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Ju Laivas Torpeduotas, Bet Iszliko Gyvi ANGLIKAI
GRAIKIJOJ

Krikszczionys Ir Žydai Turi Savo Seimą

TV'
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\Anglikai Užėmė Dali Graikijos 
Kurie Nepasiduoda Italijai; Pa

ėmė Iii Nelaisve 800 Italu
Kapitonas Tamoszius Stewart, isz Angliszko 

nio laivo “Corrientes” kuris dabar randasi Filadelfijoj; 
kalbasi su savo 50 laivoreis, kurie likos iszgialbeti isz 
skenstanezio laivo kuris buvo torpeduotas per Vokiszka 
submarina ant Atlantiko mariu, plaukdamas apie 500 
myliu nuo Anglijos. Laivorei plaukinėje valtyse pakol 
likos surasti per Szvediszka laiva ir atvežti in Amerika.

tavori
ANGLIJA GIALBES

GRAIKAMS Graikija Užklupta 
Per Italus

32 Bažnyczios Sunai
kintos Londone

Isz Amerikos PRIDĖJO PEILI
PRIE SZIRDIES

NAMAS SUDEGE,
PATI MIRĖ

PUOLĖ IR ATLIKO.

VYRAS ARESZTAVOTAS.

Middlebury, Aidi— Barney 
James likos aresztavotas kaipo 
nužiūrėtas už ptidpgima savu 
namo. Žmogelis, pa-ake palici-
Ii Tilrk CE pa t uivlis*

“ji kalbino idant parduotu na
rna ir iszsikrausfytu iii didesni 
miestą aut gyvenimo nes jai 
nubodo gyventi mažam mieste
lyje o kad nesurado pirkėjo aru: 
nupirkimo namo, padege ji. Jo 
motere isz gailesties atėmė sau 
gyvastį per nusitrucinima.

Columbus, Teini. —-Pridiia> 
ilga kuknini peili prie szirdie>, 
puolė ant jo insmeigdamas sau 
iii szirdi ir laiszkanęszis Dori 
das Burkham tokiu būdu ato
me sau gyvastį. Jo lavonu Ai 
rado jo pati kada atėjo in kul- 
niajiažiiireti ko j e. ..įrftg yeį 
kia. Žmogus sirgo ilga laika, 
vėžio liga ir daug kentėjo to
dėl ant galo sumano sau 
trumpinį taisės kanezias. 
liko asztuonis vaikus.

Viszta Priežastim Su
degimo Namo

Winslow, Kaus. ’ — Kada 
James Moyer norėjo nukirsti 
galva visztelei, skiepe savo na
mo, kirvukas iszsprudo jam isz 
rankos, parmusze gažini pe- 
cziuka, kuris eksplodavojo įr 
uždege narna, kuris visas sude
gė. Namas 'buvo vertas 3,000 
doleriu. Trys maži vaikai likos 
iszgialbeti isz liepsnos o vienas 
baise! apdege. —•. Ir tai viskas 
isz priežasties mažos viszteles.

Visi Iszsitarnave Ka
rei vei Vela Aplaikys 

Savo Darbus

Ba 
du i 
New

pa- 
pa- 
ant 
jo-

London. — Daugeli karei
viu užėmė Graikiszka sala ku
rios vardas neminavotas 
duotoje žinioje o Graikai 
eme 800 Italu in nelaisve 
rubežiaus. Italai neturėjo
kios pasekmes apimti loanni- 
na bet vėliaus paėmė Breznica, 
tokiu budu atidarydami kelia 
in Macedonija ir Salonika.

Italai vela skelbia buk Grai
kija jau randasi ant kranto 
prapulties ir jog prezidentas 
Jonas Metaxas neužilgio turės 
pasiduoti.

Bet Rusija skelbia kad Ita
lija negales ingaleti Graikijos 
nes Anglija jai prigialbes ap-

Atėnai, Graikija. — Graiki
ja likos užklupta ant mariu, 
žemes ir isz oro per 200 tuks- 
tanezdu Italu tiksle užklupi- 
ir.o ant Korfu salos. Graikai 
kovojo smarkei priesz neprie
teliu nes suprato kad Italai 
nori perkirst Graikija pusiau 
kad Italai galėtu gautis in Sa
lonika ir užbėgti Turkijai siun- 
sti pagialba Graikams. Angli
kai atėjo Graikams in pagial
ba ir užėmė Kreta. Anglikai 
paskandino kelis Italiszkus 
laivus. Girdėt k^d Albanai su
kilo priesz Italus ir ant ju už- 
klupineja ant tiso rubežiaus 
su didėlėms bledems. Graikai

London. — Pagal apskaity- 
ma kunigo G. P. Fisher, Lon
dono vyskupo tai Vokiszkos 
bombos sunaikino konia visisz- 
kai 32 bažnyczias o konia 500 
bažnycziu, klebonijų, mokyk
lų ir kitokiu parapijiniu tur
tu likos bombarduoti per Vo- 
kieczius.

Ever 
sens

NUSI
LEJI

ANT G

’ -siginti nuo Italiy^-aes turi nepasiaiioda trA&fsztai gina

su-

Szuo Priežastim
Kunigo Mirties

Houghton, Alich. — Katali
ku kunigas, Rev. Jerome G’- 
Boyle, 62 metu amžiaus, pra- 
baszczius ezionaitines Katali- 
kiszkos bažnyczios, mirė ligon- 
buteje nuo sužeidimu kokius 
aplaike puldamas nuo augsztu 
gonkeliu isz klebonijos.

Kunigas O’Boyle buvo pa
sirengęs eiti ant Alisziu isz ry-

drūta flota Mediteraniszkose 
mariose. Daug Angliku jau at
plaukė in Graikija su visokeis 
ginklais ir amunicija.

Italiszki eroplanai užklupo 
ant Patras miesto sunaikinda
mi daug namu, užmuszdami 
dideli skaitli moterių ir vaiku 
ir apie 500 žmonių sužeista per 
bombas.

Anglikai bombardavo sala 
Scarpanto kur užmusze daug 
Italiszku kareiviu kurie tada 
miegojo kazarmese ir nežinojo 
kas su jais atsitiko, taip buvo 
smarkus užklupimas. Daugiau 
kaip 300 Italiszku kareiviu už- 
muszta.

Paskutines Žinutes

savo tėvynė su pagialba Ang- 
liku.

Anglikai Bombardavo
Szkoda Amunicijos

Dirbtuve

London. — Angliszki ero- 
planai ana diena bombardavo 
dideles dirbtuves amunicijos 
Szkoda Pilsene, Czekoslovaki- 
joj, kaipo daugeli Vokiszku 
aliejaus stocziu. Kelis Vokisz- 
kus eroplanus nuszove.

damas dažinoti kas jam atsiti
ko, persisvėrė už daug aid gon- 
keliu ir nukrito 30 pėdu žemyn.

Ar Randasi Kur Nie
kesnis Žmogus Už 

Szita?

Londone buvo tik keli maži 
bombardavimai per Vokiszkus 
eroplanus kurie padare mažas 
bledes. Anglikai taipgi pada
re gana daug bledes užklupda
mi ant didesniu Vokiszku mie
stu.

Anglikai Bombardavo
Sala Stampalia

Washington, 1). C. — Ugnis 
isz nežinomos priežasties kilo 
kariszkam name, kuri sunaiki
no daug slaptu dokumentu. 
Valdžia tyrinėja isz kokios 
prieža s ti~e svaigink k i 1 o; Ala n om a 
kad tai sznipu darbas.

Lake Alfred, Fla. — Trys 
žmones likos užmuszti per isz- 
siritima isz begiu Tampa. Spe
cial trūkio. Asztuoni likos su
žeisti.

Ottawa, Kanada. — Francu- 
ziszkas laivas, St. Malo, likos 
paskandytas per Angliszka 
submarina su 28 laivoreis. Lai
vas plauke isz Anglijos kada 
likos užkluptas.

New York. — Dennis Miller, 
4 menesiu, .sudegė ant smert 
deganezioje vygeje kuria už
degė jo broliukas kada moti
nos nesirado namie.

Colu 
Ramza, 
vo tarn 
deszimt 
roz, 40 
dzin gy 
nebuvo 
rystes. 
priežast 
savo dr 
ji taip 
ji areszl 
uždąryt 
szirdis 
o ir try 
duonos 
ėjo in 
liukui j< 
jaus ap 
ir pada 
re. Daž 
uesze aj 
szauke 
szo maį 
du iapl 
rius lin

5 O’Connor aplaiko pirmsedysta ant seimo Žy- 
JO rszczioniu kuris atsibuvo Warwick kotelyje, 

:e. Isz kaireses ant deszines randasi Kun. Dr. 
tilrincas Peale, isz New Yorko, Kun. Edwardas J. 
'°; Brooklyno, Basil O’Connor, pirmininkas, Dr. 
pa. Clinchy, direktorrius ir rabinas Samuel Gol- 
tc' New York.
as:

ariE JI IN KA- 
“GAILEJOSI

) APSIVEDĖ SU 
JUOM.

;, Ohio. — Jonas 
netu, gyveno su sa- 
“ant vieros” per 
tu su Ahele Jam- 

i amžiaus. Isz pra- 
> laimingai, norints 
isžtr mazgu mofe- 
galo isz kokios lai 
Jonas pasveikino

i. su kumszczia. To
jo užpyko kad liepe 
)ti ir Jonas pasiliko 
už groteliu. Anelei 
leido po keliu dienu 
aži vaikai reikalavo 
predalo. Motere nu- 
jima, dovanojo Jo
ties, jeigu su ja tuo- 
i ežiuos pagal tiesas 
ja tikra savo mote- 
tojas kalėjimo pra- 
tai sudžiui kuris pa- 
įdu pas save ir suri- 

. moterystes ir abu- 
o sudžiaus kaniba
lu ir užganadinti.

UŽDRAUDĖ JAM PA
SIMATYT SU 

MYLIMA

NUŽUDĖ JOS MOTINA.

Pittsburgh, Pa. — Liudvi
kas Klein Aerg, 30 metu, isz jaOakland, ijuszove ant smert 
Mrs. Ona Į artstem, 4/ metu ir 
mirtinai ijdide jos vyra, 55 
metu amžiJĮ •.

Szaudyį-as prasidėjo ju na
me kada Liudvikas apleido ju 
narna in kuri 'buvo ate jas pasi
matyt su savo mylima bet už
draudė jam pasimatyt su ja. 
Jaunikis likos aresztavotas in 
dvi valandas vėliau ir prie to 
jis prisipažino.

Kelnes Priguli Vyrui, 
O Ne Moterei

Hazleton, Pa. — Anthracite 
Board of Conciliation priža
dėjo kad locnininkai kasyklų 
sutinka ir turės priimti karei
vius kurie dabar likos pa- 
szaukti ant kariszkos tarnys- 
tos kad po isztarnavimui savo 
laiko bus priimti adgal in ta 
pati darba koki turėjo priesz 
drafta. Visi amglėkasei kurie 
turi darbus, aplaikys vela juos 
po sugryžimui isz tarnystes. 
Ant to sutiko operatoriai ir 
darbininkai.

§ Tasai kuris puczia ant 
dulkiu, pats sau puczia dulkes 
in akis.

Columbus, Ohio — Plojimas 
delnu užtvirtino viroka koki 
iszdave įsudžia Simpson nie
kiausiam žmogui visam Oha
jui o gal ir visoj Amerikoj — 
Louis Joubert.

Louis, kuris turi 30 metu, 
parmusze ant ulyczios savo 
motina, turinezia jau 86 metus, 
suspardė ja ir iszkoliojo bjau- 
reis žodžiais kad net pracigiai 
turėjo paszaukti paiicijanta, 
paliepdami ji uždaryti kalėji
me. Už toki pasielgimą su sa
vo sena motina, aplaike du me
tus iii kalėjimą ir užmokėjimą 
bausmes 500 doleriu. — To da 
buvo per mažai.

Vokiecziai Turi 1,250- 
000 Kareiviu Ant 

Balkanų

Rymas. — Angliku eropla
nai bombardavo miestą Mal- 
tezzna, ant salos Stampalia, 
padarydami daug bledes, už- 
muszdmi apie dvideszimts 
žmonių. Italai nuszove du Ang- 
liszkus eroplanus.

Washington, D. C. —- Apie 
Decemberio menesije bus >pa- 
szaukta in kariuomene 30,000 
naujoku kurie likos isztraukti 
ant loterijos.

Dukr
va A

? Nusiuntė Te- 
;al In Kalėjimą

Rusai Turi Mažai
Maisto

Szitam Žmogeliui Bu
vo Brangus Laikrasztis

London. — Vokiecziai su- 
kuopinb apie 70 kariszku divi
zijų kareiviu, apie 1,250,000, 
pietinėje dalyje Europos, kaip 
apskaito Angliszki žinunai. 
Nuo kada Francija žuvo, Vo
kiecziai be paliovos siuntinėjo 
kareivius in Balkanus neisz- 
skiriant Lenkijos ir Lietuvos. 
Matyt kad Vokiecziai prijau- 
czia kad Rusija pasirengineja 
ant visokio ergelio todėl kuo- 
pina tiek vaisko Balkanuose 
kad užbėgti j u planams.

Moskva. — Czionaitiniuose 
kremuose parsiduoda tik tiek 
maisto kiek žmones gali iszsi- 
maityt bet daugiau negali 
pirkti tik tiek kiek valdžia pa
vėlina. Duonos galima pirkti 
tiktai du svarus, mėsos viena 
švara, sviesto keturęs uncijas, 
pieno viena kvorta, cukraus 
viena švara, bulviu tris svarus, 
kiausziniu tik keturis ir t.t.

Lengvai mes atleidžeme 
taltes, Jeigu josios yra 

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!' žinomos tiktai mums.

Toledo, Ohio — Czionaitinis 
sudžia nubaudė Vlada Ban- 
kovski ant deszįmts doleriu ir 
užmokėjimo visu kasztu teis
mo — isz viso 82 dolerius už 
tai kad nuo kokio tai laiko 
Viadukas prisisavinejo laik- 
raszti savo kaimyno kuri pasi
imdavo nuo duriu kada gro- 
inatnešzys ji atneszdavo. Su
džia iszkirto AEadui asztru pa
mokslą kalbėdamas jog pavo-’ 
girnas laikraszczio yra bjau
rus peržengimas nes jeigu žmo
gus geidžia skaityt tai tegul 
užsiraszo laikraszti o nevagia
nuo kaimyno. ' SKAU KIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

er, N. H. — Gyvenan- 
losybes per 14 metu, 
larlin likos nuvežtas 
ava kalėjimą kur tu- 
isti likusi savo gyve- 
roteliu ir tai per prie
do locnos dukreles, 
pasiprieszino kada

Rocht 
t i s an t 
Geore-lC 
m pa v 
res pi^ 
nimo u 
žasti 
Marlin
duktė .Įtino isztekefi už vvro . . ė] kurio rėvas neapkentė, uz- 
drausdinas jai daugiau pasi
matyt u juo. Dukrele, norėda
ma t tėti laisva kelia savo 
meileji pranesze kalėjimo vir- 
szininlims buk jos tėvas bu
vo paljg-es isz kalėjimo iii ku
ri būvi apsūdytas ant viso am
žiaus g žudinsta. — Ar-gi tai 
ne Jujosziszkas darbas duk
ters, įduodama savo tęva in 
ranka valdžios ir ant viso gy- 
vascz; ju kalėjimą,

Philadelphia, Pa, “Kėl- 
nes priguli neszioti tiktai vy
rui o ne moterei”. Toki tai nu
sprendimą iszdave czionaitinis 
sudžia kada iszskaite virbka 
del poniutes Carrie Noss kuri 
prisipažino prie kaltes kad bu
vo pasirėdžius vyriszkai ir 
jeszkojo darbo. Mergina is.zsi- 
kalbinejo buk negalėdama ap- 
laikyt jokio darbo, buvo pri
versta pasirodyt vyriszkai bet 
už tai aplaike penkes dienas,in 
kalėjimą.

Kiek tai moterėliu “neszio- 
tu vyriszkas kelnes” czionais 
Amerikoj o vyrai “bobiszkus 
andarokus” o bet vaikszezioja 
ant liuosybes ir valdo savo 
lepszes-vyrus už uosiu...

UBAGE TURĖJO
$1,400

Philadelphia, Pa. — Detek
tyvas rado mieganceia ant tre
pu R ea dingo geležkelio sto
ties, 51 metu motere, Mare 
Bowtick, kuria;nuveže ant pa- 
licijos stoties ir ten dažinota 
kad ji turi 1,400 doleriu ban- 
koj, Scranton, Pa. Magistra
tas ja nusiuntė in pataisos na
rna ant trijų menesiu.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
dai, banku pinigai ir insziu- 
renc kompanijų turtas bus su- 
bankrutinti. Kožnas žmogus, 
motere ir vaikas kentės dau
giau ne kaip 1932 mete nes vai-

Sztai ateinanczia Subata su- jžios kreditas neturės jokios! 
uksim Užduszines. Kožnas vertes ir ant o-alolauksim Uždusziues. —------

dusaauja ir rūpinasi kad ir ji 
Dievas gal neužilgo paszauks 
pas save. Bet kam apie tai rū
pintis, gerai kad nežinome va
landos ne dienos kada mirsim.
Ant tosios keliones galime bu- penumažta tiems žm^iems ku
li pasirengia o tuom laik ge
riau atsidust in savo Sutverto- 
ju idant susimylėtu ant tuja 
kurie szia Aszaru Pakalne jau 
apleido.

‘Sziuose laikuose musu gy
venimo, sutinkame su viso
kioms permainoms. Jeigu mus 
patina giliukis tai džiaugia
mės o jeigu nelaimes tai nu
liūstame.

Visiems kartais nubosta gy
venimas tada užklausiam sa
ves: Ko atėjome ant svieto — 
kiti vėla klausia kodėl turime 
mirti?

Kam rūpintis tuomi? Czia 
nėra laiko apie tokius niekus 
manstyti nes tai tuszczias ru- 
gojimas — musu gyvenimas 
ant to per trumpąs.

Žmogau, atsiminkie apie tai 
kad tavo gyvenimas turi savo 
tikslą — turi savo ženklyvu- 
ma. Juk atėjai ant szio svieto 
ne tiktai su gyvasezia bet ir 
su paskirtu tikslu — skubin- 
kie in ten.

Pildyk valia Dievo taip kaip 
medžiai; kaip auguoles viso
kios pildo valia gamtos. Me- 
džei iszduoda vaisiįu fenais, kur 
isz valios gamtos iszaugo — ir 
jie nerugoja suvis £ 
skyrimo. Tai ko tau, žmogau, 
rugoti ant savo paikyrimo?

Jeigu tavo gy '■mimas yrą 
' LUszczfaS'tai ne‘T y SHo kalte 

*— tu pats isztus’Binai. Jeigu 
esi paežiam drut; me tai da 
viltis tavo ne yra dingus. Pa
busk isz tos tinginiszkos sva
jones ir miego, nesirūpink nes 
rūpestis labiausia naikina gy
vastį, žiurekie drasei gyvas- 
cziui in akis ir su drąsumu 
žengk pirmyn o daeisi savo 
tikslo. Kada dasiyrsi in paskir
ta tikslą, busi užganadintas ir 
tada persitikrinsi kad ne ant 
tuszczio tave Dievas leido ant 
ąvięto.

Bukie, brolau ir sesute, 
linksmas, —pasirodyk visados 
priesz savo artima linksmu. 
Gyvastis žmogaus yra gera — 
yra pilna geiybes. Tiktai bu
kie drąsus ir teisingas o ne
pražūsi ant svieto, taip kaip 
ir daugelis nepražuvo dasi- 
dirbdami nemažo turtęlįo.

Yra žmonių kurie lyg .senat
vei ir lyg smert neiszmoksta.

Mirties neįszsisąugpsi, nuo 
jos niekas nepasislėps.

Turėdami laiko, atsiminki
te apie mirusius taja diena ar
ba atlankykite j u kąpus nes 
jie reikalauja jusu pagialbos, 
kaip mus mokina Katalikisz- 
ka 'bažnyczia.

i vertes ir ant galo susilauksi
me czionais diktatoriaus kaip 
Vokietijoj ir Italijoj

Nprints sziadien randasi 
daugiau kaip desziiRs milijo
nai bedarbiu bet paszialpos

riuos valdžia turi įiszelpinęt. 
Su subankrutįnti .sklypu 
Amerika negales apgint nuo 
nevidono ir penktobJi()ium.llos
czionais. Tada lųr 
diktatūra ir taip 
Europoje o visa Ai rikonisz- 
ka laisve (demokra 
tu czionais.

Todėl Willkie tu 
rinktas ant prezidei 
laikyti tąja laisve 
nes jis prižąęlą vėl 
sklypą ant kojų ir 
kožnam darba o n jįbagiszka 
duokle isz kurios 
pragyvenimu.

užstoti 
it u kaip

ja) ding-

būti isz- 
y kad už- 
it toliams 
pastatyti 
asiru pint

lOgUS vos

t savo pa-

Kandidatas ant prezidento 
Suv. Valstijų, Wendell Will
kie savo kalbose pranesza del 
Amerikoniszku ukesu buk jei
gu tebyris Demokratiszkas 
prezidentas Rooseveltas bus 
iszrinktas trecziu kartu tai 
Amerika papuls in tikra pra
garą ir inklampys czionaiti- 
nius gyventojus in tokia beda 
kad sunku 'bus isz jos iszeiti. 
Jau dabar inklampino sklypą 
ant 6Č bilijonu doleriu skolos.

Jeigu taip toliaus iszleidi- 
nos valdžios pinigus tai ateis 

' (diena kftdą yisi ygldžips bon-

Vyrucziai, rinki 
sz'onu, visi balsui 
Utarninka, tai yra 
vem'berip, ant pres p- (Ri
tu uredninku. Ar- 
pasirūpint idant 
vei apmaustytu gi 
litika? Žiaunai 
visu tautu ant svB 
biznierei yra Žy<B 
kieriais yra GraiB 
Amerikoj didžia® 
kieriais yra Air® 
ežiai ir Szvedai H 
karisztai o Lietui® 
stovi ant žemiau

Matome bevi® 
miestelyje kaip ® 
lobsta politikoje B 
aplaiko gerus' diuB 
bus ir turi didele® 
same bet mes Lie® 
laikomos to bjaur® 
mo, jeigu “asz” ® 
tai ir ‘'‘tu” neture®

Jau laikas apie® 
lyt kad musu bals® 
geras kaip didži® 
kiszko “boso” n® 
me tokias pat ties® 
kaip ir pats prez® 
tuvei patys tame I 
politikierei neguo® 
niekina po rinkim® 
na diena rinkinnie ■ 
rei meilingai žabil 
akis ir glosto, g® 
dolerius prie baiei® 
ka musu Lietuvksil 
gia už ji iszokti 
vyrueziai neoru - I 
toki politikicreuii 
glosto, po rinkizlJ 
žysta. r|

Turime visui" I..... -esti vyru ir politiku I 
kurie prie darbsza 1 
gali daug gero pac‘1 
kius kliubus ko; 
privalo prigulei j 
dytum musu galy ' 1 
jog politikierei m j 
negales mus pąpii 
alaus ar kelis doli. ;s bet su 
gerais “džiabais” kąę mums 
priguli nuo senei.

li jau po 
ateinanti 

-ta d. No-

ne laikas 
su Lietu- 
i apie po

h geriausi
o politi- 

Į Czionais 
lis politi- 
i, Vokie- 

Irie dirba 
[politikoje 
laipsnio.

kožnam 
nkui mus 
ps tautos, 
k ir dzia- 
lekme vi
ri da vis 
I paprati- 
liliu turėt

,i pamis- 
yra taip 

.o politi
nes turi- 
Įalsavime 
Has. Lie
ti kad ju 
i ir juos 
tada atei- 
politikie- 
mums in 
pta kelis 
alaus už 

Į pas'iren- 
rni. Taip 
[būti nes 
Įiric jus 
lūs nepa-

mintingu 
kliubus 

> isz vien 
t. In to- 

ukesas 
la paro- 
vienybe 

u odos ir 
už .stiklą

Jeigu visi pplitikigi iszpil- 
dytu savo prižadinus ku
riuos davė zmoniej priesz 
rinkimus tai sziadiemt svie
to užstotu tikras ro;,_

Vyras ir mot pre -ą pąna- 
szus in žirkles. Sujotu kaip 
žirkles, negali perskįrt no- 
rints tankei skiresi m a s nuo 
kito ir nelaime tam tris tarp 
ju gausis.

inija prie Paneles Szvencziau-' 
Isios o motina su vaikais jam 
' atsakinėdavo.

Tame davėsi girdot griaus
mas o nuo laiko iki laikui I

- szviesa žaibo apsz'vietinejo ka
marėlė. Po karsztai dienai už
stojo. szturmas.

I Kamaroje kas kartas karsz- 
tesne buvo malda, lauke kas 

'kart davėsi girdėt didesnis 
szturmas.

Ant kart baisus griausmas 
draugavo žaibui kuris savo 
szviesa apszvietjnejo kamara.

— Tūrių jau turiu! — pa- 
szauke su džiaugsmu Valentas į 
pasikeldamas nuo žemes; —i 
Szvencziausia Panele mus isz- 
klause.

Kada jau kiek apsimalszi- 
no, apsakinėjo jis biednai szei- 
mynai jog kad žaibas apszvie- 
tinejo aprukinta paveiksią ant 
sienos, pamate ant jo gražu 
veidą Motinos Dievo kuris nu- 
davinejo Ja szypsojąncziu. 
Sake jis jog yra druezei persi
tikrinęs jog tame paveiksle 
dangus atsiuntė pagial'ba. Va
kar szitame laike kalbėjo su 
kunigu prabszczium ir dasiži- 
nojo jog patronas bažnyczios 
pajeszko paveikslo Motinos 
Dievo in altorių nes norėtu tu
rėt grąžei numaliavota kaipo 
seno maloriaus.

— Duocziąu galva! — dūda
vę užsidegime, — jog tas .pa
veikslas athesz jums laime! 
Galite man tikėt; ketinau bū
ti malorium ir jau pradėjau 
mokintis maliorystes, vienok 
isZmanau biskuti ant paveiks
lu ir ant ju czys'tinimo. Paim
siu ta paveiksią su savim, isz- 
czystinsiu ji ir parodysiu ku
nigui prabaszcziui, kuris ge
riau ant to iszmano. Žinoma 
pats per save, jog ne fantavo- 
siu jus; paimsiu tai ant mano 
atsakymo norint ir tarnysta 
patrotineziau. — O dabar cie- 
la szirdžia padekavokim Mo
tinai Mielaszirdyst es!

Suklaupė antru kartu ir 
meldėsi, pripildinti jauslom 
džiaugsmo ir vilties.

Szturmas nustojo o Valentas 
apvyniojus paveiksią in czys- 
ta paklode, nuėjo namon. Ke
lionėje vėlą atsiklaupę priesz 
stovyla ir karsztai meldėsi. Ta
da jam nudavė jog veidas Mo
tinos Dievo trecziu kartu nu- 
siszypsojo. Su linksma szir
džia atliko kelione.

Neaplęnike viltis dora žmo
gų; prabaszczius niisidyvijo 
kada pamate paveiksią ir pri
pažino jog puikei padirbtas. 
Tos paezios nuomones buvo 
patronas; nusidžiaugęs, jog 
toki atrado skarba, davė už 
paveiksią l',200 markiu.
Prabaszcziui iszpasakojo vis

ką, kokiu budu paveiksią ten 
surado o prabaszczius szlovin- 
damas Apveizda Dievo, isz 
lozno kiszeniaus užmokėjo su
ma, už kuria naszle buvo fan- 
tavota.

Naszle aplaike visa 1,200 
maukiu, kuriuos patronas už
mokėjo už paveiksią; už tuos 
pinigus nupirko 
szmota dirvos ir nuo 
be rupėsties 
gyvenimą.

Didžiausiu džiaugsmu buvo 
dabar del visos szeimynos jog 

! galėjo nueit in miestą in baž
nyczia ir ten priesz ta paveiks
lą isz kurio tokia stebuklinga 
atėjo jiems pagialba, siunst in 
dangų maldas dekingystes.

Voznas padekavojo už savo 
dinsta ir turi naudinga užsi
ėmimą dirbtuvėje maloriaus 

pradėjo garsei atkalbinet lita-^ir zalatninko, kuris kada ai-

STEBUKLINGA 
: PAGELBA :

TIKRAS ATSITIKIMAS

'pARNAS sudžios Valentas 
(pravarde apleidžiame) bu

vo doras ir paszviestas žmo-' 
gus; mylėjo Dievą ir artima tai ' 
ir nekarta jo gera szirdis turė
jo sunkia kova su blogais pri
valumais jo paszaukimo.

Viena karta turėjo nusiduot 
iii netolima kaima kur ketino 
fantavot. biedna bet dora mote
re, naszle ir motina keliu vai
ku, ketino jai paimt paskutine 
karve už nuganymą dirvos o 
kuri pinigais negalėjo užmo
kėt.

Buvo tai ir pabaiga Liepos 
menesio, diena buvo graži o 
karsztis neiszpasakytas, kada 
Valentas su sunkia szirdžia isz
ejo isz niiesto.

Puse mylios už miesto stovė
jo akmeninis stoyylas Motinos 
Dieno. Czion sustojo ir nu- 
szluoste prakaita nuo kaktos 
su kepure ir lazda padėjo ant 
žemes paskui atsiklaupė, sudė
jo rankas ir pažiurėjas apt 
dangiszko paveikslo Nekalto 
Prasidėjimo, pąszauke:

— Szvencziausia Panele! Da 
niekad nebuvo man taip sunku 
iszpildyt privaluma savo, kaip 
sziadien. O kad turecziau 'tiek 
pinigu, su akvata užipokecziau 
už tuos biednus žmonis! Bet 
Tau lengvai galima prigelbet 
nelaimingai naszlei ir manę at- 
liuosuot nuo to liūdno privalu
mo, kuri tpriu iszpildyt!

Aszaros stojo jam akyse ir 
nudavė jam jog rodos akmeni
nis paveikslas su szypsojąncziu 
veidu žiurėjo ant jo. Pastip
rintas dvasioje atsikėlė ir pa- 
tykiai atkalbinėdamas karun- 
ka, ėjo toliaus.

Kada užėjo ant kalno, už ku
rio buvo dirva naszlęs ir maža 
stubelę, ant naujo baime inžen- 
ge in jo szirdi ir kaip tik galė
jo eit.

Vienok labai nuilsės atėjo 
ant vietos, negailėdamas jau 
toliaus eit.

Vyriause duktė naszles gin
davo karvuke ant pievqs, laike 
kada jaunesne jos sesele ir du 
maži vaikinelęi linksmai bovy- 
damiesi jai draugavo; motina 
stovėjo duryse. Tame atėjo 
vozpas ir drebaneziu balsu ap
sako jog sūdąs netinka ant jo
kiu paluku ir kad turi paveliji
mą vestis su savim karve.
' Neiszpasakytas raudojimas 
užstojo.

Motina prasze kad taip ilgai 
lauktu iki iszbaltins szmpta 
audeklo kuris gulėjo ant pie
vos, vaikai verke ir narakavo- 
jo kad jau neturės karvukes, 
kuri jiems davinėjo pieną — 
Valentas nežinojo jokios ro
dos: verke lygei su biednais ir 
tvirtino jog jam labai sunku 
iszpildint paliepima sūdo.

— Eikit szen, — tarė ant 
kart vyriause mergaite in Va
lentu, — eikit .szen, kad taip 
esate geras ir pasimelskite su 
mumis: Motina Dievo jau ne
karta mums pagelbėjo.

Visi nusidavė in stuba. Už 
biednos stubos buvo augszta 
ir tamsi kamara, su vienu ma-. 
žu langeliu', per kuri szviesa' 
dienos kaip tik persispaudine- 
jo. Ant aprukintos sienos ka
bojo paveikslas didelio forma
to nes figūros ant to paveikslo 
per 'tamsybe negalima buvo 
matyt.

— Visi suklaupė, Valentas j

pusėtina 
to laiko 

galėjo užlaikyk

torius bažnyczioje atnaujine- 
jo, rado jame labai tinkama 
pagelbininka.

Wasliingtono
Impedinis

George Washington, impe- 
dinis musu pirmutinio pre
zidento, Jurgio Washingto- 
no, ana diena pribuvo isz 
Pietines Amerikos svecziuo- 
tis trumpa laika po tam isz- 
keliaus in Anglija instoti in 
Angliszka kariuomene kovo
ti už savo tėvynė.

Kas Yra Willkie?
Adv. K. R. JURGELOS Radio Kalba Spalio 19 D., 1940

Nuo to laiko p. Willkie pasi
žinomas 

visam krasztui. Jis iszejo in

Lapkr. 5-ta d. turėsimo nu
statyti gaires szio kraszto gy- dare svarbus asmuo, 
veniihui ilgam laikui. Rinksi-------- -- * -----
me Jungtiniu Valstybių Prezi- vieszus radio debatus su Jung- 
denta. Szie rinkimai yra itin 
svarbus nes vyksta nepapras
toje aplinkumoje. Kandidat.no-

ZMOG-EDYS
SUIMTAS

UŽMUSZDAVO JAUNAS
MERGAITES IR JAS SU

VALGYDAVO.

Alapsevsk, Rusi ja.— Molo
tovo apskrityje, artimoje mažo 
miestelio, likos arcisztavotas 
jaunas žmogus, apie 30 metu, 
už žųdinsta. Aplinkinei gyven- 
tojaFpiWeliriiio, bu'k fašh’i ’ žmb- 
gus nepirkdavo jokio maisto, 
iszrode riebus ir sveikas, o kiti 
gyventojai vos pastovėjo ant 
kojų isz bado.

Paiteimlinta kad pas ji atsilan
kydavo laikas nuo laiko jaunos 
mergaites, kurios po tam ding
davo slaptingu budu. Ant galo 
policija pradėjo daugiau at- 
kreipineit aityda ant lojo žmo
gaus, ir anlt galo daseke prie- 
žasti dingusiu mergaieziu.

Kada paskutine Ine j o in jo 
bakūžėlė ir neiszejo po kokiam 
tai laikui, slapti delte'ktivai in- 
sigavo in vidų ir suome taj'i 
szotonai žmog-edi ant karszto 
darbo. Prisipiltas prie prisipa
žinimo, pasako buk nužudė asz- 
t nonos mergailes ir j u kimus 
suvalgė.

Pirmutine jo auka buvo jo 
tikra sesuo. Laike kratos siui- 
ra’sta skiepe daugeli žmogiszku 
kaulu ir galvos dingusiu mer
gaieziu. Po it'rumpam teismui, 
tasai raikalts likos suszaudylas.

Ameri- 
cziona'i's 
pustel-

PRALEIDO 60 METU 
GRABE.

Challapata, Pietine 
ka.,—Ana diena mirė 
paskutine .gyventoja
ninke Jonvilla Curliba, kuri 
gyveno czionaitineje girnoje. 
Toji paskutine įpustelninke, tu
rėjo apie 90 metu ir praleido a- 
pio 60 metu grabe, nes pagal 
tiesas buvusiu puisitellninku, tai 
kožnas nai-ys tosios draugavęs 
turėdavo gulėti savo grabe lyg 
palaidojimui.

Jeigu nori isztraukti kar- 
isz maksztu, tai žiurekieda

idant laikytum ji drucziai ran-į

tina Valstybių Vyriausiu Vals
tybes Gynėju Robert II. Jack- 
son’u. Jis taip gabiai ir intiki- 

ja du gabus vyrai: Willkie ir dramai naszviete faktus, kad 
Roosevelt’as. Demokratu kan-j visuomene suszuko, “Sztai mu- 
didatas sziuo metu yra Prezi- 
lentas, iszgyvenes Baltuose 
durnuose veik 8 metus. Will- 
kie yra jaunas, gabus liaudies 
žmogus, ateivio suims, iszkiles 
in kraszto gyvenimo virszunes.

Apie Roosevelta asz nekalbė
siu, — apie ji kalba iszpusta 
agitacija per unijas, radikalu 
spauda ir milijonai bedarbiu. 
Rooseveltas pats save nomina
vo, pats pasivadino “nepakei- 
cziama mogumi” ir savo agi
tacijai naudoja einamas prezi
dento pareigas.

Asz jums paklbesiu keliuose 
pasznekesiuose apie Willkie, 
apie ta žmogų, kurio iszmintis 
ir asmenybe sužavėjo Respub
likonu partijos suvažiavima ir 
kuri laisvu žmonių laisvi at
stovai nominavo Republikonu 
partijos kandidatu in Prezi
dentus ir apie jo siūloma pro
grama.

Willkie yra ateiviu sūnūs. 
Jo sentėvis atvyko isz Rytiniu 
Prusa, szalindamasis 1848 m., 
nuo Kaizerines priespaudos ir 
atveže jo tęva, dar jauna vai
ką. Willkie gimė 1892 m. Ell- 
wood’e, Indianoje. Abudu tė
vai Amerikoje ingijo mokslą 
ir prasimusze in advokatūra. 
Jaunasis Willkie dirbo groser- 
urid^Ė^J^'męjo prekes, in vai
rius darbus dirbdamas pats -ap
mokėjo savo mokslo universi
tete iszlaidas. Jam teko būti 
ūkininko 'bernu, darbininku 
aliejaus laukuose, maszinistu 
ir istorjos mokytoju.

Baigės teisiu mokslą, jis sa
vanoriu- Įlįstojo in Amerikos 
kariuomene eiliniu kareiviu, 
tarnavo fronte Prancūzijoje ar
tilerijos pulke ir sugryžo kapi
tono laipsniu. Jis vede Edith 
Vilkaite, knygyno vedėja.

Vedes, Willkie pradėjo prak
tikuoti advokatūra. Gabus ad
vokatas greit prasimusze in 
profesijos virszunes. 1933 m. 
jis 'buvo iszrinktas Common
wealth and Southern bendro
ves pirmininku. Jis kibo in 
darba, pagyvino gamyba, lai
mėjo darbininku prisiriszima 
ir inti'kino visuomene, kad ma
sine elektros jiegos gamyba nu
pigins mokesezius ir paskatins 
platesni elektros naudojima. 
Jis numusze elektros mokes
ezius 30 nuoszimcziu ir paja
mas pakele 40 nuoszimcziu, 
leisdamas bendrovei apsimo
kėti senas skolas.

Dėkingi direktoriai siūle pa
kelti jo alga. Jis atsisakė, ka
dangi anot jo, tokai alga butu 
didesne kaip Amerikos Prezi
dento.

Naujosios Dalybos radika
lams Willkie pasidarė pavo
jingas nes jis inrode visuome
nei gerai tvarkomos privaezios 
elektros bendroves naudingu
mą, palyginus su valdiszką 
TVA 'administracija, kuri eik
vojo milijonus doleriu be jokiu 
steigiamu pasekmių. Valdinin
kijos 'biurokratai puolė ji isz 
visu pusiu, betgi Willkie lai
mėjo. Jis inrode valdiszka isz-

kose net pats save gali susižei- laidumą, kyszin ėmimą ir biu- 
eti. jrokratiszka nenaszuma.

su žmogus! ” ir p. Jackson’as 
“sutirpo”. Jis dalyvavo kituo
se radio debatuose priesz “In
formation, please” ekspertus. 
Tie debatai parode visuomenei 
szio gabaus advokato gausias 
istorijas, valdžios tvarkymosi 
ir tarp-tauliniu invykiu žinias 
ir jo placzįias socialines pažiū
ras.

(Sziu metu Balandžio mėne
sy žurnalo “Fortune” skiltyse 
jis savo pažiūras iszdeste 
straipsnyje apie Amerikos gy
venimo ir pasaulio reikalus. Jo 
“We the People” platforma 
laimėjo jam “Antrojo Lincol- 
n’o” varda ir pagarba protau- 
janezies visuomenes akyse.

Visuomene, liaudis praszne- 
ko Filadelfijoje ir p. Willkie, 
ligi sziol nepažinstamas politi
koje, buvo nominuotas.

Jie protauja tiesiai, kalba 
tiesa, pats rasZo savo prakal
bas ir patsai parasze sveikini
mą Pabaltijo Tautu Dienai 
New York’o Pasaulinėje Paro
doje, kuris maloniai nustebino 
ir sužavėjo tukstanezius Lie
tuviu, Latviu ir Estu kilmes 
Amerikos piliecziu. Jis yra di
dysis žmogus, vertas progos 
tapti didžiuoju Prezidentu.

Kitais atvejais asz jums pa
kalbėsiu apie p. Willkie -plat
forma sziems rinkimams. Bil
snokite už tikrosios Demokra
tijos atstovą p. Willkie Lap- 
kriezio 5-ta diena!
Alt American CommitteelNew York.

LABAI GRAŽUS 
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu da ne
buvo Lietuviu 
kalboje ir bu
site užganė
dinti! Jeigu 
jumis patis pa
tiks parodyki
te savo drau
gams. 10c už 
viena;3 už 25c 
arba 20 už $1.00 su Konvertoms ! 
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VYRAS, TAI NE BOBA
ĄNTRI geidžiai jau nugiedo

jo, o Jokubiene verpia ir 
verpia. Ji nejauezia nuvarpi- 
mo, taiso spėriai siūlą, led 
szpuole spėja susukti, vien 
smilkstanezia koja pakeiezia 
ir vėl klabina, klabina.

Jokubienes užmanytas tiks
las kaip tik priguli nuo skai- 
cziaus svaru suverptu gijų o 
'tikslas nebile koks! Ji užsidėjo 
sau mergelka in gimnazija lei
sti bet tam reikia pinigu o tė
vas tokiam tikslui atsisakė 
duoti.

Jokūbas nekoks vargszas, 
turi žemes trisdeszimts deszim- 
liniu, butu pasiturintys kad ne 
tas troszkulys nelemtas, kuris 
ji masina in smuklė.

Oj, toji smukle! jau pernai 
rudenyje buvo bepritariantis 
kad mergaite reikia mokslą n 
leisti, nuėjo pora dienu, pasi
valkiojo ir parėjo pilnas ūpo: 
— Neleisiu! — mergelka in ku
nigus neiszeis, mokink, nemo
kink, pelu maiszas ir tiek, me
tas po metui atsiras koks kir- 
va-ragis, paims, ot ir po moks
lui! Bobai mokslas tiktai galva 
apsuka, kaip ana Gricziene, 
sztisz ne, užaugk! Ka ji, sakosi 
lygi vyrui esanti, lygiu teisiu 
su vyru reikalinga! paskui vi
suose reikaluose ir tarkis su ja 
o bisiki ranka pridėjai tai paga- 
lum! Boba turi būti savo vieto
je ir priesz “galva” žinoti nu
silenkti nes vyras, tai ne bo'ba, 
taip buvo ir bus!

Nors Jokūbas gana tankiai 
tais savo nuomones paežiai in 
ausis kloja, Jokubiene kaip tik 
kitako nori del savo dukters. 
Ji .nenori kad jos vežimas jai 
prisieitu stumti, būti vien tar
naite savo vyro, girtam inteiks- 
lauti lupu neverus, sumusztai 
nukeriteti kerezioj apsiverkus, 
nes kaip ant kokio ūpo pama
tęs verkiant da prides! ne, ne, 
mano Ursze bus kaip Griczie
ne, vyras jos privengs, gedysis 
kokia kvailyste padaręs o gir
tas neiszdrys jai in akis rody
tis!

Gerai sako Gricziene: — per 
mokslą prie laisves, oi kad asz 
turecziau akis ir mano gyve
nimas kitoks butu! — maustė 
vargsze, sukdama pakulas.

Jai tekant visi sake: girtuok
lis, paleistuvis, bet ar galima 
prikalbinti kvailai merginai! 
antrapus apvertus, kur dings 
neisztekejusi, be mokslo? kaip 
ir jai, ar prie pamotes būti ar 
in svietą eiti tarnauti? Rasit 
pasitaisys, — manste, ir isz'te- 
kejo, dali innesze, o kur ji? ir ji 
ir jos dalis viskas nuo vinezia- 
vones dienos jo, nes jis galva!

Drobeles iszvalkiojo in smuk
le, pinigus isztiesiojo, arkli po 
jomarkus iszmainikavo, karve 
kažinkas už skola iszsivede, ji 
tik paliko amžinoji verge, tar
naite iki grabo!

Da greieziau rateli ima suk
ti, ungia szpuole nespedama 
siūlo vyti, — ne, ne, dukterei 
asz akis turiu induoti, paliuo- 
sudti nuo jungo, verges mote
rystes!. .

Jau szpuole pilna, iszpurpu- 
si iii sparną remiasi, Jokubie
ne apstabde rateli, rankas auk- 
siztyn iszkelus rąžosi, nugara 
iszsmilkusia tiesia ir žiovauja.

Silpna, jaueziasi nuvargusi, 
labai nuvargusi o ežia jau žara 
saulėtekio' szalyj užsiėmė, aiisz- 
ros žvaigžde pabalusi minga, 
ims auszti, tuoj žygiai eiti, kas- 
gi eisi? Jokūbas isz yąkaryksz-

mon gryžtant, paskui ėjo Jo- 
, ku'biene užsiverkusi, ne pirma 
tokia jos diena ir ne paskutine!]

Tokiuose atsitikimuose pra-] 
ėjo žiema, pavasaris, atėjo ru
duo.

Jokubiene jau visai arti bu-' 
i vo'savo tikslo: ot suėmė savo 
i uždirbtus pinigėlius iSz užpecz- 
kes, suriszo'in nosine ir nuėjo 
prie pažinstamės kfpminihkės 
Abromienes, kad jai suskaity-' 
tu.

Szimto reikia už gimnazija, 
kelias des'zimtis knygėms pirk
ti, ar daug trūksta? Paskleidė 

■savo uždarbi ir pirmyn palin- 
įkiis, akis indurus in tuos galiu-

ežio turgaus nesugryžo ir visi 
darbai jai vienai.

— Vyras, tai ne boba! — o 
kad jus surugtumete! — maus
to Jokubiene priguldama pas 
pecziu .ant muro nes in lova at
gulus da pamigtu o gyvuliai 
bliautų neede.

Nupute skardineli ir atgulus 
svajojo apie ta kito’ki gyveni
mą savo Urszules mokytos, 
gerbiamos vyro ir žmonių...

* * *
Buvo jau apie pusdieni, Jo-j gus popierėlius, Jokubiene ža- 

kubas negryžo.
— O kad taip nubėgus paži ti

rėti iii miestą, juk tatai jau tre- 
czia diena o juk ir speigas lau
kia! — mausto Jokubiene.

Rietu nevirsiu, jeigu ir pa
reitu tai pakol iszsirauges, tai 
vistiek nees nieko, eisiu!

Užsimėtė skepeta ir uždarius 
troha, iszbego.

— Kur eiti ? kur jo jeszkoti ? 
mausto bėgdama, rasit prie 
szvogerio nuėjo, rasit prie tė
vu, rasit smuklėje...

Staiga Jokubiene pamate bū
reli svieto, Žyduku, miesezio- 
nuku ir paaugusiu žmonių, 
kvatojo, juokėsi ir Joku’biene 
paindomavo kas ten do dyvai. 
Priėjo areziau ir pamate bet 
jai nesinori juoktis, tai visgi 
jos vyras, jos gyvenimo drau
gas, jos vaiku tėvas!..

Jokūbas susikruvinęs, nu- 
malta nosia klūpojo priesz 
vaistines langa ir sklaidėsi 
melsdamosi balsu:

— Teve musu, teesi valia ta
vo! amžina atilsi už du-szeles 
murmėjo kniausdamosi in snie
gą.

— Už duszeles, kur nakczia 
po sziaudus lando ir akeliu ne- 
iszsibado! — rėkia kariszkas 
isz būrelio.

— Giltine, juk ežia ne baž- 
nyczia! — temija antras, atkel
damas girtuokli.

— Vis-tiek vis-tiek! ponas 
Dievas vis-sur! papoteriausiu 
— nes ru-u-upes, — at-liktas 
darb-bas!

— Kelk jauti! reikia kažin- 
koks vyras stengdamosi pasta
tyt Jokūbą in kojas, — juk nu- 
szalsi!

— O tau kas ? — murma Jo
kūbas pastatytas, — o tau kas? 
a-a?! kartoja viena akia jesz- 
kodamas kaltininką, kuris jam 
sutramdė ramybe. — Szalin! 
visus isz-dau-žysiu! suriko už
kimusiu balsu iszkeldamas 
kumszti in augszti szonais tri- 
piniodamas artinosi prie būre
lio bet tuoj atgal virto ant že
mes, nelemtai keikdamas.

Jokubiene pripuolė prie vy
ro:.— tėvai, kelk, namon eik! 
svietas juokiasi! kelk! — kar
tojo stengdatnasi ji atkelti.

— O tu manės ne-dras-kyk! 
prie vyro rel-kalu nelysk! gal
va tai galva, ne uodega! vyras 
ne bo-'ba! ir tu neuž-ky-ybink 
nes bliau-si! — bambėjo Jokū
bas atstumdamas žmona.

— Padekit, dedeles, man ji 
namon nuvesti! — eme vyru 
praszyti Jokubiene.

— Kad jis tuoj musztis! ko 
keiki, girdi! — szukavo pora 
vyru ir sukibė isz abieju szonu 
pastate Jokūbą in kojas.

— Ne, ne! tu savo kumsz- 
cziais negrasink! juokėsi vy
rai, suimdami stipriai Jokūbą 
ir spyrė ppra sykiu su keliu in 
pasitungali pavergė vyra, pri
versdami eiti.

Paskui ir priesz begp vaikai, 
Žydukai, lydėdami Jokūbą na-

žklause

da užtraukus, klausėsi Abro
mienes skaitliavimo: dvide- 
szimts penki, penkėsdeszimts, 
septynesdeszimts, asztuonesde- 
szimts ir szimtas!

Jokubienes lupos .sudrėbėjo, 
iszblyszkes, iszvarges jos vei
das paskaistejo, — szimtas, — 
atkartojo, gimnazija apmokėti 
yra! o ežia kiek bebus? — tarė, 
žiūrėdama in krūvele popieru- 
ku.

— Tuoj sužinosime! —- tarė 
rimtai Abromiene ir enie skai
tyti.

— Czia yra penkesdeszimts- 
du ir auksinas!

— Aeziu Dievui! — atsiliepe 
linksmai Jokubiene, oi 'butu 
daugiau bet ka darysi, dali tu
riu jam-atiduoti, kitaip neleis 
žiburio deginti.

- Oi, tamista dideliu vargu 
turi! — patemijo Abromiene, 

tai jis nieko neduos ant 
mokslo ?

— Kur jis duos? jis nori kad 
stou kur alga jam butu o kad 
ne. tai ir pasakė kad valgyt ne
leis duoti.

— Kaipgi bus? 
Abromiene.

— Mano sj^suo ja prie saves 
priėmė, kuiną, tai pagailo vai
ko, o jis privengia szvogerio, 
jis visu gerbiamas,.blaivus il
su juo nepasirokuosi! dabar 
valscziaus valdybos pirminin
ku yra, tai su juo ir girtas bū
damas skaitosi, — kalbėjo Jo
kubiene, slėpdama už anežio 
suskaitytus pinigus ii’ iszimda- 
ma po viena kiauszini.

— Ot jums, poni Abromiene, 
už galva-suki, tiek suskaityti 
lai nelengvas dalykas!

Abromiene szyptelejo, — ne- 
reikejo, kad atnėszei, aeziu, asz 
tamstai anodijas už tai duo
siu, — tese Abromiene, imda
ma nuo lentynos bonkute ir isz- 
traukus isz kiszeniaus plytele 
cukraus, eme laižyti.

Staiga Jokubiene pažvelgė 
in gatve ir suszukus nesavu 
balsu, iszbego. Per gatve ėjo 
Jokūbas, užsimėtės ant nuga
ros dideli pundą suverptu gijų.

— Tu jau isz kailio neries! — 
suszuko žmona inkibdama in 
verpalus.

— Biesas tave visai apsėdo! 
Svetima verpala neszi prager
ti!

— Eme stumdytis, jis 
plesze verpala, Jokubiene 
raudonavusi insikibo ir 
szama nepaleido pundo.

Pagelbon subėgo moterų bp- 
ryš, pakilo baisiausis lermas, 
bobelkos szluotomis szarvuo- 
tos kerszino Jokūbui.
Jokūbas mete pundą ir pagra

sinės sąviszkei kumszcziu, ta
re: — “pasiuskit! kad norėsiu, 
ir be jusu gijų pragersiu!”

(TOLIAUS BUS.)

sau 
įsz- 
mu-

SKAITYKIT
> “C A ITT T?” c

PLATINKITI

Tosios mergicos yra kvailos, 
Didelės pusgalves, 

Kurios ant kokiu ten biznierių 
laukia, 

0 darbszius vyrus per dantis 
traukia.

Juk ir bizhierei biedni buvo, 
Kaip in czion pribuvo, 

Bet ir bile seiles už paezia 
neims, 

Tiktai gera mergina sau 
pasirinks.

Isz tos priežasties Illinojuje, 
Vienoje apygardoje,

Yra apie desetkas merginu, 
O szirdeles, visos jau senos; 
Maitele, žilus plaukus gaus, 

biznieriųIl

in

niekad nesulauks.
* *

ar tai teisybe,
*

Nežinau
Ar gal melagyste, 

Kur ten apie Skrantona, 
viena stabą bobeles sueina,

O kaip su pinigais kuca 
pasigauna, 

Visos alaus pareikaląuna, 
Visokius budus ant to naudoja, 

O pasigeria strapalioja.
O kaip jos glamonėjasi prie 

vyru, 
Prisitaiko ir prie pinigu, 

Kiek randa, visus pasiima, 
Ir da iszkolioja vaikina.

Senesnes mokina jaunamartes, 
Kad vyrams nesakytu teisybes, 

Tai tosios taip ir daro, 
Szelmystes kasdiena varo.

Vyrai patys diszius mazgoja, 
Stuba szluoja, lovas kloja, 

Mat susitraukus boba tunoja, 
Vyras in visas szalis bėgioja.

Kas isz tokiu vyru, 
Kad pavydi lazdų, 

Ir jeigu bobai valia duos, 
Tai netrukus padejuos.

* * *
Isz Grandrapidso mergina 

pribuvo,
O szelme ant vyru smili buvo, 

Alat ženytis užsinorėjo, 
Iii viena vaikina insižiurejo. 
Cup, lup, sutartuves padare, 

Nupirko drapanas, alaus lioda 
parvarė, 

Mat vaikinelis doras buvo, 
Tai ne in žabangas velnio 

nepakliuvo, 
Norint daug kasztu turėjo, 
Ba net 400 doleriu padėjo.

Ir ka tasai vaikinas padarys? 
Ar dreses nesudraskys?
Ka galėjo, tai sudegino, 
Ir da kitems iszdalino.

Saugokitės tokiu paneliu, 
Apgavingu meklerku.

Jau ateina paskutine valanda 
girtavimu, 

Turėsime prispauda ir varga, 
Iszpust-pilves susiplonis, 

Apie girtavimu užmirsz suvis. 
Gud bai, szirdeles, 

Mano puikios rūteles.

MOKYKLOJE.
Daraktorka davadžioje vai

kams mokykloje apie privalu
mus kiszanczins Dievui, o ypa
tingai apie rytmetine malda ir 
vakare. Po tam užklausė vie
no isz vaiku:

— Na, ka darai kaip tik -at
sikeli kožna ryta?

— Tuojaus begu in sajiuna 
parneszti tėvui arielkos.

Dewey Pasveikino Pa
baltijo Tautu Diena

Ponas Thomas E. Dewey, 
New York’o Apskrities Proku
roras, šz. m. Spalio 5 d., vaka
re, atsiuntė sekanti sveikinimą 
Pabaltijo Tautu Dienos New 
York’o Pasaulinėje Parodoje 
dalyviams, per rengėju komi
teto pirmininką adv. K. R. Jur- 
gela:

“It is a great pleasure to 
send my warmest greetings to 
my fellow Americans gathered 
to celebrate Baltic States’ Day.

“We in America are proud 
of the contribution to Ameri
can life made 'by men and wo
men born in Lithuania, Latvia 
and Esthonia or whose parents 
were born there, and who left 
to make their way in the New 
World. You and they know 
even better than we do how 
shocking is the enslavement of 
whole nations by ruthless dic
tators. The callous acts of So
viet Russia, in violating the 
territorial integrity of Lithua
nia, Latvia and Estonia, are 
heartily condemned by every 
liberty-loving American.

“I join with you in looking 
forward to the day which I 
pray may come soon, when the

ancient culture of your home
lands ir re-established. Then it 
will once again be the barrier 
which
the New World from Asiatic 
tyranny.

asz meldžiuos, ’teateina neužil
go, — kad Jusu teyiszkiu seno
ji kultūra bus atstatyta. Tada 
ji vėl bus ta pertvara, kuri ski
ria Europa ir Nąujaji Pasauli 
nuo Aziatiszkos tironijos.

THOMAS E. DEWEY”.

separates Europe and
All American Committee, New York.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

HOMAS E. DEWEY
Lid viszkas vertimas:
“M

5
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Žemiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo in visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

sveiki 
kiecz
szven 
na.

1 pinosiu su Jumis, 
srus dienos, — kuri,

ii yra tikrai malonu pa
savo szirdingiausius 

įmus draugams Ameri- 
s, susirinkusiems 
Pabaltijo Tautu Die-

MAHANOY CITY 
MT. CARMEL 
SHAMOKIN 

Tik Pareikalausite

“M 
mes t 
gyvei 
ir m 
Latvi 
riu te 
si radi
Ii Jus 
mes, 1 
tautu 
riuosii 
ki So 
sulauž 
Estijo 
yra ki 
Ameri 
smerk

Amerikoje didžiuoja- 
įzįiinaszu in Amerikos 
Į koki suteikė vvrai 
į, 's, gimė Lietuvoje, 
. ir Estijoje, arba ku-

( i>uvo ten gimė ir su-, 
ina in Naujaji Pasau
line žino, geriau kai]) 
i skaudus yra isztisu 
joPi'gimas per žiau-
s datorius. Niekszisz- 
la Rusijos veiksmai, 
ioletuvos, Latvijos ir 
palių neliecziamybe, 
itet10 laisve mylinezio 
asO nuoszirdžiai

SZI BANKA YRA NARYS !
Federal Reserve System j 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance |

Corporation
----- 5-----

Union National Bank;
Kampas Main ir Centre St. į

MAHANOY CITY, PA. g

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

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

W. C. Hack & So
a Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Ko

aip Man Smagu, 
Dabar Gyventi!”

Tavo gyvenimas taipgi bus smagus, 
jeigu naudosi Elektrikini Pecziu!

Daugiau negaiszinsi savo laiko! 
Neturėsi daugiau nuobrodaus darbo! Ne
gaiszinsi savo žingsnius bereikalo. Elek- 
trikinis Peczius duos tau daugiau valandų 
laisves, todėl gyvensi ilgiaus ir busi svei
kesne, patogesne ir jaunesne. Elektriki- 
nis Peczius tai kaip patogumo gydymas.

Taip, bus tai smagiau gyventi, nes 
puikus porcelinis Elektrikinis Peczius, 
Electric Range, padarys visa tavo kukne 
patogesne. Nesisarmatinsi savo darbo 
vietos! Niekas nepataiso sena kukne 
kaip naujo budo Elektrikinis Peczius vie
toje seno pecziaus, o in jo vieta galite sau 
insitaisyt žibanti, naujausios mados, balta 
kromium Elektrikini Pecziu.

Pennsylvania lower & Light Company 
Arba Pas Jusu Ėlektrikinio Kromininko

« 4 1
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Žinios Vietines
< Menesis Lapkritis-Nov., 

paszvensifas ant garbes Dusziu 
Czyscziuje esaneziu.

— Petnyczioje pripuola Vi
su Szventuju.

—' Sukatoje Užduszines — 
atsiminkite juos nors trumpa 
maldėte.

—■ Szv. Juozapo parapijos 
bažnyczioje, Visu Szventuju 
szventeje bus ketverios Szv. 
Miszios. Pirmutines 7 vai. ry
te, paskui 8 vai., mokyklos vai
kams 9 vai. ir Suma 10 vai. 
Lapkriczio 1 d., Visu Szventu
ju Szventeje, 7 vai. vakare bus 
lUždusziniai Miszparai, Pa
mokslas, Poteriai už Mirusius, 
lUžduszine Procesija ir Palai
minimas su Szv. Sakramentu.

Subatoje, Lapkr. 2 d., Uždu
szines dienoje, Pamaldos pra
sidės 7 vai. ryte. Kun. P. Czes- 
na, klebonas Szv. Juozapo pa
rapijos, laikys trejas Szv. Mi- 
szias už Mirusius prie Didžio
jo Altoriaus. Kun. V. Vežis, 
Szv. Juozapo parapijos vika
ras prie iszoninio, Szv. Ražan- 
cziaus Altoriaus, laikys taip- 
pat trejas Szv. Miszias. Pasi
baigus Szv. Miszioms, prie Di
džiojo Altoriaus bus kalbami 
poteriai už Mirusius. Parapi- 
jieczius ir parapijietes parapi
jos kunigai praszo dalyvauti 
Pamaldose.

•—« Szia Nedelia bus laiko
mas susirinkimas tuoj aus po 
Sumai Szv. Juozapoje bažnyti
nėje svetainėje, Lietuviu Inde
pendent Kliubo, ant kurio yra 
kviecziami vyrai ir moterys pa
klausyti kalbu tuju 1 
aisžkins apie tebyria 
ir ka politikieriai prižj 
betojai bus ponai S.
J. Macejunas. Politi 
tojo sulsirankimo ne bi
rei kliubo kalbės ir isžaiiszkins 
tebyri padėjimą Rinkimu.

— Mtilsu Liet. Vaiku Sky
rius 55, prie Szv. Juozapo para, 
apl'aike garbe kaipo Best Scout 
Advancement ant 1939 meto. 
Skautmeisteris p. Juozas Ance- 
raviczi'us, Jr., stengėsi mu(su 
Skautus pastatyti ant pirmuti
nio laipsnio, kaipo geriausias 
skyrius szioje apylinkėje.

— Ponia Viktorija Bige- 
iiene, isz Norwalk, Conn., ir 
jos marti, ponia Julija Dudie- 
ne, isz Shenąndorio, atlankė 
“Saules” redyste nes ponia 
Bigeliene yra sena skaitytoja, 
per 27 metus, nes jai “Saule” 
yra smagiauses laikrasztis. 
Acziu už atsilankyma.
t Utarninke po piet atsibu

vo laidotuves a. a. Kristinos, 
dukreles ponstvos Juozo ir Ma
res Macejunu, nuo 534 W Cen
tre uly., kuri gimė tris dienas 
adgal. Buvo tai juju pirmuti
nis kūdiki®. Motina po tėvais 
vadinosi Pajaujiute. Grabo- 
rius L. Tralskauskas laidojo.

— Ponia Ona Rainiene, isz 
Jersey City, su savo žentu, 
Antanu Balczunu, isz Brook
lyn, N. Y., per kėlės dienas lan
kėsi pas Rainienės pussesere, 
ponia Franciszka Žaliene, po 
534 W. Mahanoy Avė., ir pas 
J. Grabauskus, Frackvilleje ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcija. Laimingos 
liones namo.

metu kaip nesimaeziau si jais J Gold uly.
Turiu pas juos svarbu riikala.
Brolis dirbo Fordo aut'mobi
liu fabrike Detroite o s ;voge- 
ris gyveno Minersville i.
Kas apie juos žino arba i 
tys tegul raszo ant adrelo:

Joe Chester, |
405 PerrinaSt.,
Johnston City, III.

Rudaityte buvo su savo drau
gais teatro ir gult nuėjo vėlai. 
Matyt, atsigulė rukydamą ci-! 
garėta, kuris jai užmigus isz-'i, Pa.

i e pa-lkrto isz dantų ir uždegė pata-

Isz Amerikos
SŪNŪS NUŽŲ’JE

TĘVA
GINDAMASIS S

Milton, Pa. — Geis’dį 
ve apsiginti nuo tevis 
klupimo ir užmuszimd 
son Dreisbach, 21 mėta 
ve savo ieva ant smerj 
dinstai sūnūs pasidavi 
.kas palicijos, aiszla 
kad tėvas laja diena pi 
mo parsivesdamas s] 
jauna motere ir prada 
ant sūnaus kad namai 
szvarei užlaikytas. Pol 
to suirai per galva, I 
negalėjo nukensti, I 
revolveri ir szove inl 
sykius. Tėvas buvo ii 
lankei parsivesdavl 
moteres pas save, kj 
vieszindavo ir turejcl 
laikus su joms ant kol 
galėjo žiūrėti.

Anglys Priež;

Įlirie isz- 
fjpolitika 
Ha. Kal- 
ggužis ir 
[erių ant 
k tik na-

Forest 'City, lowal 
kas anglių skiepe b| 
žastim persiskyrimą 
nuo savo vyro, Roy-1 
tere užvedė skunda I 
skyrimo paduodamai 
tarp kito ko, ‘buk jos 1 
uždirba užtektinai anįl 
augliu del apszildyrj 
Sudžia buvo ant tied 
tingu kad nedave p| 
mo.

Paliko Kukark
Kiek Savoj

PAJESZKOJIMAS.

ke-

kuPajeszkau mano brolio 
ris Lietuvoje vadinosi Vitol- 
das Janczevski o ezionais Ame- 
rike Wit o Chester ir szvogerio 
’l’ony Bagdonas, suvirszum 30

Ii o uz- 
Įl'hner- 
fnuszo- 
ĮPo žu- 
|n ran- 
[damas 
p jo na- 

savim 
bartis 

[ne yra 
m kir

lį sūnūs 
[griebe 
pa tris 
zlys ir 

[jaunas 
tas para įnagius 
I ras ne-

Į ILTIS.

Apie penkta valanda ryto du-1 
maispradėjo trokszti Armonie- 
nes trijų metu amžiaus mergai-į 
te. Pradėjus jeszkoti isz kur. 
tie durnai eina, pasirodė, kad 
Rudaitytes kambary dega lova, j

Armonicne puolė gelbct mer- . 
gina', bet negalėjo jos pakelti, o . 
pati Rudaityte jau nesikele, i 
iszrode be žado ar jau visai ne-1 
gyva. Kambarys buvo pilnas ; 
troszkinancziu durnu ir Armo- 1 
niene buvo priversta greitai isz 
jo isprukt.

Buvo tiuojaus paszaukta po
licijos ir ugniagesiu pagialba. 
Policijos ambulansas bematant 
nuveže Rudaityte miesto ligon- 
buten bet ji buvo jau negyva.

Mergina buvo graži ir links
ma, turėjo daug draugu, ir jos 
mirtis visliems jiems buvo sun
kus smūgis. Ypacz jis skau
dus motinai ir tėvui, kaip ra- 
szo apie tai “ Kova.”

Ta nakti Naujoj Anglijoj pa- 
nasziu gaisru buvo daug. Isz 
viso sudegu penki asmenys o 
szeszi skaudžiai alpdege. Ir tai 
daugiaiusia buvo vis cigaretu 
kalte. Rodos, suaugo žmones 
turėtu turėti daugiau proto ir 
suprasti, kad rūkyti lovoje yra 
pavojinga
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Sudege Jauni
Lietuvaite

S. Bonston, Masis.—Cįonais 
sudegė Jozefina Rudaitte, 24 
metui amžiaus. Jos tepi 
vena Moritelloj prie 23 I 
le uly. Apie pora San 
atgal ju duktė Juze gav 
bridgeaus skalbykloj dk-ba ir 
atvažiavus ežia dirbti bsigy- 
veno pas savo krikszJto lotina 
Armoniene, So. Boston^ 276

li gy- 
terva- 
aicziu 
Cam-

Motereles, Drebėkite 
Isz Baimes Nuo Szitos 

Organizacijos!
Philadelphia, Pa. —- Keli 

menesei adgal susitvėrė ezio
nais drauguve pantapliniu ir 
nuskriaustu vyru, apie ka tik 
dabar dažinota. Tosios drau
gystes tikslas yra: kovoti už 
savo vyriszkas tiesas, nubaus
ti savo nepaklusnes prisiege- 
les ir Lt. Sudas nežino ar duo
ti tai organizacijai czarteri ar 
ne, nes likos užvardyta “Bro- 
lei po Skūra.”

Platforma tosios draugoves 
yra: 1 — Sutverti namini pa- 
redka pagal savo nuomone, ne- 
neszioti vaiku, nemazgoti to- 
rielku, szunu ir Lt., 2 — Prie- 
szintis priesz valgi pagaminta 
isz dinerkiu ir nepriiminet gi
miniu ant piet be vyro paveli- 
nimo. 3 — Bausti su lazda kle- 
genezias ir liežuvninkes mote
res. 4 — Nepavelint moterems 
pirkti jokiu dalyku ant Largo.
5 — Vyrai nusprens ilguma 
savo moterių szlebiu ir plauku.
6 — Moteres nepriims burdin- 
gieriu be užtvirtinimo savo vy
ru ir kitus tam panaszius pri
sakymus.

Ar moterėles pasiduos? Gir
dėt kad dabar tvers prieszinga 
organizacija kuria ketina už- 
vardint “Moteres ant Vyro 
Kailio.”

Paduodame užmanymą vy
rams kad dabar, prisiartinant, 
elekszion, kad už tai balsuotu.

BE “SAULES” JAI 
NERAMU.

Guodotina Redyste:—
Asz vela noriu būti skaityto

ja “Saules” ant kito meto ir 
prisiuncziu užmokesti nes be 
“Saules” man butu labai nuo
bodi sainvaite. “Saule” yra 
labai geras laikrasztis kuri ga- 
ima smagęi skaityt ir supras

ti. Su pagarba, jusu skaityto
ja, Ona Pasiukevicziene, isz 
Bridgeport, Conn.

Ivor D. Fenton, M. D.
REPUBLIKONAS 

13-tam Distrikte - Isz Mahanoy City, Pa.

J. . ANT t •

KONGRESMONO
GABUS - SANŽININGAS - JAUSLUS 

BENDRADARBIS! f-

Sugražinkite Fenton’a In Kongresą!
Rinkimai Utarninke, Lapkr. (Nov.) 5 D.

PRASZO JUSU BALSO IR PARAMOS!

IVOR D. FENTON
Ant Kongresmono

Kongresmenas Ivor D. Fen
ton, isz Mahanoy City, Pa., 
kuris baigė savo dvi-metini 
dinsta kaipo kongresmenas 
Washingtonc, atsižymėjo .savo 
darbszavimu per taip trumpa 
laika, ir prigialbejo daug del 
szios aplinkines gyventoju.

Labiausia pasitarnavo jis del 
anglekasiu sziame distrikte ir 
stengėsi kad anglekasiu mo- 
keseziai butu padidinti ir ka
syklos dirbtu, sudrutint apsau
ga del musu sklypo nuo nevi
donu, stengėsi aplaikyti pensi
ja. ‘del senu žmonių, kareiviu ir 
visiems tiems kurie reikalavo' 
jo pagialbos ir paszialpos, ne
žiūrint kokios jie butu parti
jos.

Tebyrus laikai yra pavojin
gi. Fentonas darbuojasi be pa
liovos del gero savo žmonių. 
Jis taipgi dalyvavo Svietineje 
Kareje ant Vakarinio Franto 
todėl Fentonas žino baisenybes 
kares. Niekados jis nebalsuos 
kad siausti motinu sūnūs ant 
kruvinu kares lauku ir kad bu
tu aukomis szuviu svetimuose 
sklypuose, tik tada, jeigu ne

prietelius užkluptu ant musu 
tėvynės Amerikos. Fentonas 
nuolatos kovoja už anglinius 
darbininkus ir visame jiems 
prigial bsti.

Balsuokite už ji ateinanti 
Utarninke; 5ta d. Novemberio.

G. Harold Watkins 
.:..Ant...

Valstijos Senatoriaus

Advokatas G. Harold Wat
kins’as gimė 1903 mete, Gir
ardville, Pa. Yra sunum Geor
ge II. ir Florentinos Watkins, 
kuris visa savo gyvastį gyvena 
Girardville, Pa. Ponas Wat
kins’as užbaigė mokslia Girard
ville Publikines mokyki ošia, po 
tam State Colegijoj. Mokino 
mokykloje Port Royal, Pennsy- 
Ivanijos High School, po tam 
in'stojo i u 1 larvard Un i versi te
ta užbaigdamas mokslą pasek
mingai. Yra nariu advokatu 
Schuylkill Paviete per .10 metu 
ir turi pasekmin'ga praktika 
po visa pavietu ir auksztes- 
niam sudl Ponnsylvanijoj. Yra 
nariu advokatu Hicks ir Wat
kins su I ofisais Frackville i r 
Pottsville. Buvo patarėjam

For State Legislature
(1st District)

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

(2nd District)
ELMER McSURDY...........

(3rd District)
PAUL L. WAGNER. ............................|x]

(4th District)
G. EDGAR KLINE. . . . .......
IVAN C. WATKINS...........
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Schuylkill pavieto niro 1935 
meto ir kitu miestu musu pa
viete. Ponas Wafkin’ais yra 
vedos su p. Nellie Banaszuniu- 
te, duktė musu tautieczio An
driaus ir Nelies Banasziunu, 
isz Girardvilles.

Nuo 1934 szis kandidatas 
darbavosi daug del Republi-

koniszkos Partijos, ir turėjo 
daug prakalbu. Ponas Wat
kins’as ne yra po padu jokiu 
politikiszku ’bosu ar kitokio 
boso, nes darbuosis teisingai 
del visu tautu—lygiai ir visu 
žmonių Schuylkill Pavieto. 
Duokite jam baisa, Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 5-ta Diena.
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