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Vokiecziai Negaus Szitu Anglių

Kada Anglikai apėmė sala Spitzbergen, sunaikino te- 
naitines anglių kasyklas ir viską kas butu naudinga del 
Vokiecziu. Kasyklas suardė su dinamitu ir kitas dirbtu
ves kurios radosi ant tosios salos.

VOKIECZIAI EINAIN LENINGRADĄ
Moskva Dideliam Pavojuje;
Rusija Gales Iszlaikyt Tik 6 

Menesius; Senatorius Sako 
Kad Amerika Iszszauktu

Kare Japonams

Daug Lietuviszku
Kunigu Iszsiunsta 

In Siberija
KITI ISZBEGO IN VOKIETIJA

Kunigams Buvsl Uždrausta Atlankineti
Parapijomis Ir Kalbėti Su Jais

Isz Amerikos
PATI PAGIMDĖ 

DVYNUS

Vyras Nusižudė
K

• A -------------

Batavia, N. Y. — Szimas 
Hoffner, 30 metu, mekanikas, 
kuris sirgo ir radosi be darbo 
koki tai laika, atėmė sau gy- 
vdsti in kėlės valandas po pa- 
regejimui dvynuku, kuriuos 
pagimdė jo pacziule ligonbute- 
je.

Kaimynai surado jo lavona 
kamfbarelyje pripildyta gazu. 
Žmogelis buvo labai susirūpi
nės neturėdamas darbo o da 
nelabas garnys atnesze dau
giau bėdos, ypatoje dvynuku. 
Pati apie vyro mirti da nežino.

Filadelfijoj Randasi 
1,600 Butlegerei

Philadelphia, Pa. — Palicija 
apskaitė buk czionais randasi 
gal daugiau kaip 1,600 arielkos 
•butlegeriu kurie pardavinėja 
“sztofa” netinkama ne szuniui 

- gerti o bet žmones perka ji ne
norėdami mokėti valdžiai tak
su. už gera arielka. Penktas 
procentas tojo “sztopo” yra 
netinkamas gerti o bet žmones 
ji perka ir naudoja.

Neregys Gyveno Su 
Numirėliais Per 60

Valandų
A Zellers, 111. — Kokis tai 
. neregys žmogus pergyveno na

me Petro Denver, 40 metu ir jo 
paezios, 30 metu, kurie mirė 
nuo pervirszinio gerymo.

Neregūs nieko nežinojo apie 
ju mirti ir perbuvo tam pa
ežiam name per 60 valandų pa
kol jam palicija neapreiszke 
kas atsitiko. Name surasta di
deli neparedka o ant grindų 
gulėjo daugelis tuszcziu bonku 
nuo arielkos ir alaus.

Detroit, Mich. — Briggs kom
panija aplaike kontrakta nuo 
valdžios ant 23 milijonu dole-

* riu vertes padirbimo eroplanu 
daliu. "

SAPNAS ISZSIPIIDE 

Sapnavo Apie Žiedą 

Kurio Nebuvo Ma- 
czius; Gavo Ji Po Mir- 

ežiai Savo Drauges
Warsaw, Mo. — Ana diena 

pabudo isz miego Mrs. Agnes 
Wriston su ta ja nuomone buk 
.aplaike puiku auksini žiedą su 
dideliu deimantu viduryje ir 
dviems mažesneis szale jo. Kož- 
nai moterei tokis - sapnas yra 
malonus. O kada ji užmigo ant
ru kartu, vela sapnavo apie ta- 
ji žiedą. Kada atėjo pas ja tar
naite, apsakė apie savo du sap
nus, apsakydama apie žiedą 
taip, kaip ji sapne mate, idant 
galėtu užtvirtint savo nepap
rasta sapna jeigu kada jis isz- 
sipildintu.

Ant rytojaus po tam sapnui, 
gromatneszis atėjo o moteres 
akyvumas buvo didelis kada 
jai padavė maža pakeli. Pra- 
sze tarnaites kad pakeli isz- 
riszti ir kaip mergina nusiste
bėjo szaukdama:

“Misis, juk tai tas pats žie
das apie kuri man taip aiszkei 
kalbėjai.”

Vėliaus dažinojo buk jos ge
rai pažinstama drauge mirda
ma prasze vyro idant nusiuns- 
tu žiedą kuri nebuvo niekad 
maezius ant jos pirszto ir neži
nojo idant drauge kada turėjo 
toki žiedą, kaip jai davėsi ma
tyt sapne.

Dvynukes - Viena Bal
ta o Kita Juoda

Camden, S. C. — Pavieto li- 
gonbuteje, guli szale viena ki
tos, dvi naujai gimusios sesu
tes, kuriu tėvai yra balti žmo
nes —viena isz ju yra balta o 
kita juoda kaip smala. Dakta
rai tuomi yra labai nusistebėja 
ir tvirtina kad gal buvo ju szei- 
mynoje, keli szimtai metu ad
gal, poru, susivienija juodi su 
baltais ir. vela gamtoje kartais 
atsinaujina sumaiszytas krau
jas.

Detroit, Mich. — Miesto sim- 
poniszka orkestrą šukele strai- 
ka spirdamiesi daugiau dienu 
darbo ir geresnes užmokesties.

Helsinki, Finlandija — Ru- 
siszki nelaisvei czionais pripa- 
žysta kad Vokiecziai jau yra 
apsiaubė Leningradą ir už ke
liu dienu ineis in miestą nes jau 
turi užėmė artimas pristovas ir 
dokus. Vokiecziai jau randasi 
apie 60 myliu nuo Kremlino. 
Tukstancziai Vokiecziu iresi 
kasdien areziau prie miesto 
ners kelei yra iszkloti Vokie
cziu lavonais. Rusai szaukia sa
vo gyventojus ant apgynimo 
tėvynės nors turėtu paaukauti 
paskutini lasza kraujo.

Kariszki žinunai kalba buk 
Rusija gales iszlaikyti da ko
kius szeszis menesius priesz 
Vokiszkus užpuolimus nes da 
turi užtektinai amunicijos, ero
planu ir kareiviu.

Badai Rumunai jau inejo in 
Odesa nuo Juoduju mariu. 
Miestas randasi liepsnose, gy
ventojai iszbego palikdami vi
sa savo turtą. Daug žmonių už- 
muszta ir sužeista.

Japoniszki ministerei atsisa
kė nuo dinsto, nesutikdami ant 
tebyrio paredko Japonijoj ir 
spyrėsi kad valdžia iszszauktu 
kare priesz Amerika ir užbaig
ti. nesupratimus su Amerika 
ant visados.

Washington — Senatorius 
Pepper sako kad Amerika turi 
iszduoti kare Japonijai nes 
Japonija gelbsti visokeis bu
dais Vokietija idant kovoti 
priesz Rusija, kas yra dideliu 
pavojum del Amerikos ir kuo 
greieziau iszszauks kare, tuo 
bus geriau del viso svieto ir ka
re užsibaigtu greieziau. Sena
torius taipgi sako kad Ameri
ka turi kuogreieziausia ap
ginkluoti visus tavorinius lai
vus kurie gabena tavora del sa
vo prieteliu.

Reidio pranesza savo pasku
tinėse žiniose buk Serbai, skait- 
liuje 80,000 žmonių, po vado- 
vysta buvusiu aficieriu, sukilo 
priesz Vokieczius. Serbai degi
na kaimus ir užpuolineja ant 
Vokiecziu kur tik galima, nai
kina plentus, tiltus ir geležin
kelius.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

EUROPA SZIADIEN 
KENCZIA

Ant Stokos Maisto Ir 
Apredalo

London — Sziadien Italija, 
Francija, Belgija, Lenkija, Ho- 
landija, Bulgarija, Rumunija 
ir Szvedija labai kenezia ant 
stokos maisto ir apredalo. Apie 
350 milijonai žmonių szia žie
ma nukentės nemažai, neturė
dami užtektinai maisto. Rusija 
turės užtektinai maisto ant isz- 
maitinimo savo gyventoju ir 
kariuomenes. Anglija taipgi 
turės užtektinai maisto nes 
Amerikas pristatys jo užtekti
nai del Angliszku gyventoju. 
Vokiecziai turės užtektinai bul
vių nes tai bus j u vienatinis 
maistas per žiema.

Rusai Neteko 6
Milijonu Kareiviu

Berlinas — Vokiszkas karisz- 
kas sztabas apgarsino ana die
na buk Rusai neteko szesziu 
milijonu kareiviu, tai yra, už- 
musztu, sužeistu arba paimtu 
in nelaisve nuo kada kare su 
Rusija prasidėjo. Vokiecziai 
apskaitė buk nuo 22 Juniaus 
paėmė daugiau kaip tris mili
jonus Rusiszku kareiviu, dau
giau ne kaip paskutinėje karė
je. Viso Vokiecziai paėmė 300 
Sovietiniu divizijų.

ŽINUTES

Los Angeles, Cal. — Didelis 
kariszkas eroplanas, isz nežino
mos priežasties, eksplodavojo, 
užmuszdamas kelis lekiotojus..

Sitka, Alaska — Dideliam 
magazine parako kilo baisi 
eksploziją kurioje keli žmones 
likos užmuszti ir sužeisti. Viso 
iszleke in padanges 21 tonai di
namito.

Fall River, Mass. — Fire
stone Gurno Fabrike kilo ugnis 
kuri sunaikino szeszis budin- 
kus, 2,000 darbininkai pasiliko 
be ,darbo ir padaryta bledes 
ant 12 milijonu doleriu. Fabri
kas turėjo kariszkus kontrak
tus.

Trumpos Žinutes Isz 

Europines Kares
Washington, D. C. — Len- 

kiszkas ambasadorius pranesze 
kad jau dvi divizijos Lenkisz- 
ku kareiviu yra parengti pri- 
gialbet Rusams kovoti priesz 
Vokieczius.

Oporto, Portugalija — Vo
kiszkas submarinas paskandi
no Angliszka tavorini laiva 
“Petrai” su 94 pasažieriais ir 
78 laivoriais. Manoma kad vi
si pražuvo.

Chagsha, Kinai — Japonai 
nusiuntė in Manczuka 32 divi
zijas kareiviu užklupti ant Si
biro. Tame paeziame laike 
200,000 Kiniszku kareiviu li
kos nusiunsta in Chengchow, 
atmuszti taji miestą nuo Japo
nu.

Vichy — Anglikai bombar
davo Boulogna, užmuszdami 18 
ypatų ir sužeidė 87 žmones. 
Tarpe tu buvo daugelis mote
rių ir vaiku.

Batavia, Indija — Du ero- 
planai susidurs ore, užmuszda
mi szeszis lekiotojus ir penkis 
vaikus kada vienas isz eropla
nu sukrito ant grinczeles ku
ria sudaužė ant szmoteliu.

Oslo, Norvegija — Norve- 
giszkas laivas “Caledonia” li
kos paskandytas per torpeda. 
Badai laivas plauke isz Galves
ton, Teksu. Dvylika laivoriu 
žuvo.

Budapeszt, Vengrai — Tele
gramai pranesza buk Cuprijoj, 
Serbijoj, likos suszaudyti 30 
Komunistai ir daug aresztavo- 
ta.

London — Apie 400 Anglisz
ku eroplanu užklupo ant dau
gelio Vokiszku miestu padary
dami dideles bledes Breme ir 
kituose miestuose.

Tokio, Japoniją — Visi laik- 
raszcziai spiresi kad valdžia 
iszszauktu kare priesz Ameri- 
ko už tai kad ji duoda paszial- 
pa Rusijai.

itSV “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

NEW YORY, N. Y. — Kunigas Ka
zimieras Jecyca, kuris ana diena atplaukė
in Amerika ant Iszpaniszko laivo isz Isz- 
panijos per Kuba, ant galo gavosi pasek
mingai in czionais. Laike pasikalbėjimo 
su reportereis, Kunigas Jecyca apleido Lie
tuva du menesius adgal ir lyg tam laikui 
Lietuvoje bažnyczios turėjo laisve ir baž- 
nyczios buvo atidarytos del tikincziu, Kliosz- 
toriai ir Seminarijos buvo uždarytos, bet žeme

Giliukis Valkatos

Albany, N. Y. — Didelis gi
lintis (patiko sena valkata ku
ris nakvojo apleistam tvarte 
užmiestyje, kuris prigulėjo 
prie George Brooks. Valkata 
užtiko tvarte pora senu gumi
niu czebatu isz kuriu viename 
rado 250 doleriu bumaszkose. 
Sėdo tuojaus ant boso ir nu
keliavo in Albany, nusidavė in 
restauracija, pavalgė gerus 
pietus ir nuėjo ant virszaus at
sigulti in minkszta lova ant pa- 
silsio.

SUSIDRASKĖ SAVE DINAMITU

Pati Buvo Liudintoja Tos Baisios 
Mirties Savo Vyro

Wilkes-Barre, iPa. — Isz prie
žasties szeimynisžko nesupra
timo ir nesutikimo, 45 metu an- 
glekasis, Antanas Orzechovski, 
prisiriszo kelis szmotus dina
mito sau prie krutinės ir kada 
motere atėjo in stuba, uždege 
su pagialba elektrikines bate
rijos ir susidraskė save dina
mitu ant szmoteliu.

Motere stovėjo nutirpus kaip 
negyva, negalėdama užbėgti 
tam baisiam užmanymui ir pa
ti likos skaudžiai sužeista per 
eksplozija. Turėjo būti nuvež
ta in miesto ligonbute. Nelaime 
atsitiko tris mylės nuo czionais 
mažoje peczeje Courtdale. Gy
ventojai, iszgirde trenksmą, 
subėgo skaitlyje apie 200 pa
žiūrėti kas atsitiko. Drūtis eks
plozijos isznesze dali sienos pa
darydama skyle apie 12 pėdu 
ploczio, iszkule visus langus ir 
isznesze duris.

Kada motere likos nuvežta 
in ligonbute, ten apsakė palici- 
jai kas atsitiko. Ketino abudu 
persiskirt ir motere mane va
žiuoti in Konetika gyventi su 
savo 19 metu sunum o vyras 
melde jos kad ji neapleistu. Kė

pasiliko po bažnytine valdžia 
bet turėjo mokėti didelius pa- 
dotkus. Daugelis isz 2,000 ku
nigu likos iszsiunsta in Siberi
ja o kiti pabėgo in Vokietija 
nes nebuvo prielankus Bolsze- 
vikams.

Kunigams pavėlinta sakyti 
pamokslus bet nieko nevalia 
kalbėti apie Bolszevikiszka 
valdžia. Visiems kunigams bu
vo rustai uždrausta atlankineti 
savo parapijonus ir kalbėti su 
jais. Kunigas Jecyca apreiszke 
buk jis apėmė dinsta Mariana- 
polio Kolegijoj, Thompson, 
Conn.

lės sanvaites adgal jie turėjo 
nesupratimą apie pasidalini
mą naminiu rakandu ir tas bu
vo priežastim skundo pas skva- 
jeri.

Pora turi da du sūnūs, Al
freda, 9 metu ir Joną, 14 metu. 
Orzechovskis buvo žinomas 
kaipo Oski del lengvesnio isz- 
tarimo. Per daugeli metu dirbo 
augliu kasyklose Notingham, 
po Glen Alden Coal kompanija.

9 Aliejaus Kubilai 
Eksplodavojo

-------------  --f

Lansing, Mich. — Su baisiu 
trenksmu kilo eksplozija Ly
ons Oil Co., magazinuose, kuri 
isznesze in padanges 60,000 ga
lonu aliejaus ir keresino, devy
niuose dideliuose kubiluose ir 
uždege artima lentų krautuve. 
Bledes isznesza ant 60 tukstan- 
cziu doleriu. Priežastis eksplo
zijos da neisztyrineta bet ma
noma kad kas tokis turėjo ku
bilus uždegti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Kas Girdėt
New Yorkas Pasirengęs Apsiginti

Motere galima prilygint prie 
stiklo alaus. Kaip tik iszteka už ( 
vyro, dingsta putos skaistumo,! 
paskui iszseka o ant galo pasi-' 
lieka lyg smert raugalu.

Beveik kožnas žmogus valgo 
obuolius bet ar žino isz ko tasai 
obuolys susideda? Sztai tūlas 
kemikas iszaiszkino isz ko 
obuolys susideda: Albumen 

. (baltumo), cukraus, gurno ma
lic rukszties, galine ruksztis, 
vandens ir fosforo. Tieji visi 
dalykai priduoda žmogui gera 
sveikata ir jaunysta.

STURTAiZpRrvALo —$1.00 Vertes Knygų Už 50c-t-
BŪTI SURASZYTI Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

j 'Pagal insakyma, kuris buvo 
iszsiunstas isz AVashingtono 
Rugp. 18 d., raportai reikalau-'

1 jami visu svetimszaliu turtu'

50c., o aplaikysite knygas per paczta. <
« i

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Kaip rodos tai Amerikoj da 
turime teisingu žmonių, kaip 
parodo sekantis atsitikimas: 
Isz Parkersville, Idaho, kelia
vo kokis tai Edward Sander
son, in Alaska. Mieste Denver, 
Colorado susilaikė idant duoti 

. iszskalbt apatines drapanas. 
In vienus marszkinius buvo in- 
sisiuves deszimts bumaszku po 
szimta doleriu ir užmirszo isz- 
imti jas. In kėlės valandas po 
tain atsiminė apie pinigus ir 
nuvažiavo in skalbiriyczia pra- 
neszti apie savo nelaime, buda- 

. mas tosios nuomones kad pini
gai likos iszskal'bti ir sudras
kyti.

Nemažai žmogelis nusistebė
jo kada atejas in skalbinyczia 
viena isz merginu atidavė jam 
deszimts szimtines bumaszkas 
kurias buvo radus marszki- 
niuose.

Žinoma, už savo teisingysta 
likos gausei apdovanota.

Ana diena miestas New Yorkas turėjo milžiniszka su
sirinkimą prie iždo namo, ant kurio susirinkusieji prislė
gė isztikimysta del savo sklypo ir stoti apgynime skly
po. Tame susirinkime dalyvavo tukstancziai žmonių.

daugeliui stekas mokslo — 
mokslo prasto pradinio. Czio
nais ant tokio mokslo yra pui
ki proga — visoki laikraszcziai 
isz kuriu daug galima pasinau
doti bet kad nerangei žmonelei 
imasi prie skaitymo... Gaila 
to 'brangaus sugaiszyto laiko. 
Gaila ir tuju vaikeliu kurie su 
savo tėveliais retais kada ma
tosi ir girdi nuo tėvelio apie 
senovės laikus — apie Lietuva 
ir tenaitinius paproezius. Juk 
ir tai mokslas o mokslas gyvas 
tai geriausia geografija. Varg- 
szai tieji sūneliai o varginges
nes dukreles! Auga — tiktai namie o nesivalkiotu bambileis 
augus bet ant ko iszauga? Ant 
szmoto meszlo, ant bambilines 
valkatos. O kas do džiaugsmas 
jeigu su kokiu szpicuku-cziuta-

bakiu draugauja ir apsiveda. 
Juk tai Anglike, tai misis Grib, 
Slunk, Deck, Brown, Stink ir 
t.t. Savo pravardės permaine 
nuo Mazilauckas ant Moses, 
nuo Szidlauskas ant Sheet, nuo 
Krazaices ant Kreizes ir t.t. O 
kada pagyvena su svetimtau- 
cziu, nubosta vedusis gyveni
mas, vyras pameta, po tam su- 
gryžta pas tėvus arba skundžia 
ji už nedavimą jai ant užlaiky
mo.

Tas tai žemina Lietuviszkas 
musu mergaites kurios, vietoje 
užsiimti naminiu darbu, sėdėtu

Ka Vokiecziai prižada Ang- 
likams ?

Žinomu yra daigtu kad Hit
leris norėjo prikalbint prie sa
vo plano Anglikus kad stotu 
priesz Rusija bet kada tas jam 
nepasiseke, Vokiecziai pradėjo 
skelbti apie Anglijos ateiti se- 
kancziai:

“Kada tik suplieksime Ang
lija, padarysime su Anglikais 
gala ant visados. Visus vyrus, 
tinkamus prie darbo ir visas

ipo visokes pakampes su pasz- 
lemekais kurie tik tykoja ant 
musu skaiscziu ir patogiu mer- 
gaicziu.

KA MATE IR 
GIRDĖJO MUSU 

REPORTERIS 
“SNAPAS”

“Last vik,” mano tarnaite 
“Mis Blancze,’’ pasakė man, 

i kad daugiau nesimaudys, ba 
per Įauga žiuri visatos. Asz

nesisarmatina “czikinu”. Bet 
ji man tuojaus atsake: “Sziur, 
meibiso,” bet tarp ju randas:

lir gaidys.’’ — “O jes!

sveikas moteres paimsime kai- Blanczei pasakiau, kad nieką • 1.* t t • 1 • * * T»
po nelaisvius o senus ir netin
kamus iszskersime.

“Visi vyrai bus iszrominti. 
Iszrinksime du milijonus svei
ku Angliszku moterių kurios 
bus laikomos abazuose po prie
žiūra sveiku Vokiecziu ir turės 
gimdyti paskirta skaitli vaiku! vanduo yra geriauses ant pri- 
kurie bus iszaukleti Vokietijoj.,

“ Tieji vaikai vėliaus bus gy-1 
ventojais Anglijos nes kada pa-. — ------- , r----------
sirodys kad jie yra gerais Na- ro^c's kada jo mylima 
zeis, gales sugryžti in Anglija' siuke” saldžiai miegojo po szi'l- 
ir apsigyventi ant gero. Liku- blanketu, jis paėmė stiklą 
šieji 'bus iszromyti ir prispirti szalt° vandens, apliedamas jai

• n -i m i • i i • 'i ' Irmo Ayil rirtAiniir, !.nn nJ 5

“Listen tu dis’’ — “Niu 
stail daktarai sako kad szaltas

I kėlimo savo misiukes isz lo
vos. Mano “neiberis”, Ožei- 
kis Skunk, paklausė tosios 

i “mi

1. “Lovyk” savo vyra isz vi
sos savo szirdies. 2—Duok jam 
liuosybia ir tegul laksto kur 
nori ir su kokia “flaperka” 
susitinka. 3—Visados ji vady- 
kie “fainiau'siais” vardais 
kaip: brangiausias, mylimiau
sias, saldžiausias, “onibuncz’’ 
ir t. t. 4—Žilurek ant jo mei
lingai ir saldžiai. 5—Virk kas 
jam patinka ir prie kožno val
gio bueziuok ji. 6—Nesibark 
ant jo ir “negademuok” ji ka
da miega. 7—Kada eini gult, 
pabueziuok ji ant “gudnait,’ 
o naktyje atsikelk, kad ir butu 
szalcziausia ir užklok ji gerai. 
8—Jeigu jo tėvai gyvena Ma- 
hanojuj, ar kur kitur, tai pri- 
kal'byk, kad važiuotu in Detroi
tą aluitomobiiiu szmeruot. 9— 
Bukie del jo geresne ne kaip jo 
motina. 10—Niekados neste- 
nek ir nesirgk kada jis namie 
ir vis tūrekie linksma “feisa.’;

koja. Ant rytojaus jo “misis“ 
apskundė Džeiki, norėdama 
gauti “divorsa“ už barbarisz 
■ka pasielgimą bet Džeikis pa 
sake sudžiui, kad apie tai skai
tė laikraszcziuosia. Slidžia 
pasakė jam, kad jisai yra 
“kreizi” ir bobelei prižadėjo 
duoti “divorsa 
giving Dei. ’ ’ 
sako kad jeigu jo “misis“ j 

paszialpa Anglikams ir prisku-Į mainys siavo “mainda,’’ ir 
gryž pas ji, tai nupirks 
“alarm klaka.

prie darbu. Tokiu bodu in ke
liolika metu nebus visai Ang- 
liku.

Nesistebiam kad Anglikai 
gerai apie tai žino ir kas juos 
laukia jeigu pralaimės szia ka
rė todėl ginasi karsztai ir ne ne- 
mislina apie pasidavima Hitle
riui. O czionais Amerikoj ran
dasi tokiu žmonių kurie sten
giasi visokeis budais užbėgti

bint Hitleriui supliekti Angli- 
kus. O gal ir musu ateitis butu 
ir-gi tokia jeigu Hitleriui pasi
sektu supliekti visa svietą.

’’ ant “Denks-
Dabar Džeikis 

per
su 
jai

Jeigu ispildinsi'te visus tuos 
prisakymus, tai niekados netu
rėsite jokio “triubelio” su sa
vo vyrais. “Dont perget ger- 
lys,” kad antras prisakymas 
yra svarbiausias, kuri turite 
labai užlaikyk

Gal jus “leidis“ pasakysite, 
“o koki prisakymai yra tinka
mi del vyru?“ Vėl, naudokite 
tuos paežius prisakymus ir vy
rai o turėsit “liepi laif’’. Sziur!

“Jura truli,“

Reiporteris “Snapas.“

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 

priklausomu svetimoms valsty- puslapiu, 
bems arba ju piliecziams, ku-1

i rie gyvena sziame kraszte po 1 
tam tikros datos. Savininkai j 
nejudomo turto (property) ir ' 
tie, kurie žino apie turtą sve
timszaliu nuosavybėje, praszo- 
mi padaryti raportą (arba san- 
rasza) ant blank os TFR 300, 
priesz pabaiga Spalio menesio. 
Szios formos gaunamos isz Fe
deral Reserve ir kitu banku. 
Szis insakymas turėjo veikti 
tik ligi Rugsėjo pabaigos, bet 
laikas tapo patenstas. Iszimtis1 
yra padaryta “generally licen- iszo’iszlinš;
sėd’’ nacionalams, tai yra tie, Raganiszka lazdele;, Boba kaip ir vii 
kurie apsigyveno sziame krasz- Į - ■ - 
te nuo Birželio 17d. 1940 m. isz-' sos bobos.
skiriant
Belgija, Holandija ir Luxem-j 
bourgaj kuriu turtai buvo in- gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
szaldyti priesz Birželio 17 d., bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;

Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
1940m. Turtus, kuriu verte yra liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
žemiau $1,000. ir banku idelius Į 
žemiau szios sumos ■;_____
raportuoti.

Invykdymas szio insakymo 1 vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 

sudarys cenzą ne tik visu turtu 
trisdeszimts Europos valsty
bių kartu su Japonija ir Kini
ja, kuriu turtas buvo inszaldy- 
tas priesz Liepos 26 d., 1941 m. 
bet ir turtu priklausomu vals
tybėmis ir ju nacionalams ku
rie nebuvo inszaldyti. In szi 
sanrasza irgi ineina valstybes 
kuriu turtai buvo inszaldyti 
bet vėliau atszaukti būtent 
Meksika, Brazilija ir net Rusi
ja-

Prirengimas szio sanraszo 
labai apsunkins didelias New 
York o banku instaigas nes tai 
užims apie 25,000 darbo valan
dų.

Tikslas szio sanraszo yra in- 
vykdyti didesne kontrole sve
timszaliu turtu negu buvo gali
ma ligi sziol. Pagrindinis in- 
szaldymo tikslas buvo del ap
saugos tu, kurie turėjo invest- 
mentus svetimose szaiyse ir 
kad ju pinigai neprapultu 
aszies armijoms inejus.

Kadangi tarptautiszka krize 
lieczia Jung. Valstijas, musu 
tautintis interesas kontroliuoti 
sziuos turtus pasidarė būtinas 
ir Birželio 14 d., 1941 m., prezi
dentas davė insakyma inszal
dyti svetimszaliu turtus (fo
reign holdings), tarp ju ir Vo
kietija ir Italija. Szis valdžios 
insakymas yra duotas todėl jog 
Jung. Valstijos finansinei isz- 
teklei (financial facilities) ne
būtu panaudoti kenksmingu 
budu priesz valstybine apsau
ga ir kitus Amerikos interesus 
ir, kad neprileisti prie likvida
cijos Jung. Valstijose turtu ku
rie buvo užkariauti neteisėtu 
budu ir kad sumažinus priesz- 
valstybini veikimą Jung. Vals
tijose.

Nors siuntimas pinigu in už
sieni yra sumažintas, Jung. 
Valstijos leidžia siunsti pagial- 
ba tiems, kuriems ji yra reika
linga. Sziuomi laiku banku per- j 
siuntimai nepamažejo nors 
siuneziama suma yra apribuo- 
ta. Tiktai $100. per menesi ga-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25<

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu........... 35c

I No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma-

; Apie boba ka negalėjo

404 
50' 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

I savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
i Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
' zzz bcbcc. Teip-gi juokai, Rodos, 

Norvegija, DallijaJtrumpi pasakaitymai ir t. t.- 52
° ” | puslapiu............................................... 15c i

| No. 112 Trys apisakos apie pini-

No. 113 Penkios istorijos apie 
nereikia ®ur^e *r Burikas; Kareivis ir vel- 

,nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada- r\ •»-» 4- r? w» «• <11 J nvhn

i jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c
I No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 

Įmas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
I szo paskutinis skatikas; Juokai.
Preke ................................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ........................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu.....................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c.

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoms. 76 puslapiu................ 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
nama? žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu.......................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu.......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus.................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi

Idvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Į 61 puslapiu.......................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

........................ 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu......................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. .15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis ; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu .................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu..............................................15e

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................... 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 40 
puslapiu ................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-

Amerikos piliecziams galima 
siunsti $400. daugiausia per 
menesi ir kitas $1,000 keliones 
iszlaidoms kuomet pilietis tu
ri būti repatrijuotas.

Parupinimai reikalauja spe- 
cialiaus leidimo kada pinigai 
priklauso tam kuriam siunezia- 
mi. Prisiektame dokumente 
reikalinga iszaiszkinti, kad tie 
pinigai nekontroliuojami tu, 
kuriu turtai inszaldyti, tai yra, 
tu, kurie nepriklauso prie “ge
nerally licensed’’ kategorijoj.

Yra kelios valstybes su ku
riomis New York o bankai ne
gali in vykdyti jokiu transakci
jų. Tarp ju yra Norvegija, Ho
landija, Belgija, Latvija, Esti
ja, Lietuva ir Rumanija.

Perlaidos Lenkijai, Bohemi
jai, Graikijai ir Albanijai in- 

1 vykdomos per Berlyną. Tiesio- 
I ginis susisiekimas galimas su 
Danija, Franci ja, Bulgarija,

Czionais Amerikoj darbai 
pradėjo pasigerinet laike Eu
ropines kares kožnas gali iszsi- 
•maityt sziaip taip, daugelis tu
ri §aye namelius ir turteli bet

“Lcidys”, va, ežia geros 
dos, jeigu turite “triubeliuis’- 
siu savo vyrais ir norite gauti 
“divoTsa,” tai pasinaudokite 
i’sz mano “speszel” rodu, ku
rias jums czion duodu už dy
ka;

ro-
Fę^pEFENSE

f
 BUY
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j AND STAMPS

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie 
mo

Apgyni-
Czedinimo

Įima siunsti svetimos valsty- Japonija, Szvedija ir Szveica- 
bes piliecziui. Ta paczia suma 
galima siunsti kiekvienam szei- 
mos nariui. Su kiekvienu per- link specialiu leidimu dides- 
siuntimu reikalinga paduoti nems sumoms ir vartojimas 
pasiraszyta pareiszkima, kuris, inszaldytu Lankose pinigu nor-* 
liudija kad tie pinigai būtinai maliams asmeniniams reika- 
reikalingi pragyvenimui. ,lams per varžingas. “ BlanketA

rija.
Valdžios nusistatymas kas-

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

jos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu............. ...25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ........................ ....10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. ?5c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra.. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..........................15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakėrczio. 121 
puslapiu ........................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ........................................... 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimc knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaim’ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu’ 

Keletą Juoku ir Paveikslo.
..............................................15c

. pasisKauymui Knygute, it 

. j No. 161 Keturios istorij

Paszku; Atsitikimas senam

licenses’’ yra iszduoti, kurie 
duoda nacionalams teise užsi
imti bizniu ir visokiams teisin- 
gams pabėgėliu reikalams.

Daug nesusipratimu atsiran
da del inszaldytu pinigu nes 
kartais pabėgėliams atrodo jog 
tai neteisėtai daroma. Bet, yra 
aiszku kad žmogaus pabėgimas 
isz okupuotu krasztu, neprasza- 
lins galimybes spaudimo pada
ryta per kontrole giminiu, ku
rie pasiliko. Taigi visi praszy- 
mai turi būti atsargiai peržiū
rėti.

rtai;
Preke

Adresas:
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Penna

Kelios Europos valstybes 
griebėsi reprizams ir inszalde 
tenai gyvenaneziu Amerikos 
piliecziu idelius. Tad kuomet 
suprantame, jog tik isz Ame
rikos pinigai siuneziami gimi-> 
nems užsieni ‘bet isz ten jokiu 
pinigu negaunama szioje sza- 
lyje tokis nesmagumas musu 
Amerikiecziams kitose szaiyse 
neturi jokio pamato.
—Common Council for Amer. Unity

-jjBra.. , Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

\ K ir Markes.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
-----------------------Viesz. Jėzaus ir 

.. .IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz,

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Jopa? ir ?Ąare
Jauna Profesorka

Kariavo su savim labai 
daug — oi, kariavo! Viską vi
saip svarstydamas, viena karta 
uždavė sau toki klausymą:

— Keno ežia pusėj tiesa? 
Kur yra teisybe ?

Ir pradėjo mislyti apie Ma
res iszvedžiojimus. Atsiminė 
kiekviena jos isztarta žodi, 
svarstė ir durnojo...

Žinojo taippat, kaip ji, savo 
tautos istorija, žinojo savo tau
tos praeiti ir viską apmislijas 
tarė pats sau karsztai:

— Jos visa teisybe! Jos tie-

t

kvailumą, kad jis davė sau 
taip galva apsukti.

— Ir turėjo jie tiesa taip da
rydami — suszvapejo — nes 
ka-gi mes gero pelnijome su 
tuo atsiskyrimu? \

Juk isz tos bažnyczios, nors 
ji ant Lenko užraszyta, ir taip 
nieko neturime — bet dar prie
szingai dauguma praleido ten 
savo kruvinai uždirbtus centus 
panasziai kaip dabar ir mano 
tėvas. O pas žmones kas? Tik 
iszjuokimas ir amžina geda! 
Juk asz pats viena karta būda
mas ant pasilinksminimo, gedi-

tik tuokart kada žmones turėjo' 
I artintis prie Komunijos. Neju- 
1 ežiomis atsiduso kad ji negali 
dalyvauti tame dvasiszkame 
pokylyje. Beveik su pavydumu 
žiūrėjosi in tuos visus kurie tas( 
malones dastojo.

! Urnai pasižiurėjo placziau 
ir savo locnom akimi nenorėjo1 
tikėti!

— Ar tai galimas daigtas?! 
Ar tas gali būti tiesa? — pa-' 
mislijo sau.

Bet sunku buvo akims už-' 
ginti regėjimą. Tarp kitu žmo
nių ten buvo ir Jonas! Ženge Ar nori būti džentelmonu ?

Kaip Jurgis Iszrode
[Atsitikimas Shenandoah, Pa.]

Jurgis, kuris nesenei apsi- 
paeziavo nuėjo ana vakara in 
miestą inmesti laiszka in pacz- 
tine dėžutė, o kad toje vietoje 
nesirado tampos, per tai su 
vargu atitiko skrynute. Neto
li sutiko kaip jam isZrode savo 
paeziule, kuri sugrižinejo nuo 
krutamuju paveikslui, o praei
damas pro ja, suszn'abzdejo:

— Tuojaus su tavim busiu 
duszele.

— Mariute, o kur musu jau
nyste?!

Ji-gi, stovėdama jau ant 
silenksczio, atsisuko ir tarė dre- 
bancziu balsu:

— Malonesnis man duszios 
iszganymas nei jaunyste, nei 
musu meile! Daugiau reiszkia 
amžina laime negu trumpas že- ( 
miszkas džiaugsmas. Palik sau 
sveikas ant amžių!..

Po tu žodžiu iszejo o Jonas 
tik iszgirdo duriu trenksmą.

“Iszejo” — “užsidarė” — 
pasakė pats sau vienas ir pa- 
szlijo kaipo girtas.

Nesmagu pasikalbejima tu-1 
re jo ta vakara Jonas
bet labai mažai ka isz to galėjo 
atsiminti ba vienas jausmas, 
viena mislis užgniaužus turėjo 
visus, kitus rupesczius.

— Asz ja taip mylėjau! — 
mislijo —o ji mane... panie
kino!

Tuo tarpu Jono tėvas baigė 
savo kalba ir užsidegusiai 
szauke:

— Ar mes turime pasiduoti ?
— Niekados! Ar tai viena mer
gina ant svieto? Rasi sau kitu 
desetkus, dar daug patoges
niu!

Jono krūtinėj buszavo baisi 
audra. Pirmiausiai asztrus so
pulis spaude jam szirdi o pas
kui gailestis ir iszsiilgimas isz- 
sitaise jam ant nugaros. Bet 
juo tėvas daugiau karszcziavo- 
si, juo labiau ir daugiau jo jau
smai keitėsi. Leidosi meile ir 
sopulis ir gailestis — o tuo pa
ežiu laiku krūtinėj užvirė pik
tumas ir noras atkerszijimo. 
Pasižiurėjo aszarotom akimi 
ant tėvo ir suszuko:

— Turite teisybe! Ne ji vie
na yra ant svieto! Nepasiduo
sime !

Ir nuėjo gulti. O užkietėji
mas jame buvo toksai didelis, 
kad galėtu dabar ta, pirmiau 
taip labai numylėta, dagauti 
in savo rankas tai butu ja su
draskęs in szmotelius ir butu 
sau jos kaneziomis ir smerezia 
dar pasidžiaugęs...

— Ne ji viena ant svieto! — 
murmėjo — ir atsigulė in lo
va. ..

— Ne ji viena ant svieto! — 
kartojo, tarytum norėdamas 
užvoszti kitas savo mislis, ku
rios kaip kokios kibirksztys 
lakstė jo galvoje.

Užsimėtė užklodalu ir norėjo 
užmigti. — Bet miegas nelindo 
o mislys kaskart vis kitokios 
ant jo gule kaip atkaklios mu
ses ant palieto medaus.

Atsiminė jis sau visa pasi- 
kal'bejima su Mare o po tam tė
vo žodžius kaip ant didesnio 
sau piktumo. Kovojo su savim
— bet kada priesz ryta miegas 
spaude jam blakstienas, dar 
murmėjo per dantis:

— Tėvas turi teisybe! Ne ji 
viena yra ant svieto!

* * *
Praslinko Nedelia laiko nuo 

pasikalbėjimo jo su Mare ir su 
tėvu. Jonas nuolatos murmėjo 
per sukastus dantis:

— Ne ji viena ant svieto!
Nors sudžiūvo ir iszbalo bet 

pasiduoti nenorėjo ir jos vela 
pažinti negeide. O vienok, — 
kada atėjo bemiege naktis, 
mislijo tiktai apie ja ir ja 
priesz save mate kaipo gyva.

sa!
Geradejingas miegas sulip- 

su tėvu ' dino blakstienas ir jam sutrum- 
' pino kanezias.

Ant rytojaus — o buvo tai 
Subata — iszejo Jonas 12 va
landa isz biuro. Sustojo ant 
kertes gatvių Madison ir Clark 
ir lauke atbeganezio tramva
jaus.

Matomai ten kas sugedo nes 
turėjo ilgai laukti — o žmonių 
ant kertes rinkosi vis daugiau.

Jonas taip sau žiūrėjosi in 
kratuviu langus kad staiga nu
sisukęs pamate priesz save už 
kokios poros žingsniu Mare.

Bet jos veidelis buvo toks 
isžbales o ji tokia liūdna kad 
Jonas tai pamatęs užimirszo 
apie viską. Suspaudė jam tas 
szirdi, tai-gi tuojaus prisiarti
no prie jos ir isztare:

— Mariute!
— Jonai! — atsiliepe Mare 

ir pasitraukė szalin.
Bet jis ja paėmė už rankos 

ir nusivedė kelis žingsnius nuo 
žmonių krūvos toliau o po tam 
pradėjo szvapėti:

— Mariute! Apsvarscziau 
kiekviena tavo žodi ir... pri- 
pažystu kad turėjai teisybe! 
Bet... Pamislyk! Mano tėvas 
kitaip mano. Kaipgi ežia jam 
prieszintis? Juk žinai ketvirta 
prisakyma? Ar-gi galiu tęva 
apleisti ?

O Mare ant to:
— Daryk taip kaip tu nori. 

Bet be abejones žinai ir tai kad 
tėvu ir -perdetiniu reikia tik 
tuokart klausyti, kada jie 
mums liepia daryti gerai.

— Tai ka-gi turiu daryti? — 
paklausė Jonas.

Mare nuleido akis žemyn, 
tarytum ka toki svarbu apmis- 
lydama ir tuojaus tarė:

— Jonai, tavo tėvas doras ir 
geras. Jis nesigailėjo skatiko 
tavo mokslui? ka?

— O ne! — suszvapejo Jonas.
— Bet turi pripažinti kad ta

ve ant tiek iszmokino kad tu 
daugiau už ji moki.

— Taip misliju —, pratarė 
Jonas.

— Nėra tai jam skriauda bet 
prieszingai, dar garbe, nes pri
valome visados eiti pirmyn! 
Garbe tėvui kuris suteikia savo

— Geriausia nauda isz ta
vo pinigu gausi pirkdamas .Ap
gynimo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Mrs. George Stewart, 22 
metu, yra gal jauniausia pro
fesorka moterių kolegijoj 
Hardin-Baylor, Belton, Tek- 
suose. Jos vyras taipgi yra 
profesorium.

Juozas—Kaip tave paims 
in vaiska, tai prie kokiu tu 
norėtum būtie?
Vaitiekus—U-gi prie tu, ka 

Nedeliomis eina pasivaiksz- 
cziot su kukarkoms!

vaikui visko daugiau negu 
pats turi!

— Asz taipgi gerbiu savo tę
va ir todėl...

— Duok man pabaigti! — 
pertrauke Mare. — Tavo tėvas 
tau padare ka tik galėjo. O tu? 
Ar-gi del jo nieko tokio negalė
tum padaryti?

— Asz?!
— Taip tu1! — Jis dirbo sun

kiai idant tau suteikti apszvie- 
timia kad tave tarp kitu isz- 
augsztinti! Kad jis nupuolė tai 
ne jo kalte! Bet dabar tavo pri- 
deryste jam atsimokėti, iszga- 
nyti jam duszia! Jis tave isz- 
au'gsztino. Už viską turi jam 
būti dėkingas! Tai-gi tu dabar 
nutrauk jam nuo akiu u'ždan- 
gala o tuokart busi geru sū
num! Atmink, kad nieku yra 
žemes gerybes akyveizdoje 
dangaus amžinu linksmybių!

— Asz? turiu tęva atversti?
— suszuko Jonas.

— Tylėk! — atsiliepe Mare.
— Žmones ant mus žiuri! O 
paskui pridūrė:

— Tai paskutinis musu pasi
kalbėjimas. Priguli prie sek
tos, pasmerktos per bažnyczia, 
tai-gi, pagal .bažnytiniu tiesu 
nevalia man su tavim užsidėti, 
nei turėti bent' kokius santi- 
kius.

Kol Jonas atsipeikėjo, Mare 
užsilipo ant atėjusio tramva
jaus ir nuvažiavo sau viena. O 
jis stovėjo prie liktarnes stul
po ir vede paskui ja akimis o 
po tam pradėjo galvoti apie tai 
ka ji jam buvo dabar pasako
jus.

Jonas Subatomis popieczius 
turėjo liuesus bet jo tėvas dir
bo iki szesztos valandos vaka
ro. Tai-gi jis dabar vienas buvo 
namie ir turėjo proga vienas 
sau viską apdumoti. Susitiki
mas ir trumpas pasikalbėjimas 
su Mare padare ant jo dideli 
inspudi.

Iki sziam laikui, norėdamas 
susidrutinti savo dvasioje, kar
tojo tėvo žodžius:

— Nepasiduosime ! Ne ji vie
na ant svieto!

Priek tam szirdingai mylėjo 
tęva, tai-gi jam nei ant mislies 
neatėjo, kad ji apleidus.

Dabar, kada ja vela pamate, 
kada palytėjo jos ranka, paju
to, kad del jo ji tik viena ant 
svieto.

Kuomet atkaklumas ji aplei
do, tai tarytum jam nuo akiu 
nekaipo koksai uždangalas nu
puolė ir ant visu daigtu žiurėjo 
visai kitoniszkai.

Atsiminė jis gerai jog kada 
jis buvo dar vaikiszcziu, tai jo 
tęva vieni eretiku vadindavo, 
kiti pirsztais badydavo arba 
tiesiog prikaisziodavo jam

jausi prisipažinti kad priklau
sau prie “neprigulmingu” nes 
visi su paniekinimu ant mus 
žiurėjo. O musu koki ten kuni
gai? Juk pats tiek apie juos 
skaieziau, norints toj knygoj, 
kuria parasze kunigas Grutza, 
kad tai apgavikai, žmones nu
puolė doroje ir da arsziau. O 
juk toki daigtai draudžiama 
dr akuoti ir jeigu tas nebutu 
tiesa tai raszytojas butu už tai 
patrauktas sudan. Bet musisz- 
ki'ai sudan nesikreipe bet mums 
tik galvas suko o tuos vela 
bjaurino ir keike. O tos visos 
praktikos su Maskoliais ir Pro
testantais ! Geda! Paniekini
mas! — suriko pagalios balsiai 
ir užsidenge su rankom veidą.

Ilgai taip sėdėjo ir mislijo 
bet po tam pasikėlė, priklaupė 
ant keliu priesz Dievo Motinos 
paveiksią ir atsiliepe pro asz- 
aras:

— O gelbek ir padek man, 
dangaus Karaliene. Padek man 
iszgelbeti ne tiktai savo locna 
duszia bet taipgi mano gero ir 
mielo tėvo duszia!

Kada tėvas sugryžo isz dar
bo atrado Joną dar klūpojanti 
priesz paveiksią.

* * *
Praslinko visa sanvaite nuo 

to laiko. Mare nors nudavė sa
vo stipruma, kentėjo labai nes 
Joną mylėjo visa savo szirdžia. 
Kiek tai naktelių ji neiszmie- 
gojo! Kiek tai aszareliu iszlie- 
jo! Kiek tai melsdavosi! Ir jai 
jau neapejo tiktai viena meile, 
bet drebėjo ant mislies kad ju 
net duszios po smert nesusitiks 
nes Jonas vistiek turi but pa
smerktas. Vienok, kaipo gera 
Katalike, kartojo sau: “Tame 
visame buk Dievo valia!”

O kada atėjo Nedelia, iszsi- 
renge anksti, kad nesusidurti 
su pažinstamais, ant ankstyvu 
misziu. Dar priesz septinta va
landa buvo ji bažnyczioje. Mel
dėsi ji taip szirdingai ir taip 
karsztai kad atgavo sanmone

jis su didžiausiu nusižeminimu 
ir su suglaustom ant krutinės 
rankom, priėmė Komunija ir 
paszalyje atsiklaupė.

Marei pirmu syk tai pama- 
czius nežinia kas pasidarė.

— Dėkui tau! Dėkui tau, 
dangaus Karaliene! — isztare. 
O kaip tai ji szirdingai po tam 
meldėsi!

O ten augsztai grajino vargo
nai ir giedojo vaikai. Ir jai ro
dėsi kad arkaniolai gieda ir 
skelbia Sutvertojo galybe, ku
ris isz savo malones aplanke 
Jono szirdi.

Iszejo isz bažnyczios kaip ne-

Ant Ulyczios

Petras—0 vyreli, graži mo- 
tere,.. .tai gyva aniuolas!
Tarnas—Tai-gi aniuolas, ..

su ragais!...
P.—Ka!... ar tu ja pažins- 

ti gerai?!...
T.—Ir da kaip!..
P. — Ar negalėtum mane 

suvest in pažinti su ja?...
T.—Nebus galima.
P.—Del ko?!...
T.—Ba tai mano pati!...

sava — kad staiga už saves isz
girdo pažinstama jai baisa:

— Mariute!
— Jonai! — atsiliepe Mare 

ir isz to didelio džiaugsmo ko 
neapalpo.

Bet Jonas nutvėrė mylima 
už rankos ir nusivedė namo.

* * *
Senas kareivis, Mares tėvas, 

buvo namie. Jam beszluostant 
akuliorius, inejo stubon Jonas 
su Mare.

Pamatęs senis Joną, eretiką, 
kaip ji visuomet vadindavo, in- 
einanti su duktere, paraudona
vo isz piktumo ii- paszokes su
szuko :

— Ko tu ežia jeszkai, eretike!
Bet Mare puolėsi prie tėvo 

ant keliu ir atsiliepe:
— Tėvai! Asz užprasziau po

ną Joną ant kavos. Jis sziadien 
priėmė Komunija Szv. Jadvy
gos bažnyczioje o jam namo ei- 
titi per toli.

Kada tuos žodžius senis ka
reivis iszgirdo, atszoko su nuo- 
steba atgal bet tuojaus isztie- 
se rankas, apsikabino Joną ir 
pro aszaras atsiliepe:

— Sunau! Kokia tave dva
sia apszviete?

— Tai jos reikalas, — pasa
kė Jonas, rodydamas in Mare 
Ir paskui sutikime pradėjo 
kalbėtis ir džiaugtis o Mare pa
rengė pusryczius.

* * *
Menesiu vėliau — puikioje 

Szv. Jadvygos bažnyczioje at
sibuvo Jono ir Mares szliubas. 
Prie tos progos prisiartino prie 
Vieszpaties stalo netik jauna
vedžiai bet ir visa abieju szei- 
myna. Visi džiaugėsi, visi link
sminosi o ir senam klebonui 
buvo džiaugsmas isz atsivertu- 
sios cielos szeimynos kuri pir
miau sklydime gyveno.

— GALAS —

Lietuviszkai pasakius, ponu?
Jeigu nori tai asz rodą duosiu, 

Visa slaptybe iszduosiu.
Platu kalnieriu nusipirk, 

Plauku suvis nekirpk, 
Kelnes kosiauriauses,

O busi vyras mandriauses.
. Ar nori būti apszviestunas,

Kad niekas nepavadytu 
tamsunas?

Nepaisyk kad skaityt nemoki, 
Bile tik isz tikėjimo iszjuoki, 

Bus tai gana del tavęs, 
Busi mokytu invales.

Asz pažinstu daug “intili- 
gentu” — su staeziu ir platu 
kalnierium su s'kriblium ka tu-
ri virszu lygu dugnam su ži- 
baneziais ir siaurom kelnem ir 
neskaito Lietuviszku laikrasz- 
cziu, tiktai ant nedėlios nusi
perka viena Angliszka laik
raszti ir tai neszioja ikiszenili
ję per visa sanvaite. — Toki tai 
vadinasi “sportai” arba džen
telmenai”. O veda, jeigu nori 
kalbėti Lietuviszkai tai liežu
vio gala turi laikyti prie gomu
rio, tada busi Lietuviszkas 
“janke” o priek tam turi:

“Cziu” kramtyti, 
Jeigu nori daug iszmanyti, 
Ir ant kampo szokti džika, 
Ir panosia turėti plika.

Ant susirinkimu daug gerk- 
liuok, 

‘‘Lietuviszka Dirva” tankei 
minavok, 

'Tikėjimą peik, 
Kunigus keik, 

Deszimtukus rink.
Turėk pilna kiszeniu astro

nomijų,
Ir svietiniu istorijų,

O apie dangų ir pragara, 
Tai busi patrijotu ir gana,

Tada busi 'apszviestas, 
O sziadien isz tavęs kas ?

Skaityt nenori,
O kaip kada iszsižioji, 
Dasipranta kožnas,

Jog nedavirias,
Gal kaip vargo paragaus, 

Tada iszmoks ir protą gaus,
Pats prisipažins, 

Ir visiems pasakis:
Kaip jaunesniu buvau, 

Niekus dariau,
Nieko nesimokinau, 

Tamsunu. likau,
Taip,, taip, ne vienas sau 

pirsztus sziadien krimta ir gai
lisi sugaiszyto laiko jaunystė
je. Tai gud bai ant sziadien.

Geras Atsakymas

ISTORIJE apie Gregorius, 
  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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Jonas—Adomas Rojuje 
taip norėjo paeziuotis, jog 
davė sau viena szonkauli isz- 
imt, kad tik paezia turėt.
Mikas—O asz duotau del 

saves iszlaužt keturis szon- 
kaulius kad tiktai nuo manes 
paezia Dievas atimtu!...

Vos isztare tuosius žodžius, 
motere begte bego namo, dirs
telėdama ant jo veido baisei 
persigando. Jurgis buvo dabar 
tosios nuomones, kad ant tik
rųjų ne buvo tai jo paeziule, o 
tamsumoje padare klaida. A- 
pie tai nutarė užtylet.

Kada sugryžo namo, rado sa
vo paeziule sedinezia iszbalus, 
drebėdama kaip lapelis, kalbė
dama :

— O Jurgi, kaip asz nusi
gandau! Kada ėjau namon, 
kokis tai žmogus norėjo mane 
sulaikyti, kalbėdamas: “Tuo- 
jaus su tavim busiu dlu&zele.”
Begau namo kiek tik turėjau 
pajėgu ir baisiai persigandau.

Jurgis ka tik norėjo iszaisz- 
kint jai, kad tai jisai buvo, bet 
užklausė pacziules: — O kaip 
tasai vyras iszrode?

— O-gi maeziau ji aiszkiai, 
da tokio rakalio savo gyveni
me nebuvau regėjus. Buvo tai 
didžiausias piktadaris o ant 
veido galėjau suprast, kad tai 
buvo žudintojas pirmutinio' 
laipsnio, kuris nevilkintu ne 
minutėlės mane nužudyti.

Jurgis truputi užsimislino 
ii1 nutarė, kad geria,ui apie vis
ką užtylet. — Taip, “baime tu
ri dideles akis.”

Kad Taip, Tai Taip
Tarp vienos poreles pasida

rė vaidas, jog paeziule turėjo 
pabėgt pas tęva su skundu:

— Jis mane musze su laz
da,—szauke inbegus.

—■ Už ka?!.. Isz ko tai pa
rėjo, kad jisai tave musze?!.. .■

— U-gi mudu susiginezino- 
me,... asz biski užpykus, me- 
cziau jam su puoduku kavos in 
veidą,.. .o jis.. .pagriebęs laz
da kelis sykius man sudavė!..

— Tai jis tave musze!...- 
Mano dukrele!.. .Palauk tu ra- 
kali!... Asz tam latrui atly
ginsiu!... Jeigu jisai musze 
mano dukrele, tai asz duosiu 
in kaili jo paežiai!

Ir su rimbu iszmusze kaili 
dukrelei, kad daugiau ne eitu 
pas tęva su skundu.

Andrius Jesinauskas, isz 
Oglesby, Ill., raszo: Prisiun- 
cziu tamistoms 4 dolerius kai
po prenumerata už laikraszti
“Saule,” kuria myliu labai 
skaityti ir mane pralinksmina
mano gyvenime. Linkiu jums 
geros pasekmes jusu darbuosia 
del labo musu tautiecziu. Lie
ku su pagarba ir gerais velini- 
mais.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
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Žinios Vietines ISZL1ETUV0S
! — Panedelio vakara, apie 
8-ta valanda, užsidegė automo
bilius ant New Bostono kalno. 
.Ugnagesei greitai užgesino 
liepsna kuri padare mažai ble- 
des.

— Utarninke apvaiksztine- 
jo savo 28-tas metines sukak
tuves vedusio gyvenimo pons- 
tva Mikolai Baranauskai, 1105 
E. Pine uly. Ponia Baranaus
kiene po tėvais buvo Elzbieta 
Juraicziute. Per ta ji laika jie 
iszaugino keturis vaikus — 
dvi dukteres ir du sūnūs.

— Nedėlios vakara auto
mobilius, varomas per Jurgi 
Žvirbli, isz Frackvilles, susi
dūrė su automobilium kuri va
re Franas Carlueci, isz Jersey 
City, ant kampo Asztuntos ir 
Centre ulycziu. Abudu auto
mobile! panesze bledes o loc- 
nininkai likos smarkei sukrės
ti.

—• Ponios Mare Žukauskie
ne ir Mare Aloniene, isz Gil
bert on o, lankėsi ana diena 
mieste ir taipgi užėjo in redak
cija “Saules,” nes p. Žukaus
kiene yra skaitytoja per 18 me
tu, Acziu tamistelems už 
atsilankyma.

—< Poni Charles Eden isz 
Hartford, Conn., ir ponstva Jo
nai Cronin ir dukrele Ma-rga- 
rieta isz Waterbury, Conn., 
lankėsi redakcijoj užmokėti 
prenumerata už laikraszti dęl 
pono Mat. Kilnas isz Water
bury, Conn., kuris yra musu 
skaitytoju nuo daugelio metu. 
Prie tos progos atsilankė ant 
gailiu pamaldų už duszias sa
vo tėvu a. a. Katrinos Kilnie- 
nes ir Vinco Zorskio, taipgi 
broliu Vinco ir Petro Zorskiu, 
kurios buvo laikomos Utarnin- 
ko ryta 8 vai., Szv. Juozapo 
bažnyczioje, per gerb. Kun. P. 
C. Czesna. Taipgi atsilankė ir 
pas p. J. Bobinus, Frackville j. 
Po trumpam atsilankymui visi 
sugryžo namo. Acziu už atsi
lankyma in redakcija.

— Ana diena Pottsvilles 
sūdąs iszdave ženybu iaisnus 
del 13 metu Betty Fender, isz 
New Ringold su 19 metu Carl 
Schwenk, isz MčKeensburgo. 
Tėvai poreles sutiko ant ženy
bu ir davė savo palaiminima. 
Vaikai likos tuojaus suriszti 
mazgu moterystes per sudžia. 
Yra tai jauniausia porele ko
kia kada iszeme Iaisnus ant 
apsivedimo musu paviete.

Buvo Žudomi
Gimnazistai

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

REPUBLIKONU
SUSIRINKIMAS

Buvusis Anglijos Kara
lius Su Paczia

SZTAI VARDAI ISZVEZTUJU IN RUSIJA 
ARBA NUŽUDYTU LIETUVIU

SHENANDOAH, PA.

Subatoj, Oct. 18 Diena I 
Cressona Park, Pa.

Berlin, Vok. — Panevėžio 
apylinkėse Bolszevikai ’žudė 
gimnazistus, valdininkus ir 
paprastus ūkininkus.

Nesenai atpažintuose lavo
nuose surasti keli nužudyti 
gimnazistai. Paskutinėmis 
okupacijos) dienomis js-izic vy
rai Uuvo iszvežti in pamiszke 
ir suszaudyti.

Gimnazistu lavonai surasti 
kartu su nužudytais gydytojais 
slaugėmis ir mokytojais.

Bolszevikai Isznaudojo
Lietuvos Moteres

Lisbon, Portugalija.— Žinios 
apie Lietuvos gyvenimą Rau
donos kariuomenes okupacijos 
laikais rodo, kad žiauriausiai 
buvo isznaudojamos Lietuvos 
moterys. Moterims darbo va
landų skaiczius buvo žymiai 
pailgintas, priverstos dirbti 
daug sunkiau, darbo san- 
lygos pablogintos ir atlygini
mas žymiai sumažintas. Nie
kad Lietuvos moteris nebuvo 
taip žiauriai isznaudojama, 
kaip tais laikais. Audėja Ska- 
piene, kuri visa laika dirbo 
Kauno audiniu fabrike tvirti
na, kad ji Bols'zeviku biurvo ver- 
cziama dirbti prie szesziu stak
lių. Jeigu ji butu atsisakiusi 
taip dirbti, tai josios vaikai 
butu badavę, nes atlyginimas 
už nesunku darba buvo tie
siog juokingas. Jeigu Skapie- 
ne butu dirbusi prie vieniu 
staklių, kaip ji dirbo visa ne
priklausomos Lietuvos laiko
tarpi, tai butu nepajėgusi už-' 
dirbti vieno duonos svaro.

Iszgama Sūnūs Spjovė
Motinai Ant Veido

Vienas isz didžiausiu Re- 
publikoniszku susirinkimu bus 
laikomas Oktoberio 18 d. Cre
ssona Parke, Schuylkill pavie-, 
te, kuriame dalyvaus kongres-i 
menas Dewey Short, isz Mis-

Kongresmonas
HON. DEWEY SHORT

Isz Missouri Valstijos

souri kuris sakys prakalba. Re- 
publikoniszkos partijos pirmi
ninkas, Paul B. Houck užtvir
tina kad kongresmenas Short 
tikrai bus ant tojo susirinki
mo kaipo ir Kongresmonas 
Daktaras Ivor D. Fentonas. 
Puikus programas pasilinks
minimo taipgi bus duodamas 
del susirinkusiu j u.

Buvusis Anglijos karalius, 
kuris dabar vadinasi Duke 
of Windsor, lankėsi Ameri
koje ir Kanadoje su paczia, 
per szeszes sanvaites. Abudu 
likos priimti per prezidentą 
Roosevelta. Windsoras po 
atsisakymui sosto, kuri ap
ėmė jo brolis Jurgis, dabar 
yra gubernatorium Bahamos 
salų. Dabar jiedu iszkeliavo 
in Calgery, Kanada.

ATSKAITA

Kongresmonas
HON. IVOR D. FENTON 

Isz Mahanoy City, Pa.

27-tos Lietuviu Dienos 
Rugp.-Aug. 15 D. 1941 
Lakewood Park, Pa.

Ineigos
Nuo guziku

Szv. Jurgio, Shenandoah $30.58
Szv. Pranciszkaus, Minersville 29.00
Szv. Kazimiero, St. Clair 26.73
Szv. Petro ir Povylo 26.03
Szv. Jėzaus Szirdies,

New Philadelphia 20.30
Szv. Vincento, Girardville 15.25
Szv. Juozapo, Mahanoy City 14.06
Szv. Mikolo, Shamokin 10.00

—• William Redmond, 39 
metu, 205 S. Gilbert uly., ban
dė papildyt savžudinsta su 
mėsiniu peiliu perpjaudamas 
sau pilvą. Likos tuojaus nuvež
tas in ligonbute. Manoma kad 
tai padare isz priežasties szei- 
myniszko nesupratimo.

— Benas Belitz, Lenkas, 
likos mirtinai sužeistas per 
truki artimoje Yatesvilles ir 
mire in trumpa laike ligonbu- 
teje. Ėjo jis namo po nesuradi
mui darbo kasyklose kada pa
tiko ji nelaime. Buvo nevedes, 
pergyveno Amerikoj 25 metus.

Rochester, N. Y. — Feliksas 
Dobzycki, 24 metu, apvogė tė
vo seifą isz kurios pasiėmė 582 
dolerius, vishs pinigus kokius 
tėvas buvo susiezedines per 
sunku daiba. Tėvo tame laike 
nesirado namie ir sūnelis, pasi- 
naudojas isz tos progos, paėmė 
pinigus. Motina, pateminus ati
daryta seifą, dasiprato keno 
tai darbas ir tuojaus pranesze 
palicijai. Palicijantas su moti
na nuėjo jeszkoti sūnelio in 
karezemas ir pulruimius ir už
tiko ji iszeinant isz vienos vie
tos ir ji aresztavojo. Kada ant 
rytojaus motina atlankė sūne
li kalėjime ir melde jo kad pri
sipažintu prie vagystes, tasai 
iszgama spjovė motinai ant 
veido liepdamas jai eiti in pek
la.

Ant aresztavoto da surado 
480 doleriu o likusius jau buvo 
praszvilpes galiūnuose ir kito
se vietose.

Manoma kad apie 5,000 žmo
nių dalyvaus tame susirinkime 
ir tikietai jau yra iszsiunczia- 
mi po visa pavietą. Nežiūrint 
kokis bus oras taja diena, susi
rinkimas bus laikomas be per
traukos.

George Schafer, rasztininkas 
Clerk of the Courts paskyrė ko
mitetus ant tosios dienos kuri 
bus viena isz žymiausiu die
nu Republikoniszkos partijos, 
Schuylkill paviete.

Nepamenu Katras

Antanas— Žmogeli, kaip tu 
iszrodai,.. .purvinas visas!

Jurgis — Tai mat, nors ne
buvau girtais, tai mane iszinko- 
rius iszmete isz salimo lankau!

Antanas— Tai asz toki ra'ka- 
li pa'kviescziau pas skvajeri!

Jurgis-—■ Asz taip padary- 
cziau... bet tiktai nepamenu 
katras saluninkas!...

Apreiszkimo Szv. Panos 
Marijos, Frackville 8.00

Szv. Liudviko, Maizeville 6.30
Szv. Jono, Coaldale 1.00

Kitos Ineigos
Nuo auto tags, Szv. Juozapo,

Mahanoy City, $19.67
Nuo Koncerto 30.60
Kolekta laike Szv. Misziu,

parke 42.24
Nuo programos knygucziu 250.00
Lakewood Park Co., auka 550.00
Nuo szokiu 260.20

Viso ineigu $1,339.96
Iszlaidos

Už auto tags ir plakatus $41.20
Už guzikus 83.14
Rasztininko iszlaidos 5.00
Iždininko iszlaidos 5.00
Choru League 15.00
Viso iszlaidu $149.34

Gryno pelno liko $1,190.62
Pasiausta sulyg 27-tos Lie

tuviu Dienos delegatu nutari
mo:
Seserims Szv. Kazimiero,

Newtown, Pa. $297.66 
Seserims Szv. Pranciszkaus,

Pittsburgh, Pa. 297.66 
Seserims, Jėzaus Nukryžiuoto,

Elmhurst, Pa. 297.66 
Tėvams Marijonams,

Thompson, Conn. 297.66
27-tos Lietuviu Dienos Ižd., 

Kun. K. J. Rakauskas

(Tęsinys)
Bronius Liaudinskas, 1908, dar

bininkas, Kaune.
Alfonsas Lukoszeviczius, 1918, 

kareivis, Vilniuje.
Pranas Lisauskas, 1918, kareivis, 

Kaune.
Simas Lagunaviczius, 1907, tar

nautojas, Marijampolėje.
Liubomiras Laucius, 1905, gydy

tojas, Kaune.
Silvestras Lisauskas, 1913, mūri

ninkas, Kaiszedoryse.
Kostas Lazauskas, 1909, kepėjas, 

Vilniuje.
Albinas Madzikauskas, 1912, tech

nikas, Rietave.
Stasys Mardosas, 1903, buhalteris, 

Vilniuje.
Czesys Meszkauskas, 1909, kari

ninkas, Panevėžy.
Pranas Naudžiūnas, 1895, batsiu

vys, Kaiszedoryse.
Pranas Pikszys, 1908, mokytojas, 

Panevėžy.
Bronius Rožanskas, 1911, prekybi

ninkas, Kaune.
Jonas Romanauskas, 1903, maszi- 

nistas, Gelvonų vai.
Jonas Romeikis, 1915, tarnauto

jas, Vilniuje.
Vincas Rudgalvis, 1913, tarnauto

jas, Gargždu vai.
Juozas Rimulaitis, 1918, kareivis.
Vincas Radzeviczius, 1918, karei

vis.
Vladas Radziulis, 1921, siuvėjas, 

Vilniuje.
Pranas Ražanskas, 1917, kareivis.
Jonas Rimutis, 1894, rasztininkas, 

Kėdainiuose.
Bronius Raczys, 1912, studentas, 

Vilniuje.
Jonas Raguckas, 1908, stalius, 

Kaiszedoryse.
Povylas Remeikis, 1909, siuvėjas, 

Užpaliuose.
Pranas Raiszutis, 1919, Gruszlau- 

kio km.
Antanas Ramanauskas, 1917, ūki

ninkas, Rudaliu km.
Juozas Stasiulis, 1904, sekreto

rius, Suv. Kalvarijoj.
Pranas Steponaitis, 1899, moky

tojas, Salake.
Antanas Skreblys, 1917, kareivis, 

Vilniuje.
Antanas Savickas, 1902, kalvis, 

Kaune.
Antanas Skudaitis, 1918, kareivis, 

Vilniuje.
Vacys Simonaviczius, 1909, darži

ninkas, Vilniuje.
Povilas Steponaviczius, 1919, ka

reivis, Vilniuje.
Stepas Slavinskas, 1918, kareivis, 

Vilniuje.
Pranas Stulga, 1917, kareivis,

Vilniuje.
Kipras Stankūnas, 1895, ūkinin

kes, Salentu vals.
Pranas Serafinas, 1884, tarnauto

ms. Gargžduose.
Petronėle Sod'ene, darbininke, 

Tubausiu km.
Juozas Statkeviczius, 1904, ieszmi- 

ninkas, Varlaukyje.
Pranas Surblys, 1905, tarnauto

jas, Prienuose.
Vladas Simutis, 1919, isz Ukmer

gės.
Vincas Stasiūnas, 1913, maszinis- 

tas, Rompucziu km.
Jonas Stasiūnas, 1911, ūkininkas, 

Pumpeicziu km.
Jonas Steponaitis, 1906, advoka

tas, Marijampolėje.
Juozas Šatkauskas, 1921, vargoni

ninkas, Sziauliuose.
Andrius Aburda, 1906, tarnautojas 

darbo instaigoje.
Juozas Adomaitis, 1892, tarnauto

jas, Kretingoje.
Pranas Andrijauskas, 1886, buhal

teris, Zarasuose.
Vacys Andruszkeviczius, 1898, 

prekybininkas, Vilniuje.
Stepas Becenskas, 1909, szaltkal- 

vis, Žiliu km., Barzdų vals.
Alfonsas Balcziunas, 1914, vaisti

ninkas, Utenoje.
Adolfas Blaževiczius.
Pranas Bendoraitis, 1898, felcze- 

ris, Vilniuje.
Antanas Butkauskas, 1904, ūki

ninkas, Valenkiszkiu km.
Benediktas Buodžius, 1902, pre

kybininkas, Skaisgiry.
Aleksas Budrys, 1906, isz Nevare- 

nu.

ŽINUTES

Knoxville, Tenn. —■ Harlan 
angline kompanija pasirasze 
ant naujo kontrakto su UMWA 
unija, po 20 metu darbininkisz- 
kos kovos tarp operatorių ir 
anglekasiu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Salem, N. J. — Ugnis konia 
visiszikai sunaikino maža mies
teli Claysville, sunaikindamas 
24 namus per ka 100 žmonių 
pasiliko be pastogių.

Pennsgrove, N. J. — Dvide- 
szimts penki darbininkai likos 
smarkiai apdeginti per eksplo
zija kuri kilo DuPont kemisz- 
koje dirbtuvėje.

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 
ei j u kreipkitės pas agenta,

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

t.f.) Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondas ir Markes.

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu
siu ypatų.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
B2O W. Centre St. Mahanoy City

Julius Baltrimaviczius, 1902, dar
bininkas, Vilniuje.

Mikas Czaikunas, 1902, mokyto
jas, Vilniuje.

Stasys Czižinauskas, 1922, meta
listas, Kaune.

Viktoras Czeczeta, 1905, mokyto
jas.

Juozas Draskinis, 1907, ūkininkas, 
Marijampolės aps.

Pranas Dedele, 1922, mokinys, 
Kaune.

Jonas Dulskis, 1921, szaltkalvis, 
Kaune.

Juozas Euczeris, 1914, technikas, 
Kaune.

Pranas Gelažius, 1898, gydytojas, 
Biržuose.

Klemensas Gabrys, .1906, teisinin
kas, Vilniuje.

Adomas Griszkelis, 1897, mokyto
jas, Lazdijuose.

Domas Garciseviczius, 1902, eko
nomistas, Kaune.

Mikas Gaidelis, 1897, milicijos 
virsz., Vilniuje.

Jurgis Greblikas, 1905, mokytojas, 
Traku Eisziszkes.

Antanas Igaunis, 50 m., darbinin
kas, Kaune.

Vaczys Januszkeviczius, 1906, 
tarnautojas urėdijoj.

Benys Kaukorius, 1894, tarnauto
jas, Vilniuje.

Adomas Kasputis, 1900, ūkinin
kas.

Jonas Kukaitis, 1895, buhalteris, 
N. Vilniuje.

Vincas Laguckas, 1919, tarnauto
jas, Vilniuje.

Juozas Laguneckas, 1915, darbi
ninkas, Sziauliuose.

Mikas Lepinskas, 1915, Maiszioga- 
la.

Vitas Liszauskas, 1922, kareivis, 
Kaune.

Adolfas Lasinskas, 1908, telegra
fistas, Vilniuje.

Jonas Lukszeviczius, darbininkas, 
Valkinikuose.

Julius Laurinaviczius, 1912, dar
bininkas, Vilniuje.

Juozas Lapurka, 1899, technikas, 
Kaune.

Albinas Leleszius, 1912, muzikan
tas, Vilniuje.

Juozas Misiūnas, 1910, mokyto
jas, Vilniuje.

Karolis Mikalonis, 1898, ūkinin
kas, Lazdijuose.

Martynas Mažeika, 1899, Varno- 
niai, Biržų aps.

Kostas Macenas, 1906, siuvėjas, 
Pabradėje.

Bronius Morkūnas, 1910, darbi
ninkas, Vilniuje.

Stasys Macziulskis, 1893, raszti
ninkas, Vilniuje.

Antanas Noreika, 1912, Vilkijos 
dvaro administr.

Vilius Neimanas, 1923, darbinin
kas.

Pranas Navakas, 1892, darbinin
kas, Vilniuje.

Z. Norvaiszas, 1911, ūkininkas, 
Daugintu k.

Pranas Paliokas, 1900, stalius, Vil- 
kaviszky.

Feliksas Povilaitis, 1920, telegra
fistas, Vilniuje.

Kazys Pažemeckas, 1915, karinin
kas, Pabradėje.

Balys Puodžiūnas, 1913, tarnauto- 
jask Vilniuje.

Jonas Pikuža, 1899, popierio meis
teris, Vilniuje.

Augustas Paliszaitis, 1906, ūki
ninkas, Pragmenu k.

Jonas Pigaga, 1920, tarnautojas, 
Vilniuje.

Aleksas Pakula, 1917, tarnautojas, 
Vilniuje.

Antanas Padvelskis, 1906, darbi
ninkas, Kaune.

Leonas Sargiunas, 1920, darbinin
kas.

Stasys Solsbis, 1913, tarnautojas, 
Vilniuje.

'Jonas Sakalauskas, ūkininkas, isz 
Kalvarijos, 1891.

Vaitiekus Stogis, 1902, ūkininkas, 
Vandžiogaloj.

Vladas Szarka, 1916, gydytojas, 
Kaune.

Pantaleras, Sziksznis, 1895, dar
bininkas, Tauragėj.

Antanas Szorka, 1902, mokytojas, 
Rokiszky.

Bronius Szikeris, 1897, tarnauto
jas, Kaune.

Petras Szimkeviczius, 1918, ka
reivis, Vilniuje.

Feliksas Szvelnikas, 1899, tar
nautojas, Belninku vals.

Meczys Czepanas, 1921, kareivis, 
Vilniuje.

Kazys Szakalys, 1914, darbinin
kas, Kaune.

Mikalojus Szostakas, 1906, szalt
kalvis, Vilniuje.

Fridas Szimkaitis, 1884, ūkinin
kas, Tauragėj.

Stasys Szpokas, 1917, kalvis, Smal- 
vuose.

Antanas Szlapkonis, 1892, nota
ras, Vilniuje.

Vytas Szulinskas, 1916, tarnau
tojas, Vilniuje.

Antanas Szvilpa, 1897, karinin
kas, Vilniuje.

Ona Szimkoriene, 1913, tarnauto
ja, Vilniuje.

Antanas Szukaitis, 1902, tarnau
tojas, Vilniuje.

Jonas Szirvys, 1919, mokinys, Ky
bartuose.

Jurgis Szauliauskas, 1905, tar
nautojas, Vilniuje.

Vladas Szirvys, 1894, darbinin
kas, Kybartuose.

Pranas Szileikas, 1899, vertėjas, 
Vilniuje.

Antanas Szimaitis, 1902, darbi
ninkas.

Bronius Szimkunas, 1919, tarnau
tojas, Vilniuje.

Juozas Szniokas, 1917, kareivis, 
Vilniuje.

Vladas Sziksznius, 1921, kareivis, 
Varniuose.

Povylas Szakinis, 1916, monteris.
Marijonas Taiszerskis, 1913, ma- 

szininkas, Vilniuje.
Vincas Tilvikas, 1909, kalvis, Tū

bausiuose.
Petras Tripimailis, 1897, stalius, 

Kretingoje.
Vilniuje.

Bronius Tamulis, 1918, kareivis,

i .. ‘ . r
Antanas Talentaviczius, 1917V ka- ; 

reivis, Vilniuje.
Augustas Tarvidas, 1920, karo avi

acija.
Leonardas Turauskas, 1918, karei

vis.
Vladas Tatuza, 1919.
Povylas Turinas, 1918, kareivis.
Pranas Tamuleviczius, 1911, san- 

skaitininkas.
Estaliejus Uzlovskis, 1898, krad- 

tuvninkas, N. Vilnioje.
Alfredas Usonis, 1906, 4arbinilt- 

kas, Trakiuose.
Stasys Umbrasas, 1901, kelnferisę,
Antanas Urniežius, 1901^ kalvis, 

Kaune. '
Kazys Umbražiunas, 1909, žurna

listas. - ■ -<■■■■
Zigmas Urbonaviczius, 1918, ka- < 

reivis, Kaune. — r ■ .■ , rj
Antanas Vilimavięzius, 189(6, įta<-ff* 

nautojas, N. Vilnioje.
Ipolitas Vitkauskas, 1915, bat&iu- 

vys, Butrimonyse.
Vacys Varankeviczius, 1910, dar

bininkas, Kaune.
Juozas Vilkelis, 1910, darbininkas, 

Vilniuje.
Antanas Vydra, 1902, ūkininkas, 

Restaku k.
Zigmas Vegeris, 1913, griežikas, 

Kaune.
Povilas Vanagas, 1894, tarnauto- "' 

jas, Vilniuje.
Juozas Vaitkus, 1906, mokytojas, 

Palangoje.
Juozas Velioniszkis, 1920, moki-, 

nys, Marijampolėj.
Antanas Vaicziunas, 1892, muži- 

kantas, Vilniuje.
Albinas Verbyla, 1914, tarnauto--, 

jas Vilniuje.
Julius Valeisza, 1917, kareivis.
Czesys Velaviczius, 1920, darbi

ninkas, isz Salantu,
Jurgis Vaisznora, 1916, kareivis, 

Vilniuje.
Martynas Valaviczius, 1902, darbi

ninkas, Vilniuje.
Pranas Vaicekauskas, 1921, darbi

ninkas, Daugirdiszkiu km.
Juozas Valatkeviczius, darbinin

kas, Kaune, 1900.
Juozas Vitkauskas, 1907, dėrbi- 

ninkas.
Julius Vinagrodckis, 39 m., ūki

ninkas, Jasiukoniu k.
Stasys Veliomskis, 1913, ūkinin

kas, Balsupiu k.
Petras Zaknys, 1904, ekonomistas, 

Vilkaviszky. ‘ ■
Liudas Zabulionis, 1910, pasietiio 

policininkas.
Juozas Žakas, 1916, kareivis, s2o- 

feris.
Aleksas Zaukaviczius, 1899, tar

nautojas, Szvenczioneliuose.
Bronius Zabulionis, 1917, karei

vis, szoferis.
Mikalojus Zabiega, 1894, darbi

ninkas, Vilniuje.
Aleksas Zniula, 19911, iėszminin- 

kas, Kenoje.
Jurgis Zagorskis, 1907, meniriin- 

kas, Vilniuje.
Juozas Zoromskis, tarnautojas, 

Vilniuje.
Albinas Zmitraviczius, 1908, Ūki

ninkas, Veszlotu km.
Petras Žilinskas, 1898, tarnauto

jas, Kybartuose. ’ ,
Pranas Žizmaras, 1907, mokytojas, 

sportininkas.
Vincas Žiūką, 1913, technikas, Ro

kiszky.
Povylas Žvirblis, 1906, mokytojas, 

Mosėdyje.
Donatas Žvenkys, 1903, batsiuvys, 

Szalantuosė.
Juozas Žukauskas, 1918, szaltkftl- 

vis, kareivis.
Petras Žvingila, 1910, darbinin

kas, Szvarpliszkiu k.
Juozas Žygas, 1892, darbininkas, 

Panevėžy.
Jonas Žukauskas, 1910, fotogra

fas, Vilniuje.
Sziame sanrasze pažymėti asmens 

yra iszvežti isz Vilniaus Lukiszkio 
kalėjimo. Daugiausia iszvežta in Po- 
czerlaga ir Kotlasa. Sanraszas dar 
nebaigtas. Apie iszvežtuosius isz kitu 
Lietuvos kalėjimu tokiu sanraszu ne
surasta.

(Bus daugiau)

— Pirkdami Apgynimo 
Czedinimo Bondas ir Markes 
tar.kei, galite Iprigialbet apgy
nimui sklypo ir tuom paežiu 
laiku turėsite nauda isz to ir 
jusu szeimynos.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus lastikimiauiis Graboriua 

:: Gabiausiai Balsamuotojaa ii

1
 Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke H| 
moterems. Prieinamos 
prekes. ES

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; SI 6 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willint Street 

BeU Telefonai 532-J ____ _




