
? ' , a. Skuczas - Box 134 JjffS

W LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00;
.To Foreign Countries, $5.00. Advertising Kates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
‘ MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.
f~----------------------------------------------------------

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams; 
Kitose Vieszpatyese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No. 66 M MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 26 RUGPJUCZIO 1941 (TUESDAY, AUGUST 26, 1941) M r.’W. Beeik o wiki,’ Miteu" d 53 METAS

Straikas Sulaikė Dirbimą Laivu;
Valdžia Dabar Valdys Su Pagialba Vaisko

NARSIOS
RUSISZKOS 

MOTERES
KOVOJA DALGEIS, KIRVEIS, IR PEILEIS 

SU VOKIECZIAIS, KURIE JAS 
UŽKLUPINEJA

Didelėj e dirbtuvėje laivu, Federal Shipbuilding & Dry- 
Dock Co., Kearney, N. J., kuri turi valdiszku kontraktu ant 
373 milijonu doleriu, ant dirbimo nauju laivu, tukstanczei 
darbininku sustojo dirbti isz priežasties darbininkiszko ne
supratimo. Valdžia matydama kad straikas greit neuž
sibaigs, paėmė dirbtuves po savo valdžia ir praszo kad 
darbininkai sugryžtu prie darbu.

TRYS VAIKAI SUDEGE UGNIES 
SLAISTOSE JU NAME

Manayunk, Pa. — Trys vai
kai, Virginia Hagy, 6 metu am
žiaus, josi broliukas Robertas 
ir .sesute Adeline, 2 meiliu am
žiaus, likos .sudeginti per ūgiui 
kuri kilo kuknioje. Ju motina 
czystino mieg-kaimibari ant vir- 
szaus1 kada pasirodė durnai. Ji 
greitai inbego in kita ikamibari 
kur vaikai miegojo bet nežino
dama ka darylt nubėgo žemyn 
pažiūrėt kur dega. Matydama 
kad liepnos kyla in vinszu, no
rėjo vela bėgti ant virszaus kur 
vaikai-gulejo bet liepsnos nepa
vėlino. Motina iszbėgus laukan 
pradėjo szaukti: “Namas de
ga, gelbėkite mano vaikus!” 
Tuoj subėgo kaimynai ir ugna-

NEPRIVERS SALIUNU ANT
PRISTATYMO VALGIO

HARRISBURG, PA.— Ka 
tik perejo Naujos Tiesos, ku
rios daugiau neprispyrines sa- 
liuninkus ant pristatymo val
giu drauge su gerymais, kaip 
tai isz pradžių turėjo daryti, 
mažiausia del 30 kostumeriu.

6,000 ŽYDU ARESZTUOTI PARYŽIUJE

Suszaudyti Per Vokiszka Palicija

Vichy, Francija — Telegra
mai pranesza buk palicija ar- 
esztavo 6,000 Žydu, nuo 17 lyg 
50 metu amžiaus, už prasižen
gimus priesz Vokiszka kariuo

Montrose, Pa. — Mrs. Ida 
Donovan, 61 metu, taksu kolek- 
toi'ka, isz Silver Laike Town
ship, likos aresztavota. už pri- 

gesiai kurie in'sigavo in vaiku 
kambari bet visi jau buvo už- 
troszke nuo durnu ir apdeginti. 
Motina apalpo matydama savo 
vaikus negyvus. 'Tėvas, kuris 
gydėsi ligonbuteje, tuo It'arpu 
sugryžo namo nežinodamas 
apie 'baisu atsitikima. Suradęs 
negyvus vaikus ir mylima pa- 
czia 'serganczia, labai susigrau
dino. Abudu graudžiai verke o 
ir kaimynai taipgi. Iii trumpa 
laika liepsnos ir durnai dingo. 
Tėvai likos priimti per kaimy
nus kurie palaidos ju itris my
limus vaikus. Tėvas vadinasi 
Russell Hagy ir ju namelis yra 
po nr. 4241 Boone uty, Mana
yunk, prie Philadelpliijo-s.

Buvo tai didele sunkenybe del 
saliuninku kurie turėjo isz- 
niesti daug pagaminto maisto, 
kurio kostumerei nenorėjo su
naudoti, gerdami tik kelis stik
lus alaus.

mene Paryžiuje. Du vyrai, ku
rie-dalyvavo Komunistu suky- 
lime priesz Vokiecziu okupan
tus, likos suszaudyti per Vo- 
kieczius.

sisavinima $3,800. Likos nu- 
bausltla in kalėjimą ant vieno 
meto.

LENINGRADAS APSIAUBTAS
PER VOKIECZIUS

Bet Rusai Eis Pasirengti Priesz 
Vokieczius; Trys Milijonai Ru

su Randasi Ant Frunto
Moskva, Rusija — Leningra

das randasi pavojingam padė
jime. Rusu kareiviai turėjo ap
leisti miestą Gomel, žemyn-vi- 
durio Moskvos frunto. Rusai 
pripažysta kad Vokiecziai ne
toli nuo Leningrado bet jie eis 
kovoti su jais be jokios baimes. 
Vice-Komisaras Lozovskis sa
ko kad kovojimas “tik prasi
dėjo” ir pagal raparta, du mi
lijonai Vokiecziu kareiviu jau 
užmuszta ir sužeista, daugiau
sia užmuszta in laika praeitu 
dvieju menesiu. Jis taipgi pra
nesza kad Vokietija bus inga- 
leta arba sumuszta iki pabai
gai “nepaisant kiek menesiu 
ar metu ims tai padaryt, pakol 
ingalesim Vokieczius.”

Trys milijonai Rusu randasi 
ant frunto.

Berlinas, Vokietija — Odes- 
sos uostas, prie Juod-mariu, 
uždengtas per durnus nuo bom
bų ir artilerijos, isz priežasties 
dideliu musziu.

Berlinas — Vokiecziai pra
nesza kad Rusams nepasiseke 
apgulti Vokiecziu—Ukrajinu 
vietas per iszsiliejima Dniepro 
Prūdo kurio verte daejo ant 110 
milijonu doleriu.

Helsinki, Suomija — Tele
gramai pranesza kad Suomi
jos inlunkeje nuskandita 5 Ru
su laivai prikrauti su maistu, 
automobileis, gasolinu ir amu
nicija. Laivai plauke in vaka
rus nuo Leningrado Rusijos.

ANGLISZKAS
KUNIGAIKSZTIS

SVECZIUOJASI
AMERIKOJ

New York — Anigliszikas ku- 
nigaiksztis, Duke of Kent, jau
niausias brolis Anglijos kara
liaus Jurgio, alt.važiavo ant 
specialisizko eroplano isz Kana
dos in New Yorka Subatoj po 
piet. Svecziuosis .pas preziden
tą Roosevelta, Hyde Park, N. 
Y. Taipgi ketina jis atlankyti 
Washin'gltbna ir Martin Ero
planu dirbtuves, Baltimore, 
Md., kur !ten iszdirbiiieja dau
gybe eroplanu del Anglijos.

Freeland, Pa. — Jos. Evan- 
cho ir jo pati likos užmuszti 
kada ju automobilius likos ®u- 
teszkytas per truki ant sikers- 
kelio Itlarp Hazldtono ir czio- 
nais.

Balkanai Neužganady- 
ti Isz Vokiecziu

Prispaudos

Istanbul, Turkija.— Visosia 
Balkanuose girdėt murmėji
mai priesz Vokiecziu pri- 
spauda. Bulgarai yra baisei 
neužganadytais, kad juos Vo
kiecziai prispyrė kovoti prie- 
szais Rusija, su kuriais gyveno 
sutaikoje. Daug žmonių likos 
aresztavota Belgrade, keli su
szaudyti.

Isz Rumunijos telegramai 
pranesza, buk tenais Vokie
cziai suszaude apie 8,600 Žydu, 
kurie nevos laike szali Rusijos. 
Daug uždaryta kalejimuosia.

Rumunai aplaike prižadėji
mą nuo Vokiecziu, jeigu jiems 
prigialbes kovoti prieszais Ru
sija, tai aplaikis Transilvanija 
ir Besarabija, bet to Vokiecziai 
nedalaike!

Kone visur, kur tik Vokie
cziai užgriebė sklypelius, kyla 
neapikanta prieszais Vokie
czius ir kožnas geidžia apturėti 
laisvia ir ateis laikas, kad visi 
sukils kaip vienas priesz savo 
kankytoja.

Turi Laidoti Užmusz- 
tuosius Vokieczius

Sztokholm, Szvedija.-Tuks- 
tancziai Lenku nuo 14 lyg 65 
metu, yra vercziami per Vokie
czius ant kariszku lauku vežti 
sužeistus Vokieczius in ligon- 
butes ir laidoti po penkis tuks
tanczius žuvusiu kareiviu nak
ties laike. Nuo lavonu nutrau- 
kineje mandieras. Ne tik vy
rai, bet ir moteres yra priver- 
cziamos prie tojo pasmirdusi© 
darbo.

Japonai Bombardavo 
Amerikonu Misija

Chungking, Kinai.— Kelio
lika Japoniszku eroplanu už
klupo ant Babtistu Amerikon- 
iszkos Misijos Kveiline, sunai
kindami visiszkai kelis namus 
ir koplyczia. Taipgi suardė 
miestą Yenen ir tenaitini gele
žinkeli. Keli žmonis likos už- 
musztais.

Hyde Park, N. Y. — Prezi
dentas Roose velt as uždėjo 7% 
nu'o'szimti akcyžes ant vėžiu 
mėsos, pargaibenJtbs isz Japoni
jos.

Tukstancziai Vokie
cziu Laidojami

Lenkijoj
Stokholmas, Szvedija — Pa

gal aplaikytas žinias isz Lenki
jos tai vaikai ir mergaites, nuo 
14 lyg 16 metu, yra vercziami 
laidoti mirusius ir užmusztuo- 
sius Vokiszkus kareivius nak
ties laike ant vietiniu kapiniu, 
Lenkijoj, kurie likos užmuszti 
ir tuom-laikiniai buvo palaido
ti ant lauku. Vokiecziai pri- 
spaudineja Lenkijos gyvento
jus baisei, atiminėja nuo j u 
maista ir apredala ir palieka 
jiems tik tiek kad nevaiksz- 
cziotu nuogi.

Kare Gali Testis 
Dar Du Metus

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreiszke 
buk lai Amerikonai nesitiki 
greito užbaigimo Europines 
kares nes pavojus yra didelis 
ir kare gal tesis dar daugiau 
kaip du metus. Amerikonai pri
valo būti pasirengia ant visko. 
Amerika randasi dideliam pa
vojuje ir tik taip galėtu apsi
saugoti nuo tojo pavojaus jei
gu Anglija ir Rusija supliektu 
Vokieczius.

Anglikai Sunaikino
Daug Italu Eroplanu

Kairas.— Anglikai užklupo 
ant daugelio Italiszku eropla
nu, kurie radosi prie stoties 
Kalabrijoj, Italijoj. Ameri- 
koniszki padirbti eroplanai da
lyvavo tame užklupime. Ang
likai taipgi suteszkino kėlės It- 
aliszkas stotis užmuszdami 
keliolika lekioto j u.

Amerika Apginkluos 
150,000 Lenku

Ankara, Turkija.— Valdisz- 
kos žinios skelbia, buk Ameri- 
kas ketina apginkluoti ir ap- 
mandieruoti 150 tukstanczius 
Lenku, kurie kovotu szale Ru
su, szioje kareje prieszais Vo
kieczius. Tokia padare sutar
ti Lenkai su Rusija, už ka tiki 
būtie apdovanoti po pasibaigi
mui kares.

Sliamokin, Pa. — Malcolm 
Chrish, 4P meiliu amžiaus, likos 
užmusztas butlegerineje ang
lių skylėje, i. . ;

Moskva — Sztai ka raszo in 
Amerikoniszkus laikraszczius 
Ilji Erenburgas, kariszkas ko
respondentas in Overseas News 
Agency.

“Turėjau sziadien proga pa
simatyt su Rusiszka narsune 
laike jos pasidarbavimo drau
ge su 18 kitoms Rusiszkoms 
moterems isz mažo kaimelio 
artimoje Bcrysovo. Vokie
cziai užėmė ta-ji kaimeli Liepos 
6-ta diena. Iszskyriant seno 
kaimieczio, 56 metu Pavlovo ir 
vaiko Kolino, visi vyrai aplei
do kaima, Vokiecziai nuszove 
likusius vyrus ir apiplesze visa 
kaima,, paimdami kas tik pa
puolė jiems in nagus.

Kaime pasiliko tik 18 mote
rių. Jadviga Mironiene, likos 
iszrinkta kaipo vadas in vieta 
nužudyto .senuko. . Moteres 
lauke su baime kas atsitiks to
liau.

Neužilgio atsitiko tas, ko ne
galėjo apsisaugo!. Girtas Vo
kietis užkabino 15 metu duk
rele kaimietes Sobolienes, kuri 
kirto su ranka in snuki girtam 
kareiviui. Vokiecziai priri- 
szo mergina prie medžio, palik
dami ja ant saules spinduliu 
per tris dienas, po tam ja pako
rė prie to paties medžio.

Kaimuocziai paslėpė savo 
vaikus artimoje girnoje. Tula 
tamsia nakti, moteres po ka-

Vokiecziai Szaudo In 
Maskolius

Kur tasai paveikslas likos 
nutrauktas, tai cenzūras to 
neiszdave, bet, parodo kaip 
Vokiecziai szaudo in Masko
lius namuosia, in kuriuos 
Maskolei buvo pasislepia. 
Vokiecziai naudoje maszini- 
nius karabinus, su baisioms 
pasekmėms, ant tu kurie pa
sislėpė in deganti narna. 

manda Mironienes, prislinko 
! prie Vckiszku sargu kurie ser- 
j gejo grinezia kamandieriaus 
tojo sztabo. Stovincziam sar
gui užmėtė maisza ant galvos ir 
subadė ji ant smert su szakems 
o kitus sukapojo su kirviais. 
Aficierei tame laike miegojo. 
Kaimietes aplaistė grinezia su 
karasinu ir padege. Po tam 
moteres pabėgo in girre suras- 
damos savo vaikus, ėjo toliaus. 
Geisdamos gautis prie savisz- 
kiu kareiviu, moteres ėjo keliu 
apsiginklavę in kirvius, sza- 
kes, peilius ir ka tik galėjo pa
griebti kaipo ginklą priesz ne
prietelius.

Ant kelio užtiko Vokiszka 
automobiliu, kuris susilaikė 
prie kelio isz priežasties suged
imo. Moteres subadė ant smert 
szoferi ir du kareivius ir su
daužė automobiliu. Su kirveis 
ir szakems rankosia, ėjo per 11 
dienu. Mažus vaikus nesze ant 
ranku o vyresni ėjo szale moti
nu. Bludžio damos girriosia 
ir aplankydamas kaimelius už
imtus per nevidonus, perejo 
daugiau kaip 200 kilometru ir 
ant galo laimingai gavosi in 
abaza saviszkiu, ir apsakė ka 
padare. Vaikai žinoma buvo 
labai nuvargę ir alkani, ku
riuos kareivei pavalgydino ir 
moteres.

Mironiene apsakinėjo savo 
draugams visa atsitikima mal- 
szei, rodos kad kalbėjo apie na
minius paprastus atsitikimus, 
baigdama, tarė: “Ar Hitlerie- 
ežiai, kurie užklupo ant mus su 
szuveis ir bomboms, tikėjosi 
kad žus nuo kirviu, dalgiu ir 
szakiu rankosia kaimiszku mo
terių?!.. .Bet buvo tai už lai
sve ir Musu Tėvynė!”

Paliko Savo Daraktor- 
kai $10,000

New York, N. Y. — Mirusis 
Charles Sanderson, turtingas 
advokatas, paliko savo seno
vės daraktokai, Miss Sarah 
Strickler, deszimJts tukstaneziu 
doleriu, nes jiji jauna Sander- 
sona prisipifiijejo laibai...'(prie 
mokslo inkvepdama in ji vy- 
riszkuma ir Vilti sakydama 
kad pasiliks karia ženklyvu ir 
taikingu vyru jeigu jos klau
sys, ... ir 'tas ant tikro isžsipil- 
de. Del trijų raitininku* išavo 
ofise paliko kožnam po ‘du 
tukstanczius doleriu už gera 
patarnavima ir isztikimysifa.
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Pirkite Apgynimo

' SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!!



SAULE” MAHANOY CITY, PA

Kas Girdėt i
Sziam pavo

jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo 

Bondas ir Markes.

BUY
UNITED 

į STATES'
SAVINGS 

^BONDS 
Sa>dstamps

| size'niko ir in kėlės minutas pa-
• sibaigis jusu gyvastys. Yra. tai 
j mano atkerszinimas už sulau
žyta szirdi ir apgaudinejima 
manės per mano paezia.”

'Nepabaigė tuos žodžius ka i 
sztai pati pirma sugriuvo ai.i. 
grindų baisiuose skausmuose.1 

'Pakol pribuvo daktariszka pa-^ 
gialba, abudu meilužei jau bu
vo negyvi. — Hostler likos ar- 

( eisztavotas bet nesigaili to, ka 
padąre.

Kariszkas Patarėjas LIŪDNA MIRTIS TĖVO

- Po visa Amerika valstijos 
stengiasi permainyt tiesas kas 
kiszasi apsiivėdimo nepilname- 
cziu vaiku ir mergaicziu. Dau- 
geliose valstijose yra paprati
mas isizleidti mergaites už vyru 
kurios turi vos 12 ar 15 metą.

Tokis apsivedimas negali bū
ti laimingu. Daugelis tokiu mo- 
teriu-vaiku pasiliko sziadien 
Iraszlelem® nes vyrui nubodo 
gyvenimas su kūdikiu kuris ne
turi jokio supratimo apie gy
venimą vedusio® moteres, ap
leidžia jas o ypacz kada Dievu
lis apltteikia juos keleis vaiku- 
cziais. Tokia apleista mpterele, 
neturėdama isz ko maitintis, 
pasileidžia ant kelio prapulties'.

Naujos tiesos ne (tik uždraus 
mergaitėms apsivedima bet 
taipgi dalsilytes ir vaiku ku
riems da žiba po nosia, pakol 
pamislyis apie tevisz'kuma..

Apasztalas Povylas karta 
iszsilt'are buk visi Kretos gy
ventojai yra melageis. Žydai 
tikėjo kad Ananias buvo vie
nas isz didžiausiu melagiu bet 
nekurie Palestinos gyventojai 
yra didžiausiais melageis o tik 
isz, sekancziu priežascziu:

Kada svetimžemiszki kelei
vei atkeliaudavo in Palestina 
priesz Svietine kare, tai buvo 
apgauti visokeis budais ir mo
kėjo didelius pinigus už pama
tymą visokiu negirdėtų daly
ku kaip: plunksna nuo varno 
kuris atnesze Elijosziui duona 
in kalėjimą; szonkauiius did- 
žuveis kuri nurijo Jonaszą; pė
das Adomo ir Jevos; akmenu
ką kuriuomi Dovydas užmuęze 
milžiną Galijotą; laipinu® isz 
kopecziu kuriomis lipo Jokūbas 
in dangų; plaukus, nukirptus 
nuo gaivos Samsono per jo pa
ezia Delilah; žandini kaula asi
lo kuriuomi Sampsonąs užmu- 
sze tukstanczius Philistinu, 
kaipo ir maisza kornu kuriuos 
Faraonas sukrovė laike bado 
ir daugeli panasziu dalyku ko
kius rado del lengvatikiu kelei
viu kurie atkeliavo in Palesti
ną. Bet taip, buvo priesz kare 
ir buis pakol žmones tikes in to
kius dalykus.

“Daug kaitų man teko ma
tyt laikraszcziuose szaukiant 
susilaikyt nuo gimdymo kūdi
kiu bet niekur neradau patari
mo kaip tai padaryt, — ra&zo 
mums Mrs. Kalike B. K., isz Fi
ladelfijos. Toliaus toji moterė
lė raszo: — Visi tik raszo kad 
reikia susilaikyt nuo gimdymo 
vaiku bet ne vienas nepasako 
kaip mes; būdamos nemokytos- 
prastos darbininke®, nieko ne
suprasdamos, galime ll'ai pada
ryt. Asz galiu uižtikrint kad 
motere, turinti viena ar du vai
kus, daugiau ju jau nenori. 
Bet ka mes galime padaryti jei
gu mes esame priversite®. kas 
meta gimdyti, nežinodamos jo
kio apsaugojimo budo o pata
rimo mums niekas neduoda? 
Tad ir turime gimdyti, auginti 
ir vargti o paskui kitiems juos 
atiduoti.

Man rodos kad ne vien mo- 
terems reikia žinoti apie suval
dymą gimdymu 'bet ir vyrams. 
Kad visi žinotu kaip kontro
liuoti (suvaldyti) gimdymus, 
galėtu apsisaugclt'i daug nelai
mingu auka. Motere pasilikus 
neszczia ir matydama kad jos 
vyras ne ji pati nenori vaiko, 
pradeda vartoti visokius nuo
dus, kokius tik sugriebia ir ne- 
szįoti sunkius daigllhis kad tik 
užmuszti vaisi gimdymo. Gerai 
jeigu pasisekė paežiai iszsigy- 
d'yit bet jeigu ne tai tankei mo
tere nueina in kapus, palikda
ma kelis vaikus sieratukais. 
Tpkiu aUsitikimu yra gana 
daug tarpe nežinaneziu gimdy
mo kontroliavimą. Asz pati es
mių motere ir žinau kaip yra 
sunku susilaikyt nuo gimdymo 
vaiku, neturėdama patarimu 
kaip nuo to apsisaugoti. ”

Yra daktaru kurie noringai 
duotu moterems patarimus isz 
laik, kaip nuo to apsisaugoti 
bet daklJarąis neduos jokiai mo- 
terei patarimą jeigu ateina pas 
ji per vėlai, in kokius penkis 
menesius.

Majoras General John O’
Brien, senas New Yorko ka
riszkas virszininkas, likos 
paženklintas kaipo patarėjas 
in pagialba del Henry Simp
son, kariszko ministerio.

sztoriu ir buezerniu'.
Lieimvliszki biznierei mažiau

sia apsįgarsina laikraszcziuose 
todėl apie juos niekas nežino ir 
neateina pas juos. Apsligarsini- 
mas laikrasztyje visados laiko 
biznierių ant akiu'skaitytojams 
kurie apie ji neužmirszta jeigu 
turi pas ji reikalą.

Visi Bankai laikys del ta
vęs Apgynimo Czedinimo 
Bęndus ir Markes už dyka ir 
nesirūpinsi, kad juos kas pa
vogs arba dings.

Ubagas Tėvas Nusižudė Prie Namo Savo 
Turtingo Sunaus Kuris 

Nenorėjo Ji Szelpt
Sacramento, Cal. — Liūdnas 

itsitikimas atsibuvo czionais 
:rie. puikaus namo turtingo 
ūziiieriaus Lazaro Burbank, 
kuris per visokias spekulaci- 
jas dasiidirbo puikaus turto, 
nusipirko puiku dideli narna 
>d. neilgai jame buvo ponu 
aus ji užponavojo jo pati.

Bui’bauk turėjo sena tęva ku
riam marti uždraudė lankytis 
pas sunu todėl senukas turėjo 
pardavinet alavelius ant uly- 
•zios isz ko turėjo varginga 
gyvenimą. Sūnelis, bijodamas 
paezios, nedavinėjo senam to
rui jokios paszial'pos.

Senukas apsirgo ir neturėjo 
kur pasidėti nes locnininkas 
aa.mo nenorėjo ji laikyt už dy
ka o pinigai visi pasibaigė ir 
neturėjo už ka ne duonos nusi- 
aiikti. Tėvas nukarę da karta 
pabandyti nueiti pas sūneli

DIDELE BAIME 
MĖSININKO

Nesitikėjo Tokios 
Deszros

Federalis Radio Vir
szininkas Sako Jog 
Svetimu Kalbu Progra-

I /

mos yra Naudingos t
-------  Federal Communications Ko- * 
melsti suszelpimo tikėdamas I mįsįjonierius gavo labai daug * 
kad gal szi karta sūnelis ji su- laiszku kasi ink šveitimu kalbu* 
szelps ir stusimyles ant jo. Ta v-'programų ant radio. Kaikurie'* 
nas priėjus prie duriu pasakė pritaria vartojima svetimu kai-1* 
jam kad sūnūs su paezia neno-' bu, kiti nepritaria. James1 J 
ri visai ji matyli ir tegul sau ei- Lawrence Fly, komisijos pir-|* 
na szalin isz kur atėjo. | mininkais, atsakydamas in vie- *

Senukas buvo atsincszes su noy taulliiszkos' grupes 
savim bonkute karbolines ruk- liucija, kuri maldavo jog
sztieš kuria iszgere ir in kėlės, timu kalbu programos nebūtu *
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minutas sukrito negyvas ant 
slenksczio savo beszirdžio sū
naus' namo. Praeigiai dažinoja 
kas atsitiko, norėjo sūneli pa
mokyti už toki nelaba pasielgi
mą su senu tėvu bet palicija 
iszvaike inirszusia myne žmo
nių.

Miestas palaidojo senuką, ant 
ubagu kapiniu. Tokis tai liki
mas seno tėvo kuris melde 
szmotelio duonos nuo sunaus 
kuris turėjo nemielaszirdinga 
motore.

Syracuse, N. Y. — Leon Sae
gers, czionaitiniiS mėsininkas, 
ana diena turėjo toki aitisitiki- 
ma kurio gal neužmirsz per vi
sa savo gyvastį. Nuejas in 
skiepą atneszti 'deszros del sa- 
vo'kostumerio, paregėjo kaban- 
czia, kaip jam nudavė, ilga 
deszra. Priejąs su peiliu norė
jo atpjaut .szmoli'a. kad sztai 
deszra pradėjo raivytis ir slink
ti prie Leono. Sukliko nebagas 
nesavu balsu o reikia žinoti 
kad Leonas nieko negere taja 
diena. Jo riksmą iszgirdo pali- 
cijantas, einantis pro szali ir 
in'bego in skiepą manydamas 
kad jame altUibuvo kokia ža
dinsią. Palicijantas, supratęs 
Leono padėjimą, pagriebė mai
sza. ir greitai užmovęs ant kir
mėlės nunes'ze ja in palicijos 
stoti.

Pasirodė kad kirmėlė pabė
go isz karnavalo kuris artimo
je rode savo persIJatymus. Kir
mėlė nieko blogo nepadarė tik 
is'zczyštilio Leono .skiepą nuo 
žiurkių ir pelių todėl dabar 
mėsininkas mano ja nupirkti.

arba pradžia 
SKAITYMO

80 Metu Senuke Gauna 
Treczia Pora Dantų

Mažoj restauracijoj “Star”, 
mieste San Francisco, Kalifor
nijoj, sėdėjo trys ypatus prie 
stalelio. Biznierius, Adolfas 
Hostler, užsiprasze ant piet sa
vo pacziule ir jos “prieteli”, 
koki tai agenda, Vincent Man
gin. Senas vyras nudavinejo 
kad yra aklas ant 'tosios priete- 
'lysltes tarp paezios ir meilužio. 
Prie stalelio vieszpatavo links
mumas ir prielfelyste tarp visu, 
vyras nudavinejo linksmas ir 
tankei pripildavo .stiklelius 
prielaidinio ir moteres. Ant ga
lo vyras paduoda szampana. 
Ponas Hostler iszlkele savo 
stikleli kalbėdamas: “Lai gy
vuoja laime, linksmybe ir mei
le — iszgerkime kartu savo 
stiklelius!” Meilužei iszltuszti- 
no Savo .stiklus o ponas Hostler 
kalbėjo toliauls: “Vynais trupu
ti nuduoda kartus bet nenuisi- 
dfebekitg įn ji inpyliąu ar-

Musu Lietuyiszki biznierei 
mažai rupipasi apie pakėlimą 
salvo bizniu ir kaip pradeda ko
ki bizneli, tai be jokios gyvas
ties stubia taji varginga bizne
li, dieną nuo dienes ir slenka 
'kaip Žydo kumele o tuom kart 
ve limt a ueziai atima jiems Sme
tona isz po nosies.

Paimkime ant pavyzdies Žy
dus, neturi jie ne savo tėvynes 
ne .sklypo o bet turi dideli ženk- 
lyvuma nes laiko savo rankose 
beveik visa bandeli. Žydai la
vinasi nuo mažens apie vedi
ma kupezystes o mes ji nežino
me kaip vesti pridereneziai 
idant mums atneszll'u didesni 
pelną ir pasisekimą.

Mums nuduoda kad vesti 
koki bizni tai lengvas daigias, 
— prie to nereikia jokio moks
lo, todėl ir musu bizniai taip 
vargingai eina. Reikia prie 'to 
gero proto ir mokslo ir norą 
vedimo biznio. ,

Jau karta turėtumėm susi- 
prast, siekti augszcziau ir nors 
karta iszsigaut isz įlojo užbur
to rato kuris susideda, tiktai isz 
trijų bizniu: salinau, groser-

Konia ko'žna diena galima 
girdėti rugojimu® buk cziopais 
Amerikoj randasi mažai man
dagumo tarp žmonių. Gal ne vi
si .supranta kad ant mandagu
mo ir paguodones da niekas 
nieko netrotino o bet nemanda
gumas tanke! žmogų instumia 
in nemalonu padėjimą, kaip tai 
neisenei atsitiko New Yorke,

Jaunas vyrukas .stovėjo pri
sigrūdusiam požeminiam vago
ne, žmones stovėjo ‘susigrūdę 
kaip .silkes baczkoje. Vyrukas 
pradėjo iszmetinoti stovin
tiems aplinkui kad sltumesi 
kaip gyvuliai. Prie jo stovėjo 
kokis tai senukas ant kurio 
vyrukas tankei iszmetinejo sa
vo piktumą, kad ji ‘stumdo. Šer
niukas aifeiliepe kad jis tame 
yra nekaltas mes ji stumia, kiti 
isz užpakalio.

'Tasai jauna® žmogus nuo ko
kio tai laiko radosi be darbo 
bet taja diena aplaike ’žinia kad 
atvažiuotu in paskirltia kaince- 
larija nes laukia jo darbas. Alė
jas in ofisą net nutirpo nes se- 
pulka pažino taji, kuri taip ne- 
mandagei isz vadino vagone. 
Jau norėjo bėgti per duris beit 
ji senukas, sulaikė ir paliepė 
jm atsisėsti. Vyrukas pradėjo 
visaip iszsikalbįnet kad taja 
diena buvo labai susinervavęs 
ir piktas isz savo nepasiseki
mo. Anlt. ko senukas jam. atsa
ke kad ant savo piktumo turi 
turėti .kantrybes, po tam atsi
sveikino ir paliepė jam sugryž- 
Li už keliu dienu, pridurdamas1 
jam gera pamokinimą ir priža
dėjo jam darba.

Nėra abejones kad tasai jau
nas žmogus pasiliko manda
giausiu žmogum, po tam, nes 
pamokslas, kuri aplaike, pasi
liko jo mintyje ant visados. 
Persitikrino verte apie manda- 
guma ir paguodone ir suprato 
kad su mandagumu toliaus nu
eis ne kaip su paniekinimu. — 
Taip, miandagumas nieko ne
kainuoja. o per savo mandagu [ ba,kokio privalumo del visuo- 
'pasielgima žmogus altkreipia menes, yra jau (prinokiąs del 
ant saves paguodone kitu ir mirties.
tankei a.plai'ko už tai gera atly
ginimą.

Detroit, Mich. — Asztuones- 
deszim'ts metu senuke Mare 
Kozdrun, Czdke, nuo keliu san- 
vaieziu laibai skundėsi ant 
skamldejimo dantų. Paszauk- 
tas denti'stas in namus, apžiu
rėjo senuke ir nemažai nusiste
bėjo kad senukei pradeda isz- 
dygti treczia pora dantų. Per 
dvideszimt'S metu senuke turė
jo netikrus ‘dantis.

Barnis Priežastim Nu
puolimo Moteres 

Doriszkai

Musztyne Dvieju Mer
ginu Už Jauniki

Pittsburgh, Pa. — Dvi mer
ginos isz czioiiaitines restaura
cijos, Morta Davies ir Ona 
Kruszki, susikivirezino už jau
niki. Merginos nutarė ant vi
sados padaryti gala tiems už- 
motinejimams viena ant kitos, 
nuvažiavo in užmiesti ir pra
dėjo galėjimu. Merginos mėtė
si viena aut kitos, su nagais 
apdraskė viena kilta o kudlos 
net ore lakstė. Ant galo persky
rė jas kokis tai pravažiuojan
tis automobilistas ir nuvožė jas 
in palicijos slt’oti kur dabar at
ves kozoje nuo savo karszczio 
už jauniki.

—. Žmogus, kurio gyvastis 
neužląiko kokio troszkumo ar-

— Kuo debesys tamsesnis, 
tuo lietus trumpesnis.

paszalinami be pilno apsvarsti- * 
jimo, sake — i

“asz 'tikiu, jog svetimu kal
bu radio programos yra labai 
svarbios. Jos loszia svarbia ro
le gyvenime tu, kuriems sunku 
suprasti Anglu'kalbos. J os pa
siekia. 'klausymojus, kuriuos ki
taip nebūta galima pasiekti. 
Butu didi klaida musu valdžiai 
ir patiems radio stotims, su
stabdę ki arba atidėti juos.

iSzit.os svetimu kalbu progra
mos turi savo vieta svetimsza- 
l'iu gyventoju ir piliecziu sveti- 
mols kilmes gyvenime. Ir j u su
laikymas bulki neiszmintinga 
diskriminacija ir .sukeltu daug 
antagonizmo ir ne.prieteliszku- 
mo.”
—Common Council For Amer. Unity

...ir...
RASZYMO

164 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
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Geriau Eit In Kalėjimą 
Ne Kaip Gyventi 

Su Savo Vyru

ISTORIJEapie na isz ma 
------------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Youngstown, Ohio — Julie 
Mandell, 24 metu, vedusi mote
rėlė, buvo dora motere, isz- 
au'kleta Kallalikiszkam vienuo
lyne, ne nesapnavo kad savo 
gyvenime kada bus aresztavo- 
ta ir uždaryta kalėjime nes 
niekas už ja neužstatė $1,000 
kaucijos. Atsiliko szitaip:

Ana diena Juiije susibarė 'su 
savo vyru ir. vietoje ji pąbu- 
cziuoti ir perpraszyti, tai isz- 
važiavo ant kerszto aultomobi- 
liuje ant raido su kitais, kurie 
buvo paprasti raketierei prie 
kuriu taipgi prigulėjo kokia 
tai motere, 28 metu, kuri nese- 
nei buvo paleista isz kalėjimo 
ant paroles. Juiije, kuri nieko 
nežinojo su kolkeis užsidavė, 
drauge su taja motere ir dviems 
vyrais, buvo liudintoja apiple- 
szimo gazolino sltoties netoli 
miesto, na ir visi pateko in ran
kas palicijos. Vyras Julijos ne
nori už ja užstatyt kaucijos ir 
nieko nenori žinoti apie savo 
paezia kuri susinesze su rake- 
tieriais.

Clarksville, Pa. — “Duoki
te man laisve arba uždarykite 
mane in kalėjimą” — szauke 
19 metu May Stanton kada ja 
apskundė jos vyras kad ji su- 
gryžtu gyventi su juom. Nepa- 
gialbejo ne giminiu praszymai 
kad ji sugryžtu pas savo vyra.

Sudžia netekąs kantrybes 
ant galo paszauke: “Jeigu tu 
nenori sųgryžti pas savo vyra 
tai busi uždaryta kalėjime per 
350 dienu.” Su nusiszypsoji- 
mu May jam atsake: “Acziu, 
ponas sūdžiau, tas man geriau 
patinka nekaip gyventi su ma
no vyru.”

Kad Butu Motere Tai 
Butu Apalpęs

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

Padovanojo $100,000 
Del Dvieju Tarnu

Racine, Wis. — Kada Jokū
bas Mussil sėdėjo ant savo gon- 
keliu prie savp namo rūkyda
mas pypkute ir maustydamas 
kur pasidėtu visi žvirblei, jei
gu nupultu dangus, kad .sztai 
pamate kaip kate vijosi paskui 
žiurke kuri tiesiog atbėgo prie 
Jokūbo ir inlindo jam in kel
nes koja o kalte norėjo lyst pas
kui žiurke. Žinoma kad Jokū
bas nesėdėjo malszei kada žiur
ke jam pasislėpė in kelnes, 
staiga! paszoko isz vietos ir 
pradėjo szokti toki Rusiseka 
kazoką kokio da kaimynai ne
buvo mate savo gyvenime. Ka
te žiurke pagavo ir Jokūbas 
apsimalszino.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SZAKINAS 
--------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 250.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Pittsburgh, Pa. — Tarnai 
mirusio milijonieriaus, Emilo 
Wjntre, kuris mirė 4 Julajaus, 
1941, aplaike dideli palikimu 
po jo mircziai. Jo 'tarnaite, 
Marcello Cullen, kuri tarnavo 
pa® ji 26 metus, ąpl'aike 50,000 
doleriu. Savo szeimynai taipgi 
paliko jis kelis milijonus dole
riu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Teisingos Teisybes SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

— Meilus žodelis ne daug 
ženklina; gera ir teisinga szir- 
dis, tai yra pamatas žmogaus 
gyvenimo.

— Tasai žmogus katras in 
akis giria, tasai Ha pati žmogų 
už akiu juodink; o vėla prie- 
szingai; jeigu kaitras drysta iii 
akis peikti sąvo.prieteli, tai už 
akiu jo neapkalbines.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

520 W. Centre St. Mabanoy City
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Nedora Karalaite
j^ENOVBS gadynėje buvo la

bai 'turtingas 'karalius ir il
gus metus jis neturėjo vaiku, 
meldėsi jis, su savo pacziule, 
in Dieva, idant apteiktu juos 
nors vienu kūdikėliu kad galė
tu po ju sinert vieszpataui. Ju 
maldos buvo iszpraszytos nes 
in trumpa laika Dievas juos ap
teikė patogia dukrele. Tada ka
ralius iszkelc labai dideli balių 
ir suprasze daugybe visokiu 
ponu ir burtininku idant pasa
kytu ar ju duktė augs ar ne. 
Tada burtininkai pripažino ka
raliui jog jeigu jie ja augins 
slaptai iki dvideszimts metu 
tai karalius turės dideli džiaug
smą o jeigu augins prie saules 
szviesos itai bus pavogta nes la
bai bus patogi jog sviete kitos 
tokios n-esiras.

Po tam baliui tuojaus liepe 
karalius iszbudavoti požemini 
palociu ir item likos karalaite 
patalpinta su tarnaitėms ant 
auginimo. Kada karalaite pa
augo, tada pradėjo ja mokyti 
visokio mokslo.

Ir taip jie prabuvo požemi
niam palociuje net iki asztuo- 
niolikai metu ir buvo labai isz- 
mokyta per ka rado knygose 
jog yra Dievas, dangus, žemes, 
žmones, vieszpaitystes, jos tė
vai ir Lt. Tada ji pradėjo mels
ti savo tarnaieziu kad iszves- 
tu ja in virszu ir parodytu jai 
jos tėvus. Tarnaites apsakė 
apie viską karaliui jog ji isz 
didelio mokslo dažinojo apie 
viską ir trokszta matyt savo 
tėvus. Karalius iszgirdes jog 
jo duktė nori iszeit in virszu ir 
matyt savo tėvus, nusidavė in 
požemjni.paloezįu ir meilei pa
sisveikino su savo dukrele, ku
ri melde jo kad iszleistu ja in 
virszu. — Tada karalius, neno
rėdamas savo dukterei atsakyt, 
liepe tarnaitėms pasirodyt vie
nodai su karalaite ir iszeit isz 
požeminio palociaus ir itokiu 
bud u baigtu dvideszimts metu 
nes karalius mis'lino, jog kaip 
tarnaites bus vienodai pasirė
dė su karalaite, tai niekas jos 
nepažins.

Ir Itokiu budu karalaite likos 
iszleista in virszu ir visados su 
tarnaitėms vienodai pasirė
džius vai'kszcziojo. Taip viena 
karta vaikszcziodama ji po so
da su tarnaitėms, pamate van
deni kuris buvo netoli sodo kur 
palei kraszta dtovejo laivas, 
taip ji paklausė tarnaieziu:

—Kas ten do vanduo maty t ?
Tarn a ibes atsake:
— Marios.
— O kokis ten namas stovi ?
— Tai laivas ant kurio žmo

nes plaukia.
Tada karalaite vela tare in 

tarnailfes:
— Asz eisiu pažiūrėt kaip jis 

ten pritaisytas ant vandenio.
Tarnailles iszgirde jog ji no

ri eit pažiūrėt laivo, labai per
sigando ir pralsze kad ji neitu 
o karalaite atsake in jas:

— Jus ežia pastovėkit o asz 
nuęjus pažiūrėsiu ir tuojaus su- 
grysziu.

Bet kaip tik karalaite užėjo 
ant Jlaįv/O, ituojaus jis iszikilo in 
■virszu ir dingo nežine kur.

Tarnaites pamate tai labai 
persigando. Tuojaus nusidavė 
pas karalių, apsakė apie visa 
atsitikima ir dadave:

— Mes ja draudem kad ne- 
eiltu bet ji mus neklause:

Kada karalius dažinojo apie 
prapuolimą savo dukters, labai 
su'sirupino ir net apalpo isz

giailesties. Tuojaus iszsiunte 
daugybe vaisko po visa kara
lyste kad surastu karalaite.

Ir taip per kelis menesius 
jeszikojo bet niekur nerado jo
kio ženklo. Tada karalius apsa
kė po visa savo vieszpatyste 
apie prapuolimą savo dukters 
ir dadave jog kas ras* karalai
te, tas gaus ja už paezia o po 
draug ir visa karalyste bet nie
kais negalėjo ja surast. Tada 
karalius pradėjo dalint pinigus 
biedniems žmoniems, neaplenk
damas ne savo vaisko, idanlt 
melstųsi prie Dievo kad atsi
rastu jo duktė bet ir tas nieko 
negelbėjo.

Po Itam 'suszauke visus savo 
rodininkus ir kareivius ar ku
ris neinspės kur randasi .jo 
duktė. Taip vienas prastas ka
reivis paiszauke:

— Asz galiu atrast karalai
te!

Paprasze jis karaliaus kad 
tasai duotu jam valno laiko per 
ciola menesi. Tada karalius la
bai nusidžiaugė jog atsirado 
tokis kuris gali atrast jo dukte- 
re. Davė jam daug pinigu ir 
paleido ji ainlt viso menesio. Ka
reivis, gavės tiek pinigu, pra
dėjo sau vaįksizcziodamas gir- 
tudkliaut o apie karalaite visai 
užmirszo jog turi atraslt. Taip 
leisdamiais sau linksmai diene
les, nei nepasijuto kaip mene- 
sis prabėgo. Kada menesis jau 
pasibaigė, paszauke ji karalius 
ir tarė:

— Ar suradai mano dukte- 
re?

Kareivis atsake:
— Szviesiausias karaliau! 

Ozia niekur nesiranda karalai
te, dabar turi duot laiva ir 
leisiesiu ant mariu.

Tada karalius davė jam Lai
va, maisto ant szesziu metu ir 
prisakė kapitonui laivo idant 
kareivio It'aip 'klausytu kaip pa
ties 'karaliaus, kur lieps ten tu
ri plaukt. Ir taip karalius isz- 
leido kareivi in kelione ant ma
riu, duodamas jam garbe jena- 
rolo.

Važinėjo jie per tris metus 
ant mariu ir niekur nerado jo
kio kraszto. Viena diena priva
žiavo jie kokia tai sala apau
gusia didele žole. Taip tas jene- 
rolas liepe kapitonui susitolt 
prie kraszto tos salos.

Kada laivas sustojo, paėmė 
jcn.arolas pora laivoriu ir ėjo 
ant Itos salos mislydamas nu- 
szaut koki nors paukszti ar žve- 
ri. Kai]) tik užėjo ant salos ra
do koki tai numinlta taka kuris 
vedę in požemini palociu kuria
me gyveno milžinas. Taip jie ir

:: .UOKAI ::
Sūnelis Iszdave Motina

Septynių metu Czalukas te
mina kaip tėvas rėdosi, stai
ga! priėjo prie motinos ir sa
ko: — Mamyte, tėvelis turi 
tokias pat szleikas kaip ta
sai palicij antas kuris ateina 
tankei pas mamyte.
Vyras gavo persiskyrimą už 

trijų menesiu, nuo savo ap- 
gavingos moteres.

Gerai Atkirto
Kunigas: — Ar tai teisybe, 

Jonai, kad tau Dievas jau 
paėmė tris paezias?
Jonas: — Teisybe jegamas- 

teli, bet jau paėmiau ketvir
ta. Ima Dievas, imu ir asz.

nusidavė tuom taku net iii po- na nukirtau tai dabar teiksis p ra t o nedoraus kapitono dar- 
karalaite keliaut su manim pas 
slavo tęva 'kuris labai laukia.

žemini palociu bet kada inejo 
in vidų, nieko daugiau nerado 
kaip tik inmuryka katila. Ta-j 
da jenarolas liepe vienam lai-, 
voriui virti tame katile kruo
pas 'kurias su savim buvo atsi- 
nes'zia o su kitu nusidavė ain't 
medžiokles.

Kada tas laivorius iszvire 
kruopas, žiuri kad inejo baisus 
milžinas su viena akia kaktoj 
ir paszauke:

— Ka verdi?
Laivorius atsake:
— Kruopas.
— ‘Tada milžinas vela tare in 

ji:
— Ar man duosi kruopu val

gyt?
Laivorius altsake: — Nega

liu duot nes tuoj ateis mano po
nas, tai asz jam neturėsiu ka 
duot.

Tada Itas milžinas paėmė ji 
už sprando, iszlupo gerai 'kaili, 
kruopas iszvalgė ir iszejo.

Tada tas laivorius visas su- 
muszta's vėla griebėsi virti 
kruopas kad jenerolas rasitu 
iszvirias bet in lt a tarpa sugry- 
žo jenerolas su laivorium nuo 
medžiokles o kruopok da neisz- 
Virtos. Tada tas virėjas ir nuo 
jenerolo gavo aprėki bet jis 
nieko nesakė kas jam atsitiko 
tik atsisakė jog malkos buvo 
žalios per ka negalėjo greit isz- 
virt.

Ant rytojaus paėmė jenero
las an|t medžiokle ta laivoriu 
kuris virė kruopas o tam, kuris 
buvo su juom ant medžiokles, 
liepe virti kruopas bet ir tam 
taip altsitiko kaip ir pirmam.

Treczia diena jenerolas liepe 
abiem laivoriams eiti ant me
džiokles o pats liko virti kruo
pas. Laivorei labai nusidžiau
gė mislydami jog ir jam taip 
iszlups milžinas kaili kaip ir 
jiems abiems ir iszejo anit me
džiokles.

Kaip tik tas jenerolas spėjo 
iszvirt kruopais, sztai atsidarė 
durys, inejo tas pats milžinas 
ir tarė:

— Ar man duosi valgyt?
Jenerolas, būdamas kytres- 

niu už laivorius, atsiliepe in ji.
— O kodėl ne, asz kožnam 

neatsakau.
Ir pastales kruopas ant sta

lo prasze idant teiktųsi valgyt 
drauge su juom. Tadą milžinas 
pamatęs jog jis* yra geras žmo
gus, sudavė in kampa stalo ir 
tarė: — Kad ežia butu^ visokio 

-valgio ir gerymo!
Sztai nematoma ranka pri

statė ant stalo daugybe visokio 
valgio ir 'bulletins su gerymais 
ir pradėjo juodu gert ir valgyt 
bet jenerolas gere su iszmin- 
czia o milžiną vis prispyrinejo 
gert ir tasai taip pasigėrė jog 
iszviil.es isz krėslo užmigo ir 
pradėjo krioki baisiu balsu.

Tada jenerolas iszsitrauke 
kardu ir nukirto jam galva o 
paskui iszkrates kiszenius, ra
do daugybe visokiu raktu.

Tada paemes tuos raktus nu
ėjo pažiūrėt gilyn in palociu ar 
neras ka nors. Kaip tik atidarė 
duris vedaneziąs po kairei pu
sei isz tos stancijosi, kurioje 
milžinas gulėjo, pamaile sėdint 
nuliudusia patogia pana kuri 
tare in ji:

— Prasiszalink, patogus jau
nikaiti, isz ežia nes kaip ateis 
milžinąs tai It’au smerti pada
rys.

Toji pana tai buvo karalaite 
kurios tas jenerolas jeszkojo.

Tada tais jenerolas atsake:
— Szviesiausia karalailt'e, ne

bijok nieko, asz esu iszsiunsitas 
per tavo tęva idant tave atras- 
czau. Szltai ir atradau o milži-

Tada karalaite apsikabino ji 
už kaklo, dekavojo už iszgial- 
bėjima ir prižadėjo jog už ki
to ne eis kaip tik už. jo.

O kada tiedu laivorei sugry- 
žia pamate jog milžinas guli 
ant žemes nukirstas ir pilnas 
sRallas visokiu valgiu ir gery- 
mu, tada jiedu atsisėdo ir pra
dėjo gert ir valgyt. Kada jau 
buvo gerai užsitraukia, pradė
jo dainuot ir rekault o karalai
te iszgirdus persigando labai 
nes mistino jog milžinas atgijo 
o jenerolas, pamatęs jog kara
laite, persigando, tarė:.

— Nebijok nieko, tai mano 
laivorei sugryžo nuo medžiok
les.

Apsakė jis viską kas tik at
sitiko su jais ir kokiu budu nu
kirto milžiną. Kada jau jie ren
gėsi keliaut namon, tada kara
laite apsakė jog kitam pakaju- 
je randasi visos sienos iszso- 
dintos brangeis žemeziugais 
idant juos nupleszt ir pasiimt 
su -savim.

'Tada nusidavė jiedu in ta 
pakaju ir pradėjo lupt nuo sie
nos visokiais 'brangenybes. Kad 
ne,surėžyk žemeziugus tai ka
ralaite nusimovė nuo pirszto 
savo žiedą ir padėjo ji ant sta
lo. Kada prisiėmė daugybe vi
sokiu brangenybių, nusidavė 
ant laivo bet kada jau kūrėjo 
plaukt, karalaite apsižiūrėjo 
jog neturi žiedo ant pirszlto.

'Tada jenerolas prisakė kapi
tonui laukt o jis pat nusidavė 
adgal paimt žiedą. Beit kaip tik 
jenerolas nuėjo, tai tuojaus ka
pitonas liepe užtraukt žėglius 
ir leidosi nuo kras'zlto -ant pilnu 
mariu, mislydamas pats dastot 
tos laimes kuri lauke -kapitoną 
o karalaite prisiogdino jog ji 
-akys kad jis ja -atrado nes kad 
buku neprisiekus tai butu bu
vus. iiimesta in mares.

Kada -parkeliavo namo tai 
kapitonas apsakė karaliui jog 
jis karalaite atrado o jenerolas 
numirė. Kokis buvo džiaugs
mas karaliaus jog atsirado jo 
duktė Itai negalima apraszyt.

Paliksim karalių ir karalai
te o mes gryžkim pas jenerola.

Kada jenerolas, alėjas pas 
m'ares nerado laivo, tuojaus su-

Naujas Senatorius

Roger C. Peace, naujas se
natorius, isz South Carolina, 
iszduotojas laikraszczio isz 
Greenville, S. C., likos pa
ženklintas senatorium isz to
sios valstijos in vieta miru
sio senatoriaus, Alva Lump
kin, kuris mirė būdamas se
natorium tik dvi sanvaites.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

' bus1 bet ka buvo 'daryli ir in kur 
j nus'iduot tai pats nežinojo-. Ant 
I galo susimislijo ir ėjo tolyn in 
sala mislydamas ar neras ka 
nors ii- taip jis ėjo kėlės dienas 
taj-a sala ir nieko nerado. Vie
na diena.’ sutiko koki tai jauni
kaiti. kuris tarė:

— Eik su manim pas mano 
broli lai gal gausi kokia nors 
tarnysta.

To jaunikaiezio brolis buvo 
gal ingu karaiium.

Kada tas jaunikaitis persta
tė ji savo- broliui ir tasai paži
nes ant. drapanų jog jis buvo, 
jenerolu, tarė:

— Gerai, gausi ir pas mane 
ta pati dinsta jenerolo.

Tas karalius niekad nebūda
vo n'amie. Viena karta iszva- 
žiuodama-s prisakė savo broliui 
ir jenerolui kad visur gali 
vaikszcziot tik in viena pakaju 
uždraudė eit nes kaip tik inei- 
na in ta pakaju tai tuojaus duo
dasi girdėt armotinei -szuvei. Ir 
tuom -kart tas jaunikaitis buvo 
iszejas isz palociaus, taip jene
rolas užsimJanę pažiūrėt kas 
ten yra 'kad uždrausta ipeit ir 
atidarė duris. Kaip tik jis jas 
atidarė, tuojaus pradėjo isz ar- 
motu kasžin -kas 'szaudyt. Tas 
jaunikaitis iszgirdes atbėgo, 
uždare duris ir -b'are-si ant jo 
kad atidarė duris.

Ir sztai tuo tarpu parvažia
vo karalius o žinodamas, k'as nar 
mie atsitiko, -pradėjo bartis ant 
jenerolo 'tardamas:

— Jeigu kita karta nepa
klausysi tai patrotinsi pas- ma
ne dinista.

(TOLIAUS EUS)

Illinojaus bobelkos negražiai 
darote,

Jeigu It'okias funes su vyrais 
iszdarotc,

O ypatingai toji ka savo vyra 
apszutino,

Bjaureis žodžiais da iszvadino.
Daktaras vyra apriszo, gy

duolių pridėjo, 
Balicmonas bobele in koza. už

daryti norėjo,
Burdingierius spyna at])leszė 

kozos, 
Užmokėjo už Itai 200 doleriu 

koro-s.
Ir už bobele 35 dolerius už

mokėjo, 
Daugiau to nedaryt prižadėjo, 
Boselei ir prie Lietuviu pri

kimba,
Su meileis žodeleis prilimpa,

Ba misiukem pavadina, 
Ir jas paszokina.

Gana su tokeis vyrais kad ant 
to pavėlina,

Tokiems szpieliams kurie gy
venimą sunaikina,

Tokias bobas tik sudegint, 
(Su koezelu szonu's iszbeldyt.

* * *

Jau tik tam Clęvelande, 
Ohajaus. 'Sitąlyczioje, 
Bbfcięl-eis daug geria,

Peę dienas apsivelia,
Su sportais sėbrauja,

Per dienas girtuokliauja, 
Prie bonkos su'sedė,

Kada altcina {n-dc,
Akis užsipylė vėžlioja,

Kaip pasiute gieda,
AĄrai namo pareja,

Kaili visom isz-perineja,;
Kyla riksmai ir keiksmai, 

Kazokus szpkineja linksmai.
* * *

Jau tik nosviotiszkai,
■ Ir ne žmoniszkai, 

Jeigu moteres per langus pra- 
eigius vadina, 

Visus vyrus užkabina, 
Kad fundytu ariel'kute,

Pulkui rėkia kai]) pasiute. 
Nesakysiu kur Itas atsibu vo,
Tokia tai žinia pas mane 

pribuvo,
Da ir daugiau apie jas žinau, 

Ir bjauresniu trik.su iszgirdau,
Bet da užsilaikysiu.

* * k
Filadelfijoj bobeles pas kūmu

tes myli sėdėti,
O savo vyrus in cypia myli 

indeli,
Su kitais laksite kaip padukia;

Net paneziakos ant vyžų 
nus-mukia..

Viena, vaikus verke-nežius aut 
i v porčžiu paliko, 
Pinigus palsiemia -nepaliko ne 

.skatiko,
Varanta ant vyro nupirko-, 

Ir in koza inkimszo.
Tuom kark da truputi už

tylėsiu,
Kita, karta Dede pasi- 

praszysiu,
Tada abudu juos pradėsim 

szokyti,
Ir negale-site nuo mus atsi- 

pras'zyti.
Vyrucziai, savo moiteres pri

žiūrėkite, 
Valios tiek neduokite,

Ba po tam graudinsites to, 
Kad bobelių neapmalszinote.

Jonas Stanaitis, isz St. Louis 
Ill., ražo: — Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti 
"Saule” anlt viso meto, linkė
damas visai redakcijai koge- 
riaūsio pasisekimo ir vela pasi
liksiu skaitytojam “Saules” 
kuria skaitau jau nuo 1904 me
to ir skaitysiu pakol akis už
merksiu. Skaicziau visokius 
laikraszczius -bet visus pame- 
cziau nes man tik ‘‘Saule” yra 
(smagiausias. Taipgi turiu szir- 
dingai padekavoti kad man ne- 
sulaikete laikraszti nes truputi 
pasivėlinau su užmokesezia. 
Lieku su pagarba visiems.

Valdys Maisto Prekes
b

Leon Henderson, adminis
tratorius maisto ir prekių, 
aiszkino kongresui kaip szia- 
dien kyla prekes ant maisto 
ir kad kongresas suvaldytu 
tais prekes kad dideli biznie- 
rei neplesztu nuo žmonių kai
lius pakeldami prekes ant 
maisto.

Oiia. Jociene’ isz Newark, N. 
J., raiszo: — Siuncziu tamis- 
toms užmokesti už iaikraszfti 
ant viso meto ii- meldžiu siunti
nėti man laikraszti anlt toliaus. 
Acziu szirdingai kad nesulai- 
kete man “Saule”’ kuria my
liu labai skaityti. Lieku su pa
garba..

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

PRISIUSKITE fl 
TIKTAI 50(1 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant . 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie SauPe, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas

Vakaras” ,
-------  ’•i

K3FMALDA KNYGELI

Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia inald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

t.f.) Mahanoy City, Pa.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis GraboHu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

(
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 11 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke W ■ 
moterems. Prieinamos A. 
prekes. BniDU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefpnąt 532-J

iszviil.es
trik.su


per J. R. Bazley.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Žinios Vietines
— Ponia Franciszka Stem- 

'leriene, 'žentas Vincas Meda
li įkas ir sūnūs Vincas, isz 
Shaft, Pa., motoravo in miestą 
atlankyti savo pažystamas ir 
gimines. Taipgi atlankė redak
cija “ Saules” nes ponia Stem- 
leriene yra sena skaitytoja 
“Saules” per daugeli metu. 
Acziu už atsilankyma.

— Lietuviu Diena, kuri bu
vo atidėta ant 24-tos dienos, 
atsibuvo Nedelioje pasekmin
gai, Lakewood parke. Daugelis 
žmonių 'dalyvavo isz visu ap
linkiniu miesltu.

—■ Katal'ikiszkas kalendo
rius parodo sekanezias szven- 
ites' per szia sanvaite: Ketver-_ 
ge, Szv. Augustino, Petnyczioj 
Nukirtimas Galvos Szv. Jono 
Krilks'zltytojaus o Subatoje Szv. 
Rožes isz Limos, Pietines Ame
rikos.

— Ateinanti Panedeli pri
puola Labor Diena arba Darbo 
Diena. Kasyklos taja diena ne
dirbs.

— Visose Katalikiszkose 
mokyklose mokslas prasidės 
Utarninke, Rugsėjo (Sept.) 2- 
t'ra diena. Publikinese mokyk
lose prasidės mokslas Seredoj, 
Rugsėjo 3-czia diena.

SHENANDOAH, PA.
— Po peržiurejimui Union 

National Rankos knygų, in
spektoriai isz Hartford Acci
dent & Indemnity, surado kad 
trumpa $9,400. 'Tyrinėjimas 
parode kad kalte puola ant 
John Yackell, ban'kos klerko, 
kuris fuojaus likos praszalin- 
tas nuo 'bankinio darbo. Virszi- 
ninkai banko sako kad pinigai 
buvo apsaugoti per insziurenc.

* — Miesto virszininkai (kon- 
sulmonai) iszims ^.ndžiunkszi- 
na priesz Readingo Angline 
kompanija už Ifai kad nori kas
ti stripinsus prie miesto.

Mt. Carmel, Pa. — Naujai in- 
szvenJt'intas kunigas-misijono- 
rius, Antanas Povylas Šaudys, 
kuris likos in kunigus inszven- 
tintas RugpjucZio 10-ta d., Ma- 
rianapolio Kolegijos Koply- 
ezioje, Thompson, Conn., laike 
savo Pirmas Iszkilmingas Szv. 
Miszias, Nedėlios ryta, 10:30 
valanda, Szv. Kryžiaus Bažny- 
ezioje, Mt. Carmel, Pa. Po Mi- 
sziu atsibuvo pietus del jauno 
kunigėlio, parapijos svdtaine- 
je, ant kuriu dalyvavo dauge
lis sveteliu. Linkime ir mes pa
sekmes ganyme dusziu, jau
nam kunigėliui.

Hazleton, Pa. — Szia san
vaite miestas apvaikszczioja 
savo 50 metu Auksini Jubileju 
nuo kada miedtas aplaike savo 
czarteri. Nedelioje atsibuvo 
Iszkilmingos Szv. Miszios, 
High School Stadium, laikytos 
per vyskupą Wm. J. Hafey, isz 
Scrantono. Pamokslą pasakė 
Kun. J. Corrigan, isz Washing
ton, D. C., apie deszimts Ituks- 
taneziu žmonių dalyvavo Mi- 
sziose. Per visa sanvaite bus 
programas visokiu parodu ir 
veiklumai. Keletą szirntu ka
reiviu isz Indiantown Gap (taip
gi dalyvaus parodose.

Indiana, Pa. — Keturi ang- 
lekas'iai kasyklose Kent nr. 2, 
Rochester & Pittsburgh Coal 
Co., likos užgriauti per nupuo
limą akmens. Edvardas Brink, 
23 meiliu, isz Aultman,.likos su
žeistas o jo draugai: Gerald S. 
Swan, 54 motu, isz Aultman, 
Fred Fogle, 30 metu, isz Mine
ral Point ir John Wysocki, 27 
metu, isz Spangler, likos isz- 
gialbeti be sužeidimu.

TRUMPOS ŽINUTES
Phoenix, Ariz. — Mrs. Se- 

rapa Laveria, 118 metu am
žiaus, mirė ana. diena. Ji gimė 
Meksikoj, Lapkriczio 13-ta d., 
1822 mete.

Kearney N. J. — Valdžia 
paėmė po savo ranka sltraika 
kuris czionais tesesli per 16 die
nu ir valdys kompanija kad 
galėtu dirbti.

’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Kandidatai Patvirtinti Per Schuylkill Pavie
to Republikoniszka Organizacija.

OF3 Nominacijos Bus Utarninke, Rugsėjo (Sept.) 9 Dienai

Europine Kare
Vokiecziai

Bombardavo Dvara
Bernas,'Szveicari'ja. — Jur

barko apylinkėse, karas labai 
trumpai tęsęsi, neis miestas 
randasi pasienio' zonoje. Vo
kiecziai bombardavo Jurbarko 
dvara, nes ten Raudonieji su
traukė savo kariuomene.

Paszto instaigoje pasilikę

.. pN? c ■
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ji jam nepasidavė. Paszfeld 
jisai pasiutiszkai ant jos, todėl 
ant rytojaus motere buvo pa
karta ant kiemo. Vokiecziai 
taip bjauriai pasielgineja su 
moterimis, kad net negalima a- 
pie tai raszyti tuju bjaurybių!

~ ••• » .U Panaszei šu gyventojais pasljel- 
gineje ir Italiszki kareiyėi, feu- 
rie pribuvo Vokiecziams ,in pa- 
gialba. Žinios danesza, kad 
Lenkijoj tokiu budu jau nu- 
kankyta keli tukstanezei mote
rių ir merginu ir tai laMi jau-

Gilberton, Pa. — Panedely- 
je pripuolė Szv. Liudviko. Pa
menant szia szvente in vyk o at
pusimi Szv. Liudviko parapijo
je, Maizevillcje. Atpūstas pra
sidėjo Nedėlios vakaru, 7-ta 
vai., su Miszparais ir palaimi
nimu Szv. Sakramenltio. Kun. S. 
VenslauSkas, isz Szv. Juozapo 
parapijos, Mahanojuj, pasakė 
labai gražu pamokslą kuris vi
siems patiko. Panedelio ryta 
buvo laikoma Iszkilmingos Mi- 
s'zios. Parapijos klebonas yra 
kunigas! Andrius Degutis.

Girardville, Pa. —' Petras 
Morris likos sužeistas per nu
puolimą anglies No. 2 Locust 
Coal kasyklose. Likos nuvež
tas in ligonbute anlt gydymo.

St. Clair, Pa. — Kontrakto- 
rius C. Good pranesza kad nau
jas kelias isz Frackvilles in 
Sit. Clair bus atidarytas szia 
sanvaite. Kelias tarp Darkwa
ter ir St, Clair bus pataisytas

Pottsville, Pa. — Elks drau
gu ve, isz Pennsylvąnijos vals
tijos szia sanvaite laiko savo 
seimą, arba konvencija. Dele
gatai isz viso pavieto dalyvau
ja.

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
kilo J. Sykes lumberjarde ant 
North Side padarydama bledes 
ant vieno milijono doleriu.

Chicago, Ill.— L. Fellenz, 47 
metu amžiaus, karo veteranas, 
nuo Nr. 4747 Kenmore uly., 
virto pro stiklines duris ir u'ž- 
simusze. »

Longport, N. J. — Robert E. 
Lamberton, 54 metu amžiaus, 
Philadelphijos majoras, mirė 
Subatos ryta savo vasariniam 
name. Surastas negyvas savo 
miegkambaryje. Lambedtonas 
per koki laika nesijautė svei
kas ir ketino neužilgio padeka- 
voti už dins'ta. Buvo majoru 
Philadelphijos tik per du me
tus. Velionis paliko paezia ir 
penkis vaikus.

Jo vieta ftuom-laikinei užėmė 
Bernardas Samuel, virszinin- 
kas miesto valdininku isz 39-to 
vordo, pakol laikas ateis isz- 
rin'kti nauja majora.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

WILLIAM T. JONES 
Isz Ashland, Pa. 

Kandidatas Ant Schuylkill Pavieto 
Jury Kamisoriaus. 

(Republikonas)

Daugiau® kaip per czverti 
szimtmeczio, William T. Jones 
isz Ashland, Pa. kandidatas ant 
pavieto Jury Kamisoriaus, dir
bo del Readingo kompanijos, 
už jo ilga Ifarnysita likos paskir
tas angliniu inspektorium prie 
Locust Summit, vieno isz di
džiausiu brokeriu ežioje apy
linkėje.

Penkesdeszi.mfs-szeszi metai 
adgal, kada “Bill” Jones turė
jo 15 rndtu, pradėjo dirbti del 
tosios kompanijos. Per dauge
li metu, buvo jisai angliniu in
spektorium del Pottš brokerio, 
o kada Locust Summit brokeris 
likos pastatytas, buvo perkel
tas in ji.

Jonės randasi prie anglinio 
darbo daugiau kaip per 50 me
tu. Daugeli kartu jam buvo 
pasiulinta geresni darbai, bet 
ju neprime ir pasiliko szioje a- 
pylin'koje. “Czionais gimiau, 
czionais pasiliksiu,” iszsitare 
Repub'likonis'zkas kandidatas 
ant: Pavieto Jury Kamisoriaus, 
kada apkalbinėjo anglini padė
jimu czionais su savo draugais.

JUDGE
WILLIAM M. PARKER 

Isz Oil City, Pa.
Kandidatas Ant Pennsylvąnijos 
Supreme Court Sudžiaus, vela 
stengėsi aplaikyti nominacija 

ant to paties dinsto.
(Republikonas)

C. A. Whitehouse, kuris yra 
mulsu Pavieto District Alttor- 
ney, yra vela kandidatu ant to
jo palties dinsto, nes buvo lyg 
sziolei geru prokuratorium, 
stojo už tiesas ir yra teisingu 
žmogum, visados stodamas už 
teisingyšĮta.

JUDGE 
CYRUS M. PALMER 

Isz Pottsville, Pa.
Kandidatas Ant Schuylkill Pavieto 

Sudžiaus, vela stengėsi aplaikyti 
nominacija ant to paties dinsto.

(Republikonas)

Sudžia Cyrus M. Palmer, ku
ris sziadien yra Pirmininku 
Schuylkill Pavieto Sudžiu, ve
la stengėsi aplaikyti nominaci
ja ant Sudžiaus, nes per visa 
laika savo ifarhystos buvo geru 
sudžium ir pildė taji dins'ta 
su garbe.

Nutarta per Schuylkill Pa
vieto Tarybos Komitetą, kad 
jie užtvirtina kandidatūra Su
džiaus William Parker, Su
džiaus Charles Kenworthey, 
Sudžiaus C. M. Palmer, C. A. 
Whitehouse, Daktaro Frank J. 
Walter ir William T. Jones, 
prižada savo suszelpima ir pa
tarimą visiems ukesams ir bal
suotojams Republikoniszko's 
Paill'ijos balsuoti už juos atei- 
naneziuose rinkimuose Utarni- 
ke, (Sept.) 9-ta diena.

^ Nominacijos Utarninke, Sept. 9“®1

KANDIDATAI PATVIRTINTI PER 
SCHUYLKILL PAVIETO 

REPUBLIKONISZKA 
ORGANIZACIJA

BALSUOKITE UŽ
JUDGE OF THE SUPREME COURT

□
William M. Parker..............E

JUDGE OF THE SUPERIOR COURT

Charles E. Kenworthey .... S

1 1 □

JUDGE OF THE 
COURT OF COMMON PLEAS

Cyrus M. Palmer................. Jxl
DISTRICT ATTORNEY

C. A. Whitehouse..................0

SHERIFF

□
□

Frank J. Walter................... 0

□
□
□

JURY COMMISSIONER

□
□
□
□

William T. Jones..................0

DR. FRANK J. WALTER 
Isz Pine Grove, Pa.

Kandidatas Ant Schuylkill Pavieto 
Szerifo. Tinkamas ant to dinsto.

(Republikonas)

Daktaras Frank J. Walter, 
isz Pine Grove, Pa., Republi- 
konis'zkas kandidatas ant Pa
vieto Szerifo, kada lankosi iii 
Pennsyl’vanijos Universilleta, 
buvo vienas isz geriausiu losze- 
ju base-boles ir-mylli visokius 
sportus.

Budamals vaiku losze įsu 'ki
tais bole ant tuszcziu lotu o ka
da užaugo, losze fut-bole su U. 
of P. Ikliubu ir laimėjo daug lo- 
S'zimu su savo kliubu.

Nuo 1905 meto, buvo jisai 
manadžeriu Pine Grove ibas'e-
bolinio kliubo. Iszllavino jau
nus vyrukus anlt geru loszeju ir 
jo kliubas iszlosze daugeli losz- 
imu ir neit per 35 metus turėjo 
tokia pasekme. Ir da. sziadien 
yra vedėju Pine Grove base^ 
'belinio kliubo ir nepaliau- 
je loszti su Ituom paežiu kliubu.

Daktaras Walter stengėsi 
pastatyti jaunuomene ant pir- 
mulLinio laipsnio' sportuose ir 
jeigu bu's nominaVotas ir isz- 
rinktas anlt Pavieto Szerifo, bus 
taipgi geru virszininku.

Raudonos armijos kareiviai 
apszaude atvyksitanezius Vo-, 
kieczius, tuo tarpu visi kiti So
vietu kareiviai pabėgo be jokio 
a'tsiszaudymo.

Daugybe Gyventoju
Dalyvavo Sukilime

Į .

Karaliauczius, Vokietija. — 
Tvirtinama, kad sukilime 
priesz Bolszevikus dalyvavo 
35,600 organizuotu Lietuvos 
gyventoju.

Prie ju prisidėjo apie 90,000 
neorganizuotu kurie padėjo nu
spręsti kovu isždavas.

Aipskaicziuojama, kad kovo
se priesz Bolszevikus dalyvavo 
6,000 Lietuvos kariuomenes 
karininku. Universiteto stu
dentai buvo smarkiausi sukyli- 
mo dalyviai. '

Vokiecziai Bjaurina
Moteres Ir Merginas

Geneva.— Baisei pasielgine
ja žveriszki Vokiecziai ant gy
ventoju Czenstakave ir kitur, 
kur užėmė po savo valdžia. Ka- 
mandierius Vokiszko pulko už
klupo ant tūlos moteres Onos 
Vielcnskienes ir ja geide su- 
tjauryt prie viso pulko bet to-

• ■ ■ * Ą <4

Siūlo Moterims
Taksi-kabu Darbūs

New York, N. Y.— Cornelia 
Taksi-kabu Kompanija: apgar
sino, buk pajeSzko daug mote
rių kurios gali varyti taksiką- 
bus po miestą. . Kompanija 
tviiltina, buk negali gauti už
tektinai darbininku varyti tak- 
si-kabus, isz priežasties, kad 
vyrai užėmė kiltus geresnius 
darbus ir kiti buvo priversti 
stoti in kariuomene.

Kate Su Trimi Galvom
Mayfield, W. Va.— Ant ukes 

Alton Smyser, netoli nuo czior 
nais, kate atvede nepaprasta 
sutvėrimą, tai yra kacziuka su 
trimi galvom. 'Tasai sutvėri
mas, tris 'kates su vienu stuo
briu, gyveno tik tris valandas, 
nes motiną apleido ji nusiduo- 
dama in kur kitur, matylį sar- 
malinosi tokio sutvėrimo. Gy
dytojas paėmė katu'ke ir' inde- 
jo in didele borika alkohoĮiaus 
del parodymo kitiems. , s s

— Nepas'tosi geresniu jeigu 
tavo girs, nei piktesniu, jai ta
ve peiks—kuom esi, tuoni pasi
liksi, tokiu vargszu, kokiu Die
vas tave sutvėrė. ;

PIRKITE JUSU MONEY ORDERIUS f
--------NUO ---------

The Union National Bank |
0F MAHANOY CITY, PA.

JUDGE 
CHARLES E. KENWORTHEY 

Isz Philadelphia, Pa. 
Kandidatas ant Superior Court 

Sudžiaus. 
(Republikonas)

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Suszelpk savo Sklypą szia 
me reikalavime. Pastatyk 
drūta mūra aplink ji, pirkda
mas Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

----- °----- A
Galite suezedyti nuo 10 iki 120 Procentą, pirkdami ♦♦♦ 

Money Orderius nuo mus. Už kiek norite ir ant ko
kios sumos ant vieno czekio. Nereikia iszraszyti ap
likacijos. Ne reikia ilgai laukti. Galite siunsti czeki 
namie ar kur kitur. Gausite kvitą už kožna czeki 

iszraszyta. 
-------- o--------

5

SZTAI KIEK MES IMAME UŽ CZEKI 
PRILYGINANT PRIE PACZTINIO 

MONEY ORDERIO:

Suma

$0.01 iki
2.51 iki
5.01 iki

10.01 iki
20.01 iki
40.01 iki
60.01 iki
80.01 iki

$2.50 
5.00 

10.00 
20.00 
40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1,000.00

Paczto Money Order 
Kasztuoje

Union National
Banka Ima

.06 

.08 

.11 

.13 

.15 

.18 

.20 

.22 

.44 

.66 

.88 
1.10 
1.32 
1.54 
1.76 
1.98 
2.20

• 4 p i į
A

ilS

Tik V 
•°5 X 

.05 |

.io y 
;lo Y 
•io A 

•io ♦♦♦ .10 X 
•io X 
.20 Y 
.30 ♦♦♦

; ' .50

.70

.80
P p/shSO;

1.00

Banka jums iszduos czeki ant kokios sumos pinigu 
pareikalausite, o Paczto Money Orderei tiktai iszduo- 
dami ant sumos iki 100 doleriu. Ant pavyzdžio paim
sime, kad jeigu norite siunsti kam 1,000 doleriu, tai 
pacztas reikalautu, kad siunstumete deszimts Money 
Orderiu po 100 doleriu tai už kožna turėtumėt užmo
kėti po 22 centus bet Banke iszduotu jums viena czeki 
ant pilnos sumos TIKTAI UŽ VIENA DOLERI.

A
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