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1 Amerikoniszki Rombinei Eroplanai Anglijai

Kk 1

Sztai vienas isz Lockheed bombiniu eroplanu kurie dir
bami Amerikoj del Anglijos kuris ana diena iszleke isz 
Kalifornijos in Anglija. Tokiu eroplanu Amerika siuns 
in Anglija gana daug idant prigialbet Anglijai kovoti 
priesz Vokieczius.

sz Amerikos
1KRI-GYVULEI

[NEREIKIA DIDESNIU GY
VULIU KAIP GIRTAS ŽMO

GUS SU SAVO PACZIA.

NIEKAS JIEM NERŪPĖJO.

•? ’Pittsburgh, Pa. — Name už
gyventame per szeimyna Jono 
JLutkevicziaus, ant South Side, 
isurasta devynių menesiu lavo- 

<helis kūdikio, kuris mirė nuo 
’Jbado. Lavonėlis kūdikio rado
si popieriniam bakse apleis-

1jtam kambarėlyje.' Pagal pripa
žinimą liudintoju ir daktaru tai 
kūdikis buvo mires apie sze- 

Ifczes dienas adgal.
Szeimyna Lutkevicziu susi

liejo isz szesziu ypatų: vyriau
sia mergaite turėjo 11 metu o 
■eiti buvo 4 ir 6 metu. Palicija 
■ą.resztavbjo motina ir tęva ir 
■uždare juos kalėjime. Namas, 
■kuriame toji szeimyna gyveno, 
■buvo arszesnis už kiaulių tvar-
■ a, kambarėlyje kuriame sura-
■ clo lavona kūdikio, radosi viso-
■ (l<i sudaužyti rakandai, toriel- 
| kos nemazgotos nuo keliu me- 
| nešiu, apdulkeja o kampuose 
[ [radosi visokiu szaszlavu. Tame

Itai kambarėlyje gulėjo mergai- 
L ftc.7. ant supuvusios sziaudinio 
" fczieniko, ant kokio ne galvijai 

inegultu. Kaimynai pripažino 
pink tėvai, vietoje pirkti mais
to del savo szeimyneles, tai vis
ką praleisdavo ant arielkos ir 
glaus ir abudu tėvai nuolatos 
Įbuvo girti ir nesirūpino apie 
[savo szeimyna.

Amerika Praleido Jau 
25 Bilijonus Doleriu 
Washington, D. C. — Kon- 

Jgresmonas Taylor, isz Kolora
das, pareiszke kad nuo pirmos

dienos szio meto Suv. Valstijos 
iszdave 25,572,819,337 dolerius 
ant visokiu reikalu. Yra tai ne- 
iszpasakytai didele suma pini
gu kuria neatmokes ne musu 
pro-anukai ateityje.

Mandagus Laiszkane- 
szis Aplaike $3,000
Detroit, Mich. — Mandagu

mas laiszka-neszio, Szimano 
Gordon, pildydamas savo pri
valumą, užsimokėjo jam gau
sėk Mirusi Agnes Derecott, ku
ri gyveno czionais per 75 me
tus o kuriai laiszkaneszis at- 
neszdavo paczta per 20 metu 
ir patarnaudavo jai kitokeis 
budais, būdamas jai labai man
dagus, paliko jam savo testa
mente tris tukstanezius dole
riu. — Kartais užsimoka būti 
mandagum del kitu žmonių nes 
tai nieko nekašztuoja bet ne- 
kurie žmones nesupranta 
žmogaus mandaguma.

.kito

Rado Žmog-Vilka Ant 
Užmirsztos Salos
Alberta, Kanada. —■ Kada 

valdžios inžinierei, mieruodami 
žeme, užėjo ant užmirsztos ma
žos salos, ten surado nepapras
ta sutvėrimą, tai yra, žmog- 
vilka, kuris yra panaszus in 
žmogų bet turi vilko 'būda — 
vaikszczioja ant ranku ir kojų, į 
turi iltis ir nemoka jokios kal
bos tiktai staugia vilko balsu 
o vilkai jam pristatinėjo mai
stą. Seni Kanadiecziai pasako
ja buk tokiu vilk-žmoniu seno
vės laikuose buvo daug, Kana
dos pustyneje, kurie net užpul
dinėjo ant žmonių. Kokiu bu
du tasai sutvėrimas atsirado 
ten ant tos salos tai niekas ne
gali atsiminti. Likos suimtas, 
atvežtas in czionais ir patal
pintas in valdįszkaligonbute.

[TALIAI ANT GRAIKU RUBEZIAUS
Badai Jau Nusiuntė In Ten 

Apie 200,000 Kareiviu
JAU SMARKUS MU- Laivas “Empress Of 

SZIAI PRASIDĖJO Britain” Paskandytas
London. — Italai jau pra

dėjo siunsti savo kareivius ant 
Albaniszko—Graikiszko rube
žiaus ir jau ten randasi apie 
200 tukstancziu kareiviu kurie 
laukia tik pradėjimo musziu.

Badai jau keli musziai ten 
atsibuvo. Kareivei patruliuoja 
visa rubežiu ir kasdiena buna 
susirėmimai kareiviu su ble
dems. Angliszki eroplanai le
kioja aplinkinėje iszmetineda- 
mi atsiszaukimus in gyvento
jus Albanijos kad nepasiduotu 
ir sukeltu pasikėlimus.

Mussolinas iszkeliavo in Flo
rencija ant posėdžio su Hitleriu 
ir marszalku Petain, tartis kaip 
apsiginti nuo užpuolu. Taipgi 
stengsis prispirti Franci j a kad 
priimtu visus taikos punktus 
ir kad butu isztikimais del Vo
kietijos.

Tuom laik Vokiszki eropla
nai Įeidinėjo be paliovos bom
bas ant Londono ir kitu miestu 
kaip Birminghamo, Liverpu- 
liaus, Coventry ir Londono, pa
darydami milžiniszkas bledes.

Japonai Paleido Bom
bas Ant Amerikonisz- 

kos Ambasados
Chungking, Kinai — Ameri- 

koniszka ambasada vos apsi
saugojo visiszko sunaikinimo 
per Japoniszkas bombas isz 
kuriu trys truko artimoje am
basados. Kita, bomba pataikė 
in Amerikoniszka laiva “Ta- 
tuila”, bet padare mažai ble
des. Kanadiszka misija taipgi 
panesze bledes nuo bombų. 
Apie szimtas žmonių likos už
muszta kad Japonai paskandi
no keliolika Kiniszku laiveliu.

Anglikai Užmusze
Holandieczius

25

Amsterdam, Holandija. — 
Angliszki lekiotojai bombarda
vo kėlės vietas užimtas per Vo- 
kieczius. Dirbtuve cukraus ar
timoje Rotterdamo likos bom
barduota kurioje užmuszta 25 
darbininkai ir daug sužeista. 
Visa dirbtuve sunaikinta. Flu- 
shinge sugriauta daugelis na
mu kur taipgi keliolika žmonių 
likos užmuszta.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Berlinas. — Vienas isz di
džiausiu laivu prigulincziu prie 
Anglijos ‘Empress of Britain’, 
likos paskandytas per Vokisz- 
kus eroplanus. Tasai laivas li
kos padirbtas 1930 mete ir bu
vo naudotas del pasažieriu. Te
legramai skelbe isz pradžių 
buk ant laivo radosi daugelis 
Angliszku kareiviu bet vėliaus 
pasirodė kad ant jo nesirado 
kareiviu.

500 Žmonių Iszgialbeti 
Isz Skenstanczio 

Laivo
Rymas, Italija. — Telegra

mai in czionais danesza buk 
500 isztremtuju Žydu isz Bra- 
tislavo likos iszgialbeti isz 
skenstanczio laivo kuris plau
ke in Paraguay, Pietine Ameri
ka kur Žydai ketino apsigyven
ti. Turkija ir Graikija nenorė
jo priimti tuju isztremtuju to
dėl plauke toliaus jeszkodami 
vietos ant apsigyvenimo.

Japonai Užmusze 6,794 
Kinczikus

Shanghai, Kinai. — Japo- 
niszki laikraszczei skelbia buk 
nuo Rugsėjo menesio mu- 
sziuose aplinkui Yangtze upes, 
jie užmusze 6,794 Kinczikus ir 
paėmė in nelaisve apie tūkstan
ti. Badai Japonu žuvo tiktai 
apie 300 kareiviu.

50 Italių Užmuszti Per 
Anglikus ’

Kairas, Egiptas — Smarkiam 
muszyje tarp Italu ir Angliku 
ant rubežiaus prie Eritrea ir 
Sudano, 50 Italiszku kareiviu 
likos užmuszti ir apie 500 su
žeisti. Anglikai užklupo ant 
tukstanczio Italu kurie radosi 
prie Jebel Abu Gabel. Angliku 
nelaimes buvo labai mažos.

Taipgi prie' Sidi Bernadi at
sibuvo smarkus musziai tarp 
Italu ir Angliku su mažoms 
bledems ant abieju szaliu.

§ Tieji, kurie nori gautis in 
dangų, turi plaukti priesz van
deni.

§ Jeigu mislinsi du kartu 
priesz kalbejima syki, tai du 
kart kalbėsi iszmintingiau.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Rymas. — Italija iszszauke 
kare su Graikija už tai kad 
Graikija nepavelino Italijai 
gabenti savo kareivius per sa
vo žeme ir prigialbet Vokie- 
cziams.

Atėnai, Graikija — Italiszki 
eroplanai jau pradėjo užkiupi- 
ma ant szio miesto ir naikinti 
kitus Graikiszkus miestus.

London. — Anglikai pripa- 
žysta kad neteko deszimts ero- 
planu laike muszio su Vokie- 
cziais ana diena. Vokiecziai pa
dare mažas bledes mieste per 
bombardavima.

London. — Anglija prižadė
jo Graikijai pagialba jeigu Ita
lija ant jos užklups ir siuns sa
vo laivus in pagialba jai.

Helsingfors, Finlandija. — 
Finiszkas laivas “Astrid” pa
taikė ant povandenines bombos 
artimoje Leningrado ir nu
skendo su deszimts pasažiereis.

TRUMPOS ZINUTĖS
Shanghai, Kinai — Ateinan

ti menesi ketina iszplaukt apie 
tūkstantis Amerikonu isz Ki
nu. Didesne dalis isz tuju yra 
moteres ir vaikai.

Lizbonas, Portugalija. — Ig
notas Paderewski, žymus pia
nistas, iszplauke in Amerika 
ant laivo “Excambion”.

San Jose, Costa Rika. — 
Smarkus drebėjimas žemes su
kratė czionaitine sala apie pu
siaunakti. Badai keliolika žmo
nių likos užmuszti ir sužeisti. 
Bledes mažos.

Ketchikan, Alaska —■ Lai
vas “Alaska” pataikė in uola 
ir pradėjo skensti. Kiti laivai 
atplaukė in pagialba iszgelbe- 
dami 278 pasažierius.

Iszmintingi Priežodžei
§ Bjauriausi melai yra isz- 

tariami tankei tylumoje.
§ Kare yra kūdikiu pasi- 

sziauszimo o pasisziauszimas 
yra duktė turtingystes.

§ Karalius, kuris kovoja 
priesz savo padonus o kunigas 
priesz savo parapijonus, kovo
ja patys priesz save.

§ Vienatiniu budu turėti 
prietėli tai yra būti paežiam 
prieteliu.

PABUCZIAVO
PALICIJANTA

IN RANKA
UŽ SURADIMĄ PINIGU.

New York. — Kasparas Li- 
goski, atvažiavęs in czionais 
atlankyti Svietine Paroda, pra- 
nesze palicijai buk dingo jam 
kamzole su 2,000 doleriu ku
riuos turėjo insidejas in ja. Pa- 
licijautas perjeszkojas visa, na
rna, rado kamzole užpakalyje 
namo. Žmogelis isz didelio 
džiaugsmo pagriebė palicijan- 
to ranka ir karsztai ja pabu- 
cziavo. Palicijantas nusistebė
jo tokia padekavone ir butu la
biau užganadintas jeigu žmo
gus butu ji apdovanojas keleis 
dolereis vietoje buczkio. — O 
gal žmogelis isz didelio džiaug
smo užmirszo ji apdovanoti.

Bandė Atimti Sau Gy- 
Gyvasti 34 Kartus
Kansas City, Kaus. — Pato

gi buvusi aktorka, 34 metu, 
sveiksta czionaitineje ligonbu- 
teje nuo užsitrucinimo ir ban
dymo atimti sau gyvasti 34-tu 
kartu. Daktarai neiszduoda jos 
pravardes nes mano kad tasai 
užmanymas atėmimo savo gy
vasties, per koki tai laika, pra
eis.

Toji mergina jau bandė at
imti sau gyvasti net 34 kartus, 
invairiais budais: per pasi- 
skandinima, nuszokima nuo 
tiltu, puolimą po strytkareis ir 
aut omobileis, nusitrucinima, 
susideginimą ir 1.1. Karta norė
jo pasiskandyt, prisiriszdama 
net dideli akmeni ant kaklo 
bet likos iszgialbeta in laika o 
karta atsigulė ant strytkario 
begiu ir užmigo bet ja motor- 
monas užtiko in laika.

Daktarai mano kad ji turi 
kvaitulį atėmimo sau gyvasties 
ir turi vilti iszgydyt ja isz tojo 
kvaitulio.

Užvydi Moterele Nužu
dė Savo Vyra

Bennington, Vt. — Mrs. Ma
rian Pomeret buvo labai užvy- 
dui savo jaunam vyrui kuris 
buvo penkiolika metu jaunes
nis už ja. Tankei ant jo užsi- 
puldavo, iszmetinejo jam kad 
draugauja su jaunoms moterė
lėms, jog jis ant praeinancziu 
patogiu moterių ir uždraudė 
jam in moteres kalbėti nors ir 
privalumas to reikalautu. Ant 
galo kirmėlė užvydejimo taip 
ja dagrauže jog kada vyras gu
lėjo lovoje ta nakti, pasiutėlė 
pagriebė žirkles ir subadė mie- 
gancziam krutinę, pilvą ir vei
dą. Nežinojo nelaimingas vy
ras kas su juom atsitiko nes už- 
vydi boba atliko savo darbu 
staigai ir gerai.

Kada likos aresztavota iszsi- 
kalbinejo buk tai vagys taip 
subadė jos vyra bet kada pali- 
cija ja pradėjo karsztai kvosti, 
ant galo prisipažino ir dabar 
gailesį kad taip padare.

SUBADĖ KUNIGĄ
PEILIU

KAD ISZ JO PASIJUOKĖ.

Johnstown, Pa. — Petras 
Timklo, parapi jonas Szv. P. 
Marijos, Rusnaku parapijoj, 
subadė peiliu prabaszcziu Ni- 
kaloju Szabados, 62 metu, už 
tai kad isz jo pasijuokė. Ligon- 
buteje daktarai susiuvo žaidu- 
li net 22 stiezeis. Kunigas ta
me laike su zakristijonu Di
mitri Herman stovėjo prie tvo
ros artimoje bažnyczios kada 
Timklo praeitinėj© ir badai ku
nigas pradėjo isz jo juoktis ir 
tas ji instume in pasiutima, su
badydamas kunigą balsei. 
Timklo likos uždarytas kalėji
me.

Vaikai Liudintojais 
Pasielgimo Savo 

Motinos
'Columbus, Ohio — Jo vaikai 

buvo liudintojais nelabo pasi
elgimo ju motinos ir apie tai 
apsakė tėvui kada jis parėjo 
isz darbo. Vaikai jam pasakė 
buk motina parenginejo gar
džius valgius del nepažinsta- 
nio vyro kuris ja atlankydavo. 
Bet to da nebuvo gana nes per 
savo 38 metus vedusio gyveni
mo su savo motere, toji nekar
ta kerszino ji užmuszti su kir
viu kada jis miegojo ir kelis 
kartus i n dėjo trueiznos in jo 
valgi. Ji sėdėdavo ant frunti- 
niu gonkeliui o jis turėjo sėdėti 
ant užpakaliniu ir tai tik jeigu 
ji jam pavėlindavo. Žmogelis, 
po tiek metu tokio gyvenimo, 
aplaike ant galo liuosybe nuo 
jos, pasiimdamas su savim vai
kus nes sūdąs pripažino buk 
tokia motina ne yra tinkama 
auginti vaikus.

Nužudyta Laike 
Maldos

Williamsport, Pa. — James 
Anderson, farmeris, gyvenan
tis artimoje czionais, nužudė 
savo paczia, motina szesziu 
vaiku, kuri negyveno su vyru 
nuo kokio tai laiko, už tai kad 
jis tankei ja skaudžiai suplak
davo. Ana vakara Andersonas, 
atejas pas motere, pareikalavo 
kad toji sugryžtu pas ji 'bet 
motere nenorėjo sugryžt ir už
bėgus ant virszaus užsirakino 
savo kambarėlyje, atsiklaupė 
ir pradėjo poteriauti. Insiutes 
vyras iszverte duris, szove ke
lis kartus in motere, užmusz- 
damas ja ant vietos po tam 
pats sau szove in galva bet kaip 
rodos tai iszliks gyvas. Nuvež
tas in kalėjimo ligonbute kur 
ji prižiūri daktarai.

— Amerikonai taip myli 
smetonini sūri kad mes iszdir- 
barne jo po szimta svaru kas 
minu'ta.

—i Menesi j e Ruigpjiuczio 
fabrikantai czeveryku iszdirbo 
daugiausia czeveryku nes net 

Į 75 poras kas minuta.

A
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Kas Girdėt
*z ■ ’

miilgasis mane kad turėjo tiek 
pinigu kuriuos pamėtė.

Nelaimingas žmogelis netu-“ 
rejo tiek pinigu ir ju nepamete

Vyriauses Slidžia
I

. Šziadien akys viso svieto 
yra atkreiptos ant žymaus ant 
viso svieto taip vadinamo 
“ Balkan iszk o Katilo,” kuris 
šziadien gali praplatint kare 
ant viso svieto. Pirmutine 
Svietine kare kilo ir užsidegė 
taipgi ant Balkanų,; Ir taip ga
lima tvirtint jog bus ir dabar.

Ant galo, galima sakyti kad 
kare jau prasiplatino po visas 
dalis svieto. Sziaip ar taip Bėr
imas ir Italija nutarė paimti 
ir U'žvaldyt visiszkai Balkanus 
kas jau konia padaryta.

Prie Balkaniszku sklypu pri
guli szeszi sklypai kaip: Veng
rai, Rumunija, Jugoslavija, 
Bulgarija, Albanija ir Graiki
ja.

Vengrai, Rumunija ir Alba
nija jau randasi po padu o da
bar eis paskui Jugoslavija, 
Bulgarija ir Graikija.

Vokiecziai ir Italija- turi 
tikslą apžioti tuos sklypus nes 
lenais randasi daug aliejaus ir 
naftos, apėmimas Artimųjų 
Rytu, apžiojamas Suezo kana
lo ir iszplaukimas in Indijos 
mares, apėmimas maisto ir ki

bei pamėto sveika protą iri 
sveikata o tas daugiau ženkli-< 
na kaip milijonai. Gal nebhjdo 
jis kada sake, kad pamėtė mi
lijoną doleriu. Girtuoklystė ,isz 
vieno padaro turtinga o isz ki
tu padaro nelaimingus ir žvė
ris.

Kinuose milijonai gyvento-| 
j u mirszta badu

Da ne taip senei, nes tik apie[ 
meta laiko, visas svietas rupi-1 
uosi kare Kinuose. Bombarda-j 
vimas Pekino ar Szangliajaus,i 
liūdnas likimas milijonu var
gingu darbininku (kulisu) va
romi isz vietos in vieta per Ja- 
poniszkus kareivius, buvo aky
vai skaitomi laikraszcziuose 
per visa svietą.

'Hitleris ir jo “juodoji ran
ka” padare viską kas atsiliko 
šziadien Kinuose ir da toliaus 
bus pąnaszus padėjimas. Szia- 
dien ne žmones ne laikraszcziai 
nesirūpina padėjimu likimo 
Kinczikm

Tuom laik eina ten kruvini 
musziai kurie naikina gyveni
mą milijonu žmonių ir cziulbia

Z1 P.A-pah+gi ragana, kuri yin

apvaiksztinejaj
būdavo. Taja diena vaikai ir 
suaugusieji

vadina, Hallowe’en, pasiredy- 
darni in visokias navatnas dra
panas ir su maskoms ant vei-

meto laiku mažos

Vyriauses sudžia Suv. Val
stijų Sudo, Washingtone, 
Charles Evans Hughes, isz- 
keliauja in Washingtona ap
imti savo dinsta po atidary-
mui. Augszcziausio Sūdo. 
Didesne dalis aukszcziausiu 
sudžiu yra paženklinti per 
prezidentą Roosevelta.

DVASIU NAKTIS ARBA

HALLOWE’EN

tai'net poetas Burns aprasze— 
vyras ir mergina, su akims ap
rietoms, eina in darželi ir abu
du paima pirma kopūsto (au
galo) lazda. Didumas ir forma 
reiszkia diduma ir panaszuma 
iii sužiedotinius.

tijas pilnos invairiausiu gelto
nos spalvos' popieriniu daigiu 
— staltieses su galais nupiesz- 
tais visokioms juodoms ka
tėms; popierines torielkos ir 
visokios dovanos apdailintos 
su juodoms raganoms ant 
szluotu, arba skeletu galvoms, 
tik pažiūrėti’in kuriuos yra. 
baisu. Ant visu pusiu matome 
popierinius dynus, mažus ir

Szukuojant. plaukus prie 
veidrodžio tamsoje ne szviesoj 
pakol sužiedotinio veidas v- id-

kinimas.

“willkie” ![Q.7llFTIIVfiCLAIMĖJIMO DIENA'Lllj 1U1

Pripildyti kubilu vandeniu, 
indeli obuolį ir bandyti su dan-į 
tirais inkasti obuolį ir ji iszim- 
tii yra kitas, loszimas. Yra tūks
tantis. kitu pasibovinimu ku
riuos žmones loszia tik Hallow
e’en laiku.

Kad nors Hallowe’en nėra 
pripažinta kaipo legaliszka 
szvente, labai placziai užlaiky
ta ir seka tik Dekavones Diena 
Amerikos szvencziu kalendo
riui.

'd., Nepri klausomųjų Willkie 
! Rėmėju, liek Demokratu kaip 
ir Republikonu, grupe, kuriai 
vadovauja Madison Lewis, Lai
mėjimo Komiteto pirmininkas, 
paskyrė szesztadieni Lapkriczo 
2 d., ‘’Willkie Laimėjimo Die
na.” Ta diena visame kraszte, 

1 kiekviename mieste, miestely 
' ir kaime, Laimėjimo Dienos 

j Komitetas sprupsz.ir globos or
atorių i,r. straipsiiiu kontes.tiis| 
tarp jaunesniuju kaip 21 m., 

’ moksleiviu, kurie rąszys,tyma
Willkie, lūkimo Žmogus.” 

Vakare vyks Willkie “ We, the 
People” žibintuvu .paradai, ku
rie 'Si.ilfapis su Willkie 'kalba 
Madison Square Garden Salė
jo, New York’o., kad eitynių da
lyviai ir paiszalieeziai yisi ga
lėtu klairsylis p. AViHkie..

Laimėjimo Dienos sumany
mas, betgi, yra gilesnis kaip 
paradai ar kontestai, kaip įpra- 
nesza rengėjai. Szie rinkimai

VIENUOLIAI ISZVARYTI.
Marijonu Vienuolyno Mhri- J 

ampulėje vienuoliai i sz varyt i 1 
isz namu ir iszisklaldyli. Net) I 
parapija apt a rna u jaut i e ji vie- 
nuoTiai yra priversti1 gyveni i 
mieste, nors vienuolyno kambah 
rei tuo tarpu yra tuszti. Jupse/1 
niekas dar nėra apsigyvenęs!

Taip pat Te'lsziii Kunigu Se
minarijos kambarei yra užimti j 
Rusu kariuomenes reikalams. 

' Tolus,pat likimas, yra. isztikes 
Vilkaviszkio Kunigu Seipina- 
rijiys kambarius. Ir ten apsigy
venoMaskolių kariuomene,

AiiksztO'sios Panemunes pni$e 
klebonijos yra paimta..
nui prel. Grigaicziu pavy 
kovoti nors puste klebi 
Kitoje pusėje apteigyven 
isu karininkai.

GIRTI GELEJŽINKELIO.
DARBININKAI. 1

Sztai naujas.inrodymas, le
kia tvarka, yra suk omimitst i iri

tu pramonių isz Jugoslavijos 
ir Bulgarijos ir aliejinius szuli- 
nius Graikijoj. Vokiecziai ir 
Italai dabar gali lengvai apim
li likusius sklypelius Balka
nuose nes tieji mažu sklypelei 
negali atsispirt galingiems 
sklypams.

Turkija ketina prigialbet 
Graikijai todėl bus sunkiau ap
žioti’juos per Vokietija ir Ita
lija kurie geidžia ant gero ap
sistoti Balkanuose bet ir Rusi
ja rija seile ant Balkanų nuo 
laiku Baisiojo Ivano, Rusijos 
caro. Stalinas yra tos paczios 
nuomones.

Dabar eina klausymas, ar 
tame randasi kokis nesuprati
mas tarp Hitlerio ir Stalino, 
ikaip tai svietas apie tai kalba 
ar tiesiog Rusiszka meszka tu
rės pasiduot Hitleriui. Rusija 
da vis tyli ir nieko nesako ant 
ko ji. sutiks.

gyvastį isz Japonu ir Kinu ku
rie yra pri versti metas nuo me
to szelpti valdžia ir kare.

Kai|> danesza ypatos žinan- 
czios tenaitini padėjimą, tai 
Vakarinėje dalyje Kinu badas 
kerszina su atėjimu žiemos,, 
jau ketvirta žiema isz paeiles, 
tosios kares ir jeigu neateis 
greita pagialba tiems nelai
mingiems gyventojams tai 
szimtai milijonu žmonių turės 
iszmirfi nuo bado, vargo ir vi
sokiu ligų. Kas isz to turės 
nauda? Mirtis!

kūdikis iszgimes, in laika sze- 
sziu valandų vėliau, paszauko: 
“mama.” — Matyt kad musu 
ateinanti gentkarte yra “up 
to date”.

' Nuo kada kare kilo Europo
je, Amerika saugoja, daug-, pi
nigu isz devynių sklypu. Dede 
Samas turi po savo globa szia- 
dien tris bilijonus ir 465 mili
jonus doleriu kurie priguli
prie sekancziu sklypu: Latvi
jos ir Lietuvos yra $2,000,000;
Uola ndi jos $1,398,000,000; Bel
gijos $512,000,000; Franci jos 
$l;283,000; Norvegijos ir Da
nijos $200,000,000.
' Yra tai gana milžiniszk-a su
ma' pinigu kuriu Rusija, Vo
kietija ir kiti sklypai nepaspė
jo užgriebti kada, kare kilo. 
Tieji pinigai bus sugražinti 
iikesams ir valdžioms, tujų 
sklypu kada atgaus vėla savo 
ii uosy b e.

Ant nekuriu iszlygu mažos, 
sumos pinigu bus iszmokamos 
del locnininku. Pabėgėlei isz 
tuju pamusztu sklypu gales 
isztraukti mažas sumas pinigu 
ant ju užlaikymo. Gimines ypa
tų kurie gyvena pamuszttuose, 
sklypuose gali jiems siunsti 
mažas sumas isz tojo sudėto 
kapitalo, po iszlygomis, kad 
lai darė panasziai priesz kare.

Apdriskęs girtuoklis, auka 
arielkos, ana diena prisiartino 
prie vieno New Yorko paliei- 
janto, apreikszdamas jam buk 
jeszko pamestu milijono dole
riu ir ar neprigialbetu jam tuos 
jphįigųis surasti. Tasai nelai-

Matyt kad gyventojai San 
Juan, ant Porto Riko, myli ger
ti nes praeita meta sunaudojo 
net 38,805,200 stikliniu bonku.

Svietine iszkilme New Yor
ke buvo bledinga tiems, kurie 
ja parengė nes ant kožno savo 
dolerio gavo tik 38 centus pro-
cento. Viso Najorko Iszkilme 
turėjo ineigos apie szeszis mi
lijonus doleriu bet pasiliko 
skoloje 26,862,200 doleriu. 
Svietine Iszkilme užsidarė pra
eita Petnyczia.

Naujas 
garsi ngam

stebuklas atsitiko 
Lourde, Francijoj.

Ana diena kokia tai Adele La
verne, kuri kentėjo nuo ilgo 
laiko anit ligos kaulu, nusidavė 
in Lourda ir lenais stebuklin-
gu budu likos iszgydyta, nuva
žiuodama namo visiszkai svei
ka.

Nesenei laikraszcziai rasze 
kad trūkis einantis in Lourda 
su daugeliu ligoniu, iszsirito 
isz begiu ir dvylika ligoniu li
kos užmuszta. Jeigu stebuklas 

i ■ . •galėjo iszgydyt Adele Laverne 
tai kodėl panaszus stebuklas 
negalėjo apsaugot nuo baisios 
mirties keleivius kurie važiavo 
in stebuklinga vieta? Juk tieji 
keleiviai važiavo su drūtu ti
kėjimu in stebuklinga vieta su 
vilczia atgavimo sveikatos bet 
rado baisia mirti pakol dąva- 
žiavo ant vietos.

Naujausias mokslas stebuk
lingu iszgydymu mums isz- 
aiszkina visai kitaip. Drūtas 
tikėjimas, sujudinimas min
ties ir nervu, yra priežastim to
kio budo stebuklu.

Indijoj ana diena užgimė kū
dikis su dantukais o Kaušuose

GERAI ATSAKE.
Vienas Lietuvys užsėdo 

in bosą kuris važiavo in Shen- 
andori, o kad buvo labai pilnas 
bosiąs, taip jis inejas in bosą ta
re in szioferi:

—Hei Mi-ster, ežia kaip -szte- 
belis, prigrūstas arkliais!..

Szioferis jam atsake: Never 
main, da tilps ir mulate..

“Saule” Yra Smagiau- 
sės Laikrasztis!

Gerbiama. Redyste:
Acziu szirdingai kad nesu

laikote man laikraszti ir pri- 
siuneziu užmokesti ant viso

didelius su skylėms akiu vieto
se, per burna ir uosi matyti ži
banti žvake. Senoviszkose die
nose vartojo tikrus dynus.

Ir tie visi daigiai prisideda 
prie apvaikszcziojimo . vienos 
isz populariszkiausiu szven
cziu Amerikoje “Hallowe’en”, 
kuri szvente apvaikszcziojama 
kas meta, Spalio 31 diena, — 
vaka.ra priesz Visu Szventuju 
Szvente.

Kad nors pats apvaikszczio- 
jimas yra senoviszkas Celtic 
pradžios “Hallowe’en” szia- 
dien iszkilmingiau visu klia.su 
Amerikoje užlaikyta negu ka
da nors liuvo Europoje. Euro
poje Druidai užlaikė szvente.

Druidai buvo pirmųjų Britu 
Salos apgyventojo kunigai. Ju 
apvaikszcziojimai buvo trys — 
pirmas Gegužio pirma, “sėji
mas,” antras Birželio 21 d., 
“nunokimas” ir treczias Spa
lio 31 d., “pintis”. Toje pasku
tinėje dienoje kunigai iszkil- 
mingai užgesino liepsnas, kas 
ženklino pabaiga kito vaisingo 
meto.

Pati Žymaus Kareivio

meto nes man be “Saules” Im
tu nuobodu, kuria jau skaitau 
30 metu ir nepaliausiu ja skai
tyt nors turiu užsidėti akulo- 
rius. “Saule” yra man sma- 
giauses laikrasztis skaityt nes 
drukas jos yra aiszkus ir su
prantamas. Pas mus yra daug 
Lietuviu kurie mylėtu skaityt 
bet sunku juos prikalbyt ant 
užsiraszymo norints turėtu isz 
ko užsimoket tuos tris doleru- 
kus o ant žiemos butu malonu 
pasiskaityt gera laikraszti.

Pas mus gyvena daug Lietu
viu kurie turi savo locnas far- 
mas ir grąžei gyvena. Szimet 
buvo labai geras metas, viskas 
užaugo puikei, lietaus turėjo-! 
me užtektinai ir dabar oras 
puikus. Turiu ir tai priminti 
kad turime Lietuviszka kunigą 
kuris darbuojasi tarp mus szir
dingai ir pastate nesenei klebo
nija. Turime taipgi ir Lietu-

Kaip ir kiti tikejimiszkus 
apvaikszcziojimai, tai ir Hal
lowe’en in laika buvo aptem
tas szaii.es pasakoms ir per vi
durini amžių tradicija iszkilo 
kad Spalio 31 diena, laumes ap
leido savo vietas ir szoko su ra
ganoms. miszkuose. Velniukai' 
ir kitos piktos dvasios susirin
ko apleistose vietose ir tamsu
mo tvirtynese intriguoti priesz 
žmonija. Taip pilnai tikėjo ne
žinantieji ir nemokinti. Ūkinin
kai taip tikėjo in fakta kad 
Hallowe’en laumes ju ukes lan
ke kad ne vienas su žiburiu ap- 
vaikszcziojo savo žeme praszy- 
damas laumiu iszvaikinti pik
tas dvasias ir apsaugoti jo ūki 
nuo blogo.

Ir taip žmones pradėjo tikė
ti kad jeigu per Hallowe’en ga

ilimu iszszaukti piktas dvasias 
į tad ir galima pranaszauti žmo
gaus likimą. Ir tokiu budu isz-

VISZKČL liaKlčllčl. UlULUVCi Lia.LV I j • 1 • 1 XT 4- •, mislyta visokiu loszimu.Net iki 
visokius pasilinksminimus kož- „ - j- • . , • v1 ilszei drenai tas loszimas užsiliko
na sanvaite. Yra czionais kelios 
draugystes kurios gyvuoja ge-,1 
rai ir gyvena tarp saves bro-j 
liszkai. Meldžiu savo giminiu! 
kad man paraszytu laiszkelii 
nes mieste Shenandoah, Pa., I 
gyvena du dėdės Augustaiczei, 
ir daug mano draugu ir sesuo i 
Veronika.

MRS. A. DERESZKI,
isz Custer, Mich. Į 

------ - | 
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI?!

ir šziadien visur/ bandomi pa- 
si 1 i n ksm i n imu os/e.4 /

Kadangi jauni daugiaus už- 
interesuoti pranaszavimu nes 
seniems ne taip rupi ateitis, 
tie loszimai ypatingai užintere- 
suoja jaunuosius. Ypatingai 
jaunasis nori žinoti apie sužie- 
dotine ir kur jis ja pirmu kart 
susitiks.
Vienas isz garsiausiu loiszimu 

yra “iszraut kopusia” ir apie

Mrs. Rose Fiske, naszle po 
žymiam cziužinetojui ant ro- 
giu, kuris likos mirtinai su
žeistas laike musziu Angli
joj. Naszle pribuvo in Ame-' 
rika pas savo gimines.

Patyrusio Tėvo Pasku
tiniai Meiles Žodžiai

Vienas 'senelis levas, ant mir
ties patalo gulėdamas, pasakė 
savo vaikams minėtus žodžius:

Gyvendamas asz pamaeziau 
kad tie, kurie nemylėjo Dievo, 
konia visados būdavo nelai
mingi savo gyvenime.

Kad dirbdamas sizventa die
na, isz liiuiosos savo valio®,.nie
kas neipralobo.

Kad blogais ir piktais keleis, 
ingyti turtai, niekam neatnesze 
jokios naudos ar laimes.

Kad davimas vargszams pa- 
szialpos nieką nenuvede in 
skurdą arba nenuvargino.

Kad dėlei atkalbėjimo nors 
trumpu kasdieniniu poterėliu, 
Dievą pagarbinant, ne vienas 
da neipasivelino in darba.

Ir kad pasileidęs ir isztvir- 
kes vaikelis, niekad užaugės 
nebuvo laimingas jeigu nesi- 
stęnge pataisyti savo isztvir- 
Ijusio gyvenimo.

anot ju, “yra reikszmiilgiausi 
rinkimai szioje szalyje po epo- 
kiniu ir skaudžiu 18ųO metu 
rinkimų.” Jię jauezia, “Kųd 
krasztas, veik nejucziomis, ų.t- 
sidraire pavojuje netekti to® pa
czios demokratybefe, kuria mes 
norėjome pasauliui iszgelbefi 
1917 m.” Jie nelaiko p. Will
kie pastangų ar kandidtituros 
politines kompanijos dallimi. 
Dabar vyksta “Kryžiaus karas 
i'szgelbeiti Ameika, kuri laiips- 
niszkai slysta, kaip Laid kitos 
valstybes slydo, in nelaiminga 
biurokratija, regimentacija ir 
(galbūt sziii'o metu nenumat- 
ant) diktatūra galop,”

Du pagrindiniai Laimėjimo 
Dienos bruožai yra : raginti pt- 
lieczius skirti pakankamo lai
ko Lapkriczio (Nov.) 2 d., 
“pamastyti”, panaudoti savo 
teise, kaipo laisvi pi'liecziai, 
iiusisitatyti kaip balsuosią rin
kimu dienoje; ir iiszkelti ta die
na Jungtiniu Valstybių vėliava 
kadangi jie didžiuojasi savo 
pilietybe.

Kitaip sakant, Laimėjimo 
Dienos Komitetas ragina visus 
balsuotojus nepaisant ju parti- 
jiiiiu palinkimu?, nusistatyti už 
ka jie balsuos Lapkr., (Nov.) 
5 d., nepaisant gineziu ir kodėl 
jie balsuos už pasirin'kta asme
nį.

Komitetas taipgi ragina vi
sus balsuotojus, kaipo pilie- 
czius, pareikszt pasididžiavimą 
savo pilietybe, iszkeliant-Ame
rikos vėliava neatsižvelgiant in 
savo buvusius ar dabartinius 
partijinius rysziir.is. Ar jie bal
suos ar nebalsuos už Willkie, 
Laimėjimo Dienos Komitetas 
ragina visus pilieczius ir bal
suotojus iszkelti vėliava kuri 
vaizduoja tautine vienybe ku
rios Wendell Willkie siekia, 
Republian Nat. Com., E. Div.,N.Y,C,

§ Amerikoniszkos moterė
les dabar praleidžia po 200 do- 

' leriu kožna miliutą ant nauju 
skrybėlių. Todėl turime tiek 
szeimyniszku nesupratimu.

’ Skaitykite “Saule”

Apskaitant, tai apie 10 tuks- 
tanczei Amerikonu žūsta lieps
noje kas metas Amerikoje o isz 
tuju, 7 tukstaneziai žūsta lieps
noje savo namuose. x

Apie 1,100/namu sudega 
Amerikoje kas diena kurie pa
daro ekonomiszkos bledes ant 
100 tukstaneziu doleriu kas 
meta. Neatsargumas yra prie
žastimi didesnes dalies- tuju 
liepsnų per žmonis.

— Amerikonitezki paežiai 
sunaiudo jo kas minuta po 20 ga
lonu gazolino, kad pristatyti 
savo gyventojams paczta.

Lietuvos geležinkeliuose:.. W.
Geležinkelininkas pranesz ■ 

kad vienas (raukinio maszinii'B 
kas buvęs tiek nusigėrė^, ka ■ 
važiavo be vandens todęl jo k< ■ 
lioue buvusi trumpa. Garvf ■ 
žys be vandens atsisakė trauk I 
ii sanstata, o maszininkas bu1 I 
visiszkai girtutėlis ir visiszl I 
nesiorientavo. Tirineta- kadi 
rimtai sugadintas garvežysJ 
laiku nepristatytas- traukinys,! 
nes buvo pareikalauta rezervo.!

Laikrasztis pažodžiui raszo:| 
“Tai tik vienas isz t.ukstanczio,I 
'pavyzdžiu, kokios liūdnos pa-J 
sekos buna, kuomet tarnautoj 
jui trūksta, valios, susipratime® 
ir darbo drausmes/’ ,

BOLSZEVIKAI GRASINA, 
LIETUVOS ŽMONĖMS ASZ-

TRIOMIS BAUSMĖMIS.
Sovie'tiszkos Lietuvos komu

nalinio ūkio komisaras iszleido 
insakyma, kuriuo einant visuo
se. pirmaeiliuose ir antraei
liuose in antraeiliuose miestuo
se, o taip pat ir visuose mieste
liuose, kuriuose yra valscziaus 
savivaldybes būstines, visu na-> 
mu savininkai ar valdytojai tu
ri suteikti žinias apie namus. 
Žinios turėjo būti suteiktos iki 
Rugsėjo 30 dienos vietos bur
mistrams ir virszaicziams. Už 
žinių nesuteikimą, už paveluo-g 
ta ju padavima arba už netei-l 
singa tam tikslui skiriamu la-l 
pu iszpildyma namu savinin-l 
kai ar valdytojai “bus griežtai! 
baudžiami.”

Komunalinio ūkio komisaras! 
dabar renka tiktai žinias apiel 
namus,, grasindamas griežto! 
mis bausmėmis. Surinkusi jašJ 
reikalingas žinias, Sovietiszko-1 
sies Lietuvos vyriausybe, ma->' 
tomai, paskelbs ir namu nacio
nalizacija, kaip tai jau padary-i 
ta su žeme. yj

. y,
NESKAUDUS ' i

PRIKISZIMAS.
Ponas burmistras vieno mies

telio labai retai yaikszeziodavo 
in bažnyczia. Karta is'u ėjo iisz 
nctycziiui ant ulyczios sp savo 
prabaszczium ir jis tarė:

— O kaip man smagu, kad 
matau'kunigą kleboną, jau/se- 
nei nemaeziau. — O kunigą^ 
jam ant to atsake:

— O man ne smag-U; kad 
taip retai matomės, nes jaigu! 
ponui burmistrui yra taip sma
gu isz pasimatimo isiui manim, 
tai mudu galėtumėm nurinks 
bažnyczioje kas Nedelia pasi
matyt.

klia.su
szaii.es
loszimu.Net


r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Didele Ramvbe Isz 
“Saules!”

Guodotinas Tamista:—'
1 Praszau siuntinėti man laik- 
Iraszti “Saule” nes asz turiu 
I didele ramybe ja skaitant ka- 
d'a atsisėdu po kasdieniniam 
savo darbui vakare. Su pagar
ba:

ONA PETRAITIS,
1

isz Moline, TU.

Skaito “Saule” Per
32 Metus

-----------r-'

Gerbiama Redyste:—■
Prisiuncziu tamistoms už

mokesti už “Saule” ir vėlinu 
jums darbuotis tarp Lietuviu 
kuoilgiausia ir linkiu jums 
sveikatos ir laimes justi dar
buose. Skaitau “Saule” jau.32 
metus ir ja skaitysiu pakol gy
vas busiu. Lieku, su pagarba, 
jusu senas skaitytojas:

JUOZAS JOKŪBAITIS, 
isz Waterbury, Conn.

ria Artūrą už jo gera pasižy
mėjimą moksle. Galutinai atėjo 
klausymas:

“Kamanai daryti su savim 
toliau, mano sūnau?”

Arturas sustojo. Dedamas sa
vo ranka ant savo pasavintojo 
tėvo rankos, pažiurėjo tiesiog 
in jo akis o jo akys prisipildė 
ašzaru.

“Dede Benjaminai,” mano 
gyvenimas, nors ir ilgaauses, 
nėbutu užtektinas atidėkoti už 
visa gera, kuri man padarei. 
Mano szirdis nesutalpina jau
smu, kuomet mastau apie ta- i ATEIVIAI PRIVALO

iiyczia mokina.”
Dbviail jam knyga “Katali

ku Tikybos iszguldyma”, ir jis 
prizą de j o per skait y t.

Greitai jis sugryžo; Melski
tės už mane kad viskas kuo
greieziausia isžsipildytu. Nėra' 
abejones kad pasavintojo su-'

pas parapijos kleboną kuris da I no Brown’o szirdis kone su- 
nėbuvo gavės žinios apie ta 
mirti, susitarti, kada ir kaip 
bus palaidojimas atliktas. Pas 
kunigą jis sužinojo daugiau 
apie mirusia. Nieks nežino kaip 
ji papuolė in neturtą, nes ji vi
sai nesenei ten apsigyveno. Ji 
buvo isz turtingos szeimynos 
ir labai gražiai iszaukleta. Tai 
buvo matyt isz jos rasztu (do
kumentu), kurie buvo rasti. 
Tarp tu buvo ir liudijimas kad 
ji emus szliuba.' Kataliku baž- 
nyczioje ir kad Arturas yra 
kriksztytas Katalikas. Kuni
gas paklausė ka agentas mano 
daryti su vaikucziu.

•Ponas Benjaminas Brown 
atvirai pasakė kad jis pats ma
no rūpintis vaikuczio ateitimi. 
“Matai, Teve,” jis tarė, “asz 
esu vienas, nevedes, “asz pir
ma karta savo gyvenime nete
kau valdžios ant savo szirdies 
ir sztai del szio vaikuczio! Asz 
noriu ji turėti — asz noriu ji 
padaryti savo pasavintu sūnu
mi ir duoti jam gyvenimą ir 
padaryti ji laimingu;”

“Bet,” tarė kunigas, kokiu 
budu tai invykdinsii? Tamista 
juk užimi tik tiek vietos kaip 
kiekvienas nevedes?”

“Taip,” tare p. Brown, “bet 
asz noriu szi vaikuti turėti!”

“Bet tamista negali ji imti 
in tuos nevedusiuju namus,” 
atsake kunigas. “Tai negali 
būti jokios kalbos p. Brown. 
Tiesa, niekas neatsiszauke prie 
jo dėbar, bet jokia labdaringa 
draugija negali ji leisti pas ta
mista, esant tokioms, aplinky
bėms, kaip pasakei. Ar tamis
ta atkreipei in tai atyda?”

“Asz noriu ji turėti,” tarė p. 
Brown. “Asz noriu ji globoti, 
ji auklėti, duoti jam proga ei
ti kolegijos mokslą ir duoti 
jam gyvenimo pradžia ir tu, 
Teve, turi man patarti kaip asz 
ji galecziau sau palikti. Asz 
sakau jums, asz del jo netekau 
savo szirdies.”

Kunigas mate visa p. Brow
n’o nuoszirdinguma ir privers
tas buvo jam padėti.

“Isztikruju, p. Brown, ta
mista užsipelnai turėti ji, kuo
met taip nepaprastai esi prie 
jo prisiriszes Asz žinau viena 
kelia. Atiduok ji in Kataliku 
Naszlaitnami, pavesk globai 
gerųjų seselių su ta sutartimi, 
kad kaip tik jis bus jau tinka
mas eiti kolegijon, tamista tu
rėsi pilna laisve ji paimti ir.pa- 
siunsti tenai. Bet 'ta kolegija 
privalo būti Katalikiszka, tai 
tamista tomepamirszi nes vai- 
kuczio tėvai buvo Katalikai ir 
jis yra kriksztytas Katalikas. 
Jo motina mirė mano parapijo
je, tai ir ant manės krinta prie
derme rūpintis juomi. Tamista 
esi kilnios szirdies ir gero bu
do, tai manau kad jo religijos 
neardysi?”

“Niekuomet Teve,” tarė 
agentas. “Kokiu esu, tokiu, bet 
teisybe myliu ir laikau. Asz 
priimu jus patarimas Duosite 
man rekomendacijini laiszka 
in Naszlaitnami, ar ne?” 

’ “Be abejones,” tarė kunigas.
Taip in vyko. Kuomet Artūro 

motina buvo palaidota, ji p. 
Brown nugabeno in nurodyta 
Naszlaitnami. Arturas nemažai 
prisiverkė kuomet sužinojo 
geradejn, kuri visa savo kudi- 
kad jam reikes skirtis su savo 

gomis. Tame dalyke jis užėjo kisz’ka szir

LABDARINGOSIOS Draugi
jos ofisas. Jame sėdi rimtas 

• žmogus, draugijos agentas. 
Skamba telefonas. Liūdnas at
sitikimas. Szaukiaraa in netur
tinga bet szvaria miesto dali. 
Ten viename name mirė mote
ris. Ji buvo naszle. Savo ranku 
darbu užlaikė save ir ji.

Ant stalo gulėjo da neuž
baigtas gražus mezginys. Kam
baryje, nežiūrint neturto, vis
kas buvo tvarku, gražiu ir su 
geru skoniu sutaisyta. Vaiku- 
czid, kuris nusigandęs ir nusi
minęs sėdėjo kampe, veido 
bruožai rode jo gimties kilnu
mą. Jis liūdnai žiurėjo in savo 
mirusia motina. Jo veidas bu
vo rimtai užsimaiistes. Garbi
niuoti plaukai krito jam ant 
kaktos. Jo akys buvo paraudu
sios mfo verksmo.

“Tai tik kūdikis,” sznabž- 
dejo vienas isz kaimynu, “jis 
nesupranta savo padėties. Ži
nai, jis da tik szesziu metu.”

Ineina Labdaringosios Drau
gijos agentas. Apsižiūri aplin
kui. Pamato kndiki ir saka 
jam:
| “‘Ateik czia, mano vaikeli.”

< Vaikutis pakilo pamaži ir 
prisiartino prie agento. Szis 
pratiesė jam ranka, o vaikutis 
ramiai padavė savo ir tuo pa
ežiu laiku savo melsvas akutes 
pakele augsztyn ir tiesiog žiu
rėjo in malonu nepažinstamo- 
jo veidą.

“Mano mama mirė,” tarė 
vaikutis rimtai. Ji niekuomet 
nepalikdavo manės vieno. Da- 

njtbtekau. ’ ’
Szvelnus vaikuczio balsas, jo 

gražus, rūpestingas žvilgsnys, 
pagavo agento szirdi.

“Kokis tavo vardas, mano 
vaikeli?” fare jis.

4‘Arturas Maxwell ir asz esu 
szesziu metu. Tėvas mano taip- 
pat mires. Asz —,” jis tarė to
linus ir pertrauke, lyg 'kokio 
naujo szirdies skausmo su
spaustas.

Agentas buvo geraszirdis 
žmogelis. Jo darbas neužkieti
no jo szirdies. Jis jaute kad tas, 
jam visiszkai svetimas, nasz- 
laitis vis labiau pagauna jo 
szirdi. ‘

“Ar nenorėtum eiti su ma
nim? Per daug skaudu tau czia 
vienam būti. Rytoj asz atsive
siu tave pamatyti motina.”

Vietoje atsakymo mažutis 
apsikabino abiem rankom 
agento 'kakla ir ramiai glaudė
si prie jo.' Agento szirdis tapo 
jau visiszkai užkariauta kada 
vaikelio szvelnus veidas palie
te jo vyriszka veidą.

“Tai eisi su manim Artu- 
.rai?”

“Taip!” tarė Arturas. Jo 
akys juokėsi toje valandoje ka
da jis savo rankove braukė nuo 

. ju savo aszaras. Jis nusitvėrė 
j^savo naujojo prietelio ranka.

* ” Kėlios moters, buvusios kam
barėlyje, parėmė agento pro
jektą. Ponas Brown, pasakęs 
keletą žodžiu palaidojimo rei- 
gale, nes jau žinojo kad nėra 
jos jokiu giminiu, kurie tuo 
reikalu rūpintųsi, apleido kam
barėli.

Ponas Brown sužinojo taip- 
pat, kad ji buvo Katalike. Tai 
nors jis buvo gana kietas Pres- 

1 biterijonas, vienok sutvarkė 
kad ji butu palaidota Kataliku 
kapinėse ir su Bažnyczios apei-

. >
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truko prie' tos aplinkybes. Bet 
gerosios seseles ir szirdis ir 
rankas atidarė nuliūdime ir 
aszarose skenstaucziam vaiku- 
cziui.

“‘Neverk, Artūrai,” tarė p. 
Brown. “Buk vyras. Asz Ne
deldienyje tave atlankysiu ir 
lauktuvių atnesziu visa trauki
ni ir knyga su paveikslais.”

Arturas nuszvito.
“Ar taip? Tikra traukini su 

szvilpuku ir skambalu?”
“Taip, viską, ir da didele 

knyga. ’ ’
“Gerai!” — tarė Arturas 

juokdamasis. — ‘ ‘ Pasiskubink 
Nedeldienyje, dede Benjami
nai, pasiskubink!” Ir palikda
mas ji taip besijuokianti ir ran
ka mosuojanti, p. Brown iszke- 
liavo. Džiaugėsi tuo, kaip yra, 
bet maustė, kad jam Imtu 'buvo 
maloniau turėti vaikuti prie 
saves.

Jis buvo geras ir jo žodis tei
singas. ‘ Nedeldienyje jis atke
liavo in Naszlaitnami su dide
liu ryszuliu, kuriame buvo pa
veikslu knyga ir traukinys. 
Arturas szokinejo isz džiaugs
mo. Jis buvo labai szvariai pa
rėdytas, plaukai gražiai suszu- 
kuoti o akys žibėjo kaip žvaig
ždutes. Jis jautėsi neapsako
mai laimingas ir turėjo tuks- 
tanezius visokiu dalyku papa
sakoti “dedei Benjaminui.” 
Ryszulis buvo visas patikrin
tas; viskas buvo puiku ir ma
žutis buvo džiaugsmo pagavi
me.

Ir taip Nėdeldienis in Nedel- 
dieni lanke per isztisus szeszis 
metus. Vaikutis augo. Sykiu 
augo ir jo meile ir prisiriszi- 
mas prie “‘dėdės Benjamino.” 
Jis kitokio vardo jam neturėjo.

Sztai jau Arturas dvylikos 
metu. “Dede Benjaminas” ku
rio meile prie Arturo nei kiek 
nesumažėjo, pradėjo manyti 
apie kolegija.

“Bet ji turi būti Katalikisz- 
ka,” prisiminė jis. “Daviau 
kunigui žodi ir turiu ji laiky-

Tikrai pagrbos vertas tok is 
žmogus. Jis apgalvojo ir pa
siuntė Artūrą in viena pietiniu 
valstijų vienuoline kolegija, 
garsia jau nuo seniai ir gerai 
vedam. Jis apmokėjo visas isz- 
laidas ir sutaisė Arturo kraiti.

Meta praėjo. Arturas buvo 
labai dėkingas vaikinas. Jo 
laišzkai reguliariai lanke jo 
mylima “Dėdė Benjamina,” O 
sziam buvo didžiausias džiaug
smas juos skaityti. Su pasidi
džiavimu ir viltimi jis temyjo 
in pažanga, dard.'^a. jo mylimo 
vakelio. Nekarta Arturas savo 
laiszkuose bandė užvesti savo 
“dede Ben” ant kelio, kad jis 
pažintu teisinga religija. Bet 
“dede” patraukdavo pecziais 
ir tardavo sau: “Užteks man 
būti geru Presbiterijonu.”

Arturas baigė mokslą. Sztai 
ir užbaigimo diena. Dede Ben
jaminas atkeliavo pasidžiaug
ti savo auklėtiniu. Taip daug 
prakilnumo ir nekaltumo buvo 
matyti jauno vaikino veide ir 
ta iszvaizda taip buvo neper
matoma in nesuprantama p. 
Brown, kad ji paėmė net neka
rt baime, nors jis nežinojo del 
'ko. Užsibaigus visoms iszkil- 
mems Arturas su “dede Benja- 

___ ___._______ _ minu” iszejo in kolegijos soda 
L'dimi jau mylėjo. Po-1 pasivaikszczioti. Dede Ben gi

naus maldos pasiekė dangų ir 
invykdino kad tas gailestingos 
szirdies žmogus bus Dievo isz- 
augsztintas.

“Palaiminti gailiaszirdžiai,' 
nes pelnys gailiaszirdyste.”

mistos prakilnu ir gausu geru
ma. Asz niekuomet negaliu ir 
niekuomet neatsileisiu tinka
mai.”

“Szusz,” — tarė Dede-Ben 
skubiai, giliai sujudintas. “Ne
kalbėk taip. Tu esi man geriau
sia dovana, Artūrai. Mano di
džiausias .gyvenime džiaugs
mas per tuos tavo mokslo me
tus, tai tavo dėkingumas ir ta
vo pasisekimas. Bet tikras ta
vo gyvenimas da pryszakyje. 
Kokis jis bus?”

“Dede Benjaminai,” tarė < 
jaunikaitis iszkilmingai, “die
na ii- nakti maseziau apie tai 
per du paskutiniu metu. Taigi I 
ne staigus mano pasiryžimas 
ir apsirinkim'as. Gal tai atmai
nys tamistos nuomones nes in 
ta dalyku kitaip žiuri negu asz. 
Asz manau likti kunigu, Dievo 
tarnu ir melstis už tamista.”

Ponas Brown nubalo. Jis pa
žvelgė in Artūrą ir atsisėdo 
ant 'szale stovinezio suolelio, 
nesakydamas nei žodžio.

Czia nepajiegiu nupieszti 
scenos kas darėsi toliau.

Visa sekanezia diena seke ju 
pasikalbėjimas ir daug sunkiu 
valandų per ta laika pergyven
ta. Galutinai Arturas iszkovo- 
jo leidimą sekti savo szirdies 
troszkima. Nors jam labai so
pėjo szirdi, kad pirma karta sa
vo gyvenime jis užgavo szirdi 
savo g-eradejui. Vienok sykiu- 
su tuo jis džiaugėsi. Buvo ju 
sutarta kad jis pasiliks ir pra
dės mokslą seminarijoje.

Praslinko kėli metai. Ir sztai 
vakar — tik vakar — “Brown 
atsilanko pas mane. Jis turėjo 
savo rankoje fotografija “Te- 
ve A—, ” tarė jis su kokiu tai 
iszdidumu savo balse. “Asz no
riu parodyti tau savo vaikina, 
Artūrą. Subatoje jis bus in- 
szventintas kunigu. Savo pir
mąsias Miszias laike Nedeldie
nyje il‘ jas laike už mane. Jis 
prisiuntė man szia fotografi
ja.”

Asz pažiurėjau in fotografi
ja. Ji rodė augszta, liesa vyra 
su nekaltomis akimis, atviru 
veidu i r Rymiszkb. kunigo apy
kakle . Buvo malonu žiūrėti. 
Asz jam taip ir pasakiau. Jis 
net užraudo. Jo veidas rode, 
kad mano žodžiai buvo jo au
syse kaip kokia, graži muzika.

“Turi kuo didžiuotis,” p. 
Brown,” asz
“Ir jis laike pirmąsias Miszias 
už tamista? Tai jau dabar nėra 
pavojaus kad tamista liktum 
nuo Kataliku Bažnyczios. Buk 
pasirengęs.”

Jis nusisžypsiojo. “Asz spė
ju kad Tėvas saikai tiesa. Dau
giau jau asz negaliu atlaikyti. 
Asz buvau pri^nusztais tos ži
nios kad jis ndri būti kunigu 
bot juo asz daugiau maseziau; 
tuo man darėsi aiszkiau. Asz 
jau suprantu dabar kokia tai 
yra augsztybe liuli tikru Dievo 
tarnu ir dabar labai jo pasirin
kimu džiaugiuasiu. Teve, duok'Europoje padidino spaudimą 
man kokia kny^a'Skaityt. Asz žemlapiu, nes Amerikonai ju 
noriu patirti kg Kataliku Baž- perka kas miliutą po 200.

PRANESZTI ADRE
SO PAKEITIMA

Earl G. Harrison, Jung. Val
stijų Teisingumo Departamen
to Ateiviu Registravimo Direk
torius nurodo jog Ateiviu Re
gistravimo Instatymas isz 1940 
mi, reikalauja greita praneszi- 
m:a apie insiregistruoto ateivio1 
adreso pakeitima.

“Kai kurie ateiviai klaidin
gai mano jog jiems nereikia 
praneszti pakeitima gyvenimo 
Vietos- adreso pakol mes jiems: 
jpasiuncziamc “recytes korte
les7 ’ (recei p t c ard s), ■” sako p. 
Harrison. “Svarbu kiekvie
nam užsiregistravusiam atei
viui ežia pastoviam apsigyve
nimui, mums praneszti naujos 
gyvenimo vietos adresu, in pen
kias dienas po persikėlimu, ne
paisant ar jis gavės reeytes- 
kortele ar negavęs. Studentai,- 
turistai, svėcziai ir kiti asme
nys inleisti iii szia szali nepa
stoviam apsigyvenimui nerei
kalaujami praneszti kiekviena 
gyvenimo vietos pakeitima bet 
privalo praneszti ju gyvenimo 
vietos adresa kas tris menesius- 
nuo užsiregistravimo laiko, ar 
jie pakeiczia adresa ar ne. Ne- 
paisejimas szito Teisingumo 
Departamento patvarkymo 
apie adreso pakeitimo prane- 
szima nešza sunkias bausmes 
sulyg Ateiviu Registravimo In- 
statymo. Tos bausmes yra pini
gine bausme isz $100., 30 die
nu kalėjimu ar abi bausmes.”

Pasatuose galima gaut spauz- 
dintias 'blankas adreso rapor
tams ir adreso pakeitimo pra- 
neszimams Ateiviu Registra
vimo Skyriui.

‘ ‘ Recycziu-korteles 
iszsiuncziamos isz Washingto- 
no. Kasdien skaitlius recycziu 
vis auga. Tie nepiliecziai, ku
rie persikelia isz vienos vietos 
in kita priesz gavima recytes- 
korteles ir nepranesza mums 
apie adreso pakeitima recytes- 
korteles negaus. Recytes-korte- 
les siunčziamos in ateiviu,' re
gistravimo laiku paduotaadre
sa ir pasztoriamS insąkyta. jog 
jeigu ateivis persikelia in kita 
vieta ir nepranesza pakeitima 
adreso, tos korteles turi but at
gal gražinamos in Washingto- 
na. Labai svarbu kiekvienam

greitai

z kalbėjau toliau. I ateiviui turėti reeytes-kortele 
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Brangus mano Taradaikeli, 
Mano mylimas seneli, 

Norints tau daneszu per vėlai, 
Ba gana gerai žinai, 

Kad pasirengti negaliu, 
Ba vis trumpa laika turiu.

Pas mus Lietuvei gana puikei 
pasielgė,

In visur jie insiskverbe, 
Kad tik ka pavogt, 

Tai tada nereik pirkt.
Visi vagia ka tik nutveria, 
In buezernes insiveržia, 
Paima mėsos ir deszru,

Ir tai be pinigu.

nes yra jo inrodymas jog jis 
prisilaikė prie Ateiviu Regis
travimo Insbatymo.

Direktorius Harrison ragina 
visus ateivius, kurie iki sziam 
laikui nesiregistravo, kad ta 
kuogreieziausia daryti. Regis
travimas tesis iki Gruodžio 26 
d., visose pirmos ir antros klia- 
sos pasztnose ir kitose .paskelb
tose tam tikslui vietose.

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

Anglių niekad neperka, 
Isz vagonu pasirenka, 

O kaip in karezema insigavo, 
Pora szimteliu pavogt gavo, 
Žinoma tik knygele bankine, 

In kalėjimą už tai gavosi 
vaikine.

Czia vėla ne kas, 
Kokis tai Rusnakas, 

Pas viena savo kelnes pamėtė, 
Ir pas vaita pristatė, 

Tai 50 doleriu už tai užmokėjo, 
Ir da kozoje Nedelia sėdėjo. 
Tai da lengva bausme buvo, 

Jeigu tai butu buvęs Anglikas, 
Tai butu, vyreli, ne kas, 

Tais kelnes net pernai pavogė, 
Bet' ti'k szimet Rusnakas nu

žvelgė, 
Mat mane kad ju jau nepažins, 

O ir vagilius užsigins1.
Tai tokiu Illitlojui randasi, 
Kur daug vagiliu talpinasi, 

Czia vela vieni ant kriksztynu 
nuvažiavo, 

Kur vienas vai'kinelis in kaili 
gavo.

Kitas artistas ant armoniko 
pagrajino,

Tai su pokeriu per dantis gavo, 
Vieni sake kad ji užmusze, 

Bet tai tik parmusze.
Mat labai jausies ausis turėjo, 
Nuo grajaus užmigt negalėjo, 
Norints antram name gulėjo, 
Vaikinas musztukus in suda 

padavė, 
Kur bausme gera atidavė.

Ko reik žinoma koks ponas, 
Tokis ir jo bromas.

Ir bobeles ten jaii nekitokios, 
Burnos ju nepraustos ir maka

luotos,
Baisei susmirdia, 
Veidai sumuria, 

Grinczii'fįir vaikucziu nevalo, 
Szaszlavu .kampai ir blakių 

; V lovose be galo; v 
Kitu kartu vėla pribusiu ir1 

daugiau pakalbėsiu, 
' Kaip daugiau laiko turėsiu.

* * *
Suėjo du dreiverei, 

Razumni didelei, 
Nors- skaityti nemokėjo, 
Nes girtis labai galėjo. 
Mokėjo gerai pliaukszt, 

O da geriau gert, 
Daug mokėjo szneket, 

Ir kitus apkalbet: 
“‘ O-gi kam reikalinga 

skaitymas, 
Ant niek tas galvos sukimas”. 
Kada tokia kalba iszgirdau, 

Tuoj Koldele apleidau.

PONAI ;
BIZNIERIAI! t

Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, priva
lo isz laiko duoti atspau
dai,

SIENINIUS i
KALENDORIUS 

ANT 1941 M.
ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
DABAR LAIKAS!-užsi- ' 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas ga
lės iszsirinkti puikesnius!
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jF nakti. Visada turi pil-
JT, na pasirinkimą meta-
’m' liszku ir kieto medžio T
llr Grahu. Laidoja nu- Į X
|l| mirelius pagal naujau- Į r
|i| šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke'"' 1 
B| moterems. Prieinamos

prekes. į

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce Sfo 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

ReP 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.

Akyvrumas įkas dedasi SKAITYKIT 
“SAULE” 

. PLATINKIT!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS I

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo | 
automobilius dėl laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams, i

Bell Telefono Numeras 78 |
S2O W. Centre St. Mabanoy City J 
----------- ------— ------------------ .



r«'SliJEl ’’■ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
! — Nedelioje priesz piet už
sidegė namas Eichmono, ant 
503 E. Pine uly., nuo inkaitusio 
peeziaus bet likos greitai užge
sinta per ugnagesius. Bledes. 
mažos.

— Independent Anglekasiu 
ir Trokeriu lokalus No. 1, isz 
Mahanoy City, laikys paszelpi- 
ni szoki, Ketverge, Oktoberio 
31 d., Palestra (Norkevicziu) 
svetainėje, kuris prasidės 8:30 
vai. vakare ir tesis lyg 12:30. 
Tikietai vyrams 35 c., mote- 
rems ir merginoms 25 c. Ponas 
Edvardas Sender, kuris yra 
prezidentu tosios draugavęs, 
sako kad visas pelnas nuo tojo 
szokio eis ant nupirkimo troko 
kuris bus intaisytas su visokeis 
reikalingais dalykais kaip: 
sziupeleis, kopeczioms, virvė
mis ir maistu ant gialbejimo 
tuju nelaimingu kurie buna už
griauti butlegerinese skylėse, 
kur randasi dideliam pavojuj 
kasdami anglis ant iszmaitini- 
mo saves ir savo szeimynu. Pir
kite tikieta ant tojo gero ir 
jnielaszirdingo tikslo.

—- Ponia Antaniene Kazo- 
kieno, paežiui e musu, gerai ži
nomo biznieriaus ant W. Cen
tre uly., ana diena iszvažiavo 
įn Locust Mountain ligonbute 
jaut operacijos po kuriai jau- 
pziasi daug smagiau ir neuž- 
įlgio sugrysz namo.

—• Panedelije pripuola su
kaktuves Generolo Pulaskio 
mirties, kuri diena praminta 
Pulaskio Diena. Generolas Pu
laski pribuvo in Amerika pri- 
gialbet mums kovoti už laisve.

Mire Savannah, Ga., nuo žai- 
duliu kokius aplaike laike mu- 
szio.

— Utarninke pripuola dar- 
bininkiszkas apvaikszczioji- 
mas Mitchell Day, kada tai Jo
nas Mitchell invede asztuones 
valandas darbo del anglekasiu.

—• Ponas Martinas Kulbic- 
kas isz Minersville, Pa., moto- 
ravo ana diena savo naujam 
Buick automobiliuje ir atsilan
kė ir redakcija “Saules” nes 
ponas Kulbickas yra musu se
nu skaitytojum. Acziu už atsi- 
lankyma.

Gilberton, Pa. — Maskaradi
ne parte, kuri atsibuvo Subatos 
vakara, name Jennie Weeks, 
czionais, užsibaigė tragiszkai 
del Leonos Nemovicziutes, 
Lenikiutes, 35 metu amžiaus. 
Po partijai jos draugas, Pra
nas Barry, isz Gilbertono, veže 
ja namo apie 1:30 vai., Nedė
lios ryta, in Minersville. Iszva- 
žiuodami isz Gilbertono, isz ne
žinomos priežasties Nemovi- 
cziute iszszoko isz automobi- 
liaus, persiskeldama sau pa- 
kauszi, užsimuszdama ant vie
tos. Norints likos nuvežta in 
Locust Mountain ligonbute bet 
ten daktarai pripažino ja jau 
mirusia. Barry likos pastatytas 
po $2,500 kaucijos per vaistine 
palicija kurie isztyrinejo visa 
atsitikima. Mergina gyveno su 
tėvais ant 520 N. Delaware uly., 
Miners villej e.

Valiukoniene, taipgi motina 
Margarie'ta Stuczkiene, tris' 
brolius Kazimiera, Mikola ir 
Alberta isz Gilbertono; dvi se- 
seres H. Kalbach, isz Somer
set, Pa., ir R. Clem, isz Gilber
tono. Palaidota praeita Subata 
su bažnytinėms apeigomis.

La Salle, Ill. — Nemalonus 
atsitikimas patiko musu skai
tytoja, ponia Mare Blaszkevi- 
cziene, 1156 1-mos uly., kuri 
ana diena czystino langus. Už
silipo ji ant kopecziu ir kokiu 
tai budu nupuolė nuo ju, apie 
deszimts pėdu žemyn ir taip 
skaudžiai susižeidė kad turėjo 
būti nuvežta in ligonbute ant 
gydymo per dvi dienas. Ponia 
Blaszkevicziene patarė kitoms 
moterėlėms kad apsisaugotu 
panasziu nelaimiu laike nami
nio darbo.

ATSKAITA
26-TOS LIETUVIU DIENOS, 
RUGPJUCZIO 15 D., 1940 M. 

LAKEWOOD PARK, PA.

INEIGOS:
Už Guzikus,
Szv. Petro ir Povilo, Tamaqua, 

$32.00; Szv. Jurgio, Shenandoah, 
$27.20; Szv. Kazimiero, St. Clair, 
$21.84; Szv. Pranciszkaus, Miners
ville, $20.00; Szv. Jėzaus Szirdies, 
New Philadelphia, $17.90; Apreiszki- 
mo Szv. P. Marijos, Frackville, $12.96 
Szv. Kryžiaus, Mt. Carmel, $11.20; 
Szv. Vincento, Girardville, $10.00; 
Svg. Juozapo, Mahanoy City, $8.00; 
Szv. Kazimiero, McAdoo, $8.00; Szv. 
Ludviko, Maizeville, $3.68; Szv. Jo
no, Coaldale, $1.44; Szv. Petro ir Po
vilo, Hazleton, $1.90,

Už Szokio Tikietus,
Szv, Jurgio, Shenandoah, $20.00; 

Szv. Vincento, Girardville, $11.30; 
Szv. Juozapo, Mahanoy City, $10.40; 
Szv. Petro ir Povilo, Tamaqua, $6.56; 
Office, Lakewood Park, $4.80; Sgv. 
Kryžiaus, Mt. Carmel, $2.00; Szv. Jė
zaus Szirdies, New Philadelphia, $2,

Už Auto Tags,
Szv. Jurgio, Shenandoah ir Szv. 

Vincento, Girardville, $81.76,
Kitos Ineigos,
Kolekta laike Szv. Misziu Parke, 

$44.08; Nuo Koncerto, $59.15; Nuo 
Program© Knygutes, $100.00, Lake
wood Park Co., Auka, 550.00; Viso, 
$1,068.17,

LIKUSIU INEIGU 25-TOS LIE
TUVIU DIENOS (1939 M.)

Szv. Kryžiaus, Mt. Carmel, už Gu- 
žikus, $12.00; Nuo Program© Knygu
tes, $100.50, Viso $1,180.67.

* ISZLAIDOS:
Marijonams, už patarnavima, $15.- 

00; Už Plakatu spaudinima, $22.50; 
Kalbėtoju leszas, $17.00; Rasztinin- 
ko iszlaidas, $5.00; Iždininkos isjglai- 
das, $5.00; Choru Leagus, $15.00, 
Viso Iszlaidos, $79.00; Gryno Pelno 
Liko, $1,101.17.

PASIUNSTA SULYG 26-TOS LIE
TUVIU DIENOS DELEGATU 

NUTARIMO:
Seserims,

Szv. Kazimiero, Newtown, Pa. $275.- 
30; Szv. Pranciszkaus, Pittsburgh, 
Pa., $275.30; Jėzaus Nukryžiuoto, 
Elmhurst, Pa., $275.30; Tėvams Ma
rijonams, Thompson, Conn., $275.30.

26-tos Lietuyiu Dienos Iždininkas, 
KUN. K. J. RAKAUSKAS.

REPUBLIKONISZKI KANDIDATAI PA
TVIRTINTI PER SCHUYLKILL

PAVIETO REPUBLIKONU 
ORGANIZACIJA

Rinkimai Invyksta Lapkriczio (Nov.) 5 D.

For President
WENDELL L. WILLKIE..................... [

For Vice-President
CHARLES L. McNARY..................... [

For State Treasurer
JAMES F. MALONE, JR....................

• For Auditor General
FRED T. GELDER....................... . |

For United States Senator
JAY COOKE......................................... xl

For Congress
IVOR D. FENTON, M.D..........

For State Senator
G. HAROLD WATKINS. . ...............

For State Legislature
(1st District)

GUS E. WACHHAUS..........................

(2nd District)
ELMER McSURDY................... |X]

(3rd District)
PAUL L. WAGNER.................. - . . . lx

(4th District)
G. EDGAR KLINE ........... [X
IVAN C. WATKINS...........[X

OF Praszo Jusu Balso Ir Intekme

aplaiko. Lietuvei turi savo 
bažnyczia, mokykla ir svetai
ne, tik gaila kad randasi czio
nais daug bedieviu. Taipgi at
naujinu prenumerata už “Sau
le” kuria pradėjau skaityt nuo 
1918 meto ir ja nepaliausiu 
skaityt. Jusu senas skaitytojas,

J.S.

APVAIKSZTINEJO SAVO 
113 METINES SUKAKTU

VES.
Harbor Grace, Newfoundlan- 

dija.—Mrs. Ellen Carrol, ana 
diena apvaiksztinejo savo 113 
metines sukakdavęs savo gimi
mo dienos ant kuriu dalyvavo 
visa szeiimyna ir apie 500 žmo
nių isz .visos apylinkes.

Isz Visu Szaliu

AMERIKA
NE KARES

Sugrąžykite Biznio

WENDELL

NORI DARBO1
NE DIKTATORIŲ 

Užsitikejima Ir Darbus Su

L WILLKIE
Ant Prezidento

Lai Amerikas 
Dirba

Willkie prižada:

Kad Amerikas turėtu užtekti
nai darbo ir biznio pagerinimą.

Pataisyti ir palengvinti taksas 
ir praplatinima biznio..

Apsaugoti maža biznierių ir 
kad tasai turėtu taipgi gyvenimą.

Kad užvesti lengvesni būda ant 
gavimo pinigu del vedimo biznio.

Willkie nori:

Kad Pennsylvanijos kietos ir 
miriksztos kasyklos augliu, fabri
kai, fandres, kontrakortiai ir vi
sa pramonysta dirbtu pilna laika, 
mokėdami tinkamas algas del vi
su, kurie geidžia dirbti.

Willkie prižada:

Užtektina paszialpa del kožnd 
vyro, moteres ir vaiko pakol 
Amerikas nepastos ant kojų ir 
vela visi fabrikai pradės dirbt.

Willkie prižada:

Užtektina apgynima sklypo ir 
apsaugoti Amerika nuo inžengi- 
mo in kare.

Willkie sako:

Tolimesnis Naujas Dylas in- 
stums musu sklypą in subankru- 
tinima ir pasikelima.

Frackville, Pa. f Mylima pa
ti Jono Mastaucko, N. Railroad 
uly., mirė Ashlando ligonbu'te- 
je sirgdama apie penkes san- 
vaites. Velione gimė Lietuvoje 
bet pribuvo in Amerika jauna 
mergaite ir apsigyveno Gilber- 
tone bet vienuolika metu adgal 
persikraustė in czionais. Pali
ko vyra, sūnūs Juozą ir Alber
ta kaip© ir viena dukiere, A.

DARBO ŽINUTES

St. Louis, Mo. — Apie 15,000 
visokiu darbininku sustojo 
dirbti czionais, kurie priguli 
in 26 darbininkiszkas unijas. 
Straikierei spiresi kad visi dar
bininkai prigulėtu in unijas.

Philadelphia. — Visi 1,500 
czeinsztorei buvo uždaryti czio
nais isz priežasties straiko bu- 
czieriu. Visi buczierei, skait
liu je 2,200 prižadėjo ne eiti in 
darba pakol kompanija nesusi
taikins su 7,000 klarkoms. Vi
si spiresi geresniu darbinin- 
kiszku iszlygu.

Gary, Ind. — Darbai pas mus 
eina vidutinei, vieni dirba tris, 
ketures ir penkes dienas ant 
sanvaites bet daug randasi ir 
tokiu kurie visai nedirba, ypa
tingai tieji kurie atvažiavo isz 
kitur jeszkoti darbu bet ju ne-

Smarkus Drebėjimas
Žemes Rumunijoj

Tarp tuju, kurie prisiuntė se
nukei gerus linkėjimus, buvo 
Angliszkas karalius ir jo pati 
Elzbieta, taipgi prisiuntė lin
kėjimus prezidentas Roosevel- 
tas ir Popiežius.

LIKIMAS NARSAUS 
KUNIGO.

. Bukarest, Rumunija.— Atėjo 
in czionais žinia isz Lvavo, buk 
klebonais Szv. Marijos Magda
lenos, Lvave, kunigas klebonas 
dzekonas Wladimlras Cienski, 
likos suszaudytad per Bolszevi- 
kus, už tai, ktad pasiaukavo 
draugauti sav6 taultiecziams

Bukaresztas, Rumunija. — 
Keli smarkus drebėjimai že
mes davėsi jaustis keliose vie
tose Balkanuose o ypatingai 
czionais o daugiausia buvo 
jaueziamas Karpatų kalnuose. 
Drebėjimas buvo taip smarkus 
kad iszmete mieganezius žmo
nes isz lovų, sutrukdė murus 
namu ir dvieju bažnycziu. Tuk-1 eiti drauge su j|is in Sibirą bet 
stanezei iszbaidytu gyventoju 
iszbego ant ulycziu. Smarki.au- 
ses drebėjimas buvo aplinki
nėje Buzau kur daug namu su
griuvo ir 'bažnyczia. Daugelis 
žmonių likos sužeisti. Bledes 
milžiniszkos.

Smirnoje, Turkijoj, taipgi 
davėsi jaustis drebėjimas ir 
daugelis miestu panesze ‘ble
des. j 4

ant to Bolszevikai nesutiko ir 
už tai ji suszaude.

Lai buna gar >e tokiam kuni
gui!

§ Ilgas liežuvis reiszkia 
trumpa ranka.

§ Tasai, kuris geidžia turė
ti ramybe ant svieto, tegul sau 
užsiraszo laikrsįszti “Saule” o 
gyvens užganadinime ir ramy
bėje. f

Asz esmių del Tautiszko Dar
bininko Akto ir del tiesos darbi- 
ninkiszku tiesu.
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Neturi Būti Isz- 
rinktas Trecziu 

Sykiu
Willkie ir Republikoniszka 

Partyje paniekina, diktatorių val
džia.

“Treczias iszrinkimas” prezi
dento per New Deal prieszinasi 
tiesoms ir laisvo sklypo valdymo.

Nuolatinis apėmimas kokio 
dinsto per daugeli metu, duoda 
per daug valdžios vienam žmogui.

Amerika nenori ciesoriszkos 
valdžios.

Didieji Prezidentai Suvienytų
jų Valstyju ir uždetojai musu 
sklypo buvo prieszingi iszrinki- 
mui Prezidento treezip sykiu. *■

Washington ’as Jefferson ’as, 
Harrison’as, Buchanan’as, Hays- 
as, Mckinley, Taftas’as Wilson’as 
ir Coolidge’i us pasakė, kad: 
“Ne” bus daugiau.

Tamoszius Jefferson’as pasa
kė: “Jeigu Prezidentas norėtu 
būti kandidatu trecziu sykiu, tai 
tikiuosiu, kad bus atmestas.”

Andrius Jackson’as pasakė: 
“Geriaus, kad aprubežiuoti Pre
zidento metus tik ant szesziu me
tu, nes tas prieszinasi musu pa- 
proeziu.”

Lai jusu balsas neperlaužia to
jo 50 metu seno paproezio, kad 
Prezidentas butu renkamas tre-
ežiu sykiu.

Lai Suvienytos Valstijos buna 
sklypu laisvu žmonių.

Willkie - Tikras Amerikonas]
BUVO KAREIVIU PASKUTINĖJE KAREJE
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