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Paralyžius Platinasi;
Jau Daug Mire

i WASHINGTON, D. C. — Vaiku Pa- 
ralyžius pradėjo smarkei platintis po visus 
miestus, jau keli szimtai vaiku *ir suaugu
sioji! mirė nuo tos ligos. Keli tukstancziai 
serga ir randasi ligonbutese.

Vaikams uždrausta lankytis in publi- 
kines vietas, kur žmones sueina, kad ne
užsikrėstu taja liga.

47 Rusai Atlėkė Dviem Eroplanais
In Amerika; Atlėks In Washingtona

RUSAI LAIMĖJOANT TRIJLFRUNTU
Vokiecziai Atstumti Nuo Len
ingrado Su Didėlėms Bledems 

Ant 30 Myliu; Odessa 
Naršei Ginasi

Nome, Alaska — In cz jonais 
atlėkė dvejuose dideliuose ero- 
planuose 47 Rusai, isz Rusijos, 
su slaptu reikalu belt apie tai 
nieko nenorėjo įkalbėti tik (pra
kalbęs tada' kada atlėks in

PADIDINS PENSIJA

'Washington, D. C. — Sena
tais apsvarstė apie pensija del 
isCnu žmonių ant 30 doleriu ant 
menesio, kurie jau sulaukė po 
60 metu. Tokiu budu valdžia 
iszduos kas meta apie keturis 
'bilijonus doleriu ant užlaiky
mo senu žmonių.

Pagal tėbyres tiesas tai visi 
'senukai, kurie jau sulaukė 65

Baisi Skerdyne Žmonių Per Szventes;
■ Daeis Lyg Tukstanczio

V Wastiington, D. C. — Pagal 
Apskaitlyma. isz visu daliu Suv. 
Valstijų, tai per tris dienas 
szven'tes darbininkiszko ap- 
v.aikszcziojimo, lyg sziai dienai 
'žuvo nuo visokiu nelaimiu, 
daugiausia, automobiliu atsiti- 
llęiimuose, apie 500 žmonių beit

Dinamitavo Advokato 
Narna

I ? ----------

Scranton, Pa. — Kas .'tiekis 
padėjo kelis szmotus dinamito 
prie namo advokato William 
Gurry, kuris buvo iszvaižiaves 
ant vakacijos. Eksplozija suar
dė dali namo. Palicija rado da 
kfelis szmotus dinamito prie ki
tau daliu namo bet netruko.

i. • s
■įManpma kad tai darbas ko

kio žmogaus kuri advokatas 
a'pkaltino laike teismo. 

< ----------------------------------------------------------------------
į; .

Senukas Suvaikszczio- 
į jo 15 Myliu In 3 

Valandas

t Monticello, Ind. — Jau 54-tu 
kartu 74 metu senukas, Alber
tus AVilliams suvaikszcziojo 15 
myliu laike atsibuvusio susi
rinkimo senu gyventoju czio- 
nais. Jis ėjo geležinkeliu, su- 
vaikszcziodamas 15 myliu in 
laika dvieju valandų ir 55 mi
šiniu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Washingtona ir inteiks prezi
dentui Rooseveltui savo slapta, 
pasiuntinybe. Badai atlėkė pa
imti Amerikoniszku eroplanu 
in Rusija.

DEL SENU ŽMONIŲ

metus, aplaiko po 20 doleriu ir 
mažiau ana užlaikymo bet nuo 
1944 meto visi aplaikys po 30 
doleriu ant menesio. Visi kurie 
jau užbaigė 60 me'tu arba atsi
sakę nuo darlv' Lz orięžasties 
sena'tlves arba pabėgimo ir yra 
Amerikoniszkais ukesais, ap- 
laikines taja pensija. - _

manoma kad daeis lyg tukstan
czio ypatų. Automobiliu' nelai
mėse žuvo apie 400 ypatų, dau
gelis prigėrė maudydamiesi o 
kiti žuvo nuo invairiu atsitiki
mu. Tukstancziai žmonių likos 
sužeisti isz kuriu badai dauge
lis mirs.

Paderevskis Paliko Tik 
41,000 Doleriu

New York. — Ignotas Jonas 
Paderewski, kuris buvo augsz- 
cziausiu Lenkijos ministeriu ir 
žymiausiu pianistu, kuris mirė 
keli menesei adgal, Suv. Vals
tijose, paliko tiktai 41 itlukstan- 
czius doleriu turto del savo se
sers, Antaninos Vilkonskienes, 
kuri pasiliko jo sukcesore pa
likto '.turto. Sesuo nerado jokio 
palikto testamento nes jos bro
lis buvo naszliu. Gal paliko ir 
mažiau, pagal jos apskaitymą.

15 Metu Dvynai Pabė

go Ir Apsipacziavo

Albuquerque, N. Mex. — Ivan 
ir Irvin Rymes, dvynai, 15 me
tu' amžiaus, pabėgo su savo 
mokyklos draugėms, Margarie- 
ta ir Frane, 15 ir 14 metu am
žiaus in artima miesteli ir li
kos suriszti mazgu moterystes. 
Visi, ant rytojaus, sugryžo in 
mokyklas.

Moskva - Rusija garsina 
buk su pagialba daugelio ero
planu ir dideleis tankais atspy- 
re Vokieczius ant 30 myliu nuo 
Leningrado. Rusai suszaude 11 
Vokiszku eroplanu aplinkinė
je Leningrado, suteszkino 
daug dideliu tanku, szimtai 
kareiviu likos užmuszti ir su
žeisti.

Odessa naršei ginasi nuo už- 
puolu. Rumunai su Rusais likos 
atspirtį su didėlėms bledems. 
Paimti keli Vokiszki kareivei 
pripažino buk Vokiszki karei
vei szaudo savo aficierius ku
rie baisei prispaudineja karei
vius.

Ant Baltiko mariu asztuoni 
laivai likos paskandyti per Ru
sus o keli paimti su daugybe ta- 
voro ir kariszku materijolu. 
Pagal apskaityma Angliszko 
ministerio tai Vokiecziai nete
ko 8,020 eroplanu in laika dvie
ju metu. Bet jeigu Amerika 
siuns Anglikams naujus ero- 
planus kaip lyg sziol dare, tai 
Vokiecziai baisei nukentės 
ateityje.

Girdėt kad Japonija pradėjo 
mobilizuot savo visus vyrus 
kurie yra tinkami in kariuome
ne nes didelis pavojus grasina 
Japonijai.

Amerika pradėjo siuntinėti 
in Rusija daug gazolino kas la
bai suerzino Japonija kuri be
veik visai neturi gazolino kuris 
jiems yra labai reikalingas. Da
bar Japoniszki laivai patru
liuoja mares kad suimti tuos 
laivus ir užgriebti gazoliną pa
skirta Rusijai.

Artimoje Uraliaus kalnu Ru
sai sumusze kėlės divizijas Vo- 
kiecziu atimdami apie 20 kai
meliu kurie likos paimti per 
Vokieczius keliolika dienu ad
gal. Tenais buvo smarkus mu- 
sziai kuriuose žuvo daug Vo- 
kiecziu ir daug likos paimta in 
nelaisve.

Niagara Falls, Cnt. — Eks
plozija sunaikino Welland ke- 
mikalu dirbtuve. Vienas dar
bininkas likos užmusztas ir ke
li sužeisti.

Denver, Colo. — Edward 
Taylor, kon'gresmonas, mire 
szirdies liga. Jis buvo kongres- 
monu per 35 metus.

Penkta Dalis Svieto 
Sziadien Randasi

• Kareje

Washington, D. C. — Nation
al Geographic Draugavę ap
garsino buk sziadien penkta 
dalis svieto dalvauja szioje ka
reje, ant svieto. Viso joje daly
vauja daugiau kaip vienas bi
lijonas, 700 milijonu žmonių. 
Tik Suv. Valstijos ir kitos re- 
publikos gyvena sutikime ir 
taikoje.

Anglikai Bombardavo 
Bremen Ir Kitus

Miestus

London — Amerikoje pa
dirbti eroplanai bombardavo 
antru kartu, szia sanvaite, 
miestą Bremen ir kelis kitus 
miestus, kaipo ir pristovas su 
keleis laivais, padarydami di
deles bledes. Anglikai taipgi 
bombardavo pristovas Norve
gijoj kur paskandino kelis lai
vus.

Vokiecziai Supliekti 
Prie Smolensko

Mcskva — Rusai supliekė 
Vckieczius artimoje Smolensko 
— beveik visa divizija. Rusisz- 
ki eroplanai padare daug ble
des vokiecziams prie Odessos 
kaipo ir bombardavo Vokiecziu 
laivus ir sunaikino 83 ginkluo- 
us tankus ir daugiau kaip 50 
tavcriniu troku su ginklais ir 
amunicija.

Vokiecziai Jau Neteko 
Dvieju Milijonu 

Kareiviu

Mcskva — Vokiecziu kova 
priesz visa svietą, kuri jau tę
sęsi tris metus, buvo jiems la
bai bledinga nes nuo tojo laiko 
jau beveik du milijonai karei
viu žuvo ir beveik tiek sužeis
ta. Vokiecziai užklupo ant dvie
ju Rusiszku fruntu bet likos 
atspirtį per Maskolius su didė
lėms bledems.

Eina paskalai buk Vokie
cziai nori taikintis su Rusija 
bet tuju paskalų negalima už
tvirtint.

Galas Vokiecziu Jau 
Artinasi

London — Hitlerio užklupi- 
mas ant Rusijos per paskuti
nius deszimts menesius, kuris 
neteko apie milijoną kareiviu, 
jau prisiartina prie pabaigos 
nes jo kareiviams nubodo toji 
kare o kartais net patys afi- 
cieriai apleidineja glitas ir bė
ga in kitus sklypus. Daugelis 
isz j u jau likos suszaudyti. 
Pats Hitleris serga smegenų li
ga ir ne taip yra tinkamas kaip 
buvo priesz tai. Užėjus žiemai, 
Rusijoj, Vokiecziai negales ap
siginti nuo szalczio ir užpusty
tu keliu nes negales pristatyti 
sunkiu armotu ir dideliu gink
luotu tanku.

Nereikalingi Fabrikai 
Turi Užsidaryt Ir Duot

Pirmybe Kitiems

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas iszdave 
ukaza kad fabrikai, kurie yra 
nereikalingi ir iszdirbineja ta- 
vora be kurio žmones galėtu 
apsieiti, turi duoti pirmybe val- 
diszkiems fabrikams kurie isz
dirbineja reikalingus dalykus 
del apgynimo sklypo. Taipgi, 
kad visi darbininkai, tai yra, 
geri mekanikai, butu priima
mi in darba kad priskubinti 
kariszkus kontraktus.

Panaszu paliepima iszdave 
ir Kanada kuri dirba valdisz- 
kus kontraktus del Anglijos.

ŽINUTES

Freeland, Pa. — Juozas Ja- 
vorski ir Frank Murrin likos 
užmusztais laike darbo Sandy 
Run kasyklosia,-per sugriuvi
mą augliu.

Rainville, W. Va. — Per ap
sivertima didelio kariszko tro- 
ko, trys kareivei likos uižmusz- 
it'i ir keturi sužeisti. Visi gryžo 
isz vakaciju.

Hempstead, N. Y. — Nukri
tęs eroplanas eksplodavojo ir 
degantis gazolinas aplaistė du 
vaikus, kurie artimoje siautė. 
Vaikai sudegę ant smert.

Birmingham, Ala. —■ Dau
giau kaip 8,000 anglekasiu isz- 
ejo ant straikos spirdamiesi 
naujo darbininkiszko kontrak
to.

Skerdyne Kunigu
VOKIECZIAI SUSZAUDE 200 KUNIGU; 

1,000 MIRĖ KALĖJIMUOSE

LONDON, ANGLIJA. — Trys szim- 
tai kunigu likos suszaudyti ir daugiau kaip 
tūkstantis mirė smirdancziuose kalėjimuose, 
nuo kada Vokiecziai užėmė Lenkija. Taip 
apgarsino Lenkiszkas ministeris. Pagal jo 
praneszima, tai apie 3,000 kunigu likos už
daryti kalėjimuose, o apie 1,500 likos pa
talpinti kariszkuose abazuose Dachau, Or 
nienburge ir Osviencinuose, kur turi
daužyti akmenis.

Todėl Vokiecziai garsina kad 
isz priežasties stokos kunigu 
turi uždarinėti bažnyczias. 
Trys bažnyczios likos uždary
tos Lodžiuje. Miszios yra lai
komos tik Nedaliomis, tarp 7 ir 
11 valandos. Pinigu rinkti už
drausta bažnyczicse o kunigai 
turi neszioti tiktai civiliszkas 
drapanas.

Vyskupai Lodžiaus, Jasinski 
ir Romaczak, su penkeis dia
konais likos aresztavoti ir slap
tai iszvežti in abazus nežine 
kur. Visi katalikiszki kunigai

Perlonus Mirė Su $15,900 Kiszeniuose

Philadelphia, Pa. — Tamo- 
szius Major, įpėriorius skutamu 
perluiku, negalėjo užmokėti 
randa isavo įgaspadinei, keturis 
dolerius, dvi sanvaites adgal, 
mirė ana diena (turėdamas ki
szeniuose 1,900 doleriu ir ban

“REVOLIUCIJA PRIESZ DIEVA;” KALTA 
SVIETO ERGELIUI

New York — Del eiga tai, ku
rie suvažiavo an!t seimo Vo
kiszku Katalikiszku draugys- 
cziu, kuriu pirmininku yra ku
nigas Antanas Strauss, isz St. 
Charles, Mo., ju dvasiszkasis 
vadovas, girdėjo jo kalba kaip 
jis kalbėjo apie sziadienini pa

Drapanos Pasiūtos Del Vaiku Isz 
Miltiniu Maiszu

Vichy, Francija — Isz 
200 tukstancziu miltiniu mai
szu kuriuos atvežta isz Ameri- 
ko su miltais del Francuziszku 
gyventoju, molteres siuva del 
savo viaiku drapanas.

Tula virszininke Raudono 
Kryžiaus kalba sekancziai: 
“Kada asz buvau Marsylijoj, 
kada draugavę iszdalinejo mil
tus del vargingu gyventoju vie
na moterė iszsitare kad Ame- 
ri’koniszki maiszai yra padirbti 
isz gero ceikio. Virszininkas

Hayward, Wis. — Kelios u- 
pes iszsiliejo czionais, užlieda
mos kelis 'kaimelius, plentus ir 
geležinkelius. Apie 3,000 žmo
nių: pasiliko be pastogių.

Kroką vos diecezijoj, likos ar
esztavoti ir iszvežti in Vokieti
ja. Keli pralotai randasi tarp 
iszvežtuju. Direktorius Kroku
vos Katalikiszkos Seminarijos, 
profesorius Matuszek ir Kor- 
czak taipgi likos aresztavoti ir 
iszvežti in Vokietija.
Daug vienuoliu merginu ir vy

ru likos aresztavoti ir iszsiuns- 
ti in kariszkus abazus. Visas 
bažnytinis turtas likos konfis
kuotas o kliosztorei permainy
ti ant kariszku kazarmiu.

kus knygute kuri parodo buk 
jis turi susiczedines bankoje 
12,000 doleriu ir kelis szimtus 
pinigu paslėptus visose dalyse 
kambarėlio. Bumaszkos buvo 
prisegtos drapanose.

dėjimą svietiszko nesutikimo 
ir kariu. Sudeda jis visa kal
te, sakydamas kad žmones pa
tys šukele “revoliucija priesz 
Dievą ’’ bet jeigu visi užsilikęs. 
Dievui ir mels Jo atleidimo, tai 
gal vis'kas vela pavirs ant tei
singo kelio.

apreiszke moterei, kad jeigu 
galėtu sunaudoti tuosius mai- 
szus, tthi noringai juos paau
kautu del mdteriu. Anlti to su
tiko ir maiszai likos iszdaliuti 
del moterių’ kuirios tuojaus 
pradėjo isz ju siūti vaikams 
marszkiuius, szlebukes ir kitus 
reikalingus dalykus del vaiku. 
Negana to, po iszkrOtimui 5000 
maiszu iszkresta da 500 svaru 
miltu kurie likos iszdalinti 
tarp vargingiausiu 'žmonių.

Fort Worth, Tex. — G. D 
Driscoll, rūpindamasis apie li
ga savo paczios, Staiga! pami- 
szo ir nuszove ant smert dvi ki
tas moteres ir likos pats nu- 
szautas p ei- policija.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
• Kiek intekmes turi Ameriko- 
niszkos pacziules ant savo vy
ru parodo sekantis afeitikimas 
laike seimo draugavęs Moose, 
kuris atsibuvo ana sanvaite 
mieste Indianapolis1, Indianoje. 
Direktorium tosios drauguves 
yra James Davis, buvusis dar
bo minislteris, kuris kalbėjo 
daugiau kaip puse valandos in 
susirinkusius delegatus ir ku
rio kalba buvo girdėta per rei- 
dio. Sztai, laike kalbos, vaikas 
atnesze jam telegrama. Davis, 
apreiszke delegatams kas ra
dosi telegrame: “Džimai, tu 
kalbi per ilgai, sutrumpink sa- 
yo kalba nes delegatai pradeda 
žiovaut, ir snausti.” Na ir Dži- 
mas, buvusis ministeris Suv. 
[Valstijų iždo, turėjo baigti sa- 
yo kalba ant paliepimo savo 
pacziules o delegatai paplojo 
delnais užganadinti.

Kur randasi kitas sklypas 
ant svieto kuriame pati taip 
žymaus žmogaus palieptu jam 
uždaryti savo burna?

Bukime dėkingi kad sūdąs 
Lewisburge, Tennessee, neturi 
valdžios sudeginimo profeso
riaus Scopes ant laužo, už mo
kinimą buk žmogus paeina nuo 
beždžiones, nes jeigu tai butu

valgo ir yra drūtesnes ne kaip 
Amerikonkos. Isz Visu Szaliu IBANDĖ NUSIŽUDYTI

TRIS KARTUS
Daugumas musu Lietuviu o 

ir kitu tautu žmones turi nedo
ra papratima minėti dovanai 

senovės laikuose (tai ji senei bu- Dievo varda. Tankei duodasi
tu sudeginę ant laužo.

Atsiminkim kad kitados kan
kino žmones už tai jog jie tvir
tino buk žeme yra. apskriti o 
kada pradėjo naudoti viclel- 
cius ir peilius prie valgio tai 
kunigai Francijoj vadino tai 
labai “nemoraliszku.”

Sokrates buvo nutrucintas 
užtai kad platino mokslus; Ga-

girdėt tokius žodžius: “Džisus 
Kraist, bai Džisus arba bai 
God.” Jie iszmoksta tuos žo
džius daugiausia nuo Airisziu 
kurie lankei Dievo varda mi
na voja be reikalo. Kitos tautos, 
ypatingai Protestonai, girdė
dami tokius iszsireiszkimus, la
bai piktinasi.

i Žmogus, kuris nuolatos mi-

Turėjo 40 Daktaru 
Bet Mirė

Ant Galo Pasisekė

I APGYNIMO
: BONDU

¥
Užklausymai Ir *

Atsakymai *

jHl (

In civiliszka suda, Memphis, 
jTenn., atėjo kokia tai Nellie 
Mannley, melsdama sūdo kad 
jai permainytu varda ant Ro- 
įberto, paduodama priežasti jog 
jaueziasi kad ji yra vyru o ne 
mcltere. Jau nuo ilgo laiko ji 
pradėjo jausti permaina savo 
lyties kuri permaine ja nuo 
moteres ant vyro. Nusidavus in 
ligonbute daktarai nemažai nu- 
sisltebejo kada peržiūrinėjo kad 
isztikruju jos lytis persimainė 
o po mažai operacijai galės ji 
apsipaeziuot su motere. Sudas, 
remdamasis ant daktaru nu
sprendimo, permaine jos var
da ant vyrisžko. Mergina nese- 
nei užbaigė politekniszka uni- 
yersiteta ir yra mokyta mote
re.
4 ::—
' Jeigu turite milijoną doleriu 
bumastzkoms tai sudekite jas 
ant krūvos
kad (turėsite stulpą 276 pėdu 
augszczio. O jeigu turėtumėte 
milijoną doleriu sidabriniuose 
doleriuose ir sudetumete juos 
viena’, ant kito, tai pasidarytu 
stulpas pusantros mylios 
augszczio.

Kalbame tai isz savo persi
tikrinimo praeita naktį. Sztai, 
kada dejome paskutini doleri 
ant to milžiniszko stulipo, kad 
sjtaigai pabudino redaktorių 
isz saldaus miego jo pacziule 
kuri uždraudė taip smarkai ne- 
kridkt laike miego. Bai gali, 
gaila buvo pamesti milijoną 
doleriu.

lileo buvo prispirtas atszaukti navoja varda Jėzaus be reika- 
savo paskelbimą kad svietas i lo, parodo kad jis yra rieap- 
sukasi aplinkui saule. Koper-| 
nikas turėjo pabėgti už tai kad 
skelbe jog svietas sukasi ap
linkui. Kolumbas buvo intrenk- 
tas in kalėjimą kad tvirtino 
buk jis gali apiplaukti aplinkui 
svietą. Bruno taipgi likos su
degintas ant laužo už tai kad 
mokino kad svietas sukasi ap
linkui saule. Bacon persėdėjo 
kalėjime 14 metu už isžradima 
akuloriu, parako ir kitu nau
dingu dalyku. Macalyne likos 
sudegintas už tai kad iszrado 
kloroforma ir davinėjo ji mo
tinoms prie gimdymo kūdikiu 
kad palengvint joms sopulius o 
kiek itai sudegino moterių mies
te Salem, Mass., nekaltai, už- 
metinedami joms kad yra ra
ganos.

Visi isžradejai, mokslincziai 
ir kiti buvo persekiojami ir 
kankinami už naujus iszradi- 
mus kokeis sziadien naudoja
mės ir turime isz to didelė ge- 
radejyste, apie kuriuos mes 
sziadien visai nesistebiam. O 
ka tai butu seniau padaria tam 
kuris iszrado radio, teldfona, 
telegrama, automobiliu, ero- 
plana ir 'kitus dalykus. Iszitik- 
ruju butu, juos sudKaske ant 
szmoteliu.

szviestes bet svarbiausia yra 
tai, ka'd jis DieVa negerbia jei
gu nuolatos Jo varda valkioja 
ir pa niekine ja,

Už tai užsidėjo draugystes 
““Vardo Jėzaus” kad nuo to 
susilaikyti ir kitus atpratini.

Tokio, Japonija:— Czionais 
mirė gerai žinomas Japonisz- 
kas gydytojas Matao Nagayo, 
speciali .-tas gydymo vėžio ir 
pirmininkas eiesoriszkos liigon- 
buteri.

Tasai specialistas sirgo ant 
uždegimo plaucziu ir nuolatos 
turėjo prie lovos 40 visokiu 
daktaru u, kurie stengėsi jam 
iszg’ialbeiti gyvasiti,. bot visi ju 
stengimai buvo bevaisingi.

3,000 Aukso Kasyklų 
Darbininkai Su- 

straikavo

Grea't Ben'd, Karis,— Augus
tas Durgan, kuriam nubodo gy
venimas ant szios aszaru pa
kalnes,,kad ji almėto mylima il
su kitu apsivedė, nutarė už
baigai visus savo meilingus ru- 
pesezius. Pirmiausia iszgere 
žiurkių truciznos, bet trucizna 
buvo per silpna. Po tam pyk- 
sztėlejo sau in krutinia isz re
volverio, bet patronas buvo 
tuszezias kokius naudoje per j 
Džiulaju. Ant galo nuėjo namo; 
ir suvalgė puse arbūzo, nuo ko 
užsilt.rucino nuo ptomanijos ir 
mirė ligonbuteje.

KLAUSYMAS:— Asz ncrscziau užtvirtint savo gyveni
mą ir turėti ineiga del pragyvenimo ateityje. Ar asz galiu 
tai padaryti per pirkimą Apgynimo Czedinimo Bondus?

ATSAKYMAS: — Jeigu pirksi Apgynimo Czedinimo 
Bcnda už $37.50 kas menesi, tai in deszimts metu kožnas 
Bondas bus vertas 50 doleri u. ' / \

KLAUSYMAS: — Bet asz daugiau reikalausiu kaip 50 
doleriu ant menesio.

ATSAKYMAS: — Tai gali pirkti daugiau Bondu. Kož- 
na 75 dolerius už kuriuos pirksi Bondu, atneša tau po 100 
doleriu in deszimts metu nuo tos dienos.

Tucm laik, tavo pinigai szelpia valdžia laike pavojaus.

PRANESZIMAS — Kas norėtu pirkti Apgynimo Cze
dinimo Bondus ir Markes, lai nueina in artimiausia paczta 
arba banka, arba tegul raszo tiesiog in Treasurer of the 
United States, Washington, D. C.

o persitikrinsite

Pagal naujas tiesas tai senu
kai, kurie jau sulaukė 60 metu 
amžiaus, apdarkys po 30 dole- 
iu ant menesio, pradedant nuo 
1943 meto. Bet tik tieji aplai- 
kys paszialpa kurie yra szio 
sklypo ukesais. Kiek tai isz mu
su Lietuviu jau turi 60 melu 
bet neturi ukesiszku popieru ir 
nežino varda laivo ant kurio 
atplaukė in Amerika.

Tuom pasirūpina redakto
rius “Saules”’ kuris sujeszko 
varda laivo ant kurio atplau
kei in Amerika. Raszykite pas 
F. W. Boczkauska o jis duos 
jums patarima ir ka reikia da
ryti ant sujeszkojimo laivo var
da.

Ne tik vaikai bet ir motinos 
ir itevai pradėjo valgyt dau
giau saldumynu, aiskrymo ir 
kramtyti guma ne kaip praei
tuose metuose. Pramones de
partamentas savo mediniam ra- 
parte apgarsina buk 1940 me
tais Amerikiecziai sunaudojo 
gurno už 58 milijonus doleriu; 
aisikrymo už 294 milijonus do
leriu; kendžiu už 486,635,000 
doleriu.
A

“Sziadien penkiolikos metu 
mergaite žino daugiau ne kaip 
jos moeziute iszmoko per visa 
savo gyvenimą, ’ ’ — taip kalbė
jo Mrs. Hettie Garfield ant su
sirinkimo Girl Scouts of Ame
rica, del jaunu mergaieziu. — 
Tikra teisybe pasakė toji mo
terėlė.

Isz Amerikos
ISZPUOLE PER 

LANGA

Vaiko Vežimėlis 
gialbego Ja

Isz-

• Manila, Filipinai. '— Trys 
tukistancziai darbininku dir- 
baneziu aukso kasyklcsia Ben- 
guit Goki Mining Co., iszejo 
ant istraikb, kad kompanija at
sisukę jiems Ipriistefyti malku 
ant kurio ir kad nelaikytu tar
nu. Virszininkas tuju auksi
niu kasylkliul yra sudžia Jonas 
Hauserman, isz Chios, valsti
jos, Amerikos.

Motina Negalėjo Da- 
laikyt Sūnaus Pra

sižengimo

Newark, N. J. — Mrs.' Santa 
veliotti, 32 meilu, iszleke per 
langa kaip isz armotos, isZ tre- 
czio augszto ir nupuolė ant vai
ko' vežimėlio be jokio sužeidi
mo, Tik smarkiai susitrenkė.

Daugiausia nusistebėjo jos 
13 metu sūnelis, Juozukas, ku
ris tame laike stovėjo prie ve
žimuko ir ketino insodyti savo 
brciiuka, 14 menesiu amžiaus 
Richarduką, kad ji pavežyti. 
Iszgirdo jis smarku riksmą, isz 
augszito ir tas ji sulaikė ir to
kiu budu iszgiaTbejo savo bro
liuką nuo mirties.

Vyras moteres stovėjo tame 
laike prie lango, nutirpęs isz 
baimes. Kėlės minutes priesz 
tai, susibarė jis su savo prisie- 
gele ir (toji isz piktumo szoko 
per langa. Vežimėlis aplaike tik 
viena sulužusi rateli.

Sukapojo Savo Tris
Vaikus Ir Du Sužeidė

Mete 1940 Su v. Valstijose 
buvo net 1,593,572 szliubu ar
ba po vienuolika ant kožno 
tukstanezio gyventoju.

Daktaras Roy Ravenport, isz 
Yale universiteto, kuris dare 
tyrinėjimus restauracijoj kad 
isztyrineti kuom darbininkai 
maitinasi, daejo prie to, kad isz' 
apsiredymo merginu ir mote
rių, kurios dirba, galima pažin
ti koki maista jos valgo. Daejo 
jis, kad labai tarikei merginos 
tiesiog badauja idant tiktai tu
rėti užtektinai pinigu kad pirk
ti sau puikius parėdus,

Darbininkes merginos veluk

New York — Palicijanltes, 
William Morey, parejas namo, 
rado baisu regini nes ant grin- 

i du gulėjo jo trys vaikai suka- 
| poti kirviu ir jo pati. Vaikai 
buvo 7, 4 ir 3 metu amžiaus. 
Kokia priežastis buvo (tosios 
baisios žudinstos tai vyras ne
galėjo suprasti nes isz palikto 

I moteres laiszkelio įtiktai tiek 
dažinejo lead jo moterei nubo
do tolimesnis gyvenimas ir ji 
nutarė viską užbaigti ant szio 
svieto. Is'zskiriant kirvio likos 
surastas ilgas kruvinas peilis 
su kuriuom motere atėmė sau 

; gyvastį.

Turtas Prilipo Prie 
Jo Czeveryku

Kunigužis Nužudė 
Savo Uoszvia

Nairobi, Koneyri, Afrikas. — 
Kunigužis Rev. Vladimir Vasi
li Vesbi, 70 metu, likos aresz- 
tavotes už nužudinima savo 
uoszves Florencijos Corrigan, 
kuri likos surasta nuszauta 
ant įsmert. Tyrinėjimas paro
de, buk kunigužis (turėjo tan
kius barnias su uoszvia ir savo 
30 metine pAczih, ir taip jam 
nubodo tas nuolatinis klegėji
mas uoszves, kad buvo privers
tas ja nužudyti, kad ja apmal
dyti.

New York — Už tai kad jos 
sūnūs likos nubaustas ant 20 
metu in kalėjimą už pavogimą 
automobiliaus ir kitu dalyku, 
Antanina Gralevicz isz tosios 
sarmatos bandė atimki sau gy
vastį per persipjovima gerkles 
su britva. Kada ‘kaimynai ja 
užtiko 'baloje krauju, motere 
da turėjo kiek pajiegu -kad nu
bėgo ant stogo ir nuszoko že
myn užsimuszdama ant vietos.

Advokatai prasižengėlio isz- 
mc.’.de sūdo kad pavėlintu jam 
atsilankyti ant motinos laido
tuvių kuri atėmė sau gyvastį 
del jo.

RAY D. LEIDICH
Kandidatas Ant Szerifo

Schuylkill Pavieto

Del Moterių Ir Apie 
:: Moteres ::

Smarkus Drebėjimas
Žemes Rumunijoj

Bukarcszt, Rumunija.— Ko- 
nia visoje apylinkėje davėsi 
jaust, smarkus drdbeji.mas že
mes, kuris padare daug bledes 
taipgi daug žmonių žuvo ir 
sužeista ir daug namu sugriau
ta. Da bledes gerai neapskaity
ta bet daeina beveik ant mili
jono doleriu bledes.

13 Užmuszta Eroplano 
Nelaimėje

Marseilles, Francija — Pa- 
sažierinis eroplanas 'kuriame 
radosi trylika paiszažieriu, in- 
puole in Bollmon ežerą ir visi 
pasažierei žuvo. Keli žymus 
žmones buvo tame eroplane.

Uždege Paczia Ir Tris 
Mažus Vaikus

Isz Vyro Persimainė 
Ant Moteres

Dos Angeles, Cat. — Kokis 
tai “Edward” Richards, kuris 
buvo užsiregistravęs in vaiska, 
nusidavė in aukszcziausia sū
dą melsti, kad permainytu jo 
varda ant Barboros Onos Ric
hards, nes ji yra mergina. 

, Priesz užsiregistravimą iri 
vaiska, Richards buvo malio- 
rium namu, bet dabar užsiima 
maliavojimu sau nagucziu ir 
veidelio kaip pritinka kožnai 
moterėlei. Josios levai rede ja 
kaip valka nuo mažens, bet ko
dėl taip darė tai nedažinota. 
Barbora likos paliuosuota nuo 
kariszkos Itarnystos.

Jeigu Ray D. Leidich, isz 
TrcmcUt, Pa., bus nominavotas 
ant szerifo, Rugsėjo - Sept. 9t^r 
diena, bus kaip iszsimuszimas 
isz po pado diktatorių. Jisai 
būdamas pavieto kontroleriu, 
apsaugojo žmonis nuo nereika
lingo iszleidimo pinigu.. Jisai 
tai pasiprieszino pavietui, kad 
iszleisti tukstenezius doleriui 
nereikalingai ant pirkimo bal
savimo maszinu, ant kuriu ma
noma buvo iszleisti apie 30G 
tuksltancziu doleriu. Jisai su- 
czediino 'taksonams 20,000 do
leriu kožna meta ir jeigu ang
lines kompanijos nebūto pri
spirtos mokėti tiek taksu, tai 
sziadien nebotu HrJtlegeriu ir 
szeimynu tėvai nelystu in 'sky
les kasti anglių. Praszo jusu 
baiso.

— Ne kožname laike tinka 
linksmas žodelis. Ne reikia ne 
isz vieno iszjuokinet, jeigu! ne 
nori nevidonu.

—■ Linksmumas moterei 
tiek nekenkė, kiek nuliūdimas. 
Isz 'tokios moteres, kuri nuola
tos turi uosi nuleidus, rodos 
kad ja ka tik nelaime patiko. 
Tokios veidas suvis nepritinka 
ir del kitu smutnina gyveni
mą.

— Jeigu nuotaka prie .szliu- 
bo lyg nenori isztart žodžio 
‘ ‘Klausyt lyg smert, ’ ’ matomą, 
kad ne isz meiles eina už vyro.

— Kožna dora ir guiodota 
motere, privalo szalinitis drau
gavimo su vyrais, ypatingai 
tokiu, ka prie moterių nemoka 
pasielgt ir turi kiauliszka bū
da.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

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

The Union National Bank

Nužudė Savo Jauna
Paczia Ir Pats Save

Blairsville, Pa. —Užpykęs, 
kad jo 16 metu pacziule parei
kalavo nuo jo persiskyrimo po 
dvieju menesiu pagyvenimo, 
Kenneth Sullinger, 25 metu isz 
Smithtown, nuszove ja ant 
slmert, po tam pats sau pasida
rė mirti.

Vyras al.lejas pas dėde nuo
takos, pareikalavo kad ji su- 
gryžtu adgal pas ji ir gyventu 
kaip motere su vyru. Bet jau
na moterėlė atsisakė eiti su 
jucm, nes pasielgdavo su ja ne-

Sao Paulo, Brazilija — Ja- Į mandagei. Tada insiutes vyras 
penezikas, Kuniichi Mori, 32 isztrauike revolveri paleisda- 
metu, aplaistė savo mieganezia Į mas in ja szuvi po Item iszbe- 

. | paczia ir tris mažus vaikus ga- J gias laukan nusiszove.
žolinu po 'tam uždege juos, ne- 
inleisdamas .kaimynu in vidų, 
kurie atbėgo gialbeti juos. Kalifornijoj,

New Westminster, S. C. — 
Kada Harry Steen ėjo pa.si-1 
vaifcszcziot, staigai pajuto kad 

> , , ... , ... kastokisprilipopriejoczeve-nevalgyt o turėti puikius kaili-1 XT . .. „ , . . ryko. Norėjo nukraipsztyt, ma-linus, naujos mados szlGbes, <p‘Ui-1 i i j •nydamas kad tai szmotas gu-L . kius czeverykus. ir szilkines ' kaip mūras.. . . , . , , mo, pasilenkė kad nukrapsztytpancziakas ir skrybėlės o vai-', ...... --------.... , ... j tap dalyku ir paregėjo kad taigo tiktai “sandvicziu” ir agur- , . . . .P . , ° ihumaszkos pinigu, 71 dolerei.
ka su aiskrymu. r>- • .1 PiniD’HiC airurlnTm Yl.alimi.ni Izn/I

Daktras ir jo pagialbininkai . ~. , . ,.... . , . , . sujeszkotu ju l'ocnininka. r . T - - -persitikrino kad svetimtautisz-j .. nikiui. Doros mergoms nepri-,
kos merginos ir moteres geriau skaitykit “SAULE” platinkit . ,sįos .prįe tokiu senu gaidžiu. ka milijonu žmonių.

San Bernardo pavietas, 
yra vienas L_isz I*♦*

Į Pats Mori stovėjo prie duriu didžiausiu pavietu Suvienyto- *♦*

OF MAHANOY CITY, PA. 
--------o--------

Galite suczedyti 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--------

SZTAI KIEK MES IMAME UŽ CZEKI 
PRILYGINANT PRIE PACZTINIO 

MONEY ORDERIO:

Suma Paczto Money Order 
Kasztuoje

Union National 
Banka Ima Tik

$O.O1 iki $2.50 .06 i .05
2.51 iki 5.00 .08 .05
5.01 iki 10.00 .11 ,.10

10.01 iki 20.00 .13 .10
20.01 iki 40.00 .15 .10
40.01 iki 60.00 ' .18 .10
60.01 iki 80.00 .20 .10
80.01 iki 100.00 .22 / .10

200.00 .44 / .20
300.00 .66 .30
400.00 .88 / .40
500.00 1.10 •1 .50
600.00 1.32 f .60
700.00 1.54 < .70
800.00 1.76 r .80
900.00 1.98 • .90

1,000.00 2.20 1.00

£

£

£

X

f

Banka jums iszduos czeki ant kokios sumos pinigii 
pareikalausite, o Paczto Money Crderei 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.

šia Valątij'osia, turėdamas net 
20,175 ke'tuikampines mylės.

— Suv. Valstijose randasi 
reikia būtie per daug drasunu.' net 23,359 krultamuju paveiks- 

| lu teatrai ir teatralei in kuriuos 
lankosi daugiau kaip vienuoli-

Pacziuotam vyrui ir ne-

Pinigus atidavė palicijai kad . ....
sujeszkotu ju l'ocnininka. 'Pri(‘ O1U merginu varpo jau-

i



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Trys Seserys Ir Ju Brolis
. liaus likos pristatyta pas jau
nikaiti, kuris -tuojau perkirto ja 
su 'kardu ir iszsiritio kiauszinis j 
Jaunikaitis nespėjo ji paimt 
nes tuojaus insirito in mares

Senovės laike gyveno vienas 
turtingas ūkininkas kuris tu
rėjo tris įdukteres ir viena su- 
nu.

Ne ilgai 'trukus abudu tėvai 
numirė. Priesz savo smerti pri
sakė tėvai tam sunui jog kaip 
.tik ateis pirmutinis jaunikis 
tai kad iszleiktu pirmutine se
serį o paskui antra ir treczia..

Viena karta u'žejo baisus de
besys ir tuo kailiu trenkė per
kūnas an’t atszlaimo ir nusilei
do varnas 'kuris pavirto in pa
togu jaunikaiti ir tare in ita su- 
nu:

— Ar leisi už mane savo se
serį ?

Tas sūnūs pildydamas tėvu 
prisakymu prižadėjo jam savo 
seseri. Tuojaus atsibuvo ves
tuves ir po vestuvių iszkilo tos 
jaunikaitis su savo paezia in 
vi'rszu ir nežino kur dingo.

Tokiu badu iszleido antra ir 
treczia. seserį kaip ir pirmuti
ne.

Po iszleidimui visu trijų se
serų nubodo jam vienam gy
venk todėl pardavė visa ūkia ir 
iszkeliavo jeszkoti savo seserų.

Ėjo jis per kėlės dienas bet 
viskas buvo ant tuszczio, nie
kur neranda ne vienos sesers. 
Viena diena inejo jis in girria 
ir eidamas keliu užėjo tris vy
rus muszantes tarp saves kurie 
tare in ji:

— Žmogeli, padaryk mums 
prova.

Taip jis paklausė:
— Kokia prova?
Tada tieji trys vela tare in ji:
— Musu tėvas, mirdamas,, 

paliko tris daigtus: staleli, ke
pure ir kanda, Itas stalas, kada 
ant jo atsisėdi, tai kur tik no
ri, tai jis in ten nesza; toji ke
pure, kada ja užsidedi ant gal
vos, niekas nemato, o tas kar
das, kada priesz save mosteli, 
tai viskas griūva o ir per sep
tynis verstus ugni atsigini, tai 
mes dabar nežinom katram 
koks daigias turi tekt.

Tada Itas jaunikaitis tare in 
juos:

— Aisz jums ta prova pada- 
ryezia, tik ar jus sutiksit ant 
to?

Tada visi trys altisake:
— Tiksim!
Tada tąs jaunikaitis vela ta

re:
— Asz parisiu nuo kalno ak

meni tai katras pirmiausia bėg
site paskui Ita akmeni, tai tas 
gausite staleli, katras da pas
kiau, tai tam kepure o katras 
paskiausia, itai tas gaus karda.

Taip pasakęs, parito nuo kal
no akmeni, tieji tuojaus leidosi 
paskui ta akmeni o jaunikaitis 
užsidėjo kepure, atsisėdo ant 
stalelio, pasiėmė karda ir tarė:

— Neszk mane pas mano 
jauniausia seseri.

Kaip tik taip isztare, tuojaus 
buvo atnesztas ant sesers dva
ro. Tas visas dvaras buvo va
rinis o anlt vartų buvo prira
kinti du levai kad niekas nein- 
eitu in dvara. Tada jis inejo in 
pakaju ir rado savo seseri o ku
ri su džiaugsmu pasveikino ji 
ir tarė:

Kas tave, broleli, in ežia at- 
nesze? Asz tiek metu ežia bu- 
nu o da ne jokio žmogaus ne- 
maeziau.

Tada jaunikaitis apsakė 
apie visa savo atsitikima o se
suo vėla tarė:

— Mano broleli, turi tuojaus 
pasikavot nes kada mano vy

ras atlėks, kuris yra visu 
paukszcziu karalių, tai da .ga
li tau smerti padaryt.

Kaip tik spėjo ji pakavot, 
tuojus jos pats atlėkė ir kaip 
tik inejo in pakaju, paszauke:

— Kas ežia smirda žmogie
na.

O pati atsake:
— Sziadien pribuvo mano 

brolis.
— Kur tas mano szvogere- 

lis? — tarė paukszcziu kara
lius.

Tada ji nuėjo, altsivede savo 
broli ir meilei juodu pasisvei
kino. Iszrenge jiems puikia va
kariene ir pavalgia nuėjo gult. 
Ant rytojaus, kada atsikėlė, 
pavalgė pusryczius ir kožnas 
rengėsi in savo kelione o tas 
paukszcziu karalius nukirpo 
nuo saves puku ir davė jauni
kaieziui tardamas:

įmik tuos mano pukus !t.a,i jei
gu kada bus tau kokia beda, 
tik padegyk tuos, pukus o asz 
tau pribusiu ant pagialbos su 
'savo vaisku.

Tada priėmė jaunikaitis tuo
sius pukus, atsisveikino su sa
vo sesere ir su szvageriu, ir 
iszejo isz dvąro. Tuojaus užsi
dėjo ant galvos kepure, atsisė
do ant stalelio ir tarė:

— Neszk mane pas mano vi
durine seseri.

Ir kuojaus buvo' nunesztas 
pas vidurine seseri. Visas dva
ras buvo 'sidabrinis o ant var
tų buvo prirakinti trys levai. 
Kada inejo in pakaju, rado sa
vo seseri kuri taipgi paszauke 
su džiaugsmu in ji:

— Kas tave ežia, broleli, at- 
nesze? Asz jau įtiek metu kaip 
ežia hunu o da’ ne jokio žmo
gaus nemaeziau. Mano vyras 
yra žvėrių karalium..

Ir taip jiems besznekant at
lėkė jos vyras ir meilei pasi
sveikino su savo szvogeriu o ir
tas davė jam savo szėrsties tar
damas:

— Kaip tau bus kokia beda, 
tai tik padegyk mano taja 
szersti o asz tuojaus pribusiu 
pas tave in pagialba, su savo 
vaisku.

— Ant rytojaus atsisveikino 
su savo sesere ir szvogeriu ir 
iszkeliavo. Ir su pagialba sta
lelio pribuvo pas vyriausia se
seri. Jos dvaras buvo auksinis, 
ant vartų buvo prirakinti ketu
ri levai. Inejas in pakaju pasi
sveikino su savo sesere ir szvoj- 
eriu o tas treczias jo szvogeris 
buvo visu žuvu karalium. Ant 
rytojaus, gavės ir nuo to szvo- 
gerio žvynu, atsisveikino ir isz
keliavo.

Kada, iszejo isz dvaro, užsi
movė su kepure, atsisėdo ant 
stalelio ir 'tarė:

— Neszk mane kur niekas ne- 
vaiksęczioja, 'kur niekas ne- 
szneka ir kur pauksztis nenu
lekia.

Kaip tik taip pasakė, tuo
jaus likos nunesztas in labai 
dideli dvara ir kada inejo in 
palociu, pamate labai patogia 
karalaite o kuri tare in ji:

— Puikus jaunikaiti! Kas 
tave in ežia atnesze? Asz jau 
keli szimtai melu kaip ežia o 
da ne jokio gyvo daigto nema
eziau. Mano vyras yra labai di
delis raganius. Kada, jis atlėks 
tai da gali tave sudraskyt, eik 
su manim o asz 'tave paslėpsiu 
nuo jo. Neilgai trukus atlėkė 
tas raganius ir paszauke in ja:

— Kas ežia smirda?!

O karalaite atsake:
—• Kaip tu ėdi žmones, lai, 

tau ir atsiduoda žmogum nes 
ežia nėra nieko.

Po kokiai tai valandai tas 
raganius vela iszleke o karalai
te nuėjo pas jaunikaiti kuris 
tare in ja:

— Puiki karalaite, paklausk 
tu pas ji kur randasi jo smer- 
tis.

Ant rytojaus, kada tas ra
ganius parlėkę, tada karalaite 
tarė:

— Mano mylimas, jau tiek 
metu mudu gyvenam o asz ne
žinau kur tavo smertis randa
si.

Tada tas raganius nusijuokė 
ir lt are:

— O-gi s'zitam aržuole kuris 
po langu stovi.

Taip pasakęs iszleke iii svie
tą o karalaite apsakė apie tai 
jaunikaieziui bet jaunikaitis 
tarė:

— Szitam aržuole ne yra jo 
smertis.

bet sii pagialba žuvu likos 
kiauszinis pristatytos pas jau
nikaiti. Tada jis paėmė ta kiau
szini ir su pagialba stalelio pri
buvo vela in ta pati dvara. kur 
buvo '.toji karalaite. Kada jis 
pribuvo in dvara, tai raganius 
ka tik gyvas buvo. Pamatęs 
ateinanti jaunikaiti tarė:

— Mesk ta kiauszini kuri tu
ri rankoje tai gal man bus kiek 
lengviau nes asz dabar labai 
sergu.

Tada jaunikaitis tarė:
— Nemesiu to kiauszinio kol 

tu nepastipsi!
Tada tas raganius pradėjo 

spjaudyt ant jąunikaiczio ug- 
nia jog jaunikaitis kaip tik ga
lėjo su kardu apsigint. Tada 
jaunikaitis me'te ta kiauszini 
perpykęs in žeme, kuris tuo
jaus susimusze ir žvake užgeso 
o raganius tuojaus pastipo.

Kokis buvo džiaugsmas ka
ralaites tai negalima apraszyt. 
Tuojaus jiedu paėmė szliuba ir 
laimingai gyveno ilga laika.

Tada tas jaunikaitis su ka
ralaite apkaisze ta aržuola su 
visokiom žolėm. Kada tas raga
nius parlėkė namon, pamaites 
aržuola visa apkaiszyta, tarė:

— Tai tu mano smerti myli? 
Na, tai dabar'tai jau pasakysiu 
kur mano smertis, szito jauezio 
rage.

Ir vela iszleke o ji apsakė 
jaunikaieziui bet jis vela tare:

— Czia jo smerties nėra.
Ir ta jauti apkaisze. Kada 

parlėkė tas raganius ir pamate 
jauti apkaiszyta, vela tare in 
ja:

— Tai tik tu mano smerti 
myli, na (tai jau dabar pasaky
siu. Mariu viduryje yra aržuo- 
las, tame aržuole yra geležine 
skryne, toje skryneje lape, to
je lapėje zuikis, tame zuikyje 
antis, toje antyje kiauszinis o 
'tamem kiauszinyje dega -žvaku
te. Tai kas ta žvakute užgesys 
tai mano smertis bus.

Taip pasakius vėla iszleke o 
karalaite apsakė jaunikaieziui, 
tada jis 'tarė:

Tai dabar gali but teisybe.
Tada tas jaunikaitis atsi

sveikino su karalaite, iszejo isz 
dvaro, altsisedo ant stalelio ir 
tarė:

— Neszk mane pas ta aržuo
la kur randasi szito ragauto 
smertis.

Akimirksnyje buvo nunesz- 
ta-s pas ta afžuola. Kaip tik pri
buvo pas !ta aržuola, užsimojo 
su tuom kardu, kuri nuo tu tri
jų žmonių atėmė ir tuojaus ar- 
žuolas pargriuvo ir iszsiverte 
skryne, tada vėla jis mostelėjo 
su kardu o toji skryne 'truko 
pusiau ir iszleke lape kuri pra
dėjo bėgt. Tada jis padegino 
■szersties ir -sztai stojo karalius 
visu žvėrių kuriam jis tarė:

Ko reikalauji, mano szvo- 
.gerelli?

Tada tas jaunikaitis tare in 
ji!

—Norėjau pagaut lape bet ji 
pabėgo.

Tada tas žvėrių karalius pa
liepė kitiems žveriams pagaut 
ja ir tuojau lape likos pristaty
ta jaunikaieziui. Tada jis per
kirto ja su kardu ir iszleke zui
kis. Tas tuojaus pradėjo bėgt 
bet su pagialba žvėrių kara
liaus likos pristatytas pas jau
nikaiti. Tada jis perkirto ta 
zuiki ir iszleke antis kuri tuo
jau pakilo- in virszu bet ir toji,
su pagialba paukszcziu kara-|

Vienam užkaboryje,
Kur ten apie Waterburi, 

Misiuke per galva su buteliu 
gavo,

Ba už daug guzutes ragavo.
Gerai del tokios, 

Naktines valkatos, 
Ko- norėjo, 

Tai ir apturėjo.
Tenais yra ir viena mergina, 
per mamyte neužlaikoma, 
Bambilium lyg vidurnakt 

gūžinėją, 
Nežino kur važinėja.

O kad jus mamužes gala
* gautumėte, 

Jeigu tokiu dukrelių ne- 
suvaldote,

Ne viena vargsze bobele, 
Dirba sunkei per dienele, 

Egzekutainka užlaiko, 
Geriausia valgi pritaiko, 

įSu savo prisiega pasimeta, 
Viena ant kito beda meta, 

Beli; žmones gerai žino, 
Ba abudu gerai pažino.

* * *
Vaukegano moterėles butu 

labai geros, 
Jeigu nesigailėtu lazdo-s, 

Del tuju gyvanaszliu, 
Isz kur ten pribuvusiu.

Viena nesenei Ohajui paliko 
vaikus ir vyra, 

Galite suprast kad boba gera, 
Nesenei du vyrai velneva 

‘ turėjo,
Po 15 doleruku vaitui už

mokėjo.
Kad jiedu skradžei žeme butu 

nueja,
Ne kaip in czion ateja, 

Doros mo'teres iioprivalo su 
jais kalbėti,

Ne joki reikalą turėti, 
Tokiu paleistuviu- randasi kož- 

noje apygardoje,
Ka savo vyrus iszvijo,

Ba sarmata nuo saves nuvijo, 
Savo vyrus už daug ganubija.* * *

Tam Brukline vis kvaraba, 
O kad ir baudžiu gana, 
Nemaczina vis nieko, 

Kantrybes netekau nieko. 
Kelios bobeles pasileido, 

Dorybe dingo kaip ant ledo,
Vyrus už uosiu vedžioja,

Ant žmonių 'kalbu neriboja. 1 
Kokis medis', tokis kylis, ■ 

Tėvas kvailas ir sūnūs kvailas,
Bet jeigu mokina netikus, 

Ir nieksze -dukrele atlikus. 
Ne ilgai mamyte toki bizni 

varysi, 
Ateis pabaiga, matysi, 
Dideli varga vargsi,

Szuni apsikabinus staugsi, 
Kas bus isz jusu dukrelių, 
Stovi anlt! prapulties kelio, 

Dukreles bloiga gyvenimą varo, 
Ne viena dukrele apsiseiliojus,

Karczomoje pasigėrus, 
Suvarginta ir suteriota,

Neturi kaip reikia, protą, 
Prie kožno kimba kad už- 

fundytu,
Kad jai guzutes pirktu, 

i Sarmatos jokios neturi, 
Kaip -kokia -pusgalve iszžiuri,

Po szimts žaibu, 
An't taip vadinamu morgu. 
In Duboju dabar važiuosiu, 

Kelioms merginoms užduosiu, 
Nes maeziau tenais kėlės, 

Kurias nesubytina ne velnes.
------------------ ------------- Z— n

:: Povyluko :: 
Pasakojimas Apie

Stasiuką Kuris 
Mylėjo Pesztis

Mažas Stasiukas labai mėgo 
pe-sztis ir visokiais budais 
skriausti kitus vaikus. Jis juo 
labiau laikėsi savo- negero pa- 
prcczio, kad kas priesz ji ban
dė stengtis. Jis buvo nors ir 
mažas liet labai -stiprus ir nieks 
negalėjo ji inveikti. Viena sy
ki jis (taip skaudžiai lazda už
gavo Andriui Simukui per ko
ja, jog tas, vargszas, tris die
nas negalėjo paeiti.

Už toki negražu pasielgimą 
mes visi vaikai susitarėm atly
ginti Sitasiukui.

Kada viena szventadieni mes ■ 
vėlą susirinkome ant kalno žai
sti, Simuko koja jau buvo pa
sveikus, nutverėme Stasiuku-, 
mes, penki vaikai, parsimetem 
amt žemes ir miklia 'karkline 
rykszte iszlupome jam kaili.

Bet tas nieko nepagialbejo. 
Stasiukas nubėgo apsiasza.ro- 
jas ir dantis grieždamas, in pa
kalne, pagriebė kdleta mažu 
akmenaieziu ir eme svaidyti in 
mus. Vienas It-o'ks akmuo pa
puolė man ih ranka o kitas Dė
džių Petrukui in koja.

Dabar mes labiau jo bijome 
ir maneme, ka czia padarius, 
kad iszgelbejus nuo pikto Sta
siuko.

Ir susitarėme vėl visi vaikai 
niekados nesistalyti priesz ji. 
Jeigu jis kam nors ir užgaus, 
tai turime nutylėti. Taip ir pa
darėme.

Kita karta jis vela skaudžiai 
uždavė Andriui Simukui. Si
mukas nesigynė priesz Stasiu
ką.

— Negražu, Stasiuk, p-esz-tis, 
— tarė Simukas, — juk man ir 
taip jau skauda, kaip ir tau, 
kada kas suduoda.

Stasiukas užsikeisejo jam už 
tuos žodžius, įtardamas “ty
lėk” bet nesudavė Simukui. 
Simukas nutilo.

Stasiukui labai tas nepatiko.
Jis mane jog Simukas steng

sis ji muszįti tada tikrai jau bu
tu pradejas pesztis.

Per Dėdžių bieziakopi Sta

siukas' buvo labai malonus vai
kas:; žaidė juokėsi ir ne vieno 
neslkriaude nei -darbu, nei žo
džiu. Dėdžių Petrukas atsine- 
sze in lauka medaus ir duonos 
ir pasivadino visus vaikus. Ne- 
a'plenke ir Stasiuko o Stasiu
kas labai mėgo medų. Mes -par
sivarėme gyvulius nes ganėme, 
susėdome apt ant-gra'bio ir pra
dėjome skanius pusdienius. 
Valydami insisznekejome apie 
pesztynes.

— Stasiuk, tarė Andriu Si
mukas, — ar tau skauda, kada 
kas tave užgauna?

— Žinoma, skauda, — atsa
ke lyg susigėdęs, Stasiukas.

— Tai kodel-gi tu kitus mū
sai? Juk ir jiems- -skauda, — 
paklausė Simukas.

Stasiukas labai susigėdo, jis 
paraudonavo o jo akyse pasi
rodė aszaros: maty t, jam buvo 
labai nesmagu.

— O kam jus -priesz mane 
statutes, — tare jis, — jus sfa- 
totes, asz staliausi, nenorėda
mas jums -pasiduoti ir praside
da pesztynes. Paskui jus vadi
nate mane pesztuku. O ar asz 
czia peszlukas? Asz toks jau 
piemene-lis kaip ir jus.

-Czia Stasiukas neisztur-ejo ir 
pradėjo tyliai verkti. Dabar 
mums jo labai buvo gaila, mes 
nuraminome- Stasiuką, ir suta
rėme būti tarp saves geru.

Nuo to laiko pasiliovė musu 
pesztynes.

Svarbus Praneszimas 
Skaitytojams “Saules”

Keli metai adgal, visi Ang- 
liszki laikraszcziai buvo pri
versti pakelti prenumerata ant 
laikraszcziu, isz priežasties pa
brangimo visokio materijolo 
ineinanezio in leidimą laikrasz- 
czio, pakėlimo algų darbinin
kams ir t.t.

Leidėjai laikraszczio “Sau
les” stengėsi užlaikyti sena 
preke ant prenumeratos, tris 
dolerius ant meto, bet matyda
mi kad kožna menesi sunkiau 
užlaikyti spaustuve ir leidimą 
laikraszczio, yra priversti pa
kelti prenumerata ant keturiu 
doleriu ant meto, pradedant 
nuo Rugsejo-Sept. 1 d., 1941!

Nuo tos dienos metine pre- 
niųnerata bus 4 dolerei Ameri
koj, o 5 dolerei kitose szalyse 
svieto.

Tikimės kad musu guodotini 
skaitytojai supras del ko esa
me priversti tai daryti nes szia
dien viskas pakilo: pragyveni
mas, visokios taksos ir valdisz- 
ki mokeseziai.

Nemalonu mums praneszti 
apie tai, bet ka daryt, pinigai 
yra reikalingi ant leidimo laik
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimės iszdavineti laik- 
raszti kuogeriausia, kad patik
ti musu mieliems skaitytojams 
ir turime vilti, kad visi sutiks 
su musu praszymu ir pasiliks 
musu skaitytojais ir ant to- 
liaus, szirdingai aeziu!

Liekame su gilia pagarba, 
“Saules” Leidėjai.
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SAVINGS 
^BONDS 
AND STAMPS

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

■20 W. Centra St. Mahanoy City

PRISIUSKITE
TIKTAI 50(t 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 
Sziauc Uafus Dideli Reikalai, 
Sene1 i./ Dienos Kentejimo 
Nantoj, Netobulas 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 Šauto, 
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”
KF’MALDA KNYGE UC2

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 mald-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 Graboriua 

:: Gabiausia. Balsamuotoja. ::

i
 Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos J L 
prekes. HH

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 632-J. _



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

ŽINIOS VIETINES
— iSubatoje, Szv. Juozapo 

bažnyczioje, Kun. P. C. Czesna 
. suriszo mazgu moterystes, pa- 
' na Veronika Kasperiute isz 
i miesto, su p. Juozu Myers, isz 
? Johnstown, Pa. Vestuves at- 
■ sibuvo pas nuotakos motina 
; Margarieta Kasperiene, 507 
. W. Maple uty.

— Ateinanti Panedeli pri
puola 'Užgimimo Szv. P. Mari
jos.

— Darbo Dienos (Labor 
Day) szvente praėjo malszei 
czionaitineje aplinkinėje. Ne
kurtose vietose susidaužė keli 
automobilei bet svarbiu nelai
miu nebuvo.

— Rinkimai Nominacijos 
Skulkino pavieto ant pavieta- 
vu ir miestiszku urėdu atsibus 
Panedeli, Rugsėjo - Sept. 9ta d. 
Szimėt tieji rinkimai arba no
minacijos bus gana svarbus, 
buriuosią 'dalyvaus visos tau
tos, ir privalo rūpintis apie sa
vo naudingumą ir pripažinimą. 
Politikieriai stengsis aplaikyti 
kanuodaugiausia Ltotuviszku 
ir kitu tautu balsus, o po rinki
mu numes mums tik apgrauž
ta kauta, o kitiems duos smeito- 
pa,—kaip visados! Daugelis 
Lietuviu pripazysta atvirai, 
,buk jeigu miesltiszlkuosia rinki- 
muosia eituimem isz vien, turė
dami paszialpa nuo Slavoku, 
Lenku ir Rusu, tai galėtumėm 
iszrinkti visus Lietuvius ant u- 
redu, yra itiai neužginezytas 
faktas, nes prie to reikia vieny
bes! Musu balsai stovi lygybėj 
su kitais pavieto rinkimuose. 
Jeigu butumem gerai susiorga
nizavę, (Ėjai turėtumėm didžiau
sia inteikmia politikoje,—aplai- 
kytumem keliolika svarbiu 
dinstu ir politikiszku ‘dziabu!’

Politikieriai prižada mums 
dangų ir auksinius kalnus 
priesz rinkimus, kožna vadina 
broliu ir frendu, o po rinkimu 
juos visai nepažinsta!...

Vyruczei, kur didybe, ten 
galybe! Stengkimes susivie- 
nyt, neužvydekime iszmintin- 
gesniam, jeigu patys ne esame 
tinkami, o pamatysime jog ge
rai ant t o iszeisime.

Rinkite tuos, kurie jums yra. 
prielankus ir gerai velijanti!

Rinkimai arba Nominacijos 
.Utarninke, Rugsejo-Sept. 9 d.!

— John H. Kindt, kuris 
dirbo pas Hack & Sons, krome, 
per daugeli metu, likos sužeisi- 
tas keli menesėi adgal in koja, 
per ka daugiau negales dirbti. 
Sziadien ponas Kindt yra kan
didatu ant Tax Receiver arba 
rinkėjas taksu mokescztoi musu 
mieste ir meldžia ukesu kad už 
ji balsuotu ateinanezioj no
minacijoj ant Republikonisz- 
ko tikieto, Rugsėjo [Sept.] 9 
diena. Jeigu bus nominavotas 
ir iszrinktas per rinkimus, 
tai tarnaus Visiems teisingai.

Ant TAX RECEIVER Mahanoy City 
Rinkėjas Taksu Mokescziu 

Balsuokite Už

Jno. Howard Kindt
Žinomas Kaipo “Kent” 

(Republikonas)
Praszo Jusu Balso Ir Paramos

in kita.

Dekavoje visiems kurie už jo 
balsuos ta diena.

;— Ponstva Jpnai Karužai, 
ir j u dvi dukreles, Eleonora ir 
Blanche, isz Detroit, Mich., lan
kėsi pas savo-pažystamus ir 
motinėlė, ponia Karužiene, Ta- 
makveje ir pas ponia H. Mille- 
riene, kuri iszvažiavo drauge 
su jais in Detroitą. Ponas Ka- 
ružis taipgi atsilankė in redak
cine “Saules” nes yra szimt- 
procentinis skaitytojas. Reikia 
ir tai primyt, kad ponas Karu- 
žis turi gera užsiėmimą Dear
born, Mich., ir yra gerai žino
mas ir mylimas per tuos kurie 
ji pažysta.

— Juozas, sūnūs pono An
driaus Reklaiczio, 206 W. Cen
tre uly., kuris laiko saliuna, 
yra gerai žinomas musu tau
tietis, apreiszke kad jis yra 
kandidatu ant Skvajerio ant 
Demokratisziko tikieto. Juozas 
yra gimęs Mahanojui, gerai ži
nomas visiems, yra malonaus 
budo ir butu geras skvajeris. 
Todėl duokite jam jusu baisa o 
jeigu bus is'zrink'tu tai jums 
patarnaus visame ir jums pa
lengvins jusu bedas. Balsuoki
te už Juozą Rėklaiti-ant Skva
jerio.

— Ponas Antanas Povilai
tis su paeziu'le, isz Brooklyn, N. 
Y., lankėsi per kėlės dienas pas 
savo pažystamus ir pas ponia 
Naujuniene, isz Shenandorio ir 
prie tos progos neužmirszo at
silankyti in redakcija “Sau
les” kurie yra jos skaitytojai 
nuo daugelio metu. Ponas Po
vilaitis gerbia “Saule” ir sa
ko kad jo tevelei da vis skaito 
“Saule”. Sako jis jog tik per 
“Saule’’ jis iszmoko skaityt ir 
raszyt Lieitluviszkai ir vėlina 
kad visi skaitytu “Saule” nes 
yra tai lengviausias laikrasztis 
skaityti ir suprasti, taipgi tal
pina 'savije daugeli visokiu a- 
kyvu žinių. A. Povilaitis yra 
mekaniszku inžinierium ir turi 
užsiėmimą su Atlantic Coast & 
Fishing Co., New Yorke ir Bos
tone, yra szviesus žmogus, o jo 
pacziule paeina isz Shenandoiaji 
Pa., kur josios motinėlė p. Nau
juniene gyvena. Poni Povilai- 
tiene yra malonaus budo moto
re, žodžiu abudu yra pavyz
dinga Lietuviszika porele. Po
nas Povilaitis iszreiszke savo 
nuomone, kad spaustuve “Sau
les” yra geriausio intaisytia su 
geriausiom maszinoms ir už
tektinai vietos del visu darbi
ninku'. Acziu už atsilankima.

— Tieji žmones kurie per
sikraustė isz vienos vietos in 
kita, gali balsuoti savo vorde 
jeigu padarys aplikacija su 
Sudžiu Rinkimu (Judge of El
ection) kada eis balsuoti. Yra 
tai naujos tiesos kurios duoda 
ukesui privilegijas balsuoti ki
toje vietoje kada iszsikrausto

SHENANDOAH, PA.
— Szv. Juozapo Lietuviu 

Tautiszka Parapija, rengia pa
stoliui ežios vasaros Pikniką, 
kuris invyks Nedelioj, Rugsė
jo [Sept.] 7 d., Lianko Tau'fisz- 
kam Parke, Paterson v i lie, Pa. 
Piknikas prasidės isz ryto. 
Bus valgiu ir gerymu. Bus ir 
muzika. Užpraszom visu szir- 
dingai atsilankyt in ta paskuti
ni Pikniką szio meto ir praleis
ti linksmai dienele szitoj žalioj 
girelėje ant tyro oro. Tikimės 
tamstas pamatyti ir su visais 
linksmai laika praleisti.

Užpraiszo Kun. J. Brazys, 
Klebonas ir Para., Komitetas.

— Ant susirinkimo Ameri
can Legion kuopos likos isz- 
rinkta naujas pirmininkas, 
Lietu vys, Jonas Daminaitis.

— Palicija jeszko kokio tai 
A. W. Green, 35 metu, kuris ba
dai paeina isz Illinojaus ir 
jeszko vyruku kaipo agentu 
paimdamas nuo ju pinigus' me- 
iaginu badu.

Frackville, Pa. — Ana diena 
iszkriiavo in New Yorka ponia 
M. Barnauskiene, atlankyti sa
vo duktere ir žentą A. Fein- 
itiuck ir savo giminaiezius Mo
tiejų ir Jeralda kurie iparvesz 
ponia Barnauskiene namo po 
linksmam pasisvecziavimui 
New Yorke. Linkime jai lai
mingos keliones.

Port Carbon, Pa. f Gerai ži
nomas czionaitinis gyventojas 
ir biznierius Jurgis Barnaus- 
kas, žinomas kaipo “Big Geor
ge,” kuris laike saliuna ant 
'kampo Laing ir Acre ulycziu, 
staigai apsirgo ir likos nuvež
tas in Gero Samaritono ligon- 
buto in Pottsville, Nedėlios ry
ta apie 11 valanda, mirdamas 
12:15 po piet. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika daugeli metu ajigal. Pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero pa
rapijos St. Clair. Paliko kelis 
povaikius, kaipo ir broli ir se
serį Lietuvoj. Laidotuves atsi
buvo Ketverge su apeigomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje, 
9 valanda. Jo pati mirė pra
ėjusi Gegužio menesi. Buvo 
skaitytojam “Saules.” Linki
me musu apgailestavima del li
kusios 'S'zeimynos.

Cumbola, Pa. f Panedelio 
ryta, likos palaidota Mare Pe- 
trukevieziene, naszle, kuri mi
re praeita 'sauvaite, Utarninke, 
Rugpjuczio - Aug. 26 d., namie, 
su apeigomis Sal. Szirdies Jė
zaus bažnyczioje New Phila
delphia. Velione gimė Liefdu- 
voje, ved e du syk; po pirmam 
vyrui vadinosi Buczkuniene. 
Paliko dukteres Ona, Blancze 
ir Katre namie; sunns: Vinca, 
New Philadelphia, Tamosziu 
vaiske ir kita sunu kuris ran
dasi vaiske Filipinuosia; sese
le Katre, Pittsburghe ir broli 
Cumboloje. Daug žmonių da
lyvavo laiddtuvesia, tarp ku
riu radosi ir ponstva J. Karu
žai, su dukterems, isz Detroit, 
Mich. Velione buvo Krikszto 
motina del pono Karužio. Kun. 
A. Karužiszkis isz Pittsburgho 
assistavo baž. apeigomis'.

—■ Pietines Afrikos dei
mantines kasyklos (prasidėjo 
1866 mete, kada tūlas vaikutis 
rado “žibanti akmenuką” — 
deimantą sverenti 2Vi karato, 
kuri pardavė jo tėvas už 3,500 
doleriu. Nuo itos dienos prasi
dėjo fenais deimantu kasyklos.

------------------------------------------------------------------- —------------------------------------- ------ ----------- ---------------------------- --------------------------;------- :------------------- —---------- .......................................... ..

St. Clair, Pa._ Szv Kazim-1 ^*******************************************************+*****************>f-****
iero parapijoj invyks Misi- ★ 
jos, Rugsėjo - Sept. 7 iki 21 die- * 
nai. Pirma sanvaite bus Lietu-, *
visz’kai, antra Angliszkai. Mi
sijas ves Tėvas Geraldas, pas- 
sijonistas. Praszome visu atsi
lankyti ir atveskite kitus, 
ypacz tuos, kurie atsitolino nuo 
tikėjimo arba nuo parapincis 
bažnyczios. Kaipo klebonas, 
nužemintai meldžiu ateiti ir at-i 
veskite savo pažins'tamus ir lai 
Dievo malone pasidaugina.

— Szv. Kazimiero parapi
jos piknikas kuris atsibuvo 
Panedelije buvo pasekmingas 
ant kurio atsilankė daug svete
liu isz visu szaliu.

Kleb. Kun. P. P. Laumakis 
szirdingai dekavoje visiems, 
kurie -atsilanko ir tiems kurie 
pri'gialbejo parengti taji pikni
ką savo pasidarbavimu.

Kun. P. P. Laumakis, Kieb.

Kun. Daktaras Jonas 
Navickas Mirė

A. f A.

Thompson, Conn, t Netikė
tai Utarninke vakare, szirdies 
liga, mirė Kunigas Daktaras 
J onas Navickas gimė 1895 m., 
Sausio 2 d., Virbalyje.

Pradžios mokslus ėjo Virba
lio miesto mokykloje, gimnazi
jos Vilkav'iszkyje, ir mokėsi 
Seinų dvasinėj seminarijoje. 
Atvyko in Amerika 1913 m., ir 
instojo in Bal'timores seminari
ja. Tese savo mokslą toliau 
Waslhingfon Kataliku univer
sitete ir Szveicarijos Fribour- 
go universiteto. Kun. Navic
kas buvo viens isz steigėju Ma- 
rianapolio kolegijos ir per pen
kiolika melu jos direktorius. 
1939 meitais, Tėvai Marijonai 
invertindami didžiulius jo nuo
pelnus Bažnyėziai, vienuoly
nui ir tautai, iszrinko ji Ame
rikos Provincijos Marijonu 
Provincijolu.

Kun. Dr. Jonas Navickas 
buvo ne tik uolus veikėjas, ku
nigas, organizatorius, moksli
ninkas ir pedagogas, bet ir ga
bus raszytojas. Tarp jo litera- 
tiniu darbu yra keturi dramos 
veikalai “Deszimts Metu 
Smuklėje;” “Žydu Karalius f’ 
“Pranaszyste” ir <ADu Vaini
ku.” Po to, daug religiniu 
veikalu, Lietuviu ir Anglu kal
bose, ir daug straipsniu Lieitu- 
viszku KataTrkiszkuo.se laik- 
raszcziuose.

Kun. Dr. Jonas Navickas bu
vo pavyzdingas kunigas. Am
žina atilsi suteik jam Vieszpa- 
tie.

Rado $3,000 Ant Uly- 
czios, Aplaike $200

Dovanu
Miami, Fla. — Mrs. Mare 

Preis, 36 metu, darbininke pa
togumo parlore, eidama in ar
tima restauracija užkąst, rado 
koperta kuriame radosi trys 
naujos tukstantihes bumaszkos 
ant ulyczios kur praeitinejo 
daugelis žmonių bet ne vienas 
nepaėmė nuo žemes koperta su 
pinigais. Motere pranesze apie 
'tai palicijai ir in trumpa laika 
atsiszauke M. Coroalle, inžinie
rius, isz Havanos, kuris .ap
reiszke kad pamėtė pinigus. 
Motere už savo teisingysta ap
laike 200 doleriu ir dabar keti
na atlankyti savo duktere kuri 
gyvena New Yorke.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

t t 'i I V

Mahanoy City Lietuviai 
Pirmam Vorde
Balsuokite Už

Juozą Anceraviczia!!!
Kandidatas Ant Miesto Konsulmano 

Pirmam Vorde — Demokratas 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos.

Dr. Frank Walter Isz 
Pine Grove Ant Szerif o
Daktaras Frank J. Walter, isz 

Pine Grove, SchuylkiUo pavie
to, kuris aplaikys nominacija 
ant Szerifo, gimė Balandžio- 
Apriliaus 3 d., 1879 mete. Abu
du tėvai (pribuvo in Amerika 
priesz prasidejima Namines 
Kares. Jaunas Pranas lankėsi 
in mokyklas Filadelfijoj, geis
damas pasilikti daktaru nors 
buvo sunkus darbas jo (tėvams 
duoti sunui taji mokslą. Ant 
galo 1904 metuose užbaigė sa
vo mokslą ir apsipaeziavo su 
Mare ĮI. Burrows, po tam atsi
kraustė in Pine Grove, kur yra 
daktaru lyg szia'i dienai.

Kada ukesai renka žmogų 
ant svarbaus diristo, tai iszren- 
ka įtinkama, kad galėtu pildyt 
taji dinsta užganadinaneziai ir 

Pl NECROVE

DR. FRANK J. WALTER
Isz Pine Grove, Pa. Kandidatas Ant 
Schuylkill Pavieto Szerifo. Tinkamas 

Ant to dinsto. Balsuokite už Ji.

PRIMARY ELECTION. TUESDAY. SEPT 9™

atsakaneziai. Tokiu žmogum 
yra George M. Thomas, kuris 
iiszeina ant'tojo dinsto Tax Re
ceiver arba Rinkėjas Taksu ir 
pagal kalbas žmonii', tai jisai 
galės pildyt taji d i nsta. Ponas 
Thoma-s yra czionais gimęs, ir 
žinomais konia kožnam žmogui 
mieste. Jisai yra sunum miru
sio policijanto John Thomas.

Yra tai pirma karta, kad ji
sai eitu ant kokio politikiszko 
urėdo ir kaip girdėt tai ketina 
aplaikyti daug balsu.

BALSUOKITE UŽ

GEO. J. KEISER
... Republikonas.. .- 

Isz Mahanoy City, Pa.
ANT TAX RECEIVER 

Rinkėjas Taksu
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

KANDIDATAI PATVIRTINTI PER 
SCHUYLKILL PAVIETO 

REPUBLIKONISZKA 
ORGANIZACIJA

BALSUOKITE UŽ
JUDGE OF THE SUPREME COURT

□
William M. Parker.............0

JUDGE OF THE SUPERIOR COURT

Charles E. Kenworthey .... 0

JUDGE OF THE 
COURT OF COMMON PLEAS 

•i <

Cyrus M. Palmer....... . . . .  i0
-------------:—_i... ■.•jį-  

DISTRICT ATTORNEY
' . ‘... f - -
C. A. Whitehouse......:.. .0

SHERIFF

____________________________________□

_______ - ■____________□
Frank J. Walter......... . . . .. .0

' ■ □

I □
JURY COMMISSIONER

. ■ jy □
□

□

□
William T. Jones....... . . . .  .0
^^Nominacijos Utarninke, Sept. 9^

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
JO*-*-**-******
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