo
jas, mete ten dokumentus ir už- 
liepsnojusi liepsna nuszviete 

■ pabalusi, spindinti džiaugsmu, 
s veidą motinos...

GALAS

MOCZEKA
— Kūdikis gerai priglaustas 

o visos tavo aszaros ir skundai 
neatmainys mano nutarimo. 
Asz padariau itiai, ka prisie
kiant pasižadėjau velionei, tuo 
laiku, kuomet ji gulėjo mirties 
patale. Ir -szis pasižadėjimas 
del manes szventas. Bet jeigu 
perstosi verkus ir pasiduosi' 
man O' valiai, tuomet viena gra
žu ryta tu vėl iszvysi savo kū
diki.

Praėjo penki metai. Susi- 
krimjtusiai motinai szis laiko
tarpis rodėsi begaliniu. Viena 
karta 'bandė ji suminksztinti 
vyro szirdi bet anas liko tvir
tas kaip uola.

Diena priesz žmonos vardu
ves, Lorencas tarė jai:

— Rytoj gaili kepti pyragus 
nes tavo sūnūs grysz namo!...

Barbora isz džiaugsmo meter 
si ant kaklo vyrui. Viena minu
te laimes ir tapo užmirszta visi 
liūdesiai iszkenteti begyje pen
kių metu.

Kuomet tėvas atvedė namo 
berniiukuts, motina sutiko juo
du lygiai meiliai. Žaibo tyrian- 
cziu žvilgsniu ji žiurėjo in juos 
stengdama, inspeti, kuris jos 
vienkraujis sūnūs. Tacziaus 
jokiu b-udu iszsprensti szi klau
symą negalima buvo nes Petras 
ir Povylas (kaip jie vadinosi) 
buvo vieno ūgio ir vienodai 
tvirtus o amžių vienas buvo vy
resnis kito, viso keliais mene
siais. Juodu abu buvo vienodai 
žavingi ir gražus.

— Kuris yra mano sūnūs — 
Petras ar Povylas? Maldauju 

• tavęs, pasakyk man tiesa? — 
kreipėsi žmona prie vyro.

Lorencas juokėsi.,
— Paliksiu tai nes kitaip vi

sa mano auka butu veltui. Juk 
asz iszplesziau vaikus isz tėvu 
lizdo ir iszauklejau juos sve
tur, idant tu nežinotum, kuris . Iyra tavo posūnis.

— Nejaugi tau manes negai
la ir asz nesužinosiu kuriame 
isz ju teka mano kraujas?

— Kuomet abiem sukaks pil
nametyste, tuomet privesiu 
tau tikraji sunu ir parodysiu 
visus liudymus liudijanczius ju 
gimimą ir krikszta.

Bet jautri motinos szirdis, 
apdainuoja dainiais, — nejau
gi liko nebyle? — paklaus mus. 
— Ar neplake ji smarkiaus 
metus žvilgsni motinos ant sa
vo sunaus? Ar nekalbėjo ji mo
tinai: sztai tai mano sūnūs o ne 
kitas? Ne, Slaptas magnetas su 
vienokia jėga trauke ja, kaip 
prie vieno, taip ir prie antro.

Vargszei moteriszkei nebeli
ko nieko kito, kaip auklėti abu 
berniukus su vienokia meile ir 
rupeseziu.

Sztai viena karta suserga Lo
rencas Gali ir žmona nutaria, 
jog atėjo parankus laikas isz- 
gauti paslaptį. Nusilpus orga
nizmui, — mane ji, — ir valia 
nusilpo o kartu ir užsispyri
mas, Ir ji nėperstodama mal
davo ir sunkino serganti vyra.

— Jeigu tu tiktai vienu pirsz- 
tu nurodysi man in mano tik
rąjį sunu, tai prisieksiu tau 
viskuom kas del manes szven- 
ta iszlaikyti paslaptį ir jokio 
skirtumo nedaryti vaiku tarpe. 
Abu jie bus mano szirdžiai ly
giai brangus.

— Na, tegul bus taip, kaip 
tu nori! —tarė Lorencas ir ka
dangi Įtino tarpu inejo in kam
barį Povylas tai jis ir nurodė 
in ji pirsztu.

Mat kad duoti boboms meda
lius už narsumą, 

Ir už ta dideli gudrumą,
Szenadorio vaitas apie baus- 

mia paminėjo, 
Tai bobeles net drebėti 

pradėjo, 
Ir net orą pagadino, 

Kokia tai smarve prismardino, 
Tai vis isz baimes, 

Mano szirdeles, 
Ten kur jos s-tovejo,

Tai žmones dalaikyti negalėjo, 
Narsiausia 30 doleriu už

mokėjo,
O jos vyras 10 doleriu dadejo, 
Ant nelaimes pinigu neturėjo,

Ba pagelbininkui 35 dolerius 
užmokėt .turėjo, 

Jau butu pasodine in klet'ka, 
Bet kilti padare sklodka, 

Tada vahiysta gavo, 
Nuo kletkos paliuosavo, 

O da bosas pasakė, 
Ir nuo darbo atstatė, 
'Tokiu laikyti negali, 

Tegul sau keliauja in tolima 
szali, 

Dabar suprato kokia tai “pri 
kontri,” 

Kad boba vyro runyti negaliu, 
Greitai užmirszti negaliu, 
Kaip tik apie tai atsimenu.

* * *
Dvi moterėles pasirėdė, 
Ir su savim tinklą paėmė, 

Mat nusidavė žuiklaut, 
Žinote, žuvelių pasigaut, 
Dreses nusiėmė, prie krūmo 

padėjo, 
Ir tik su stepinsais in vandeni 

inejo, 
Kada taip žuveles žvejojo, 

Farmerka aJtvežliojo, 
Andarokus ir kitus parėdus 

paėmė, 
Ir namo nusinesze, 

Kada moterėlės prisižvejojo, 
Isz vandenio szlapios iszejo, 

Klause vaiko kuris dreses 
saugojo, 

Kur ju dreses padėjo? 
Kad jas kas nusinesze, 

Tai tau ir beda, 
O ir didele geda,

Moteres szlapios namo nuėjo, 
Visus pasamonus szlapius 

turėjo, 
Tai tau andarokai, 
Argi tai ne juokai?

Nežinau ar surado savo dreses 
■ar ne, 

Tas neapeina mane, 
Asz manau kad atsiras, 

Ba kaltininke suras.
* * *

Per “Dingusi upeluka” Fordu 
važiavau,

Koki ten kliiksma girdėjau, 
O tai dvi bobelkos giedojo, 

Savo .kaimynus aplojo, 
Ant rytojaus viena sorkes 

rode, 
Tai' kžip visur parode, 

Kopeczioms in virszu lipo, 
Kaip nupuolė vos nepastipo, 
Žmones tame laike in darba 

ėjo, 
Ant tuju sorkiu žiurėjo, 

Badai jau ir spykyziu nebus, 
Dabar žmones lengviau 

atsidus, 
'Riksmu daugiau negirdes, 

Bjaurybių nereges,

Tai bus labai gerai, 
O ‘dabar pasakysiu visiems 

gud bai.

SENIS BALTRUS

CKAISZIAI pavasario saulu
tei sužibus dangaus auksztu- 

moje, pradėjo tirpti upiu, eže- 
> ru ledai, nudilo nuo lauku snie
gas. Vos priesz sanvaite laiko 
minksztucziuko balto lyg dro
be sniego pridengti laukai, ro
dos, didžiausio ežero, ar juru 
sustingusios bangos vingiavo 
kiek akys mato, ei, ten tolyn, 
tolyn iki pat didelio miszko o 
sziadien jau to viso balto žie
mos paitalo nėra, — gamta pa
budo ir ima ruosztis prie naujo 
gyvenimo.

Pavasaris eina! O su juo kar
tu ir lauku darbai.

Kumpenu szeimynele nejuo
kais susirūpino, kur ir ka so- 
dys. O du jauni Jono Kumpelio 
sūnūs staeziai negalėjo pava
sariu atsigėrėti. Jiems rūpėjo 
ne lauku darbai o artimas misz- 
kas. Miszke pavasaryj galybe 
paukszcziu lizdus suka, kiau- 
szinelius deda, paukszcziukus 
peri.

Kiek jau kartu juos tėvelis 
pereita pavasari baudė, kiek 
motina jiedviem kalbėjo ne
kandyti paukszteliu bet vaikai 
neklausydavo, — pasprude isz 
teveliu akiu ir kuria in girria.

Ir sziadien Jonukas su Juo
zuku pasislėpė grinezios kam
pe naujus planus ruoszia.

Jau ir vakaras. Kumpiene 
pakvietė vyra ir vaikuczius va
karienes.

Bet jie nesuspėjo susėsti prie 
stalo, kaip sztai suurzgė Mar
gis po stalu ir puolė prie duru.

— Nutilk, Margi, — sudrau
dė ji szeimininkas:

— Jonuk, pažiūrėk, kas atei
na.

Vaiku nebėreikejo daug ra
ginti. Priploja raudonas nose
les prie szalto stiklo, spoksojo 
in vakaro tamsa bet nieko ne
buvo matyt. 0 Margis nerims
ta.

Prieszkambaryj pasigirdo 
svetimi, nedrąsus žingsniai. 
Kas tai grabaliojo sienomis, 
jeszkojo duru.

— Juozuk, — tarė tėvas: — 
atidaryk svecziui duris.

Juozukas nubėgės pravėrė 
grinezios duris ir atszoko at
gal iszsigandes. Priesz ji stovė
jo žilas seneli, neregys žmogus.

— Garbe Jėzui Kristui, — 
lėtai tarė senukas.

— Per amžius, — atsake 
Kumpiene.

ACZIU DIEVUI UŽ PRIBUVIMĄ IN AMERIKA.

Skaitykite “Saule”

Szitie vaikai isz Anglijos, kalba poterėlius dekavoda- 
mi Dievui už pasekminga atplaukima in Amerika ir-apsi
saugojimą nuo Vokiszku bombų. Visi pribuvo isz Garden 
City, Anglijos ir sziadien randasi po apgloba Gould Prie
glaudos del vaiku.

* Katra motere nueina in 
bažnyczia Nedelioje, tai laike 
ilgesnio pamokslo mansto apie 
pietus; kokie jie nebus, ir, ar 
mėsa neprisvils.

Jeigu motere turi gera ir( 
naudinga laikraszti kokiu yra 
“Saule,” Itai josios gyvenimas, 
bus naudingas ir nenuobodus 
ir bus apszviesta moterele.

L. TRASKAUSKAS

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

Bell Telefono Numeras 78
S2O W. Centre St. Mahanoy City

— Ar tai tu, Baltrau? ■
— Asziu, asz. Bet sakykite, 

kur asz esiu. Asz pamecziau 
tikraji kelia ir pats nenusima- 

■ nau kur atejas.
— Czia Kumpenas gyvena,— 

atsake szeimininkas.
— Ar Jonas Kumpenas? Man 

isz balso taip atrodo.
— Tas pats, Baltrau.
Nudžiugo senukas pas gerus 

žmones patekės. Dabar jau jis 
neabejojo kad ji nakvynėn pri
ims ir pavalgydins.

Pavalgė visi vakarienes.
Senis Baltrus pasakojo kas 

pasaulyje girdėti, kas mirė, 
kas ketina teketi ir už ko.

Bet jaunutis Kumpenukas 
vis su pasibaisėjimu žiurėjo in 
senuką, in jo viena visai isz- 
pleszta aki. Jos vietoje buvo 
tik gili duobe.

— Senuti, — paklausė neisz- 
kentes Juozukas: — kas-gi tau 
aki iszplesze?

— Mano sūneli, tai buvo bai
sus atsitikimas.

— Kas-gi, ar pleszikai už
puolė sužeidė ? — paklausė Jo
nukas.

— 'Taip, vaikeli: 'ten buvo 
pleszikai bet ne toki kaip tu 
manai.

Visi su dideliu žingeidumu 
sužiuro in senuką. Jis tai jaus
damas, kiek nuraudo.

— Sunku man, vaikeliai, sa
vo jaunu dienu kvailystes ir 
kaltes pasakoti. Jau szeszesde- 
szimts trys metai kaip netekau 
akiu. Ir tai mane Dievas nu
baudė. Teisingas, Vieszpats, 
teisingas...

Senukas kuri laika negalėjo 
kalbeli, tik aszaras-braukė.

— Asz buvau tuomet dvyli
kos metu, — tese nusiraminęs. 
— Mano tėveliai, Dieve, duok 
jiems Daugu, buvo labai geri, 
kaip ir jųdviejų, vaikucziai, tė
veliai. Asz-gi vienturtis moti
nėlės sūnūs buvau labai pady- 
kes.

Maloniausiu tuomet mano 
užsiėmimu būdavo karstytis 
po medžiu szakas, draskyti 
paukszteliu lizdus, metyti ir 
kankyti pauksztelius. Keletą 
kartu tėvelis man diržu davė 
bet negelbėjo, — asz vis in 
miszka bėgdavau.

Viena karta, kaip sziadien 
atsimenu, pamaezius motinėlė, 
amžina aitilsi, kad asz su dyg
liais paukszteliams akis badau, 
visa diena nedave už bausme 
valgyti, smarkiai subarė. “Bal
truk, pasakė ji man, jeigu ne
siliausi paukszteliu kankines, 
jeigu vis toks žiaurus vaikas 
busi, Dievas fave nubaus.” Bet 
asz savo motinėlės perspėjimu 
nepaklausiau. Nusikaltau ir

priesz ja. Ir todėl teisingas Die
vulis nubaudė mane.

Viena szventa diena iszej.o 
abudu tėveliai bažnyczion o 
man insake pasilikti namu ser
gėti. Map to tik reikėjo. Užra
kinau duris ir pats in miszka. 
Iszemiau apie penketą strazdu 
lizdeliu. Bet sztai pamaęzįau 
augsztai ąžuole dideli liepa- 
žinstamu man paukszcziu liz
dą. Nieko nelaukdamas inlipau 
in pat virszune. Žiūriu, lizde 
didoki kumpasnapiai pauksz- 
cziukai tupi iszsigande. Asz pa
ėmiau viena isz lizdo ir palek- 
dinau. Nupuolė nabagas ant 
szaku klykdamas. Imu antra. 
Bet sztai suužia ties mano gal
va seniu paukszcziu sparnai. 
Pakėliau galva pažiūrėki kas 
per vieni. Bet nesuspėjau. Pa
jutau kad aptemo man akys, 
kad asz rituosi — puolu szako- 
mis žemyn. Mano aimei ąžuolas 
buvo labai szakotas iki pat že
mei. Per szakas nusiritau ir 
smarkiai susitrenkiau in žeme. 
Kaip ilgai gulėjau, — nežinau. 
Tik pabudau pas tėvelius grin- 
czioje. Bet tas mano iszbudi- 
mas pilnas buvo skausmo. Vie
na akis mano pasiliko ant sker- 
nagio paukszczio kojos o antra 
taip buvo sužeisita kad ir ji in 
pora sanvaieziu apako. Mažai 
kas žino ta mano gyvenimo in- 
vyki ir jums, vaikucziai, papa
sakojau tik tam, kad nebūtu
mėte net nei paukszteliams 
žiaurus.

Dievas, kaip matote, net ir 
czia ant žemes smarkiai nubau
džia kaip mane už padarytus 
žiaurumus.

Nutilo senis Baltrus. Jo baisi 
veido iszvaizda geriausiai vai-
kams paliudijo kad jis teisybe 
sako.

Pasižiureja Juozukas su Jo
nuku vienas in kita, nuleido 
akis.

Bet motina ju žvilgsni su
prato.

— Girdėjot, vaikeliai, — pa
sakė ji: — kas atsitiko sziam 
senukui. Kiek kartu judu 
draudžiau blogai nedaryti, bū
ti gailestingiems o judu vis liz
delius draskydavote. Beit jau 
daugiau nedarysite taip? Ar 
ne, sūneliai?

— Nedraskysime lizdeliu ir 
praszysime Dievulio kad mudu 
nebaustu.

Daug metu praėjo bet Juozu
kas su Jonuku laike duota ji 
motinėlei pažįadej'ima ir isz- 
augo in gerus žmones.

Pasveikinimas Del 
“Saules” Redakcijos!

■ J 

Gerbiamoji Redakcija:
Atsilankau in gerbiamąja re

dakcija “Saules,” sveikinda
mas visus Boczkauskus, vėlin
damas n no vieszpaczio Dievo 
del visu geros sveikatos ir gero 
pasivedimo jusu biznije, ir kad 
turėtumėte pasisekimą savo 
biznije su laikraišzcziu ‘Saules’ 
ir'turėtumėte daug geru skaity
toju ir draiuigu pritaraneziu del 
jusu darbo. Lieku su pagarba, 
jusu senas skaitytojas,

JUOZAS BAKAS, 
isz Van Dyke, Mich.

Svarbus Praneszimas 
In Musu Skaitytojus

Kanadoje!
Aplaikeme žinia nuo paczto, 

kad visi laikraszczei czionais 
Amerike turi mokėti Kariszka. 
Padotka arba kaip tai vadina
ma “Canadian War Tax,” ku
rie siuntinėje laiikraszczius 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 musu kalte, 
tiktai Kanados valdžios kuri 
uždėjo ta padotka isz priežas
ties kares.

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

“Saules” Iszdavysta.

Praneszimas
Del “Saules” 

Skaitytoju!

Visi tieji kurie geistu aplan
kyti praeitus numarins laik- 
ras'zozio, buri prisiunsti 10 cen
tu markėms ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraszti kuriame talpinasi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiuncziia deszimtuka 
markėms ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszczio bet dykai 
negalime siunsti, turite pri- 
siunsti 10 centu markėms.

Teisybes Apie Moteres

Motere niekados nesu
laukė szimto metu; vis jauna ir 
jauna.

* Bjauros mdteres labai ne- 
kenezia zerkolo ir patogiu mo
terių.

* Motere nemoka mest su 
akmeniu, bet su puodu verdan- 
czio vandens tai kožna karta 
pataiko in galva.

Intekme moterei yra 
daug galinga, ypatingai jeigu 
ko užsimano.

Motere stebysi del ko vy
rai yra paezedus; vyrai stebysi 
del ko moteres yra iszlaidžios.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
-- O--

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
■— Boleslovas Baranauckas, 

1126 E. Centre uly., likos nu
vežtas in Locust Mountain li- 
gonbute ant gydymo nuo su
žeidimu kokius apląike Park 
No. 1 kasyklose. Puolantis ang
lis sužeidė jam galva, kakla ir 
.peczius.

— Susivienijimo Lietuviu 
'Amerikoje, vietine kuopa No. 
211, rengia vakariene su szo- 
keis, Nedėlios vakara, Lapkri- 
czio (Nov.) 10 diena 1940, Plas
tic Hall (Norkevicziu svetainė
je), Mahanoy City. Vakariene 
prasidės 7:30 valanda o po va
karienei prasidės szokiai. In- 
žanga 1 doleris.

Lyg sziai dienai ant vietinio 
paczto jau užsiregistravo 275 
ateivei. Tie kurie serga arba 
negali apleisti namus, 'tegul 
duoda žinia ant paczto tai ateis 
pas juos žmogus, kuris ipaims 
ju registracija. Registracija a- 
teiviu baigsis Gruodžio [Dec.] 
26-ta diena 1940, o jeigu kas ne
užsiregistruos, tai bus baudže- 
inais, ne t ik pinigiszkai, bet ir 
kalėjimu! Registruotis galima 
iiUQ Panedelio iki Petnyczios 
Uuo 9 vai. iki 4 vai. vakare 
b Sukatomis nuo 9 isz ryto iki 
į)iėt 12 valandai.

—- Musu progresyviszkas 
identistas Dr. J. Banaviczius su 
pacziule ana diena siugryžo na
mo isz Dentistu Seimo, kuris 
atsibuvo Clevelando, O. Taip
gi lankėsi Kanadoje ir Detroi
te. Būdamas tonais, užkalbino 
naujus rakandus in savo ofisą 
kuris bus intaisytas modern- 
iszkai.

—• Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkill pavieto, lai
kys savo treczia metini Maska
radini Baliu, Seredos vakara, 
Oktoberio 23,1940, Plastic Hall 
(Norkevicziu svetainėje). Po
nia A. Szukaitiene yra pirmi
ninke tojo parengimo. Inžanga 
35 centai. Bus tai vienas isz 
linksmiausiu vakarėliu kuri 
-tik žino kaip parengti musu 
Lietuviu Moterių Kliubas isz 
Schuylkill pavieto.

—• Ponia Elena Norkevi- 
cziene pardavė savo svetaine 
del p. Greinerio, isz Lakewood, 
kuri likos atnaujinta ir page
rinta del szokiu, susirinkimu 
ir pasilinksminimu.

— 'Ponas Skrabulis, isz She- 
nandorio, su paczia, dalyvavo 
laidotuvėse F. Žaguno, Ketver
ge. Ponas Skrabulis yra pus
broliu velionio. Prie tos progos 
atsilankė ir in redakcija “Sau
les” nes yra seni skaitytojai 
per daugeli metu. Acziu tamis- 
telerns už malonu atsilankymu.

—■ Seredoje apvaiksztinejo 
savo 45-me'tines sukaktuves ve
dusio gyvenimo ponstva F. W. 
Boczkauskas, redaktorius 
“Saules” su savo pacziule Ce
cilija. Mazga moterystes suri- 
szo kun. P. Abromaitis, Szv. 
Jurgio bažnyczioje, Shenan- 
doaih, Pa., 1895 mete. Ponia C. 
Boczkauskiene yra gimus Sha
mokin, Pa., ir po'tėvais vadina
si Baranauckiute. Sūnūs Flori
jonas su ‘szeimyna ir sūnūs Ki
taras, isz Indianapolis, Ind., da
lyvavo tose apeigose, kaipo ir 
duktė, ponia A. J. Barauckiene 
isz Scranton, Pa., ir anūkėlei.

—• Agnieszka Collier, isz 
Coaldale, Pa., ana diena norėjo 
nuszokti nuo . Readingo tilto 
ant N. Main uly., tiksle atėmi
mo gyvasties. Motere likos pa
imta in policijos dto'ti kur ja 
apž-iurej-o -daktarai, surasdami

kad motere yra nesveiko proto. Į
— Nedelioje susidūrė auto

mobilius varomas per Frana 
Mikeliuna, nuo 126 E. Pine 
uly. Bledes padaryta mažai.
t Ketvergo ryta likos 'pa

laidotas gerai žinomas gyven
tojas Feliksas Žagunas, nuo 
636 E. Pine uly., kuris mirė Pa
nedelio diena po trumpai ligai. 
Velionis gimęs Lietuvoj, pribu
vo in Amerika 35 metai adgal 
ir pirmiausia apsigyveno She- 
nadorije. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko pa
czia Mare, keturis vaikus, tris 
brolius: Petrą Mahanoy City, 
Motiejų ir Vinca Lietuvoje, 
kaipo ir viena sesere Juzefiną. 
Graborius Ant. J. Sakalauskas 
isz Shenandorio laidojo.

—■ Aiplaikeme aiszkesne ži
nia a|pie mirti senos gyventojos 
a. f a. Onos Buibelienes, kuri 
mirė Rugpiuczio (Aug.) 294a 
diena, kuri gyveno Philadelp- 
hijoj, Pa., 1019 Mt. Vernon uly. 
Laidotuves atsibuvo Rugsėjo 
(Seplt.) 5-ta diena isz Stankaus 
koplyczios, ir palaidota ant 
Szv. Kryžiaus kapiniu. Turėjo 
87 metus amžiaus. Velione pri
gulėjo prie Szv. Pranciszkaus 
Zokono ir Ražancziavos drau
gijos. Prigulėjo prie Szv. An
drejaus Parapijos, ant Walnut 
uly. Velione pribuvo in Ame
rika 45 metai adgal, isz Lietu
vos, Urbantu kaimo, Bubelių 
vals., Sza’kiu aipskr. Isz pra
džių gyveno Shamokin, Pa., du 
metus, o isz fenais atsikraustė 
in Mahanoy City, Pa., kur per
gyveno apie 15 metu, po tam 
apsigyveno Philadelphijoj Pa., 
per 30 mdtus. Velione buvo 
gerai žinoma Mahanoy City, 
kur paliko daug pažystamu, ir 
viena duktcre A. McCallusiene, 
gyvenant Maple Shade, N. J.

Philadelphia, Pa. —■ Diena 
15-ta Septemberio likos surisz- 
ta mazgu moterystes Helena 
Pavlauskas, 1312 S. 2nd uly., 
su Petru Skelus, 130-0 S. 2-nd 
uly., per kuiga S. Raila, Szv. 
Kazimiero bažnyczioje o vestu
ves atsibuvo Szv. Kazimiero 
svetainėje ant kuriu dalyvavo 
apie du szimtai sveteliu kurie 
linksmai pasilinksmino ir li
kos priimti karaliszkai per jau
navedžius.

Trokas Kuris Rodys “Willkio” Paveikslus1 
Kalbės Prakalbas

Žemiau parodo suraszas in kur pribus didelis trekas ku
ris rodys paveikslus kandidato ant prezidento, Willkio, ir 
bus kalbama prakalbos ant kampu ulycziu. Bus tai moks- 
liszkas parodymas apie gyvenimą Willkio ir ka jis prizą-
da jeigu bus iszrinktas prezidentu. 

---------------0- 
UTARNINKE, SEPT. 24, 1940 

McAdoo 
Coaldale 
Brockton 
Middleport 
New Phila. « 
Cumbola 
Port Clinton 
McKeansb’rg 
Snyder

11:45 a.m. iki 12:15 p.m.
1:30 p.m. iki
2:30 p.m. iki
3: 15l p.m. iki

, 4:00 p.m. iki
4:45 p.m. iki
6:30 p.m. iki
7:30p.m. iki

8:30 p.m. iki

2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:45 p.m. 
4:30 p.m. 
5:15 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m.

Lavelle 
Pitman 
Helper
Klingerstown 
Sacramento 
Valley View
Hegins
Buck Run 
Primrose 
Minersville

10:30 a.m. iki 11:00 a.m. 
11:30 a.m. iki 12:00 Pietų 

1:00 p.m. iki 
2:00 p.m. iki 
3:00 p.m. iki 
4:00 p.m. iki 
5:00 p.m. iki 
7:30 p.m. iki 
8:30 p.m. iki
9:30 p.m. iki 10:00 p.m.

1:30 p.m.
2:30 p.m.
3:30 p.m.
4:30 p.m.
5:30 p.m.
8:00 p.m.
9:00 p.m.

I1IT P II 1 0 C MAHANOY CITY W.l.nack&bons vHA“
Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

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

VKXXXXXXXXXXXXXXXXXXb^XXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' SXXSXXXXXXXXXS ♦

“Maloniai eisiu 
su tavim . . .

kaip tik užsi
dėsiu skrybėlė

nes mano Elektrikinis Peczius verda mano pietus”

SEREDOJE, SEPT. 25, 1940 

Frackville 
Gilberton 
Delano 
Sheppton 
Nuremburg 
Brandonville 
Ringtown 
Shen. Hghts. 
Lost Creek 
Girardville 
Gordon

9:30 a.m. iki 10:00 a.m. 
10:30 a.m.iki 11:00 a.m. 

11:30 a.m. iki 12:00 Pietų
2:00 p.m. iki
3:00 p.m. iki
4:00 p.m. iki
5:00 p.m.iki
6:00 p.m. iki
7:30 p.m. iki
8:30 p.m. iki
9:30 p.m. iki 10:00 p.m.

2:30 p.m. 
3:30 p.m. 
4:30 p.m. 
5:30 p.m. 
6:30 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m.

KETVERGE, SEPT. 26, 1940

Locustdale 9:30 a.m. ikil0:00 a.m.

PETNYCZIOJE, SEPT. 27, 1940 

Llewellyn 
Branchdale 
Newtown 
Cherryville 
Deturksville 
Friedensburg 
Cressona 
Auburn 
Summit Sta., 
Rock 
Pine Grove 
Tremont

9:30 a.m. ikil0:00 a.m. 
10:30 a.m. iki 11:00 a.m.

11:30 a.m. iki 12:00 Pietų 
1:00 p.m. iki 
2:00 p.m. iki 
3:00 p.m. iki 
4:00 p.m. iki 
5:30 p.m. iki 
7:00 p.m. iki 
8:00 p.m. iki 
8:45 p.m. iki
9:45 p.m. iki 10:15 p.m.

1:30 p.m. 
2:30 p.m. 
3:30 p.m. 
4:30 p.m. 
6:00 p.m. 
7:30 p.m. 
8:30 p.m. 
9:15 p.m.

Taip . . . galima eiti km' 
tau patinka . . . jeigu turi 
Elektrikini pecziu.

Indekie valgi in pecziu, už
statyti laika ant szilumos ir už- 
sukie šviežiu. Nuo tojo laiko 
lyg valandai paduoti valgi, ta
vo darbas yra užbaigtas! Pe
czius atlieka tavo darba ir pri
žiūri valgi. Pats užsistato lai
kas nuo laiko. Ir reguliavo j a 
sziluma. Iszverda geriau val
gi pats, ne kaip senoviszko bu
do peczius padarydavo, nes su 
žmogiszku dažiurejimu !

jo (paimti iszaltojoje. J. Ruck 
taipgi padėtas in kalėjimą.

Baltimore, Md. — Sep'tem- 
berio 21 d., 7 vai. vakare, Lie- 
tuvisžkoje svetainėje, Baltimo- 
res Estoniszka Draugavę lai
kys muzikaliszka vakarėli su 
szokiu, kuriame dalyvaus Fi- 
niszkas koras su Aleksu Vasi
liausku, Lietuviszku tenoriu. 
Pelnas nuo Itojo vakarėlio eis 
ant naudos Estoniszko Stato
mo Fondo, ant pastatymo nau
jos svetaines. Lietuviszka sve
taine randasi ant 851 Hollins 
ulyczios.

Wilkes-Barre, Pa.— Luzerne 
apskrities teisėjais John J. Apo- 
nick insake p. Rosalie Karu
ža’i užsidtatyti $1,000 kauci
jos o kai jos negalėjo užsista- 
tyti tai buvo nuvežta in kalėji
mą.

Mrs. Violet Ruck isz Plains, 
apskundė p. R. Karuža, kad ji 
viliojanti jos vyra, ir ardanti 
jiu gyvenimą. Pana Karuža 
prisipažino, kad jau ketvirti 
metai draugauja su John Ruck 
ir jau pustrecziu metu žino, 
kad jis vedes. Kada teisėjas 
paklausė ar ji sutinka nutrauk
ti pasimatymus su Ruck, ji ne
svyruodama atsake kad ne! 
Užtai teisėjas padėjo ja (po 
kaucija o kol ja užsiset ate ture-

Isz Chicago, Ill.
—■ Nežinomi vagys apvogė 

Lietuviszka. bažnyczia prie 44- 
tos ir California uly., Brighton 
Park. Vagys pasiėmė tris auk
sinius kielikus. Kunigas Ant. 
Briszka, a'tejas isz ryto in baž
nyczia patemino kad nesiranda 
kieliku, ir apie tai pranesze po
licijai. Verte kieliku yra 225 
doleriai.

— Praeita įsanvaite keli 
Lietuvei nukentėjo nuo ugnies: 
B. Kūgis, 638 Dickens uly., P. 
Szernas, 5539 S. Ashland uly., 
J. Langis, 4157 Archer Avė., ir 
M. Simons, 2231 W. Lake uly.

— Myron Jones, 615 N. La
ramie uly., ir jo draugas Ant. 
Simonas, 6729 S. Artesian avė., 
likos aresztavotai'S už užmiuszi- 
ma žmogaus Geo. Brown.

TRUMPOS ŽINUTES
Boston, Mass. — Kariszkas 

departamentas czionais užkal
bino isz ezionaitiniu dirbtuvių 
net milijoną poru czeveryku ir 
czebatu del kariuomenes.

(Morri's Island, Cal. — Žuvi
ninkai ana diena sugavo mil- 
žiniszka czerepoka kuris svėrė 
apie du tonus sunkumo.

Wilkes-Barre, Pa. -— George 
Tomczak ir Szimas Turpek li
kos aresztavoti už nužudymą 
Teodoro Hunter, 58 metu, in
žinieriaus ant Lehigh Valley 
geležinkelio.

Philadelphia, Pa. — Lincoln 
De Cleyre, 22 metu, likos aresz- 
tavo'tas už kerszinima nužudy
mu prezidento Roosevelto. Yra 
tai Komunistas. Pastatytas po 
$25,000 kaucijos.

Lausanne, Szvaicarija.— Ig
notas Jonas Paderewski, žy

mus pianistas, pribuna in Ame
rika kur ketina praleisti savo 
likusias gyvenimo dienas.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas ketina pri
imti in Filadelfija szia sanvai- 
te laikyti kėlės prakalbas.'

Isz Visu Szaliu
GYVULISZKAS

GYVENIMAS
VYRAI GYVENO SU VIENA 
MOTERE DRAUGE, ANT 

GALO SUSIPRATO IR 
NORĖJO PATAISYTI 

KLAIDA.

Timisora, Rumunija.— Czio
nais atsibuvo ‘teismas 28 metu 
Silos Pitesti, motinos dvieju 
vaiku ir josio® mylimo 30 metu 
Pietro Gratz, in'ž užsikeisejima 
ant gyvasties josios vyro.

TaPp vyru buvo didžiausia 
prietelysta; gyveno kaip du 
brolei. Nesenei Pietro likos 
praszalintas isz savo gyvenimo. 
Todėl pribuvo pas savo dran
ga. Ūkininkai priėmė nauja 
burdingieriu tinkamai, nes isz 
tosios priežasties iszgere du 
butelius guziutes. Ūkininkas 
pradėjo girti savo pacziules ge
ruma ir patogumą. O kad Pie
tro negalėjo intiketi kad pati 
butu taip gera kaip jos vyras 
ja gyre (todėl jos vyras pasakė 
jam, kad iszbandytu t a ja teisy
be. Ant to sutiko ir ūkininko 
pati kuri pasiliko mylima sve 
ežio tuojaus prie akiu savo vy
ro.

Niuo tos dienos motere gyve
no drauge su dviems vyrais, bet 
ne po ilgam pabudo sanžine 
vyro, suprato savo kvailybe ir 
pradėjo motere! iszmetineti to
ki gyvenimą ir da nekarta ge-

Your Electrical Servant

Pamatykie sziadien taji Elektrikini Pecziu. Pa- 
velinkie mums tau parodyt kaip gali suezedyt va
landas tavo darbo, pasilsiui ir pasilinksminimui, kas 
sziadien yra reikalinga del kožos moteres užlaikyti 
savo jaunysta ir sveikata. Ateikie SZIADIEN!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU
1

rai apdaužydavo. Motere ne
sikėlė prieszais vyra kad myli 
Pietro daugiau ne kaip ji. Ant 
galo motere nutarė atsikratyt 
nuo savo vyro prikalbindama 
koki tai pusgalvi, kad josios 
vyra nuszautu, bet pusgalvis 
ant tiek tarėjo proto, kad ne- 
iszpilde paliepimo moteres ir 
pasakė viską vyrui. Vyras už- 
vąde skunda prieszais motere 
ir jos szirdinga .dranga. Su
das nubaudė motere ant de- 
szimts metu o jos prielaidi- 
ni ant. asztuoniu.

užmusze, ipabego in artima 
miestą. Ant giliuko motere 
užtiko kaimynai ir nuvežė in li- 
gonbute ir kaip rodos iszgis. 
Vėliaus vyra suėmė ir uždare 
kalėjime.

SKAITYKIT
“SAULE” '--1!

PLATINKIT!
Rado Dideles Vertes 

Deimantą
New York. — Mrs. Terese

NUDAVINEJO
MEILE

NORĖJO NUŽUDYTI 
PACZIA.

Smolensk, Rusija.— Feodo
ras Imonka, rasztįninkąs vie
tinėje kancelarijoj, nesenei ap- 
sipaeziavo su jauna ir patogia 
mergina. Gyvenimas rodos 
buvo saldus ir pavyzdingas. 
In kelis menesius po szliubui I- 
monka susipažino su tūla mer
gina in pradėjo užmirszti savo 
jauna pacziule. Ant galo pa
norėjo persiskyrimo. Vyras 
tarė suvisai atsikratyt nuo'sa
vo paežius greitesniu bodu. A- 
tejas namo ana vakara, kirto 
paczia su szmotu geležies per 
galva ir manydamas, kad ja

Gerramone ėjo prie Times 
Square mislydama kaip ežia
surasti pagialba del savo iszba- 
dejusios szeimynos namie ir
greitai taji klausymą iszriszo. 
Surado ant saidvoko dideli dei
mantą bet mane jog tik tokis 
kokius mate fersztoryje parsi- 
duodant po deszimtuka. Bet 
nunesze deimantą pas auksoriu 
norėdama persitikrini ar tai 
geras ar tik szmo.telis stiklo. 
Auksorius jai apreiszke kad 
tai tikras deimantas deszimts 
karatu ir yra vertas 10 tūks- 
taneziu doleriu. Vargsze atida
vė deimantą, del palicijos nes 
negalėjo ji parduoti. Jeigu loc- 
nininkas deimanto neatsiras 
lyg 10 dienai Oktoberio tai dei
mantą atiduos del jos kaipo jos 
locnasti ir turės isz ko gyventi 
per daugeli metu.

0 jeigu atsirastu locninin- 
kas tai gal ja gausei apdovano
tu už jos teisingumą ir sugrąži
nimą deimanto.

C. F. REKLAITIŠ
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
__ Geriausia Ambulance 

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

Ss kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

^2 k. na pasirinkimą meta- 
T ; f liszku ir kieto medžio ’ ' 
I___ Grabu. Laidoja nu- |
l milelius pagal naujau-
I šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke
Į moterems. Prieinamos 

prekes. j
■S* SSei

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

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

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.
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