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Pasirengineja Szokti 7 Myles Isz Padangių

A. H. Starness, isz Chicagos, pasirengineja ant szokimo . 
isz padangių 35 tukstanczius pėdu arba 7 myliu augsz- 
czio. Nusileis jis su parasziutu isz padangių 200 myliu 
greitumo.

Isz Amerikos
SUDEGINO PINIGUS

TO TAM PEPJOVE SAU 
GERKLE.

J., LemonR. Budymijs
nuolatinėje rūpestyje buk jos 
sūnaus vardu isztrau'ks ir ji 
priverstinai'paims in kariuo
mene, Jeva Seymore staigai ne
tekus proto inmete visus savo 
pinigus in pecziu po tam per
pjovė sau gerkle su mėsiniu 
peiliu nuo ko mire in deszimts 
minutu vėliaus. Vyras, parėjus 
isz darbo, rado savo motere gu- 
linczia ant grindų pasriuvusia 
kraujuose.

Senuke labai rūpinosi apie 
vienatini savo šuneli kuris tu
rėjo 28 metus ir turėjo regis
truotis in kariuomene.

Perejo Ant 
' Katalikystes
' St. Cloud, Minn. — Mrs. Da
rata Lowler, žen'klyva motere, 
kurios tėvas 'buvo geru Ėpisko- 
poliniu dvasiszkuoju, ana die
na priėmė Katalikiszka tikėji
mu. Yra tai ketvirta nare tos 
iszeimynos kuri pasiliko Kata
like in laika asztuoniu metu.

Priimdama Krikszta szven- 
fta, padovanojo bažnycziai pui
kius vargonus už kuriuos už
mokėjo deszimts tukstaneziu 
doleriu.

U.M.W.A, ANGLEKASEI PASIPRIESZINO

Priesz Padidinimą Mokescziu
ivlouiit Carmel, Pa. — Ant 

idistriktįnio susirinkimo angle- 
kasiu unijos UMWA, kilo dide
lis sumiszimas kada virszinin- 
■kai innesze užmanymą kad pa
keiti mėnesinė mokesti ir asses- 
rnontus. Ant tokio užmanymo 
delegatai.nesutiko ir .visi paki

Neužilgio Sznipai 
Pradės Darbuotis 

Amerikoj
New Orleans, La. — Kon

gresmenas Martin Dies pra- 
sergsti Amerika kad karsz- 
cziau imtųsi prie užrubežiniu 
sztirpir kurie" czionifiš j)Vadė4 
darbuotis ant tikrųjų in apie 
30 dienu, pradedami iszneszt in 
padanges dirbtuves, geležinke
lius ir amunicijos stotis. Dies 
tyrinėja kongrese sznipu dar
belius ezionais ir turi užtekti
nai davadu kad jie neužilgio 
pradės ant tikrųjų darbuotis 
ezionais.

Fordo Szeimyna 
Turtingiausia

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskaitymu tai 13 
Amerikoniszku szeimynu ezio
nais Amerikoj turi visokiu sze- 
ru ir bomlu vertes ant 2,700,- 
571,000 doleriu.

Szeimyna Fordu, kuris dirba 
automobilius turi daugiausia 
nes net ant $024,000,000; antra 
turinti $573,690,000; treczia 
vieta užima szeimyna Du Pont 
yra szeimyna Rockefelleriu tu
rinti daugiau kai]) $396,000,- 
000. Melionu szeimyna turi 
$390,000,000. — Kam po nog
iu krauti tiek milijonu kuriu 
žmogus savo gyvastyje ju ne
sunaudos?

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

lo ant kojų pasiprieszindami 
teikiam užmanymui. Pirmsedis 
turėjo nemažai darbo apmal- 
szyti inirszusius delegatus ku
rie nenorėjo atsisėsti ant Savo 
vietų. Delegatai iszsiskirste ne- 
užganadinti isz tokio užmany
mo.

BOMBARDAVIMAS LONDŪNO s
SENAM SZIENIKE.

NUSZOVE SAVO
PACZIA

BUVO PBKSISKYBIA.

Vokiecziai Padare Daug Ble
des — Turkai Sukopino 500,- 
000 Kareiviu Prie Dardanelius
ITALAI UŽDEGE A- 

MERIKONISZKAS
ALIEJAUS STOTIS
London. — Vokiszki eropla

nai numėtė ant Londono po 
szimta bombų kas minuta arba 
viso apie 10,000 in viena vaka- 
ra, kurios padare milžiniszkas 
bledes po visa miestą. Po dvie
ju valandų laiko Anglikams 
pasisekė iszvaikinti užpuoli
kus. Kada žmones ėjo garbint 
Dieva, Nedelioje, kad prasza- 
lintu nelaimes nuo j u. Vokie
cziai be mielaszirdystes Įeidi
nėjo ant j u bombas bet tik keli 
žmones žuvo.

Balkanuose kilo naujas pa
vojus. Turkai nusiuntė in ten 
apie puse milijono kareiviu 
apsergedami susmauga Darda- 
neliaus. Rumunijoj vieszpatan- 
ja didelis neramumas isz prie
žasties kad Vokiecziai užėmė 
visus aliejaus szulinius ir sto
tis.

Italai bombardavo Ameriko- 
niszkas stotis aliejaus kurios 
užsidegė. Tukstancziai galonu 
gazolino ir aliejaus sudega. 
Amerikonu nesužeista. Tas at
sitiko ant Bahrein Salų kurios 
priguli prie Amerikoniszku 
aliejaus kompanijų.

Maskolei pasrengineja ant 
dideliu musziu nes visuose Bal
kanuose verda kaip puode ir 
galima tikėtis kruvinu musziu 
bile diena. Maskolei da vis tyli 
ir neiszduoda savo planu ka 
ketina daryti, jeigu kiltu kare.

Užmirszo Apie Savo
Szlubi Vyra

Rochester, N. Y. — Mrs. Til
lie Milheim pardavinėjo viso-1 
kia.s knygas idant tokiu budu 
surinkti užtektinai pinigu ant 
nupiikimo savo vyrui gumines 
kojos kurios jis neteko ant ge
ležinkelio. Kupcziavodama su 
knygoms susipažino su kokiu 
tai Andrium Bergen kuris pri
kalbino motere ant užmirszimo 
savo “szlubio” ir gyventi su 
juom be jikios bėdos. Toji mei
le nepatiko palicijai ir areszta- 
vojo taja porele. Andrius likos 
nubaustas ant 30 dienu kalėji
mo o jo prietelka likos sugra
žinta pas jos vyra. Motere taip
gi tureli atsedet deszimts die
nu už svetimvyravima. Vyras 
pasiliko be gumines kojos ir 
butu netekes savo pacziules.

—- Amerika s iszduoda po 
5 dolerinis kas minuta ant vai
ku loveliu arba lopszcliu.

Naujas Persekiojimas 
Žydu Franci jo j

Vichy, Frahci-ja,,— Valdžios 
naujas ukazas uždraudžia- vi
siems Žydams dalyvauti val- 
diszkuose reikaluose, suduose, 
mokyklose, universitetuose, 
kariuomeneje ir laivorysteje ir 
būti aficieriais, dalyvauti te
atruose ar ]>aveiksluose. Visi 
svctimžemiszki Žydai bus nu- 
siunsti in koncentracijos aba
zus ir fenais laikomi kol kare 
pasibaigs.

Amerikonai Sunaudojo
Daugiau Kaip Du

Bilijonus Svaru
Kavos

Washington, D.^C. — Ameri- 
konisz'ki gyventojai sunaudojo 
daugiau kaip du bilijonus sva
ru kavos, praeita meta, taip 
kalbėjo J. S. Norris, pirminin
kas National Retail Tea & Cof
fee draugijos. Žmones sziadien 
geria daugiau kavos ne kaip in 
paskutinius deszimts metus ge-

Sunku Vaikams Buvo 
Iszmaityt Motina

Harrisburg, Pa. — Trys se
serys apskundė .ketvirta, Mrs. 
Magdalena O’Neil už tai kad 
toji nedažiurejo savo 89 metu 
motina kuri turėjo prieglauda 
pas ja. Motina Mare Ferguson, 
kuri yra. paliegus motere, gu
lėjo ant seno szieniko ant grin
dų 'be jokios priežiūros .nes 
duktė ■visai apie motina nesi
rūpino norints ant jos užlaiky
mo aplankydavo 30 doleriu bet 
aphiikytus pinigus pragerda^ 
vo. — Liūdnas likimas motinė
lės ant senatvės.

Iszpilde Paczios Pra- 
szyma Ir Pats Nusižudo

San Antonio, Tex. — Ant 
pras-zymo savo serganėzios ir 
nereges paczios Eduos, kuri 
turėjo 68 metus, kad jai pada
rytu gala per nuszovima nes 
negalėjo rlgiaus nukenteti var
gingo gyvenimo ant szios asz- 
aru pakalnes, jos vyras, James 
Foster, 73 metu amžiaus nuszo- 
ve savo paezia po tam pats sau 
paleido kulka in szirdi. Kai
mynai surado abudu susikabi
nusius už kaklu. Foster’is ezio
nais buvo aptie'korium.

§ In viena minuta Suv. Val
stijų gyventojai praleidžia ant 
'gemblerystos daugiau pinigu 
ne kaip Japonija praleidžia ant 
kares su Kinais. Amerika pra
leidžia. ant. gemibleriavimo po 
13 tukstaneziu doleriu kas mi- 

i auta.

Rochester, Mich. — Asztuo- 
niolika vaiku, nuo 10 lyg 18 
metu, likos praszalinti isz ezio- 
naitiniu mokyklų .už tai kad 
atsisakė atiduoti garbe vėlia
vai.

Tieji vaikai— 10 mergaieziu 
ir 8 vaikai — priguli prie tike- 
jimisžkos szakos Jehovos Liu-

40,000 Žuvo Oriniuose 
Bombardavimuose

London. — Angliszki ero- 
planai užmusze ir sužeidė dau 
giau kaip 40 tukstaneziu žmo
nių Cherbourge, Vokietijoj, 
kaip apie tai pranesza telegra
mai isz Iszpanijos. Angliszki 
torpedinei laivai užklupo ant 
keliu Vokiszku laivu kurie bu
vo priversti prasiszalinti isz 
Ang'liszku pakraszcziu. Ang
liszki eroplanai taipgi padare 
daug bledes užklupdami ant 
Bresto kur bombardavo dau
geli fabriku ir amunicijos sto
tis.

Japonai Bombardavo
Burmos Plentą

Hongkong, Kinai — Japo- 
niszka orine flota bombardavo 
Kungming, stoti valdiszko 
plento kuris veda in Burma. 
Bombos likos paleistos ant 
amunicijos stoeziu ir valdisz- 
ku dirbtuvių. Ana diena apie 
tūkstantis kariszku troku su 
visokiu tavoru ir amunicija 
pervažiavo per taji plentą vež
dami paszialpa del Kiniszkos 
kariuomenes.

Vokiecziai Paskandino
26 Laivus

Berlinas. — Vokiecziai skel
bia bule in kėlės dienas paskan
dino net 26 transportinius Ang- 
liszkus laivus per submarinus. 
Keli szimtai laivoriu žuvo ant 
tu j u laivu.

188 Žmones Žuvo
Tvane

Barcelona, Iszpanija. Per 
tanku lietu Pyrennes kalnuose, 
visos upes iszkilo balsei ir isz- 
'siliejo po visa aplinkine ir na
mus. Manoma kad daugiau 
kaip 188 žmones žuvo ir daug 
nesurandama. Basrcelonoje ir 
Geronoje visi kolei užlieti, te
legrafo dratai sutrukdyti ir 
tiltai nuplauti, lodo] negalima 
aplaikyti da visu žinių kiek 
fenais vanduo padare bledes. 
Upe Ter iszkilo ant 40 pėdu 
užliedama visas aplinkines.

Detroit, Mieli. — Palicija 
' iszfrauke isz ežero sena szieni- 
ka kuris jiems nudavė labai 
sunkus. Kada ji iszarde, rado 
jame lavonu jauno vyro kuris, 
kaip rodos, turėjo būti nužudy
tas per nežinomas ypatas. Da
bar palicija jeszko vietos isz 
kur tasai szieni'kas atplaukė. 
Manoma kad turėjo būti dar
bas kokiu raketieriu kurie ji Į jos vyras gal buvo apsiginkla-
nužudė gal už nedalaikyma ko
kio duoto žodžio ar iszpildyma 
nelabo darbo.

Buczkis Suminksztino 
Palicijanta Po Tam 

Pabėgo
Rochester, N. Y. — Vietine 

palicija pradėjo aresztavoti 
nepaklusnias poniutes kurios 
paleidžia savo automol^ilius 
visu smarkumu ir tai prava- 
žiuodamos pro raudonus žibu
rius. Bet tosios poniutes moka 
isztrukti isz ranku palicijantu. 
Ana diena palicijantas sulaikė 
viena isz tokiu moterėliu ir ke
tino jai duoti tikieta. kad sztai 
toji isžkiszus savo patogia gal
vele, paukszt! paibucziavo pa- 

cijantas atsikvotejo isz savo 
nusistebėjimo, paukszty.te nu- 
plesžkejo toliaus visu smarku
mu. Mat ‘buczkis ja iszgialbejo.

Motere Ir Naszlys Su
badyti Ant Smert

Philadelphia, Pa. — Naszlys, 
tėvas keturiu vaiku, ir jo gas- 
padine, kuri buvo pasimetus 
su savo vyru, likos surasti su
badyti peiliu ant smert, ju kam
bariuose ant 1936 S. Hicks uly. 
In kėlės valandas vėliaus jos 
vyras, Tamoszius Paolino, li
kos aresžtavotas kaipo nužiū
rėtas už papildymą tuju žu- 
dinseziu. Nužudytas vyras bu
vo tai Mikolas Fantini, iszve- 
žiotojas pieno, pas kuri persi
skyrusi motere buvo už gaspa- 
dine kuri apleido savo vyra 
apie szeszi menesei adgal. Ar
timoje nužudyto vyro radosi 
ilgas peilis konia pėda ilgio, 
kuris buvo sukruvintas ir ma
tyt jog buvo naudotas ant pa
pildymo dvieju žudinseziu. Pa
licija vis laiko moteres vyra 
nes mano kad buvo jo darbas 
kaipo atkerszinimas moterei už 
apleidimu jo.

VAIKAI PRASZALINTI ISZ MOKYKLOS

Už Nepagerbima Vėliavos

Chicago. — Tris sanvaites 
adgal Kazimieras Jurkaitis 
persiskyrė su savo paezia Ve
ronika. Porele gyvena ant'2724 
Emerald Ave., Bridgėporte.

Ana diena Jurkaitis atėjo 
pas savo motere tiksle susitai
kinimo bet kilo smarkus gin- 
czia ir motere užsirakino savo 
kambarėlyje nes suprato kad 

ves.
Jurkaitis iszlauže kambarė

lio duris ir paleido in motere 
du szuvius, sužeisdamas ja mir
tinai bet toji, turėjo ant tiek 
pąjiegu'kad iszbego laukan ant 
ui,vežios. Bet Jurkaitis ja pasi
vijo ir vela paleido szuvi jai in 
galva ir ant vietos užmusze. 
Po tam Jurkaitis pridėjo revol
veri sau prie kaktos ir szove 
tris kartus. Nuvežtas in miesto 
ligonlbute mrie in kėlės valan
das vėliaus.

89 Metu Senukas 
Pasiliko Tėvu

Jadkson, Tenu. — Mrs. Eliza 
Jerrell ana diena Apdovanojo 
savo prislėgei! patogiu ir svei
ku šuneliu. Tame nėbutu nieko 

liukninigas tėvas tojo sūnelio 
yra 89 metu amžiaus senukas. 
Jo motere turi 46 metus am
žiaus ir yra jo treczia pati. Se
nukas su savo dviems pirmoms 
paezioms susilaukė 18 vaiku. 
Isztikruju tai senas Matuzelis.

Gyduole Ant Rumatiz- 
mo; Tik Susimildami, 

Jos Nebandykite
Waycross, G a. — Szimas Su- 

szinski, Lenkas, 58 mėtų, ken
tė ant rumatizmo per kelis me
tus keturiuose pirsztuose kai- 
reses kojos. Negalėdamas il
gia us nukenteti baisiu Skaus
mu, nutarė atsikratyt nuo 
skausmo ant visados ir sztai 
ka jis daro? Sztai nukirto ketu
ris pirsztus, rumatizmas tuo- 
jaus ji apleido bet ir Szimas ap
leido szi svietą drauge su ru- 
matizmu nes mire in kėlės die
nas nuo užtrueinto kraujo. 
Tieji, kurie serga rumatizmu, 
lai nedaro kaip padare Szimas.

§ Kanada pargabena szvie- 
žiras vaisius isz Suv. Valst., po 
20 svaru kas minuta.

dintojai. Vaikus praszalino su- 
prėdentas publikiniu mokyklų, 
A. L. Clark.

Sake jisai, kad jau nuo de
szimts metu mokyklos© vaikai 
pradėjo atiduoti garbe vėliavai 
ant ženklo isztikimybes — isz 
ryto, pradedant mokslą.



SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Vokiecziai, žinodami kad 

Amerika prigialbsti Anglijai, 
stengėsi inlklampyt Japonija in 
kare su Amerika.Japonai gerai 
žino kad jeigu Amerika turėtu 
kare įsu Japonija tai negales 
prigialbet Anglijai. Amerika 
turi užtektinai spėkų kad sau 
Su Japonija duoti rodą ir tuom 
paežiu laiku duoti Anglijai pa- 
giąiba. Dabar kad atsibuvo ka
riszka registracija ir bus pri
verstina tarnysta kariuomenė
je, Amerika pradės ant gero 
ginkluotis.

Visi Hitlerio stengimai ant 
niek prisiduoda kad tik Angli
ja iszlailkytu užklupiimus Vo- 
k'iecziu ir ten kare lyg vasaros 
o viskas iszeis ant gero del 
Anglijos nes su vasara prasi
dės laibai akyvi dalykai czio- 
nais Amerikoj. •

Įžmogiszlkos veisles. Jeigu nevi-'1 
[donai imtu virszu tai svietas 
jndbutu tinkamas jame gyventi, 
j Turi jie būti sumindžiotais lyg 
žemes ir duoti jiems suprasti1 
kad da randasi ant svieto tei-l 
sybe ir meile artimo o idant! 
tuosius nevidonus ingalet. kož- 
nąs žmogus, ar jis turtingas ar 
vangszas, kožna motore ir kū
dikis turi stengtis visame idant 
prigialbet savo sklypui isępil- 
dyt laja sunkia užduoti — su- 
mindžiot taisės bestijas, “dik
tatorius,” kurie nori užviesz- 
patąut visa svietą po savo pa
du.

Angl'isžkas rasztininkas, W. 
Somerset, kuris pribuvo isz 
Europos nesenei, iszreiszke sa
vo nuomone kad tebyre Euro- 
piszka kare nepasibaigs taip 
greitai ir kad Anglija su pa- 
gialba Amerikos suplieks Vo- 
kiszka diktatorių. Sako jis:

“Pagal mano nuomone tai 
S'uv. Valstijos neprivalo imti 
dalyibais szioje karėje. Anglija 
turi užtektinai kareiviu tik 
reikalauja daugiau eroplanu, 
armotu ir laivu, turtas Angli
jos ir pagialba Amerikos gali 
inveilkti Hitleri.

Amerika duos mums visko 
ko gali. Nepraszome jos dau
giau tiek kiek gali ins'tengti be 
bledes sau. Esmių persitikri
nęs kad Anglija per visa 1941 
meta, smarkei atsiapŲLspVolkic- 
cziams. Mete 1942 Anglija su- 
drutins savo kariszka maszina 
lyg tam laijpsniui kad ne tik 
stenlgsis save apginti bet su- 
pleszkes Vokiecziu" galingumą. 
Prezidentas Rooseveltas laiko 
savo paskutines kalbos isz- 
sireiszke kad Suv. Valstijos 
padidins palgiaiba del Angli
jos.”

Taip tai tasai Ąngliszikas 
rasztinmlkas pranaszauja atei
ti 'szios kares.

Sziadien Europoje stovi po 
ginklu 30 milijonai žmonių. 
Todėl yra žinoma kad reikia 
dvieju žmonių ant iszmaitini- 
mo vieno kareivio. Isz to pasi
rodo kad 90 milijonai žmonių 
yra užimti kare. Isz tos prie
žasties laukai ne yra apdirbti 
ir badas grasina tiems skly
pams kur žmones stovi po gink
lu.

Vokiecziai reikalauja 25 mi
lijonus tonu kviecziu kas meta 
bet tik 80% isz to patys augi
na o likusius pargabena isz ki
tu sklypu.

Szimtas milijonu žmonių 
Suv. Valstijose atmeta nuo sta
lo trupinėlius duonos kurios 
nesuvaljgo. Bet ar žmones ap- 
miąlina kiek IPbr tąja diena su
naikina duonos? Jeigu tuosius 
'trupinėlius duonos surinktu in 
viena daigta tai pasidarytu vi
so 19 tu'kstanczei tonu arba 38 
milijonai svaru — geros duo
nutes kuria galėtumėm sukrau
ti ant keturiu laivu ir nusiuns- 
ti del alkanų gyventoju Euro
poje.

Todėl czedinkime ir mažiau
sias szmo'telius tos Dievo dova
nus.

Svietas ėjo niekiau ir bjau
riau su kožnu szimtmecziu. 
Krau'jajgerei valdytojai isz- 
sjpaudincjo gyvastį savo pądo- 
niu ir juos visaip 'kankino, Ka- 
runavotos galvos ėjo in iszoki 
su jo malonybe szelpnu ir pą- 
Tenginejo sau puota isz isz- 
ęziul'bto kraujo savo padonu. 
Trųdtąi suspaudinejo vargin
gus žmonelius o graftas prasi
platino su užstojimu szios kru
vinos kares.

Praliejimas kraujo musu 
jaunos gentkartes ' apgynime 
unaro. ir godulystes, namo ir 
tėvynės nuo bjauriu karalisz- 
ku despotu kurie prispaudine- 
jo savo padorius, perimti bai
me ir insiute papildytoms bjau
rybėms per tuosius valdonus 
isz kuriu net szetęnas pekloje, 
turi džiaugsmų, negali apmal- 
szylt neprisotytas karunavotas 
galvas ir diktatorius. .

Taip, kariszki laikai o “ka
re yra pekla.” Kaip rodos pek
loje žmogus surastu sziadien 
daugiau ma'lszumo ne kaip ras
tu sziadien ant Europos karisz- 
ku lauku. Lygybe ir teisybe ko
voja su galybe ir bjaurybe. O 
kur pabaiga to visiko? Jeigu 
galybe ims virszu tai 'turėsim® 
nauja svietą kuri valdys dilk-j 
įątoriai kurie yra kraujaigerei

Laikraszcziai raszo buk isz 
priežasties szios kares cigon- 
kos Italijoj daro didelius pini
gus bundamos'ateiti žmoniems 
ir apie ju mylimus kurie ran
dasi kariuomenėje.

Mat tieji tams Onelei geidžia 
dažinoti kaip pasiveda pažins- 
tamiems ir j u vyrams kurie 
randasi ant ariszku fruntu, ar 
ar iszliks gyvi ir sugrysz svei
ki namo ir moka cigonkoms už 
tai gerus pinigus. Pas cigonlkas 
kasdiena yra prisigrūdę daug 
žmonių o ypatingai moterų ir 
merginu.

Bet ne tik tamsus Italijos 
prascziokciei nesza savo pini
gus burtininkėms bet yra ir to
kiu kurie turi gana didelius 
dinstus ir virszininkai.

Francijoj ir Vokietijoj taip
gi randasi miestuose ir ant kai
mu tokiu burtininkių kurios 
spėja 'žmoniems ateiti ir apie 
tuos kurie randasi kareje. No- 
rints valdžia stengėsi uždraus
ti burtinirikysta tarp žmonių 
bet 'tas nieko neprigialbsti jei
gu ir virszininkai pas jas atsi- 
lanikineja.

Taigi, kaip matyt, tamsuoliu 
visur riestoka — kvailiu visur 
randasi.

KAS MINUTA.

§ Amerikonai moka 
j minuta po du dolerius taksu 
ant kramtomojo gumo-eziugu- 
mo.

§ In viena minuta Ameri
konai praleidžia ant telefonu 
po 2,000 doleriu.

§ Visokį nelaimingi atsiti
kimai mieste New Yorke pada
ro bledes ant 300 doleriu kas 
minuta,

'kas

Dvideszimts du nauju klau
symai ir atsakymai apie atei
viu registravimą Jung. Valsti
jų Teisingumo Deartamento 
pridėti prie pataisytos knygu- 
es apie registravimą. Žmones 

tankiausia praszo informacijų 
apie szituos klausymus. Kny
gute stengia paaiszkinti atei
viams jiems nesuprantamus 
dalykus bet nebando pilnai isz- 
destyti Ateiviu Registravimo 
Instalyma. Galima gauti kopi
jas kngu'tes, Anglu kalboj, isz 
Alien Registration Division, 
Washington, I). C. PraszykiteĮk 
kopija “Questions and An
swers on Alien Registration”.

'Sztai nauji klausymai ir at
sakymai —

KI. — Ar kas nors turi teise 
pasakyti ateiviui 'kada ir kur 
jis privalo regis'truotis?

At. — Ne. Ateiviai gali regis
truotis bet kuriame registravi
mo paszte arba paslkelbtoj vie- 
szoj vietoj registravimui, kada 
jiems patiems yra pat ogiausia 
bet priesz Gruodžio 2G d. 1940 
m., kuriuom laiku registravi
mas užsibaigia.

Kl. — Ar ateivis gali per 
paszta registruotis?

At. — Ne. Jis privalo asme- 
niszkai nueiti1 in paszta ar in 
kita .paskelbta registravimui 
vieta kur jis insiregistruoja ir 
palieka pirsztu — an'tspauda.

Kl. — Ar nuo ateivio reika
laujama kad jis atsakytu kitus 
klausymus apart tu, kurie pa
žymėti registravimo ir pirsztu- 
au t spauda vimo blandoj ?

lAt, — Ne. 'Pasztoriams insa- 
ky'la ateiviams neduoti kitu 
klausymu, tik gauti atsakymus 
in tuos, kurie paduoti registra
vimo ir .pirsztu-antspaudavimo 
blankoj.

Kl. — Kur ateivis gali gauti 
informacijų apie atsakymus in 
registravimo, klausymus ?

At. — Registravimo “speci
men form” netik turi visus 
klausymus bet ir smulkmenisz- 
kas informacijas apie tu klau
symu atsakymo. Ir ateivis ga
li pasitarti su paszto virszinin- 
ku, giminėms, draugais, socia- 
lem.s instaigoms, ar su kuom 
tik jis nori. Apie jam neaisz- 
kius dalykus jis gali paraižy
ti iaiszka in Alien Registration 
Division, Departmeųt of Jus
tice, Washington, D. C. Bet lai 
ateivis gauna visas jam reika
lingas informacijas priesz už
siregistravimą, po registravi
mu bus per vėlu.

Kl. — Ar ateivis gali gauti 
informacijų apie atvažiavimo 
laika, laivo vardų ir panaszjas 
informacijas isz Immigration 
and Naturalization Service ar 
isz Alien Registration Divi
sion ?

At. — Nebus galima gauti tu 
inform'aciju isz tu ofisu priesz 
Gruodžio 2G d., kuriųom laiku 
registravimas baigsis, Ateivis, 
kuriam tokios informacijos yra 
reikalingos, turi kreiptis prie 
giminiu ar prie draugu ar prie 
ktu asmeniu, kurie paežiu lai
ku su ateiviu a'tVy'ko in Jung. 
Valstijas, arba kurie žino apie 
jo atvažiavima. Svarbu jiems 
peržiureti visokius dokumen
tus, kaip pasportus, korespon
dencijas, pasažieriu ženklelius 
— viską.

Kl, —

“pirmas popieras,” ar patąr- j 
tina jam nesztis su savim kai į 
eina registruotis?

A't. — Ne. Jam nereikia atsi- 
neszti jeigu namie iszpilde re- j 
gistracijos blanka ir joje tas in
formacijas iurasze tam tikroj 
vietoj.

Kl. — Ar ateivis privalo tu
reli gimimo metrikus kai eina 
registruotis?

At. — Ne. Jam pakartina tik 
patikrinti diena ir vieta nuo 
savo gimimo metrikų ir u'žra- 
szyt'i tas informacijas aut blan- 

' kos.
Kl. — Ar ateivis privalo im

si neszti savo fotografija kai ei
na registruotis?

At. — Ne. Registravimas ne
reikalauja jokiu fotografijų.

Kl. — Ar Džekai, Lenkai ir 
kiti žmones, piliecziai ir veiks
nus tautu nesenei užgrobtu at
sakydami registravimo hlan- 
kos klausymą 4, privalo užra- 
szyti vardu pagrobtos szalies a 
varda užpuoliko?

At. — Taip. Lenkai ir Czekai 
gali atsakyti klausymu. 4 su 
“Lenkija” ar “Czekoslova'ki- 
ja.”

Kl. — Ar ateiviai, kurie už
siregistravo sulyg valstijos a,r 
vietiniu ateiviu registravimo 
instatymu privalo registruotis 
po Federal Alien Registration 
Act of 1940?

At. — Taip.
K'l. — Ar keliaujantieji atei- 

. viai-darbiįlinkai privalo pra- 

. neszti kiekviena adreso pa'kei- 
1 ima ?

At. — Ne. Ateiviu Registra
vimo Instatymas reikalauja 

i kad ateivis pranesztu tik gyve-
■ nimo vietos adreso pakeitimą. 
' Pakeitimas rezidencijos reisz-

kia Įiakei t ima pastovivos gy- 
. venirno vietos. Ateivis reika- 
i lauja nauja gyvenimo vietos 

adresa kai jis persikelia in nau-
■ ja gyvenimo vieta ten pastoviai
, apsigyventi. Žmogus, prie pa-
■ stovaus darbo, toli isz savo, na- 
• mu, neprivalo praneszti jo lai-
■ kiną adresa.

Kl. — Jeigu žmogus atvyks-
■ ta in Jung. Valstijas, pastoviam 

apsigyvenimui po Rugp. 27 d., 
1940 m,, ar jis privalo pranesz
ti jo gyvenimo vietos adresą?

At. — Taip. Jeigu tokis as
muo, nepadare jo Jung. Valsti
jose adresa kai užsiregistravo 
Amerikos konsulate užsienyje, 
arba jeigu jis turi kita adresa, 
ne ta paduota, jis privalo pra
neszti jo.igyvenimo vielos adre
są Alien I^egistrųtion Division, 
Immigration and Naturaliza
tion Service, in penkias dienas 
po insteigimu tokio adreso 
Jung. Valstijose. Po tam jis tu
ri praneszti kiekviena gyveni
mo vietos adreso pakei'tima ir 
penkias dienas po pakeitimu.

Kl. — Jeigu asmuo atvyksta 
in Jung. Valstijas su laikina 
viza po Rugpiuczio 27 d., 1940 
m., ar jis privalo praneszti jo 
gyvenimo vietos adresa?

At. — Taip.'Jeigu tokis as
muo nepadavė jo Jung. Valsti
jose adresa kai jis užsiregis
travo Amerikos konsulate už
sienyje, arba jeigu turi kita 
adresa, jis privalo praneszti 
gyvenimo vietos adresa Alien 
Registration Division, Immi
gration and Naturalization

insteigimu to adreso Jung. Val-ĮDA NE VISKĄ ISZRADO. 
stijose. Po tam jis privalo pra
neszti jo gyvenimo vietos, adre
sa kas tris menesius ar jis pa- 
keiezia ta adresa ar nepakei- 
ežia.

Kl. — Jeigu ateiviai, po klai
dingu supratimu, balsavo vie
tiniuose, valstiszlkuose ar tau- 
tiszkuose rinkimuose, ar jie 
laikomi ateiviais ir ar jie pri
valo registruotis?

At. — Taip, Jie nepiliecziai 
ir privalo regis'truotis.

Kl. — Kaip žmogus gali in- 
rodinti tėvu naturalizavima ?

At. — Suižnodąmas kada ir 
kokiame teisme natūralizacijos 
popreros buvo iszduoltos ir gau
ti isz to teismo leidimą peržiū
rėti tuos rekordus. Galimas 
daigias kad nekuriuose atsiti
kimuose nebus galima surasti 
tu informacijų iki Gruodžio 2G 
d'., 1940 m. Tokiuose atsitiki
muose jeigu asmuo abejoja 
apie jo pilietybe privalo regis
truotis del savo apsaugos.

Kl. — Ar nepiliecziai ingija 
pilietybe kai juos Amerikos 
piliecziai pasavina?

A,t. — Ne. Pilietybe pasavi- 
nimu neingyta. Ateiviai, pilie
cziu pasavinki, turi registruotis 
jeigu patys netapo piliecziais.

Kl. — Ar visi Jung. Valsti
jose gimė asmenys yra Ameri
kos piliecziai?

Al, — Taip. Visi Jung. Val
stijose gimė asmenys yra pilie
cziai, nepaisant rases, jeigu pi
lietybe nepametė prislėgdami 
isztikimuma kitai szaliai, per 
apsivedima ar kitu badu. As
menys kurie netapsta Ameri
kos piliecziais gimimu yra 'tie, 
kuriu levai buvo svetimu szą- 
liu dįpliomatai ar svetimi val- 
diiiiinkąi gimimo laike. (Toles
nėms infornmcijoms apie pilie
tybe žiūrėkite in aficialius pa
tvarkymus savo pąszte).

Kl. — Ar Amerikos pilietis, 
kuris kokiu nors budu pamėtė 
Jung. Valstijų pilietybe priva
lo registruotis?

Al. — Tajp. Visi nepiliecziai
• privalo- registruotis.
■ KL — Ar Jung. Valstijų pi- 
> lietis 'nukaitintas kokiu prasi-
■ žengimu pameta savo piliety

be ir ar jis privalo registruo-
• tis?

At, — Ne. Kad nors Jung.
■ Valstijų pilietis gali netekti ne

kuriu pilietybes, teisiu ir privi
legijų bet nukaitinti kokiu pra
sižengimu asmenys nepameta

< pilietybe ir todėl jiems nerei-
■ kia registruotis.

Kl. — Ar ateive-moteris isz- 
tekejus už Amerikos pilieczio 
privalo regis'truotis?

At. — Jeigu ateive-moteris 
priesz Rugsėjo 22 d., 1922 m. 
isztekejo už Amerikos pilieczio 
ji tuomi tapo piliete ir jai nerei
kia, registruotis 'bet jeigu pa
mėtė pilietybe turi regis,truo-

■ tis. Ateive-moteris iszte'kejusi 
už pilieczio po Rugsėjo 22 d.., 
1922 m. vis ateive ir privalo re
gistruotis jeigu pati netapo na
tų ralizuota,

Kl. — Ar piliete pameta sa
vo pilietybe isztekedama už 
ateivio?

At. — Piliete isztekejusi už 
ateivio po Rugsėjo 22 d., 1922 
m. ir priesz Kovo 2 d., 1907 m. 
nepametė pilietybe isztekeji- 
mu. Bet jeigu piliete isztekejo, 
u’ž ateivio nuo Kovo 2 d., 190?’ 
m., iki Rugsėjo 22 d„ 1922 m. 
ji pamėtė pilietybe, jeigu per 
ta laika jos vyras netapo pilie
cziu. Kongresas sugražino pi
lietybe czion- gimusioms Ame
rikietėms kurios pamėto savo; 
Amerikoniszka pilietybe vien-!

KAD NE ISZDYKINT.

Ji:—Ko tai žmonis sziadien 
neiszras! Telegrafų be dratu, 
paraka be durnu, važiavima 
be arkliu ir daugiau 'panasziu 
iszradim!u.

Jisai:—Bet, da vieno dalyko 
neiszrado.

Ji:—-O ka, toki?
Jisai:—Pasoga be paezios!

— Kam tu, Vaitiekau, taip 
balsei muszi savo paežiu su dir
žu ? Butu invales ir su ranka 
suduoti.

— Da ko? Asz nenoriu ja isz- 
dykint.

Del “Saules”
Skaitytoju!

Visi tieji kurie geistu aplai- 
kyti praeitus numarins laik- 
faszczio, turi prisiunsti 10 cen
tu markėms ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikvaszti kuriame talpinusi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiunezia deszimtuka 
markėms ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszczio bot dykai 
negalime siausti, turite pri
siunsti 10 centu markėmis.

Rugsėjo 22 d., 1922m., jeigu (a) 
tos jungtuves jau pertrauktos 
ar užbaigtos, ar (b) jeigu to
kios moterys nepertraukiamai 
gyveno Jung. Valstijose nuo 
isztekejimo. Tokios czion-gi- 
musios Amerikietes moterys
neprivalo registruotis sulyg , 
Ateiviu Registravimo Instaty
mu. Szitas “pilietybes sugrąži
nimas” nelieczia moteris, ku
rios buvo pilietes per natural'i- 
zavima isztekejimo laiku.

Kl. — Kokis yrą pilietybes 
stovis motoru-p'iliecziu, kurios 
isztekejo už ateivio per pasau
lini karu ?

Sulyg nesenei priimtu Gene
raliniu Prokuroro nusprendi
mu, ji pamėtė jos pilietybes 
stovi kaip nuo Liepos 2 d., 19- 
21 m., oficialis užbaigimas 
Jung. Valstijų dalyvavimo pa
sauliniame kare, jeigu jungtu
ves vis egzistavo toj dienoj ir 
jeigu jos vyras netapo piliecziu 
priesz lai dienai. Atsitikime 
czion gimusiu Ąmeri'kiecziu 
moterų Kongresas sugražino 
pilietybe moterims kiekviena
me atsitikime (a) kur jungtu
ves jau pertrauktos, ar užbaig
tos ar ('b) jeigu moteris neper
traukiamai gyveno Jung. Val
stijose nuo apsivedimo dienos.

Stovis Kanados Pilie- 
ežio Nelegaliai Jung.

Valstijose

Kl. — Kaip nelegaliai atvy
kęs žmogus isz Kanados gali 
užmokėti jo “head-tax”. Ar 
jis gali praszyti pirmu popieru ? 
Kares atsitikime kaip elgiama
si su tokiu ateiviu ?

At. — Jeigu szitas žmogus 
atvyko priesz Liepos 1 d., 1924 
m., jis gali legalizuoti jo apsi
stojimą czionai, praszydamas 
registravimo certifikato. Jei
gu jis atvyko po ta diena, jis 
deportuojamas ir jam tik lieka 
iszvažiuoti isz szios szalies ir 
sugryžti legaliai. Jis neturi jo
kios teises praszyti Amerikos 
pilietystes — ta gali daryti tik 
kaip legaliai atvažiuos ežia.

Galimas daigias kad Kanada 
atszauks jos visus pilieczius isz 
Jung. Valstijų. Tures tarnauti 
kariuomenei. Kai Kanada to 
reialaus, szitas žmogus turės 
pats nusprensti ka jam daryti. 
—Common Council for Amer. Unity.

( , | IMV ' Ivll j

Jeigu ateivis jau turi! Service in penkias dienas po tilk iszte,kojiniu už ateivio priesz j

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Xedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Vel.niszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczi*. 
Krėslas. Nelaimingą karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafą. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
ną antra kartą apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny-
nes joje raudasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra

daug
daug
pranaszauta; toliaus tos
pranaszystes pildosi.

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

Adresus Gyvenimo

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 š>ąr?AV“ 
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 palengvinsita 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 40d 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

| Union National Bank 
g Kampas Main ir Centre St. 
B MAHANOY CITY, PA.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

Į, laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
j mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

1 i laikrąszczio. PASKUBINKITE J J J

i



“SAULE" MAHANOY CITY, PA.

^EIPAPKASTA byla daktaro
Hallidonliill’o bus peikrati- 

nejama artimiausiame ’laike 
per prisaikintuju suda Londo
ne. Sztai buitys:

Dvideszimta diena Gegužio, 
praeita meta, abudu dideliu 
prieangiu garsingo specialis
to, gydytojo visu krutinės ligų, 
prisigrūdusiu buvo ligoniu, tu- 
rincziu, kaip visuomet, savo 
numerius rankose.

Prie duriu stovėjo su ilgu 
juodu szvarku apsivilkės, už- 
molkescziu užžiuretojas; prii
minėjo nuo kiekvieno ineinan- 
czio priverstinas dvi gvinejas, 
tyrinėjo ju geruma, užgauda
mas in jas plaktuku ant stovin- 
czia szale puikaus priekalelio, 
po kam isz papratimo szauke: 
“ATI right!’’

Apsltikluodintame kambary
je, apstatytame aplinkui dide
liais sziltu žemiu augalais di
džiose Japoniszkose vazose, — 
sėdėjo už stalo mažas daktaras 
Hallidonliill, rūstaus gymio. 
Szale jo, prie nediduczio raszt- 
stalio, sekretorius stenogra7 
phavojo trumpus jo paliepi
mus. Prie kitu duriu, apmusytu 
raudonu aksomu ir auksinėmis 
vinutėmis, stovėjo tarnas mil- 
žiniszko ūgio, kurio, pareiga 
buvo iszneszti in prieangi, vie
na po kitam, svyruojanczius 
džiovininkus ir pasodinti juos 
in sėdynės tam tikro elevato
riaus, nu'leidžianczio juos že
myn, kaip veik_sakramentalisz- 
kasis žodis “toliau!’’ tapo isz- 
itartas. Ligoniai ėjo prie dakta
ro su stikluotomis ir migluoto- 
mis akimis, apnuoginti sulyg 
juostai, neszdamiesi drapanas 
po pažasczia; toje pat valando
je daktaras dėjo jiems prie pe- 

l ežiu ir krutinės plessimetra ir
- • aiiustiszkaja triubele:

— Tik talk! plaf! Praszau at
sikvėpti giliai!.. Plaf!.. Ge- 
i ai. Gana.

Per keletą valandėlių gydyk
los tapo u'žraszytos ir davėsi 
girdėti paprastas žodis “To
liau ! ”

Nuo trijų metu, kas rytas, 
grūdosi, tokia ilga processija 
nuo devintos adyuos iki dvy
liktai.

Szliai, ana 20 diena Gegužio, 
lygiai ant devynių, kasžin ko
kia ilga giltine su baisingai iu- 
dubusiais veidais, su nuoga 
krutinę, panaszia in klctka, ap
traukta kiekiniu pergamentu 
ir putnojanczia smarkiai už
puolime trumpo persitraukian- 
czio kosulio, — vienu žodžiu, 
gyvasis numirėlis, su kailiniais 
mėlynu lapių, užmestu ant isz- 
džiuvusio peties, inžirgliojo in 
daktaro kambarį iszskesdamas 
tarsi milžiniszka cirkeli, viena 
skūra apdengtus kojų griebus 
ir stverdamasi, idant neparpul
ti, už ilgu lapu sziltu žemiu žo
lynu.

— Tik! tik! plaf! Po velniu! 
murmėjo daktaras Hallidon- 
Czion nėra ka daryti! — su- 
hil'l: neesmiu koronierium (pa- 
viet-daktaru) idant paliudyti 
keno smerti... Už sanvaites 
iszspjausi 'tanjista likuczius 
kairiojo plauties o deszinysis 
kaili rėtis!.. Toliausi

■Tarnas rengėsi, ja.u . “isznesz7 
ji ligoni,” kuomet garsingasis

žmogus su eucalyptu, ta gilti
ne, tas žmogus prapuolęs! Ni- 
cca! Eucalyptus, eucalyptus! 
Iszbuvau savo pusmeti —ir ot 
sztai tamistos veikalas! Palauk 
tamista! Paklausyk!

Ir pradėjo bubnyti iii kruti
nės kletka kumszcziomis, ku
riomis galima buvo sutriusz- 
kinti kaukuo'le pirmam geres
niam premija užpelniusiam bu
liui isz Middlesex’o.

— A! suriko daktaras, pa- 
szokdamas ant kojų — tamista 
esi... Ka? tamista esi tas mirsz- 
tantis kuris...

— Taip, tukstanezius sykiu 
taip! Tas pats esmi! reke mil
žinas. Vakar vakare, vos iszli- 
pau ant sausžemio, užsteliavau 
tuoj tamistos stovykla isz bron
zos! Duodu žodi, kad tamista 
tapsi palaidotas Westminste- 
ryje!

Sėdo ant milžiniszkos kana
pos, kurios plunksnos suvaito
jo ir sudrasžkejo po ta sunke
nybe.

— Ach, kokia laime yra ■gy
venti! — atsiduso su saldžiu 
nusiszypsojimu.

Po dvieju greitai, pasznabž- 
domis isztartu žodžiu daktaro, 
sekretorius ir tarnas iszejo 
isz kambario. Pasilikusiu du 
vienu su savo numirusiu pri-' 
keldintiniu, Hallidonliill, at
vangus, nublysz'kes, szaltas, ty- 
tis, jautriai per keletą valandė
lių žiurėjo iii milžiną. Staiga 
priėjo prie jo greitai.

— Pavelyk tamista pirma — 
isztare instabiu balsu — nuim
ti ta puczka nuo antakio!

Ir isztraukes isz kiszeniaus 
trumpa revolveri bulldog, isz- 
szove jam du sykiu pagrecziui 
in arterija kairiojo smilkinio.

Milžinas pargriuvo su su- 
•'triusžkintu kauszu, aptaszky- 
damas grindis kambario savo 
“dėkingomis” smegenimis ir 
per valanda dar trukezioda- 
mas rankas.

Deszimts patraukimu žirk- 
laitcmis — ir kailiniai, drapa
nos, marszkiniai, perkirpti bet 
kaip atidengė nuoga krutinę. 
Rūstusis operatorius vienu kir- 
cziu savo ilgojo chirurgiszkojo 
peilio atvėrė ja nuo galo iki ga
lo.

Po bertainio adynos, kada 
konstabelis inejo in kambari 
praszydamas daktaro Halli- 
donhil’l’io, idant teiktųsi su 
juom eiti, tas pastarasis ramiai 
sėdėjo už savo stalo, su padidi- 
naneziu stiklu rankose ir tyri
nėjo su negirdetinu atsidavimu 
pora mi'lžiniszku plaucziu, gu- 
lincziu ant jo sukruvinto sta
liuko. Mokslo genijus mėgino 
ašakoje to žmogaus, isztirti 
stebuklingąją veikme eucalyp
tus gydanezio ir vienkart ati- 
tverenezio.

— Tamista konstabeli, — ta
re daktaras pakildamas, — pri
pažinau reikalingu daigtu es
ant paaukaut ta žmogų kadan
gi greita autopsija galėjo man 
atidengti iszganinga paslaptį 
del iszsigemanczio ir kiuržtan- 
czio medžio žmonijos. To delei 
nesisvarseziau, prisipažinsiu, 
nei ant valandėlės ir paauka
vau czion sanžine savo, savai... 
pareigai.

Nereikia sakyti kad, garsin
gasis daktaras tapo paleistas

gydytojas plojo delnu sau in 
kakta ir pridūrė sziurkszcziai, 
su ypatingu nusiszypsojimu:

— Ar tamista esi turtingas?
— Ar-gi, milijonierius! — 

iszkosejo apsiaszarojusi nelai
minga žmogysta, kuria dakta
ras Hallidonliill norėjo taip 
greitai iszsiunsti nuo musu pla
netos.

— Tokiame atsitikime, te
gul karieta. — lova veža ta
mista ant Viktorijos geležkel- 
dvario! Vienuolikta ekspressa 
in Dover’a! Nuo ten Packet
boot! Isz Calais in Marsilija, 
miegamuoju vagonu, gerai ap- 
szildytu! Ir in Nica! — Ten 
per menesius imk eucalypto 
diena ir nakti, be duonos, be 
vyno, be daržoves, be mėsos, 
viena eucalypta! Kas antra die
na szaukszta iszlyto vandens 
su dideliu dosu lodo. Ir vėl eu
calyptus, eucalyptus, eucalyp
tus pilese, milteliuose, Skysti
me... Vienintele viltis! Dar žo
di: szitas tariamasis gydymas, 
kuriuomi man 'be paliovos ar- 
zina ausis, rodosi man dau- 
giaus kaip kvailu. Užrasziau ji 
nusimineliui bet pats in ji nei 
ant valandėlės netikiu. Ant ga
lo, viskas yra galimu... To- 
liaus!

Tarnas atsargiai pasodino 
džiovininką — Krezu minksz- 
toje elevatoriaus sėdynėje — ir 
paprastoji processija džiovi
ninku, szkorbutninku ir bron- 
chitninku prasidėjo tolesniame 
trūkyje.

* * *
Szeszis menesius po to, 3 d. 

Lapkriczio, lygiai ant devynių 
kasžin koks milžinas su iszgas- 
tinigu, tacziaus linksmu balsu, 
uuo kurio pradėjo langu stik
lai ir lapai sziltu žemiu augalu 
drebėti, kasžin koks koliosas 
nutukęs, brangiuose kailiniuo
se, persigrudes su negirdetina 
smarkybe, tarytum kokia žmo- 
giszka bomba, per eiles pagai
lėjimo veiku daktaro Hallidon- 
hill’io Iklijentu, insiverže be bi
lieto in sanciuarium kuni- 
gaikszczio Mokslo, kurig, kaip 
visados, szaltas, juodame ap
rėdė, sėdėjo u'ž savo stalo. Pa
griebęs daktara per puse kūno, 
milžinas iszkele ji kaip plunks
na ir, Šlakstydamas tyloje gai
liomis aszaromis nublyszku- 
sius, nuskustus veidus garsin
gojo praktiko, pradėjo bu- 
cziuoti ji po tūkstanti sykiu, 
pagal pobūdi garsingųjų nor- 
mandiszku aukliu, kad net vi
sas kambarys skambėjo, paga
lios pasodino pusiau uždususi 
daktara in žaliaji jo krėslą.

— Du milijonu ? Ar nori ta
mista? Arba tris- reke milži
nas, baisinga, gyva rekliama. 
Tamistai skolingas esmi už 
kvepavima, saule, atsigaivalia- 
vima, siauezianezius geidulius, 
gyvastį, viską! Reikalauk ta
mista nuo manės negirdeltinu 
honorariju: geidulingai troksz- 
tu parodyti tamistai savo de- 
kingyste.

— Ack, koks czion beprotis? 
Iszmesk ji!... iszstenejo paga
lios daktaras atsipeikėjas.

— O ne, ne! suriko milžinas 
su mina bokserio nuo kurio tar
nas atbulas atsitolino nenoro
mis. Dabar suprantu, jogei ir 
tamista, mano iszgelbetojas, 
negali manes pažinti. E,snii tas

po grynai formaliszkam sudė
jimui kaucijos, nesą liuosy’be jo 
yra del žmonių daug reikalin
gesne, negu jo kalinimas. Visas 
tas navatnasis nuotikis pareis 
dabar po perkratymu Londono 
prisaikintuju sūdo. Ak, kokias 
stebuklingas kalbas apgineju 
Europa skaitys!

Viskas nurodo ant to, kad ta 
prakilni u'žmuszejyste nenuga
bens musu daktara ant kartu- l 
viu in Newgate nesą Anglai, 
žmones protingi, supranta ly
giai taip gerai kaip mes, jog 
iszmintine meile ateitines žmo
nijos, szale visuotino panieki
nimo ir neapstojimo apie szia- 
dien gyvuojanezias žmogystas, 
yra musu gadynėje vienintele 
plunksna, kuri sziaip ar kitaip 
turi iszteisinti kad ir toliausiai 
nubeganezius kilduszius Moks
lo kareivius.

Czikage atsibuvo seimas 
daktaru,

Per susirinkimą ant rodu, 
Kad pasirūpinti daug gaivu, 

Del pesztuku Lietuviu, 
Ba ne vieno galva taip su- 

teszkinta, 
Kad jau negali būti pataisyta, 

Tai kaip gyvuliniu gaivu 
turės,

Tai verszio ar kiaules galva 
uždės,

* * *
Ne senei Skrantone, 

Kas darėsi, o brangus Pone, 
Turėjo darbo daktarai, 

O ir szeripai, 
Kas nakti kaip szunes ėdasi, 

Kas vakaras provojasi, 
Anglikai ketina rodą padaryti, 
Ir visus isz miesto iszvaryti.

^5

Jeigu Lietuvi aut kokio urėdo 
apreiika, 

Tai jau vyrueziai gana, 
Ar’ ant 'bažnytinio tarno, 
Ar ant miestiszko berno, 

Tai jau lukaut,
Jeigu nenori gaut.

Tai vis da nieko,
Nes ant vieno baliuko, 
Lietuviszki paliemonai, 

Pasirodė dideli uarsunai,
Kožna pe r ži u rine j o, 

Ar visi tikietus turėjo, 
Badai ir kelis iszmete, 
Kaip tilkieta neparodė, 

Gal ne vienas namie paliko, 
Tai vis iszmesti liko.

Kad butu paliemonai kitos 
tautos,

Tai nebutu buvę tos baldos, 
Ba tikintas tiek negiliuoju, 
Kiek lustaunas pralėbauja, 

Prie baro girksznoja,
Del kožno trytuoja.

Ne vienas nemoka szokti, 
Tiktai mėgsta trytuoti, 

Tada didesne nauda draugys
tei padaro, 

Stovėdamas prie ’baro.
* * *

Nuo girtuokliu gaujos, 
Saliuninkai turi būti atsargus 

visados, 
Naudos nuo tokiu mažai turi, 

O in triuboli lengvai gali 
papulti, 

Toki girtuoklei tik laruma

padaro,
Ir da 'turi kloti in suda ant

• galo,
Ne vienas girtuolklis, 

Pasileidęs kaip arklys, 
Atsistojas prie baro bjaurei 

kolioja,
Ir da su kumszczia grūmoja, 
Kada toki girtuokli iszvaro, 

Tai da .sžkados padaro, 
Geriausia girtuoklius iszkikyt, 

Už kostumerius nelaikyt, 
Lai eina po velniu, 
Ant plynių sausu.

* * *
Kvailas szposas, 
Tai vyreli ne įkas, 

Vienas sako: Na žmogeli, begk, 
Pasiskubyk ir žiūrėk, 

Tavo bobele su kokiu vyru 
geria alų, 

Gali kas būti szlektto ant galo.
Žmogelis su baime namo 

parpyszkejo,
Bet nieko blogo neparegejo, 

Teisybe, alus stovėjo ant stalo, 
Ir 'žmogelis net pabalo.

Griebė tam vyrui už plauku, 
Bet neturėjo pajiegu, 
Vyras buvo drūtesnis, 

Ir skubresnis.
Keže in galva su stiklu, 
Net žmogelis sukrito.

Dabar vaikinas lakupe 
dejuoja,

O žmogelis namie rugoja, 
Tai mat, szposai toki niekai, 

Visados iszeina 'blogai.

Į£IEK tai kartu kunigas turi 
pasiszvenst ir nukenteti kar

tumu szio svieto ir kiek slapty
bių nutylėti szirdije savo ir 
nieko nekalbėti del meiles savo 
artimu — prieteliu ir nevido
nu. Tokios szirdies buvo kuni
gas Franciszkus.

Buvo tai daugeli metu ad- 
gaQ. Prie duriu puikios ir di
deles bažnyczios mieste Pary
žiuje, Francijoj, stovėjo kas
diena vargingas ubagas, kuris 
buvo žinomas visiems praei- 
giaims, kurie apdovanodavo se
nuką o ne vienas jam negalėjo 
atsakyti ahnužnos. Žmones ji 
praminė “Senu Tamoszium,” 
nes kitokios pravardes nežino
jo. Jo praeitas gyvenimas ne
buvo niekam žinomas. Kada ve
jas prapute karta jo suplyszu- 
sius marszkinius, galima buvo 
regeli ant jo krutinės dideli 
auksini kryžių. O gal buvo tai 
paminklas mirusios motinos 
arba mylimos ypatus.

Senas Tamoszius turėjo szir- 
tling'a prieteliu ypatoje vieno 
isz vikaru kunigo Francisz- 
kaus, kuris kas rytas laikyda
vo Miszias. Kunigas Francisz-

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c.,'Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

VISOS TRYS Otp 
knygutes
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LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numęras 78
820 W. Centre St. Mehanoy City

karszcziavimu.
— Del ko tau negali atleisti? 

Juk už savo nusidėjimus gailie
si, ar nė ?

— Gailiuosiu? Taip, kunigė
li, jau asz gailiuosiu suvirszum 
trisdeszimts metu nuo tos bai
sios dienos, kada papildžiau ta- 
ji baisu nusidėjimą. O teveli, 
jeigu tik turėtum drąsos manes 
iszklausyti — turiu nors kam 
pasakyti ir ipalengvin'ti mano 
sanžine. Mano griekas stovi 
man priesz akis diena ir nakti.

Po tam pradėjo pasakoti se- 
dineziam kunigui savo sunku 
nusidėjimą, kuris sekaneziai 
skambėjo:

— Buvo tai laike Francuzu 
revoliucijos — 30 metu adgal. 
Buvau už lama pas turtinga 
szeimyna kuri mane labai guo
dėjo ir mylėjo. Prisiartino die
na baisios Skerdynes turtingu 
gyventoju. Mano ponas ir po
nia — o, kaip jie man buvo ge
ri, — pasislėpė su dviems duk
terimis ir ma'žu šuneliu o asz ju 
slaptybe žinojau, taip, žinojau 
kur pasislėpė. Revoliucijonie- 
riai prižadėjo tiems visiems, 
kas savo ponus iszduos in ju 
rankas, aplarkys ju visa turtą*.

kus niekados nepraeidavo pro 
szali idant 'kuom norints neiap- 
dovanoti sena Tamosziu už ka 
žemai pasikloniodavo ir pade- 
kiavodavo. Tokiu budu užėjo 
tarp ju didelis prietelingumas, 
senas Tamoszius labai pamy
lėjo jauna kunigą.

Viena diena kunigas Fran
ciszkus iszeidamas isz bažny
czios norėjo suszelpti sena Ta
mosziu‘kaip tai papratęs buvo 
daryti kasdiena bet labai nusi- 
stebejo kada senuko neparege
jo ant savo paprastos vietos. 
Taip praėjo kelios dienos. Ant 
galo dagirdo nuo žmonių buk 
Tamoszius serga. Kun. Fran
ciszkus is^klauses gerai kur jis 
gyvena, nusidavė jo jeszkoti ir 
rado vargingoje daliję miesto, 
gyvenanti ant pasloges. Kuni
gas užlipęs 'keleis trepais palba- 
ladojo in duris o isz vidaus da
vėsi girdėti silpnas balsas:

— Praszau in vidų!
Kunigas inejo. Ant skarma

lu paregėjo gulinti senuką isz- 
blyszkusi ir nusi'lpnejusi. Ma
tyt jog ne ilgai pagyvens ant 
szitas aszaru pa'kalnes.

Nudžiugo veidas senuko ka
da paregėjo savo sveczia.

— Ar tai tikrai tu, Iteve, atė
jai mane atlankyti?

— Taip, tai asz, Tamosziau. 
Ar mislinai jog asz tave apleis- 
cziau, dabar, kada reikalauji 
didžiausios pagialbos?

— Jeilgu, teveli, žinotum 
kuom asz esmių, tai tavo koja 
neinžengtu per mano slenksti. 
Asz esmių didžiausiu nusidėjė
liu, papildžiau viena isz di
džiausiu nusidėjimu. Dievas 
mane apleido —Ituri už ka. Nie
ko negaliu daugiau tikėtis kaip 
paniekinimo nuo Jo. Jokios 
mielaszirdystes negaliu tikėtis 
už mano baisu prasikaltima.

— Ne'kalbek taip, Tamo
sziau,, juk žinai, Dievas yra 
mielaszirdingu ir atleidžia nu
sidėjimus didžiausiam griesz- 
ninkui. Jeigu padarei ka blo
go tai iszsispaviedok,. Dievas 
tau atleis visas kaltes.

— Del manes nesiiranda susi- 
myĮėjimo. Man neatleis baisiu 
nusidėjimu, niekad, niekad!— 
szauke- senukas su dideliu užsi-

Asz juos iszdaviau in rankas 
kraujageriu, iszdaviau kaip Ju- 
doszius iszidave savo Mokytini. 
Revoliucijonieriai juos suėmė 
ir maeziau kaip nuveže prie gi- 
lotinos, nukirto galvas mano 
mylimiausiui ponui, poniai ir 
panaitėms. — Tik maža sūne
li paliko — mažas Franciszlku- 
tisj'betikur tasai mažiulelis din
go tai nedažinojau.”

Sėdintis kunigas pabalo ir 
Vo’s nesuklilko isz skausmo. Beit 
senas ubagas netemindamas 
ant kunigo tese savo apsaky
mą toliaus:

— Taijp, matau juos kas die
na ir nakti — Mano Dieve! — 
matau ju krauja, ■—tu j u kurie 
man buvo geriausi — szitas 
kryžius kuris kabo ant mano 
krutinės, buvo nesziotas per 
mano ponia. — Abudu randasi 
ten už tojo uždangalo, nuo dau
gelio metu! Ir atkreipęs savo 
iszblysz'kusi veidą in taja sza
li, puolė ant paduszkos.

Kunigas Franciszkus atsi
kėlė, priėjo prie sienos ir ati
dengęs uždangala, paregėjo 
ant sienos Ikabanczius du pa
veikslus !

Sugryžo prie guolio senuko 
tardamas:

— Dievas yra mielaszirdin
gu. Iszsispaviedok ir bus tau 
atleista.

Senas Tamoszius iszsispavie- 
dojo ir atsiduso gilei po tiek 
metu neiszpasakytos kanezios. 
Kada kunigas iszf-tare žodžius: 
“Absolvo te,” (atleidžiu tau) 
pražibo akys ubagui ir apsi- 
malszino.

— Dabar, kad Dievas tau 
atleido, — tarė jaunas kunigas, 
— atleidžiu ir asz tavo nusidė
jimus: Tavo ponas, kuri i'szda- 
vei in rankas tuju kraujageriu 
revoliucijonieriu, buvo mano 
tėvas o ponia, mano mylima 
motina, ju dukters, tai buvo 
mano seserys. Asz esmių tuom 
mažu Francis^kdliu kuri pali
ko gyvu.

Mirsztantis ubagas sukliko 
nesvietisžkai su baime akyse. 
Krito ant guolio in rankas ku
nigo kuris atleido griekus jo.

Senas Tamoszius mirė kuni
go rankose*.
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Žinios Vietines szoki 23 Oktoberio ant Greine- 
rio (Norkevicziu) svetaines, 
kuris, prasidės 8 valanda va
kare su gera orkestrą. Inžanga 
tiktai 35 centai. Ponia J. Szu-j 
kaitiene, 23 E. Pine uly., ] 
mininke tojo vakarėlio, ihspe-’ 
ja kad taji vakarą, kožnas tu
rės užtektinai juoku ir bus pa- 
vieszintas szirdingai. Manoma 
kad daug suvažiuos sveteliu 
isz visu aplinkiniu. i

Shenandoah, pa .![$£ LIETUVOS Isz Visu Szaliu
» TT *1 i T • • . __t Henri kis Lipiec, 21 metu, 

334 S. West uly., patiko baisi 
mirtis' praeita Ketverge vaka- 

P11 Į ra ant Lehigh Valles geležinke-

Tamaqua, Pa. f Gerai žino
ma gyventoja szio miesto, Kat
re Kluczinskiene, 244 Colum- 

! bia Avė., mirė .praeita Petny-
net 1,752 vyru-1 ežia vakare, apie 6ta vai. na-

■— Szi Ketverga pripuola 
Szv. Rapolo Arkangelo.

—■ Senas gyventojas mies
to, Szimas Abraczinskas, 92 
metu amžiaus, 623 W. Spruce 
uly., randasi Locust Mountain 
ligonbuteje kur gydosi ant ko
jos kuria susižeidė puldamas 
namie. Daktaras apžiurėjas 
žaiduli, nusiuntė ji in ligonbu- 
te.

— Musu mieste Registraci
jos Diena buvo pasekminga, 
nes užsirasze
kai: Pirmam vorde, pirmoje 
dalyje 287, 'antroje dalyje 312; 
Antram vorde 273; Trecziam 
vorde 160; Ketvirtam vorde 
163; Penktam vorde, pirmoje 
dalyje 300, antroje dalyje 257.

f Juozas Szvidra (Smith), 
24 metu, 600 W. Spruce uly., 
likos užmusztas laike darbo 
Packer No. 5 kasyklose, East 
Bear Ridge, praeita Ketverga, 
per nukritimą szmoto anglies 
kuris suteszkino jam krutinę, 
pilvą ir koja. Jaunas žmogus 
gimė czionais ir buvo vienati
ne paszialpa savo motinos Ma
yes Arlauskienės. Paliko moti
na, patėvi, tris seseres ir du 
brolius. Graborius Traskaus- 
kas užsiėmė laidotuvėms ku
rios atsibus Utarninke su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczioj 
prie kurios velionis prigulėjo.

—> Atėjo žinia isz Lietuvos 
buk Skaudvilėje kunigas misi- 
jonierius laike misijas 5 diena 
Rugpjuczio o kada važiavo isz 
Skaudvilės autobose, likos su
badytas peiliais. Matyt buvo 
tai Bolszeviku darbas. Ar ku
nigas mirė, tai to nepranesza. 
Kunigas Bružikas buvo gerai 
žinomas musu aplinkinėje kur 
laike misijas penki metai ad
gal.

— Pirmutinis sniegas szi 
rudeni nukrito czionais Suka
toj po piet kaipo ženklas kad 
jau žiema mus ątlankys.

—■ Apie trys szimtai žmo
nių dalyvavo didelėje Card 
Party kuri buvo laikoma Ne
dėlios vakara Szv. Juozapo 
svetainėje kuria surengė pa
rapijos moteres. Szimtai pui
kiu dovanu likos iszdalintos 
del loszeju. Vakarėlis buvo la
bai pasekmingas ir pralbasz- 
czius Czesna yra dėkingas vi
siems kurie parengė taji vaka
rėli ir sveteliams kurie atsilan
kė.

—■ Utarninko vakara, 22 d. 
Oktoberio bus laikomas didelis 
Republikoniszkas susirinki
mas High School, 8 vai., kuria
me kalbės žymus politikiszki 
kalbėtojai ir rodomi krutamie- 
ji paveikslai. Visi yra malonei 
užkviesti atsilankyti ir paklau
syti ka Republikonai prižada 
ir kokia turės platforme atei- 
naneziuose rinkimuose ant pre
zidento.

f Beatricija, mylima pati 
Mik oi o Michaels, isz New Bos
tono, (po tėvais Blusiute), 29 
metu amžiaus, mirė Subatos 
ryta, kuri sirgo kelis menesius 
namie. Velione buvo gimus 
New Bostone. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Paliko 
dideliam nubudime savo vyra, 
dukrele Jean, motina Marijona 
Blusiene ir du brolius, Petrą ir 
Jurgi New Bostone. Laidotu
ves atsibus Scredos ryta ku
rioms užsiėmė graborius L. 
Traskaus'kas. .

—• Lietuviu Moterų Drau
gavę, isz Schuylkill pavieto 
parengė puiku maskaradini

.. ..................    1 'I ■■ ■■■II. ..I Į ■■ ■■ ■ — . — . . ■

Iszradejas Naujo Torpedo

PRIEVARTA IMS PASZARA 
RUSU ARKLIAMS.

Lietuvoje esant didelei pa- 
szaru stokai, net ir suvalsty
bintieji dvarai nenori parduoti 
paszaro Sovietu kariuomenes 
reikalams. Ryszium su tuo So
vietu Lietuvos valstybine že
mes ūkio komisija iszleido in- 

likos paszauktas koroneris F.*s‘a^yma> kiuirino vietos komite- 
Boczkauskas isztyrineti baisu Ai ir dvaru komisarai verezia- 
atsitikima, rado sumankiota 
lavona gulinti ant geležinkelio. 
Su pagialba palicijos isztyrine- 
jo priežasti nelaimes ir inteike 
lavona graiboriui ant palaidoji
mo, kurios atsibuvo Sukatoje. 
Prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos. Paliko tėvus, ketu
ris brolius ir szeszes seseres.

lio artimoje Yatesvilles. Nelai
mingas jaunikaitis matyt užsi
kabino ant freito ir bandė nu- 
szo'kti bet paslydo ir 'gavosi po 

Į ratais trūkio. Ratai vagonu nu
kirto jam visiszkai galva ir nu
braukė kairiaja ranka. Kada

ATSIKRATĖ
SZETONO”

MOTERE NEMYLĖJO SENO 
DIEDO, TIK JO PINIGUS — 

PAMĖTĖ JI; VYRAS JA 
PAPJOVĖ.

Veronika 
atsibus 

bažnyti-

mie, sirgdama apie tris mene
sius namie. Veliones vyras mi
re apie 13 metu adgal. Paliko 
penkes dukteres: H. Dillionie- 
ne, G. Teręsevicziene, isz Ta- 
makves; Irena Mandura isz 
Hometown; Elzbieta Miller, isz 
McAdoo; Viola ir 
namie. Laidotuves 
[Utarniriko ryta su
nems apeigomis S.S. Petro ir 
Povylo bažnyczioje. Palaidota 
bus ant vietiniu kapiniu.

Shamokin, Pa. -f Jonas Bru
kąs, 20 metu, likos užmusztas 
o Louis Matisziak, 27 metu 
mirtinai sužeistas, kada ju ka- 
rukas pataikė iii stulpą prie 
plento ant 'Sunbures kelio. Su
žeistasis vėliaus mire Shamo
kin ligonbuteje. Pana Dolorosa 
Smith, kuri sustojo duoti pa- 
gialba likos pati pataikinta per 
kita automobiliu kuris smer
kei važiavo ir nematė nelai
mes ant plento.

— Andrius Urboną aplaike 
liūdna žinia buk ju sūnūs My
kolas, 25 metu, randasi karisz- 
koje ligonbuteje Raleigh, N. C., 
su perskeltu pakausziu, nu
laužta koja ir supjaustytu vei
du, kuriuos aplaike automobi- 
liaus nelaimėje. Andrius yra 
laivorium kariszkoje tarnysto- 
je Pensacola, Fla.

Kareivis Užrasze “Sau
le” Del Savo Motinėlės!

Frackville, Pa. j- Fiorentina 
Valiūnas, 15 metu, dukrele He
lenos Valiūnas, mirė namie, po 
522 W. Pine uly., po ilgai ligai. 
Jos tėvas, Kazimieras, mirė 
szeszi metai adgal. Velione gi
mė Port Carbone bet didesne 
dali savo gyvenimo iszgyveno 
czionais. Jos motina po tėvais 
vadinosi Helena Algoniute, isz 
Mahanoy City. Velione paliko 
tris seseres ir broli.

— Vincas Kalinovskis, 312 
S. Spencer uly., randasi Locust 
Mountain ligonbuteje kur gy
dosi ant pavojingu žaiduliu 
kokius aplaike laike darbo Sa
lem Hill kasyklose būdamas 
pagautu tarp plienines virves 
ir rato.

Kareivis Juozas A. Valentis, 
kuris tarnauje Suvien. Vals. 
Kariuomeneje Panamos Kana
lo apskrityje, Panamoje, ana 
diena užrasze laikraszti ‘Saule’ 
del savo motinėlės, ponios Elz
bietos Valentienes, isz Shenan
doah, Pa. Poni Valentiene yra 
sena skaitytoja “Saules,” be 
kurios negali apsieit kuri ja 
pralinksmina, jos gyvenime o 
josios sūnelis neužmirszta at
naujinti prenumerata kaipo do
vana ant josios varduvių. — 
Kad daugiau butu tokiu šune
liu, tai seni tevelei neturėtu 
nuobodaus gyvenimo skaityda
mi savo mylima laikraszti 
“Saule.”

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

tris

43 
per 

augliu

Minersville, Pa. — Tamo- 
szius Kanapnic'ki, 50 metu, ku
ris buvo aresztavotas už suža- 
gejima savo 16 metu dukreles, 
atėmė sau gyvasti kalėjime per 
pasikorimą ant virvutes kuria 
pasidarė sau isz supleszytu 
marszkiniu. Kanapnickis likos 
uždarytas kalėjime apie 3 va
landa ir in kėlės valandas vė
liaus likos surastas kabantis 
negyvas. Paliko paezia ir 
vaikus.

— Juozas Jankauckas, 
metu, likos sudraskytas 
eksplozija dinamito,
skylėje, artimoje Llewellyn. Jo 
bode girdėjo eksplozija ir nu
ėjus pažiūrėti kas atsitiko, už
tiko Jankaucko sudraskyta la
vonu. Velionis buvo kareiviu 
isz Svietines Kares.

— Kita nelaime atsitiko ar
timoje Heckersville, kur taipgi 
kilo eksplozija dinamito anglių 
skylėje, kurioje likos sužeistas 
Alfonsas Nametkeviczius, 20 
metu, isz Minersvilles. Eksplo
zija jam iszlupo aki o jo “bo
de”, Manuel Rodriguez taipgi 
likos apjakintas nuo eksplozi
jos. Abudu pasiliks neregeis.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

mi parduoti paszara Sovietu 
kariuomenes reikalams arba į 
“Maistui,” kuris taip pat pa-j 
szara parduoda tik Sovietu ka
riuomenei. Insakyme sakoma, 
kad nekliudomai butu parduo
damais paszara# isz tu .tikiu, 
kurie jo turi daugiau, nei ūkio 
reikalams 'reikalinga. Bet yra 
žinoma, kad szimet visoje Lie
tuvoje niekas neturi pakanka
mai paszaro nei savo reika
lams. Bubės isulikviduotuju 
žemes nikio ramu direktorius 
P. Vasinau'skas* “ ‘ Valstieczi u 
Laikrasztyje” indejo straipsni 
kuriame nusiskundžia paszaro 
stoka. Pagal jo, “ne tik nei 
viena sauja dobilu ar szieno 
atolo, bet nei vienas bulvinojus 
nei viena buroko lapas, nei vie
nas kopustalapis szi rudeni ne
turi siLiputi ant žemes. ’ ’

Del paszaro stokos yra kalta 
užimtoji kariuomene, kuri 
plūsdama per Lietuva su tan
kais, armotomis ir 500,000 ratu 
donarmiecziu kariuomene pa
vertė nenuszienaultas pievas ir 
laukus in juoda žeme; o jei da 
kas likos nesunaikinta, tai ta 
jau užimtosios kariuomenes 
arkliai suode. Todėl, bijomasi, 
kad Lietuvos ūkininkai nega
les savo gyvuliui per žiema isz- 
laikyti ir gal nemažiau kaip 
puse ju reikės iszpiauti arba 
jie iszstips. Vienu žodžiu, Lie
tuvoj prasideda tokia pat že
mes ūkio suirute, kokia Bol- 
szevikai padare Rusijoj.

t Musus apylinkėje mirė 
sekanezios ypatus: Ona Ado
maitiene isz Swoyersville#. Pa
liko sunu, 3 dukteres, 8 anūkus 
ir viena praanuka. Petrais Mi
lius, kareivis, kuris mirė Spa
lio (Oct.) 8-ta diena 1940, ka
riszkoje ligonbiulteje, Castle 
Point, N. Y., palaidotas su ka- 
riszkoins apeigoms. A.a. Petras 
Milius buvo skaitytojas laik- 
raszczio “Saules.” Ona Pa
jaujiene isz Georgetown paliko 
savo vyra, 2 sūnūs, 4 dukteres, 
viena broli ir du anukus. Mar
cele Savukyniene nuo 212 Vau
ghn uly., Luzerneje, paliko 4 
sūnūs, 1 įsesere ir 1 broli. Ve
lione czionais pergyveno apie i 
40 metu.

—• Policija aresztavojo ko
kia tai Agota Kaminski kuri 
vogė visokius daigtus isz czion- 
aitiniu kromui Policija pada
rius krata jos name surado 
tla/U'g visokiu daiktu vertes ke
liu szimtu doleriu.

r—. Ant kelio vedanezio in 
Pocono Kalnus, susidūrė du 
automobilei. Viena isz ju vare 
Szimonas Dvorecki kurisai li
ko baisiai sužeistas, kita auto
mobiliu vare Charles Furman, 
isz Allentown, kuris taipgi li
kos skaudžiai sužeistas,

VARGSTA MUS 
TĖVYNĖ

Vai skauda man szirdi, 
Atminus savo tėvynė, 
Nes lenais virtus 
Jau kita gadyne.

Gražumas sunaikintas,
Ja u n imais isz v a ik i n tas, 
Pražuvo mano tevelei 
Ir gimtines namelei.

Apkasus iszraižyta 
Kanuolems iszįdraskyta, 
Viską sugriaut a 
Ugnimi sudeginta.

Laukai neužsėti
Buda reik kentėti, 
O 'szalcziui atėjiu# 
Kur reik pasidėti 1

Vargs’ta mus tėvynė 
Bet nuo Dievo lemta, 
Vargui ipasibaigus 
Vėl lenais bus szventa.

Dangus prasiszvie's 
Viskas vėl sužydės, 
Saule vėl praszvis, 
Vargszu# suramis.

Musu tevyneje
BiUs nauja gadyne, 
Visi ja mylės
Ir garbe atiduos.

Europos galimai 
Visi atskalūnai,
Vėl priesz ja drebes 
Ir draugauti norės.

Maribor, Austrija. — Kai- 
muotis Karoly Garda, isz arti
mo kaimo, nužudė savo paezia 
kuria labai mylėjo ir kaip jam 

Į nurodė kad yra labai laimingu, 
i buvo užganadytu, ir ju gyveni
mas buvo labai malszus. Nese- 
nei.padare testamentą, paskir
damas savo paezia kaipo ad
ministratore po jo mireziai. 
Bet paeziule isz to nebuvo už- 
ganadyta. Pradėjo prikalbi
nę! vyra, kad jai viską užraszy- 
tu ant jos vardo, bet visokį pri- 
kalbimimai nuėjo ant niek. 
Testamentas radosi pas vietini 
notara.Vyrui ne ant minties ne
atėjo daryti jokios permainos. 
Visoki praszimai, nei prisilai- 
žinimai pacziules nesuminksz- 
tino vyro szirdi.

Negalėdama pastatyti ant 
savo, nutarė apleisti vyro pas- 
togia, nes buvo jaunesne 20 
metais už savo diedą ir ji ne
įėjo. Turėjo szirdi del kito, 
rūpėjo jai tik vyro pinigai ir 
turtas. Apleido vyra, persi- 
neszdama ant kito galo kaimo. 
Žmonys pradėjo kalbėti, kad 
josios mylimas lankosi pas ja 
naktimis. Jos vyras apie tai 
visai nesirūpino, ir net gyrėsi 
priesz kaimynus, kalbėdamas: 
“Dabar man geriau, nes esmių 
liuosesnis ir atsikraeziau nuo 
kaltūno. ’ ’

Matyt kad vyrui nubodo gy
venti be tojo “kaltūno” ir tūla 
diena nusiuntė pas paezia kai- 
minka kad toji sugryžtu namo, 
bet toji staezei atsake,, kad ne- 
sugryž. Po tam, pats nuėjo 
pas ja melsdamas, kad sugryž
tu pas ji o kada ir jam atsake 
kad niekad pas ji nesugryž, 
kirto jai kumsezia per galva 
ir motere sukrito apalpus ant 
grindų. Atsiklaupė prie josios 
pagriebė in glebi, iszeme peili 
isz kiszeniaus ir malszei, be jo
ki įsusijudinimo 'atpjovė pato
gia galvele nuo stuobrio. Pali
kes lavona nuėjo in kareziama 
kur apsakė draugams ka pada
re, bet niekas jam netikėjo. 
Garda gere labai daug, o kada 
nakti ėjo namo, susitiko su 
dviems žandarais, kuriuos pa
sveikinės, apsakė jiems, kad 
atsikratė nuo “szetono.”

Kada žandarai prispyrė ji 
kad jiems pasakytu nuo kokio 
“szetono” atsikratė, pasakė 
jiems, kad papjovė savo paezia.

Su nusiszipsojimu padavė 
rankas žandarams idant uždė
tu ant ju panezius. Sudas isz- 
klausias jo apsakymo, nubaudė 
ji ant deszimts metu kalėjimo. 
Senis priėmė viroka be jokio 
susijudinimo.

J. Robert Fish, gerai žinomas iszradejas visokiu nau
dingu dalyku, isz Springfield, Mass., rodo savo nauja pla
na iszrasto naujo torpedo kuris nusileidžia ant dugno ma
riu po tam atsistoja ir kada nevidono laivas ant jo užeina 
tai isznesza ji in padanges. Tik musu laivai žino slapty
be kaip apsisaugoti nuo tojo torpedo.

jie, eidami in mokyklas, bus 
priversti klampoti kelis kilo
metrus. Tokia pat padėtis 
Kaune, kur studentai apgyven
dinami mokyklhii Ipridoriuose 
ir rūsiuose.

Didžiausias vargas Lietuvos 
betureziams. Del užimtoju už
plūdimo pragyvenimas taip 
pabrango, kad darbininkui 
sunku ant sausos duonos 'užsi
dirbti o butu Įiasisamdyti be
veik neinmanoma. Todėl vie
nu butu priverstos dalintis ke
lios iszeimynos, taip kaip So
vietu Ruki joj. Toks gyvenimas 
staeziai nepakeliamas. O tuks- 
taneziai vargszu visai neturi 
pastoges. Kfur jie dėsis atėjus 
žiemos szalcziams, baisu ir pa
galvot i.

NENORI MOKĖTI UŽ SAVO 
LAIDOTUVES.

Halmyr ois, Belgra d a s.—Czi o - 
nails gyveno saldumynu dirbė
jas, kokis tai Graikas Kavada- 
pomieles, kuris tūla diena stai- 
gai apsirgo ir mirė, kaip dakta
rai pripažino.

Kada lavona mirusio veže 
ant kapiniu aut blogo kelio ant
vožas grabo nupuolė ir gai- 
lininkai su nusistebėjimu pa
mate sėdinti lavona grabe. Ant 
to nepasibaigė, lavonas szoko 
nuo vežimo ir dūme namo.

Kada pas ji atėjo graborius 
kad užmokėtu už laidotknves, 
taisai atsisakė mokėti kalbėda
mas, kad jisai nemirė, todėl te-

— Priesz kare Anglikai ei
davo ant. paveikslu po 2,000 
žmonių kas minuta.

k -- : .

TUKSTANCZIAI VARGSZU 
LIKOS BE PASTOGES.
Sovietu kariuomenei užėmus 

visus žymiuosius Lietuvos 
miestus, butu stoka, Lietuvoje 
darosi staeziai blogai. Isz 
Vilniaus praneszama, kad ten 
nei už didžiausius pinigus besi
mokąs jaunimas negali rasti 
kambario. Tokia pat padėtis 
Alytuje. Studentai ir gimna
zistai priversti jieszkoti kam
bario net apylinkių kaimuose 
pas ūkininkus. Tokiu Rudu

gul moka tieji kurie ji pripa
žino mirusiu! —O gal tame tu
ri ir teisybia.

KARE ATIDENGĖ SENO 
VISZKAS GRAIKISZKAS 

UŽLIEKAS.
Salonika, Graikyja.— Laike 

pasirenginejimo ant kares, 
Graikai pradėjo statyti drut- 
vietes ir apkasus, tai dalysią 
Makedonijois, kareivęi atrado 
senoviszkas užliekas ■paeinan- 
czias nuo keliolikos szimtu me
tu. Darbininkai surado daugeli 
visokiu instrumentu, puodu ir 
brangenybių padirbtu isz auk
so ir sidabro. Nekurie dalykai 
paeina net isz penkto szimt- 
meczio priesz Užgimimą Kris
taus, kas parodo kad lenais 
vieszpatavo didele apszvieta 
tarp gyventoju. Visus tuos 
radinius niusiimsta. in valdisz- 
ka muzeju.

Pamokinimai Del
:: Moterių ::

—■ Nemetyk per daug pini
gai ant paredu, bet redykis vi
sados czystai, pridereneziai ir 
kad kožnam patiktu. Nes ži
nai, “Kaip mato, taip apie tave 
raszo. ’ ’

—- Ne tidk pervirszinis 
darbas naikina sveikata kiek 
kenksmingi siautimai arba di
delis piktumas ir nereikalinga 
rūpestis. Linksmas būdas ir 
davadningas gyvenimas yra 
pastovumu jaunystes sveikatos 
moteres.

— Geriausias būdas pra
leidimo smagaus laiko ir pasįl- 
sis smegenų yra skaityti laik- 
raszti isz kurio turi naiuida ir 
supranti ka įskaitai. Tokiu 
laikraszcziu yra “Saule,” kuri 
tave visame suramys.

C. F. RĖKLAITIS'
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu da ne
buvo Lietuviu 

j kalboje ir bu
site užganė
dinti! Jeigu

i jumis patis pa-
I tiks parodyki
te savo drau
gams. 10c už 
viena;3 už 25c
arba 20 už $1.00 su
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE | 

DABAR PRIESZ LAIKA !

Konvertoms !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 94 coliu ilgio, 

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota laiszka. 
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
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