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Vokiecziai Vela Pa
skandino Amerikon- 

iszka Laiva
VOKIECZIAI TORPEDAVO KARISZKA 

LAIVA “REUBEN JAMES” PRIE 
OLANDIJOS

WASHINGTON, D. C. — Valdžia ap- 
laike žinia, buk Amerikoniszkas kariszkas 
laivas, vardu “Reuben James,” likos paskan- 
dytas artimoje Icelandijos, kuris draugavo 
kitiems tavoriniams laivams kad juos apsaugoti

SIMPOROPOLIUS PAIMTAS
Vokiecziai Paėmė Sostapyle 

Krimejos; Miestas Dega 
Daugeliose Vietose
 r ★ --------------------------------- -------------- —

nuo Vokiszku submarinu. Lai
vai plauke in Anglija su ka- 
riszku tavoru. Isz skaitliaus 
120 žmonių, iki szio laiko isz- 
gialbeta 44 laivorei ir aficierei.

Laivas likos paskandytas 
praeita Petnyczia per Vokisz- 
ka submarina. Yra tai pirmuti
nis kariszkas laivas Amerikos 
paskandytas szio j e karėj e ir už 
tai Amerika Vokiecziams ne
dovanos nes pagal nuomone 
kongreso tai bus pradžia kares 
su Vokietija nes tokis pasielgi
mas Vokietijos negali būti at
leistas ir turi būti atlygintas 
Vokietijai.

Vokiecziai sako kad turėjo 
teise paskandyti taji lai va nes 
jis draugavo kitiems laivams 
kurie plauke su kariszku mate- 
rijolu del Anglijos ir kitu skly
pu su kuriais Vokiecziai veda 
kare.

Motere Veža Anglis Ir 
Prižiūri Narna

! Sellersville, Pa. — Pati Pet
to Kuczo gal yra vienatine mo
tere kuri pristato anglis del ap
linkines gyventoju. Toji darb- 
szi motere atsikelia anksti ry
te, prikrauna troka anglimis 
ir iszvežineja po aplinkine. Su- 
gryžus vakare namo užsiima 
naminiu darbu ir mažu kūdi
kiu kuri per diena palieka pas 
kaimynus. Jos vyras kasa ang
lis isz butlegerines skyles su 
savo broliu ir kiek jie iszkasa 
tai motere parduoda.

Motere Iszszoko Isz 
Hotelio Lango
S — -------- —

Scranton, Pa. — Nežinoma 
motere iszszoko per Įauga nuo 
penkto laipsnio hotelio Casey, 
užsimuszdama ant vietos. Ma
noma kad tai Mrs. Howard 
Cross, isz New York, kuri pri
buvo su savo vyru diena priesz 
tai.

f- Findlay, Ohio — Penki lekio- 
tojai žuvo per susidaužyma er- 
loplano kuriame jie leke isz 
Daytono.

Detroit, Mich. — Dvi szakos 
unijos turėjo czionais maiszati 
kuriame likos apdaužyti keli 
darbininkai. 50 jpalicijantai 
apmalszino maisztinįnikus.

KAREIVEI APĖMĖ 
EROPLANU 

DIRBTUVE
Kur Kilo Straika

Bendix, N. J. —- Apie 2,000 
kareiviu užėmė didele dirbtu
ve eroplanu czioniais kurioje 
kilo straikas. Prezidentas ipa- 
liepe kareiviams užimti dirb
tuve kad darbininkai, kurie 
geidžia dirbti, galėtu eiti in 
dauba be pertraukimo ir nebū
tu sulaikyti iper straikierius. 
Toji dirbtuve turi didelius ka- 
riszlkus kontraktus ant eropla
nu.

10,000 Kareiviu
Iszklause Misziu

Morven, S. C. — Praeita Su- 
bata 10,000 kareiviu iszklause 
Misziu szventu kurias atlaike 
zokoninkas Taylor, isz Bel
mont kliosztoriaus, mieste 
Charlotte. Kariszka kapelija 
grajino Miszias. Kareivei buvo 
visi Katalikai isz 28-to, 29-to 
ir 44-to pulko.

247 Japonai Atplaukė 
In Amerika

«■

San Francisco, Cal. — Japo- 
niszkas laivas “Tatuta Maru” 
atveže 15 Amerikonu ir 332 
Japonus kurie buvo gimia 
Amerikoj. Kada tasai laivas 
sugrysz adgal in Japonija, pa
ims su savim szimta Japonisz- 
ku gyventoju kurie plauks ad
gal in savo teviszke.

27 Anglekasei Užmusz- 
ti Eksplozijoj

Nordegg, Alberta, Kanada — 
Baisi eksplozija kilo augliu ka
syklose Brazeau, kurioje žuvo 
27 anglekasei kurie likos už
griauti per angli ir akmeni. Ne
laimingi anglekasei likos bal
sei apdeginti ir baisei suman- 
kioti. Valdžia tyrinėja priežas
tį eksplozijos.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Berlinas — Vokiecziai garsi
na buk paėmė Krimejos sosta
pyle, miestą Simferopoliu, ku
ris dega daugeliose vietose. 
Daugelis lavonu guli ant uly- 
cziu sužeisti, neturi daktaru 
priežiūros ir baisei kenezia. 
Vokiecziai ketina nustumti 
Maskolius visiszkai isz Juodų
jų mariu ir isz visos Krimejos.

Musziai aplinkui Moskvos 
truputi apsimalszino nes szal- 
tis daejo lyg dvieju laipsniu ir 
kareivei negali kovoti tokiam 
szaltyje. Mieste Tūloje da vis 
eina smarkus musziai. Vokie
cziai plaka Tula isz visu szaliu. 
Jeigu Vokiecziai paimtu Tula 
tai butu lengviau apsiaubti 
Moskva.

Po paėmimui Simforopoliaus 
dabar Vokiecziai traukia ant 
Sevastopolians kur jau randasi 
apie 40 myliu nuo miesto kuri 
Vokiecziai baisei bombardavo 
isz oro. Nors Vokiecziai siun- 
czia tukstanezius nauju karei
viu ant kares lauko bet Rusai 
nepasiduoda ir juos skerdžia 
kaip žiurkes nes užėjus dide
liems szalcziams, upas Vokie- 
cziu irgi atszalo.

Hongkong, Kinai — Kwang- 
tung provincijoj Japonai isz- 
skerde nekaltai daugiau kaip 
500 Kiniszku gyventoju ir su
degino 30 Kiniszku kaimeliu.

Berlinas — Vokiecziai skel
bia buk paskandino 8 laivus 
kurie plauke in Anglija su 
maistu ir tavoru.

Berlinas — Sklypuose apim

Paveikslai Isz Rusiszko Kariszko Lauko

Ant kaires puses parodo apkasa kuri paėmė nuo Rusu Vokiecziai. Vienas isz ka
reiviu miega apkase po sunkiam musziui. Ant deszines puses parodo Vokiszkus dide
lius tankus purvyne, isz kurio negali iszslinkti. Kaip matosi ant paveikslo, tai 
tojo purvyno yra užtektinai Rusijoj, ir tas daugiausia suvargina Vokiszkus kareivius.

tuose per Vckieczius jau isz- 
skersta apie 2,000 žmonių kurie 
pasiprieszino Vokiecziu val
džiai ir j u neklause.

London — Amerika nusiuntė 
ir. Eurcpiszkus sklypus dau
giau kaip 30,000 svaru visokio 
maisto. Lyg sziol jau nusiuns- 
ta tarp kitu dalyku 35 milijo
nus svaru mėsos, 35 milijonus 
svaru žuvu ir 12 milijonu sva
ru szebelbonu.

Manila, Filipinai — Devyni 
žmones likds užmuszti ir keli 
sužeisti sumiszįme 'kuris 'kilo 
Sula provincijoj. Buvo tai be
veik visi banditai kurie atker- 
szino už nužudymą keliu j u 
draugu per palicija.

Maskolei Bėga Isz 
Krimejos

Berlinas — Vokiecziai sako 
kad Maskolei pradėjo apleidi- 
net Krimeja kuriuos vejasi isz 
užpakalio Rumunai su Vokie- 
cziais užduodami jiems dide
lius smūgius. Rusai sako kad 
turi didesne pasekme dabar 
nuo kada užėjo szalcziai ir turi 
didesne pasekme ant visu fran
tu. Prie Moskvos Maskolei su- 
szaude 37 Vokiszkus eropla- 
nus.

New York — In paskutinius 
asztuonis metus Vokiszku pa
bėgėliu pribuvo in Amerika 
150 tukstaneziu isz kuriu di
desne dalis apsigyveno New 
Yorke. Ir Vokiecziai da panie
kina taji sklypą kuris juos pri
glaudę.

Paskandino Laiva Su 
Kareiviais

Helsinki, Finlandija — Di
delis Rusiszkas laivas su ka
reiviais likos paskandytas Fin- 
landijos inlunkeje, kuris užsi
degė nuo bombų. Manoma kad 
ant tojo laivo radosi apie 900 
Rusiszki kareivei. Bet ir mies
tas nukentėjo nuo bombų ku
rias paleido Rusiszki lekioto- 
jai.

Anglikai Užmusze
2,400 Vokiecziu

Berlinas — Vokiecziai pri- 
pažysta kad Angliszki lekioto- 
jai užmusze 2,400 Vokiszku gy
ventoju ir sužeidė 5,834 žmones 
nuo Apriliaus 1-mos d., lyg 30- 
tos dienos Septemberio. Ugnys 
nuo bombų Berline padare ble- 
des ant deszimts milijonu do
leriu.

9 UŽMUSZTI;
2,000 BE PASTOGIŲ

Per Dideli Tvana
Oklahoma City, Okla. — De

vyni o gal ir daugiau žmonių 
neteko gyvaseziu, keliolika ne
suranda o 2,000 žmonių pasili
ko be pastogių per dideli tvana 
kuris užliejo didelius ploczius 
žemes Oklahomos valstijoj. 
Vienas automobilius su žmoni- 
mis dingo nuo tilto kada van
duo ji paplovė ir nunesze drau
ge su automobilium.

Meksika Susitaikins 
Su Katalikiszka 

Bažnyczia
KITOKIS PADĖJIMAS MEKSIKOJ NE 

KAIP BUVO 1937 METE

MEKSIKO MIESTAS. — Yra viltis, 
kad Meksike Valdžia su Katalikiszka baž
nyczia neužilgio susitaikins ir gyvens su
tikime nuo kada apėmė naujas Prezidentas 
Camacho, nes arkivyskupas Rymo Kata-
likiszkos bažnyczios 
NELABA MOTERE

Pabėgo Su $10,000; Vy
ras Isz Gailesties Atė

mė Sau Gyvasti Per 
Gaza

Detroit, Mich. — Negalėda
mas užmirszti savo paezios ir 
dvieju vaiku, kuriuos pasiėmė 
pati su savim o ir deszimts tuk
staneziu doleriu pinigais, isz- 
begdama su kitu vyru keli me
tai adgal, Adolfas Kolessa, 54 
metu amžiaus, taip tuom rūpi
nosi kad ant galo sumanė viską 
užbaigti inkvepdamas gaza 
nuo ko mirė.

Kolessa po Svietinei Karei 
indejo savo pinigus iii speku- 
lacija su kitais draugais ir su
rinko gana puiku turteli. Gyve
no laimingai su paezia kuria jis 
labai mylėjo bet velnias nemie
ga nes motere susipažino su 
kokiu tai jaunesniu vyru. Ko
lessa labai gailėjosi ir liūdėjo 
paskui paezia ir vaikus ir ne
galėjo juos užmirszt.

Kaimynai, nematydami ji per 
kėlės dienas ir žinodami kad jis 
niekur neiszeidavo, nuėjo pa
žiūrėt ar gal jis serga. Kada su
uodė gaza, paszauke palicija 
kuris isžverte duris ir rado ne
laiminga žmogų gulinti ant lo
vos negyva su gazine paipuke 
burnoje.

17 Žmonių Užmuszta 
Eroplano Nelaimėje
St. Thomas, Ontario, Kana

da — Didelis pasažierinis ero- 
planas, kuris leke isz New Yor- 
ko in Detroitą, nukrito ant ne
tolimos farmos ir susidaužė ir 
gazolinas jame užsidegė apim
damas visa eroplana liepsnoje. 
Jame buvo septyniolika ypatų. 
Lavonu negalima buvo pažinti 
nes buvo baisei apdeginti.

Taja paezia diena kitas ero- 
plan'as susidaužė artimoje 
Moosehead, Minn., kuriame žu
vo 14 žmonių, praeita sanvaite.

Huddersfield, Anglija — Ma
žiausia 41 darbininkai žuvo 
ugnyje dirbtuvėje drapanų. 
Žu vusieji yra’beveik visos mer
ginos ir moteres kurios siuvo 
drapanas.

Martinez taip ap- 
reiszke Katalikams. Preziden
tas Camacho apreiszke buk pir
ma syki nuo daugelio metu tiki 
in Katalikiszka bažnyczia ir 
sziadien Katalikiszkas tikėji
mas turi daugiau laisves ne 
kaip kitados.

Sziadien yra kitokis padėji
mas Meksikoj ne kaip buvo 19- 
37 mete, nuo kada pralotas 
Martinez pasiliko arkivysku
pu. Kunigai tada buvo užklu- 
pami, žudomi ir kankinami ka
lėjimuose. Daugelis Kataliku 
Meksikoj spiriasi idant arki
vyskupas druezei užprotesta- 
vetu ir tas jam pasiseko.

FARMERIS 
APLAIKO MAŽAI

Žmones Turi Mokėti
Daug

Washington, D. C. — Depar
tamentas ukystes apgarsino 
kokia preke farmeris aplaiko 
nuo savo tavoro o kiek turi mo
kėti žmones už juos. Pasirodė 
buk farmeris paprastai aplaiko 
51 centus nuo kožno dolerio ku
ri moka žmones už maista.

Kompanijos kurios parduo
da taji maista aplaiko 41 pro
centą. Daugiausia farmeris 
sziadien aplai'ko tai už mesa 
nes aplaiko 78-ta procentą ar
ba .paprastai 21 centus už švara 
•kiaulienos kuria parduoda ant 
marketu po 27 centus.

Automobile! Užmusze 
27,860 Ypatų Lyg 

Sziolei
Chicago — Tautiszka Ap

saugos Taryba Amerikoj ap
skaitė buk lyg sziol automobi
liu nelaimėse užmuszta net 27,- 
860 ypatų. Per tuos devynis 
menesius, pradedant 1941 me
te, užmuszta daugiau ne kaip 
praeita meta tam paežiam lai
ke. Tik menesyje Septemberio 
žuvo 3,770 ypatų visokiuose 
automobiliu atsitikimuose ant 
ulycziu ir plentu.

Camden, N. J. — Naujas kar 
riszkas laivas, Cleveland, likos 
paleistas ant vandens. Laivas 
turi 24 dideles armotas ir 
plauks greitumo 30 myliu ant 
valandos.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
I to privalo valdyti jus mislisj 
įkalbas ir daiibus; kur jos nesi-' 
randa, ten vieszpatauja narni-] 
uis nupuolimas, barnei, keiks- 

 j mai, neapykanta ir užvydeji- 
Pasirodo kad didesne dalis mas- Nemylinti pati, nepaklus- 

Amerikoniszkos tautos, del ku-j nus> va^<ab atszales naminis 
riu “foreignerei”, per savo pasielgimas, viskas yia sunke- 
sunkia proce, pastate turtą ir11''’0- Kui‘meile namuose viesz- 
tinkama gyvenimą, neturi del patauja, nors landasi liga ai ba 
ju jokios paguodones ir juos sveikata, fui tingumas ai var- 
laiko paniekinime. Tas parodo ^as, jauny sta ai ba senate e, ne- 
sziadien kada daugiausia musu 
vyruku būna traukiami in vais- 
ka ant tarnystes. Eina tieji j 
jauni vyrukai in vaiska ku
riems prikisza Amerikonai kad 
turi būti dėkingi kad turi ta j a 
garbe tarnauti apgynime skly
po.

Daugelis ne tik žodžiais bet 
ir per laikraszczius, už viską 
kaltino tuos vargszus “fo- 
reignerius.” Bet sziadien, ka
da sklypas randasi dideliam 
pavojuje tai pasirodo kad tieji 
neapkeneziami 4 ‘ foreignerei ’ ’ 
yra didžiausiais patrijotais ap
gynime Amerikos o toki Whea- 
lei, Lindbergai, Cudahei, 
Coughlinai ir O’Brainai nesi
rūpiną apie apgynima sklypo 
/tiktai viskam yra prieszingi ir 
sulaikineja savo liežuveis ap
ginklavimą sklypo.

Kas Girdėt
John Lewis’as Su Angline Kamisija

ju jokios paguodones ir juos sveikata, tui tingumas ai v ar- 
» .. . , . . I iroc ionnvetu nrhln SPnntvP np_

I apleidimas viens kito, ten ran
dasi linksmybe, gialbejimas 

į viens kito darbuose ir veliji- 
I inas vieno už kita savo gyvastį 
' atiduoti. Vyras myli savo pa
ežiu kaip savo locna kuna, kaip 
pats save, 'kaip tai mokina Szv. 
Povylas: “Vyras ir pati, tai 
vienas kūnas, viena ypata.” | 

Vyras nesuvalgys ka geres
nio jeigu nepasidalintu su mo
tore, nedaturetu jeigu pati ken- 
czia v'arga ir bada su vaikais 
arba kituose kampuose ji turė
tu jeszkoti prieglaudos o jis tu
rėtu visko pilna ir rėdytųsi 
gražiau ir praleidnetu turtą be 
reikalo. Kur meile tarp poros 
vieszpatauja, ten paezios pasi
duoda vyrams o vyrai del pa
ežiu. Gera pati paguodoja savo 
vyra, nesiprieszina jam, nesi
randa jos szirdije neapykantos 
ir tinginiavimo. Vyrias nelaiko 
ja už tarnaite, nepasiclgineja 
su ja su pasisziauszimu ir rus
tai bet paguodoja ja kaipo pa- 
czia, gyvenimo drauge ir myli 
ja lyg paskutinei valandai sa
vo gyvenimo.

Gera pati stengiasi intikt sa
vo vyrui ir būti jam pagialbo- 
je. Bet daugelis vyru atsimoka 
moterei taip, kad viską nuo jos 
slepia, daužo ja per veidus, su
žeidžia jos puiku kuna ir varg-1 
sze turi rūpintis pati iszsimai- 
tinimu saves ir vaikeliu.

Kas žino koki yra jos kentė
jimai ir erszkecziai jos tokio 
gyvenimo. Nežinau ir nenoriu 
žinoti nes jus, vyrai, patys, del 
jusu laimes, del pasaldinimo1 
jusu gyvenimo gerai apmaus-] 
tykite, keno yra kalte? Gal pri-, < 
siega, kuria prižadėjote vienas 
kitam — nedalaikete? O gal 
priėmėt luomą moterystes be ' 
Sakramento ir
Dievo? Jeigu taip, tai kaip nuo 
Dievo galite tikėtis dabar pa
laiminimo jusu gyvenime? Jei
gu jums pasiveda gerai tai isz- 
pildote ta, ka vienas kitam prie 
altoriaus prisieget priesz Die
va ir priesz susirinkusius liū
dinto jus bažnyczioje.

Isz VisuSzaliui Rusiszki_Kareivei
TAMSUS ŽMONES

Iszkepe Senuką Ant
Pecziaus Nevos Už Pa
vogimą Pinigu; Buvo

Nekaltas l

John Lewis ir Angline Kamisija tarėsi kaip geriausia 
užbaigti Anglini Straika. Toji taryba buvo susirinkus 
Washingtone, ir Lewis’as aprciszke, kad duos 15 dienu 
ant susitaikinimo Operatoriams su Anglekasiais, bet jei
gu prie to nedaeis, tai straikas tesis toliaus.

Sziadien Italija turi dideli 
varga su apsiavimu del savo 
gyventoju nes neturi užtekti
nai skuros kuria naudoja ant 
padirbimo czebatu o da blo
giau yra kad Italai jau neturi 
makaronu kuriuos taip mėgs
ta valgyt. Net ir sziauczei szia
dien neturi czebatu nes vaiksz- 
czioja ibe padu. Sziadien visits 

! apsiavimas yra naudojamas 
del kareiviu. Visa skūra yra 
labai 'brangi Italijoj kaipo ir 
kiti dalykai reikalingi del pra
gyvenimo kaip: svaras arbatos 
ten kasztuoja 17 doleriu, bon- 
ka arielkos 18 ir 20 doleriu. 
Saldumynu ir szokolados visai 
ten nesiranda o pakelis Ame- 
rikoniszku paperosu kasztuoja 
keturi dolerei arba vienas ci
garetes 20 centu.

RUSU-JUNG. VALS
TIJŲ KOOPERACIJA 

GALI PADĖTI ISZ- 
VYSTYTI ALASKA

Po vis^tvieta sziadien api- 
begineja klakusymai: “Kada 
pasibaigs kare?”

Anglikai tvirtina buk szia
dien negalima užklupti ant Vo
kietijos, Belgijos, Holandijos 
ir Norvegijos nes Vokiecziai 
da turi drūta ir didele orine 
flota ir didele armija Rytu sza- 
lyje ir galėtu supliekti visa 
kariuomene kuri drystu siunsti 
in fenais. Anglija tik galėtu 
siunsti vaiska in Italija nes tai 
silpniauses punktas. Po tam 
Anglija lauktu ant Amerikos 
pagialbos.

Bet Amerika da nenori in- 
ženkti in taji kruvina Europini 
szoki nes da nėra ant to gerai 
pasirengus. Todėl nėra vilties 
kad sziadienine kare greitai 
pasibaigs.

(Amerikos didžiausia nuo
savybe, nupirkta nuo Rusijos 
1867 m. turi daugybe neiszvys- 
tytu natūraliu rezursu).

Amerikos V aidžios pasiryži
mas padėti Sovietu Sąjungai 
atsilaikyti priesz totalitarines 
armijas Naziu Vokietijos ir jos 
sąjungininkus vėl meta dėme
sin Alaska, Jung. Valstijų di
džiausia teritorine nuosavybe.

Alaskos 586,400 kvadratines 
mylios sniego, ledo, miszkuotu 
slėniu ir daugybe numatytu 
mineraliu rezursu, buvo Rusi
jos nuosavybe. 1867 metais per 
Valstybes Sekretorių, William 
H. Seward, Alaska buvo nu
pirkta isz- Tsaro valdžios už 

I $7,200,000. Skeptiszka publika 
tuoj pavadino szi plota neisz- 
'dirbtos žemes “Seward’s Fol- 

. . . . ly” t. y., Sewardo kvailybe ir palaiminimo . .|net publikos pasiprieszininjas 
buvo pareiksztas del iszmeti- 
mo pinigu tokiems pirkimams. 
Nuo to laiko, vien auksu isz 
Alaskos iszimta szimta kartu 

i daugiau negu už ja buvo mokė
ta. Jos žuvies industrijoj, mi
neralu rezursuose ir miszkuose 
gludi neapskaieziuotas turtas.

Iszskyrus aukso kasyklas, 
Alaskos iszdirbimas ir koloni
zacija labai pamaži vystosi. 
Nors keli tukstancziai Rusu te
nai gyveno kada Jung. Valsti- 

j jos perėmė Alaska jis su savo 
ainiais jau seniai isznyko ir

Jeigu ketinate pirkti dovana 
ant Kalėdų del savo giminiu, 
pažystamu ar draugu, tai ge
riausia dovana, kuri bus nau-( 
dingiausia per visus metus, jei
gu jiems užraszysite laikraszti '1( 
“Saule” isz kurios turės nau- 
da per visus metus ir juos pra-, sziaL^en tenai gyvena apie 60,- 
linksmins nuliudimuose ir pra- gyventoju, kuriu daugiau 
leis smagu laika nenuobodume. ^aip puse -yia IndijonJi ir Bs- 
Yra tai naudingiausia dovana 
isz kurios jie pasinaudos 
visus metus.

Kaipo ko'žnas luomas (sto
nas) taip ir luomas moterystes 
turi savo privalumus, sunke
nybes ir nesmagumus kuriuos 
vedusieji žmones privalo iszpil- 
dyt, kentet ir paneszti.

Suėjote in pora, vyrai ir mo- 
teres, idant vienas kitam nuo
latos būti pagelba ir linksmy
be, idant vaikuczius, kuriuos 
Dievas jums atsiuntė, Kriksz- 
czioniszkai iszaugint ir neatsi- 
skyrime gyventi bet pakol vie
nas isz jus stos ant sūdo Dievo 
Visogali'nczio. Kas jums yra 
reikalinga kad ta ji moterystes 
luomą pagerint?

S.zirdingą meile vieno del ki-

SKAITYKIT

' kimosai. Neseniai Valdžia vėla
. bandė kolonizacija norėdama

I palengvinti bedarbiu klausymu 
Jung. Valstijose.

Pastaraisiais metais tam tik
ri asmenys isz Kanados ir!

ma Alaska fortifikuoti. 1867 
metais Rusija pardavė Alaska 

| todėl kad tais laikais ja tinka- 
ANT PARDAVIMO jmlai fortifikuoti buvo neinma-į* T-k i I 1 1 . .

PLATINKIT!

Comitan, Meksikas — Grin-į 
eželėje sargo, Vita Romero,, tu-1 
rejo prieglauda būrelis darbi-Į 

.ninku kurie taisė artima gelcž- 
keli. Pas ta saiga vėlybu vaka
ru užėjo pažinstamas senukas, 
Alvarado Olarte ir ten apsinak
vojo. Anksti darbininkai iszejo 
in darba, palike senuką da mie
ganti. Kada darbininkai sugry- 
žo ant piet, vienas isz ju, Mari
as Chamelo užtemino kad isz jo 
kuparelio dingo deszimts pese
tų. Žinomas daigtas, tuojaus 
puolė nužiūrėjimas ant senuko, 
norints tasai prisie'gavo ant Vi
su Szventu kad yra nekaltas li
ne nematė jokio kuparelio bet 
jam niekas netikėjo.

Vienas isz darbininku pada
vė szitoki užmanymai “Paso
dinkime ji ant pecziaus o tada 
prisipažins ar jis yra kaltas ar 

■ ne.”
Keli vyrai paėmė senuką ir 

pasodino ji ant karszto pe- 
i cziaus ant kurio laike per puse 
. valandos pakol baisei apdege 
; ir nuo ko mire in trumpa laika. 
. Vėliaus dažinota kad pinigus 
; pavogė kitas darbininkas kuris
- po tam dingo isz tos aplinkines
- bet jau negalėjo sugražint se- 
i nukui gyvasties.

Szitie jauni vyrukai yra 
vieni isz milijono koki buna 
siuneziami ant kariszku lau
ku, apgynime savo tėvynės. 
Tie vyrukai dirbo amunicijos 
fabrikuosią, bet instojo kai
po laisvanoriai in kariuome- 
nia.

leido kalėjimą ii pamate ko
kia permaina užėjo in taji lai
ka ant svieto, konia iszejo isz 
proto. Ka tik ji mate tai la
bai stebėjosi, o ypatingai, ka
da pirma karta savo gyvenime 
pamate automobilius, eropla- 
nus, trumpas moteriszkas szle- 
bes ir nukirptus plaukus.

Didele permaina miesto ja 
labai nustebino, todėl žmonys 
turėjo ja palengva pripratinti 
prie naujo gyvenimo. Senuke 
sako, kad Valencija per tuos 
35 metus pasikėlė daugiais ne 
kaip per paskutinius tris szirn- 
tus. Senukia patalpino prie
glaudoje del senu žmonių, nes 
neturi ji jokiu giminiu.

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”

Gyventojai Pasiliko
“Arkliais” Kur Vokie-

cziai Užėmė Sklypus

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.

kada Japonija yra agresyviai 
nusiteikusi, intensyvi koopera
cija tarp Jung. Valstijų ir So
vietu Unijos ir Didž. Britanijos 
ir Kanados pasidaro reiksz- 
minga. Transportacijos atžvil
giu, Alaska yra labai atsiliku
si, nėra geru keliu. Yra padary
tas sumanymas grandiožiszkos 
skales, kuris sujungtu Alaska 
su Buenos Aires nuo Fairbanks 
Alaskos, per Kanada, Jung. 
Valstijas, Meksika ir Centrine 
ir Pietine Amerika. Szis suma
nymas gali invykti faktu grei
toj ateityje. Apie 11,000 myliu 
prcpchuotas ‘ ‘ Pan-American 
Highway” jau dabar galima 
vartoti. Dauguma to kelio bus 
per Alaska ir pagal “defense 
needs construction” greitai 
statomas. Sziuomi metu jau 
yra susisiekimas nuo Seattle 
ligi Hazelton, Kanadoje.

Alaskos kasyklų statistika 
parodo kad 1940 m. auksu buvo 
iszimta daug daugiau negu ka
da nors, iszskiriant pirmiau
sius “boom” metus. Irgi, toki 
svarbus daigtai kaip platina, 
skarba, antimonija, merkurąs. 
sidabras ir anglis, elementai 
naudojami apsigynimo reika
lams, buvo iszimti tais metais.

Isz militarinio taszko žiūrint, 
Alaska yra svarbioj vietoj Pa- 
cifiko apsigynime. Aleutian 
Salos randasi tiktai kėlės my
lės nuo Sovietu teritorijos. Ke
lios isz sziu salų yr'a apie 700 
myliu nuo Japonijos sziaurines 
laivyho bazes ties Horomushi- 
ro. Ir-gi vėl isz militarinio tasz
ko žiūrint, Alaska yra areziau 
Europos kontinento (per sziau- 
res Aszigali) negu bi kita dalis 
Jung. Valstijų.

Kadangi oro kontrole vysto
si greitu tempu, skridimai in 
Europa sziuom keliu yra nu
matomi, aviacijos ekspertai pa- 
reiszkia.

Taigi, rezultatas szio naujo 
susipratimo tarp Jung. Valsti-

i ju, Didžios Britanijos ir Rusi
jos gali būti didžiausias iszvys- 
tymas Alaskos istorijoje.
—Common Council For Amer. Unity

¥
¥ dufs ir toriel'kas pirkti nes visus
* jo pati jam in galva sumuszda-
$! vo. Dalbai- jau ji netaikys su 
¥ bliudais in galva nes labai ¥ i .
* lengvi tai neskaudės o ir nesu- T i

dusz.

Kapitonas Paskandyto 
Laivo

Kapitonas Vincentas P. 
Arkins, laivo “Lehigh,” ku
ris likos torpeduotas per Vo- 
kiszka submarina,. Apsakė 
visa atsitikima, kada pribu
vo in Freetown, South Afri
ka. Jis su 7 laivoriais gi- 
liukningai iszsigialbejo, ka
da ju laivas nuskendo.

Gera Naujiena
— Ar girdėjote moterėles, 

Kulokaitis nupirko savo pa
ežiai visus puodus isz alumi
num, taip kaip sidabrinei ir 
tai, mano rūteles, visus sude- 
lius o badai ir brangei už juos 
užmokėjo.

— Tai durnyte, jis žinojo 
kaip padaryti. Mat, žmogelis 
lyg sziol nespėjo molinius bliu-

KALENDORIAI
1942 M.

 jnema. Bet moderniszki iszradi- J
Po tėvu mireziai, vaikai da- mai visa tai pakeitė. Unalaskoj, $ 

linasi patikima, dėlto labai pi- Kodiakoj ir Sitkoj, Jung. Vals- ★ 
giai parsiduoda namai 1233 E. tiju Laivynas jau dabar padi- * 
Pine uly., ir 1234 E. Market1 
uly., Mahanoy City. Informa 
ciju kreipkitės pas agenta,

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

Mahanoy City, Pa. už visa teritorija. Sziuo metu,1 skaitykit “SAULE” PLATINKIT k « '■

dina oro, submarinu ir antrųjų1* 
(secondary) laivyno bazias* 
(bases) ir tam invykdinti jau 
y Va iszleista 10 kartu daugiau-* 
negu Sek. ewardas užmokėjo

15 coliu ploczio x 23 w col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥ 
¥

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Geneva, Szvaicarija. — Is>z 
ezienais danesza apie graudu 
padėjimą tuose sklypuose ku
riuose Vokiecziai yra dabar už
ėmė ir kuriuos valdo “iszga- 
ninga” ranka Hitlerio.

Apylinkėje Borinage, Holan- 
dijoj, Vokiecziai konfiskavo 
visus arklius nuo žmončia ir nu
siuntė in Vokietija del savo 
žmonių. Tūlas gyventojas, ku
ris vežiojo anglis, insikinke sa
ve in vežimėli o ant kaklo užsi
kabino toblieziuke su paraszu: 
“Isz priežasties inv ėdimo nau
jo paredko musu tėvynėje, asz, 
Batiste, esmių arkliu savo ypa- 
toje ir dirbu kaip atklys.”

Butlegerysta Su
Amerikoniszkais

Paperosais
Rymas, Italija.— Laike pali- 

cijos aiblavo, likos arcsztavotos 
28 ypatus už pardavinėjimu 
Ameirikoniszku paperosu. Ba
dai butlegerei ketino pardavi
nėti paperosus po $1.50 ir $2.00 
už pakeli.

Visokį Amerikoniiszki pape- 
rosai dingo isz kremu mene- 
sis adgal, bet 'žinoma daugelis 
tu paperosu likos paslėpti kad 
vėliaus pardavinėti už gera 
preke arba kaina. Laike kra
tos vienoje vietoje palicija pa
ėmė 35 tukstanezius pakeliu 
Amerilkoniszu paperosu.

Tukstancziai Žmonių 
Be Pastogių Isz Prie

žasties Ugnių

SZAKINAS Nedoras ž?- 
-------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25<1.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Tsingtao, Kinai — Daugelis 
žmonių žuvo liepsnosią ir tuks
tancziai pasiliko be pastogių 
per ugni 'kuri kilo celuloidos 
magazinuose Nanikine. Szimtai 
žmonių pasiliko be pastogių, ’ 
nes liepsna persigavo ant arti
mųjų namu.

Senuke Nusigando Ka
da Ja Paleido Isz 

Kalėjimo
Valencia, Portugalija.— De

nis Cullera, kuri buvo iiu'žu- I .vdžius savo dvi dukreles, ir uz 
tai persėdėjo kalėjime 35 me
tus,, likos ana diena paleista 
ant linošyhes. Diena kada ap-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
zr" Geriausis Ambulance 
x/X patarnavimas s z i o j s J 
įTS apylinkėje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar
X nakti. Visada turi pil- JL 
te™ na pasirinkimą meta- IfcBį 

liszku ir kieto medžio S 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. ag

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

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Telefonas 532-J

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mėtėm.

O- VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 

M gausite iszsigiart geriau-
į L šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gčrymu.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.
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Ant Kalno Koplyežios 
Varpas

Tarp augsztu Vokietijos kal
nu gyveno neturtinga naszle 
su vienatine savo dukterimi, 
kurios vardas buvo Grita. Ju 
namelis buvo pusiaukelyje 
tarp stataus kalno apaezios ir 
jo virszunes. Egles ir puszys, 
tankiai suaugusios, denge kai
na aplinkui. Tarp ju tai vienur, 
tai kitur galima buvo matyti

Grita apsidairė aplink. Jai pa
skubino atidaryti duris. Jos 
szirdis smarkiai plake. Atida
ro duris. Žiuri. Stovi, bet ne jos 
vyras, tiktai Tėvas Bruno ir du 
kaimiecziu, kurie atkasė taka 
in grintele ir atnesze sziek tiek 
maisto.

Tėvas Bruno ramino ja, kaip 
galėdamas o kiti pasižadėjo

upelyczius, kuriu vanduo, lyg jeszkoti jos vyro su pagialba 
sidabro siūlas, blizgėdamas i kalniniu szunu.
narstė tarp akmenų ir kietu I Praėjo kelios dienos bet taip 
uolu, tai pasislėpdamas, tai vėl' pamaži, taip sunkiai, kad sun- 
pasiredydamas. Kitus vėl jis ku apsakyti. Per Kalėdas, pa- 
sutikes kliūtis, nerasdamas sau siemus savo mažute, ji nusilei- 
liuoso kelio žemyn, su didžiu do in pakalne nes saule aiszkiai
murmėjimu ir kunkuliavimu, 
pasisukęs smarkiai ant vietos, 
leidos smulkiais laszais, lasze- 
liais ir net dulkėmis kristi že
myn. Tai gražus vandenkri- 
cziai. Tai puikus reginys, kuri 
galima sutikti tiktai kalnuose. 
Gi žemai, prie kalno apaezios, 
kur upeliu vanduo ramiau jau 
teka, žaliuoja, žaliuoja, kaip 
tiktai užmatyti pievos. Ai kiek 
ten gražiausiu geliu, kiek ten 
zvimbianeziu 'biteliu, kiek va
balėliu ir drugeliu! Kaip Lietu
voje sziltame Birželio menesy
je.

Tai buvo nepaprastai graži 
vieta bet labai atskira. Niekas 
tenai daugiau negyveno. Tas 
namelis buvo toli nuo artimiau
sio kaimo, Goblingsfeld ir dar 
toliau nuo miestelio Nalber-

szviete ir sniegas greitai nyko. 
Po Misziu 'Tėvas Bruno iszejo 
isz koplyczios paskui ja ir pri
rengęs ja gerai savo žodžiais 
prie baisios naujienos, galuti
nai pranesze jai, kad jos vyras 
atrastas bet negyvas, suszales.

Isz karto jos szirdis vos ne- 
plyszo, bet-gi greitai pergalė
jo save, pažiurėjus in savo ma
žute mergaite, del kurios ji da
bar turi gyventi. Greitai ramu
mas užvieszpatavo jos veide ir 
jis nuszvito, lyg saule iszlindus 
isz po debesų.

Grita augo. Ji buvo labai ma
loni, graži mergaite. Jos akys 
buvo mėlynos, veidas skais- 
cziai rausvas ir plaukai ilgi, 
geltoni. Ji buvo su visais nepa
prastai mandagi ir nuoszirdi. 
Maži mokyklos vaikai ir mer-

skam'bejimas eina. In ta syki 
nuošė pastatytus namelius.

Priesz Kalėdas Gritos moti
na susirgo. Gavo dideli karszti 
ir galvos skaudejima. Ji atgulė

Į strode, kad kas tai prakalbėjo; 
bet nieko nebuvo matyti. Ji da
bar uždare duris ir pradėjo 
žingsniuoti viena tokioje bai
sioje naktyje. Po puses valan-

'pakyszt menulis isz po debesų.1 szirdis pripildė nuo kalbu, to- 
I Viskas nuszvinta malonia del nutilo; ir tiktai savo dva- 
szviesa. Ir mergaite su dideliu šioje dėkojo Dievui ir angelui 
nusistebėjimu mato kaip mažu- j sargui už visas geradarystes, 
tis varpelis pats juda ir gra- — GALAS —

-------------------- 5------------
Ilgai tylėjau ir nieko ne

kalbėjau,
Ant galo kantrybes netekau, 

Ir viską iszplepejau. '

thal. Niekas beveik tenai neat
silankydavo. Dažniausiai ta 
vietele aplankydavo kunigas ir 
vienas žmogus isz minėtojo 
miestelio. Juodu nekarta su
teikdavo paszelpos naszlei.

Karta in savaite Grita ir jos 
motina nusileisdavo žemyn in 
maža Angelu Sargu koplytėlė. 
Kuomet būdavo gražus oras tai 
Grita atsilankydavo kaip kada 
ir in Tėvo Bruno maža mokyk- 
!a. i *

Gritos tėvas mirė, kuomet ji 
buvo dar mažutis kūdikis. Jis 
buvo giriu gyventojas — links
mas, geros szirdies, doras ir tei
singas. Viena szalta žiemos die
na jis iszejo prie savo darbo, 
szvilpaudamas sau linksma 
dainele. Jis kelis kartus, kaip ir 
atsisveikindamas atsigryžo at
gal, kad pažvelgti in savo gera 
moterį, kuri stovėjo prie duru 
ir lydėjo ji akimis, koliai jis vi
siszkai nepranyko tarp tankiu 
medžiu.

Po pietų pradėjo kilti ir ne
maloniai kaukti kalnu vejas. 
Apie ketvirta valanda stam
bios snaiges eme kristi ir urnai 
viskas aplink prisidengė storu 
sniego sluogsniu. Jauna mote
ris neramiai žiurėjo in lauka, 
laukdama savo vyro. Dažnai, 
prasidarius duris, vere savo 
akimis kaskart labiau augan- 
czia tamsa. Bet nieko nebuvo 
matyti. Galop, sniego tiek pri-

gaites, su kuriais ji susieidavo, 
ja mylėjo. Isz visu labiausia ja 
mylėjo malūnininko sūnūs, Jo
nas. Jis buvo ir-gi gražus vai
kinas. Jis buvo dar tiktai pen
kiolikos bet taip gerai inauges 
jog tarp vaiku atrodė kaip tik
ras vyras.

‘ ‘ Grita, kada tu užaugsi, asz 
su tavim apsivesiu,” jis pap- 

y

rastai jai kalbėdavo, kada au
kodavo pirmųjų pavasario kal
niniu rožių kvietka, arba vasa
ros žemuogių pintine, kuria jis 
pats pasidarė.

“Bet tu esi jau per senas, 
Jonai,” atsake mergaite, kuk
liai žiūrėdama in ji.

“Tiktai penkiais metais se
nesnis už tave. Asz galiu lauk
ti, kol tu užaugsi. Asz tave my
liu, kaip kregžde myli vasara. 
Ji vejasi vasara net in tolimas 
szalis, asz seksiu paskui tave, 
kad ir po visa pasauli.”

“Bet tu neturi sparnu, Jo
nai,” atsakydavo jam juokau
dama mergaite. Savo dvasioje 
ji turėjo Joną ir mylėjo ji nuo- 
szirdžiai. Jonas tai numanė.

Viena žiema, kuomet Grita 
turėjo jau dvylika metu, buvo 
nepaprastai daug sniego ir bai
sios pusnys. Buvo tada labai 
pavojinga kalnuose. Sniegas 
užvertė takus ir kelelius; klas
tingai pridengė gilius plyszius 
ir akmenuotas ardones. Ne vie
noje vietoje palaidojo ir kal-

krito kad uždengė josgririteles 
langus ir duris. Nebuvo galima 
net in ora iszeiti.

Galop, visiszkai sutemo. Vy
ro dar ne,ra namie. Pasipylė 
motinos aszaros, kada ji pra
dėjo siūbuoti maža kūdikio vy- 
gele ir bandė dainuoti.

Isztisa nakti ji nesumerke 
akiu. Ji sėdėjo prie ugnies, gie
dojo, supo, meldėsi ir klausė ar 
riegirdeti žingsniu. Bet viskas 
buvo ramu, tylu. Vejas staugė, 
sniegas krito. Staiga, ant ryto
jaus, sniegas, kuris užvertė lan
gus, nuėjo szalin ir kažin kas 
dunkstelėjo in Įauga. Ji pasi-

Benediktas Skaitės, isz Pitts
burgh, Pa., raszo: — Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti ant ateinanczio me
to. Taipgi turiu pastebėti kad 
asz esmių senas skaitytojas; 
apie 30 metu kaip skaitau 
“Saule”. Skaicziau daug pa
gyrimu kad “Saule” yra geras 
laikrasztis ir asz ji nepeikiu 
nes jeigu nėbutu geras tai ji 
neskaitycziau jau suvirsz 30 
metu.

in lova o daktaras pasakė kad 
ji nusiszaldžiusi. Greitu laiku 
ji isz karszczio neteko sąmones 
ir Grita turėjo ja valgydinti, 
kaip maža kūdiki koszele ir 
pienu.

Žiema nemažėjo. Snigo vis 
daugiau ir tiek jau priaugo vi
sur sniego kad Grita bijojo nu
sileisti žemyn in kaima papra- 
szyti ka nors, kad ateitu ir pa
dėtu jai prižiūrėti serganezia 
motina, kuri, rodėsi, eina vis 
menkyn. Ji davinėjo jai vaista 
ir valgydino sriuba, kaip dak
taras jai buvo sakes. Vienok li
gone ne ėjo geryn. Mergaite 
iszsigando. Ji jau eme abejoti 
ar nemirs jos mylima mama. Ji 
atsiklaupė ir karsztai meldėsi 
prie Kūdikėlio Jėzaus, kad jos 
neapleistu. Ji meldėsi... Asza
ros riedėjo per jos skaisezius 
veidus, szirdis greitai plake isz 
baimes ir susirūpinimo, nes jau 
beveik negirdejo motinos kvė
pavimo. Ji prisilenkė visiszkai 
prie ligones veido, bet nejautė 
kvėpavimo.

Kuomet ji dar vis meldėsi, 
pasirodė jai, kad ji girdi ko
kios tai bažnyczios varpa. Neti
kėta mintis, kaip žaibas, plyks
telėjo per jos galva.

Ant kalno virszunes buvo pu
siau sugriuvusi koplyczia, pa- 
szvensta Kūdikėlio Jėzaus gar
bei. Ji buvo pastatyta keturio
liktame szimtmetyje, vieno tur
tingo barono, kurio sūnūs stai
ga iszgijo isz sunkios ligos, ly
giai Kucziu dienoje.

Visoje apygardoje buvo kal
bos, kad kas Kucziu nakti užei
na ant kalno in koplyczia ir su
skambina tenai esaneziu var
peliu lygiai, kada laikrodis mu- 
sza dvylika, tai to visokis pra- 
szymas, kuri jis tada turi, isz- 
sipildo. Nei vienas vienok ne- 
dryso tenai eiti. Mat, laikui bė
gant, atplyszusios uolos ir ak
mens sniegu ir ledynu nugriau
ti visiszkai suardė takeli, ku
riuo eidavo in koplyczia. O da
bar žiema, tai ir svajoti apie 
koplyczia buvo baisu.

Grita žinojo tuos pavojus bet 
ji buvo girdėjusi kad turi savo 
Angela Saiga, kuriam pasiti
kėjo.

“Jis prisakė savo angelams 
kad saugotu tave ant visu tavo 
keliu, kad tave nesziotu ant sa
vo ranku, kad neužsigautum in 
akmeni savo kojos.”

Ji pažvelgė in maža ‘ ‘ ku-ku ’ ’ 
laikrodėli. Tuo tarpu atsidarė 
mažos laikrodžio dureles ir te
nai pasirodžiusi gegute iszgar- 
sino deszimti kartu “ku-ku.” 
Kiekvienas “ku-ku” Gritai 
skambėjo “Eikie.”

“Taip, asz eisiu,” suszuko 
meraite. Ji pataisė motinai pa
galvi, gal paskutini karta, kaip 
ji sau mane, pabueziavo atsza- 
lusi veidą, insistojo in medines 
klumpukes, užsitempe ant sa
ves sziltesni, koki turėjo ruba 
ir leidosi kelionėn.

Kuomet ji prasidarė duris, 
jos szirdis pradėjo alpti. Ji jau
tėsi kaip ir serganti. Drebulys 
ir baime pradėjo ja krėsti. 
Sniegas krito stambiomis snai
gėmis, vejas staugė tarp kalnu 
ir szvilpe per krumus. O tenai, 
toli girdėti kaukimas — ar tai 
vėjo? Oi ne! Ir vėl girdėti! 
Taip, tenai ne vejas staugia, O'

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes,

dos jau ji buvo gana toli nuo j žiai skamba.
savo namelio. Bet dabar ji pa- “Czia Dievas,” suszuko mer-' 
juto kad yra permirkus per-1 gaite; “Jis judina varpeli! Ai,

I Dieve, asz myliu Tave ir priža
du būti visa mano gyvenimą 
Tavo įsztikimu vaikeliu.”

dem. Drabužiai taip susunko ir 
sniego taip daug krito, kad ji
vos-vos ėjo. Kiekvienas žings
nis augsztyn buvo jai nauja 
sunkenybe ir reikalavo jegu in- 
tempimo. Oje, ji pajuto, kad 
smunka žemyn — skensta!

“Ai, motinėlė!” suriko ji; 
jai pasirodė kad puola in ardo- 
ne — kas rūpinsis dabar tavim ?

Bet ne. Nebuvo tenai ardone 
o tiktai didelio pusnyno briau
na, nuo kurios ji nusmuko gi
liai in minkszta szalia esanti 
sniegą. Ilgai vartėsi po; sniegą, 
koliai su dideliu vargu iszsi- 
krapszte isz jo. Ji vėl pradėjo 
lipti augsztyn. Viena karta ji 
atsisuko pažiūrėti ar matyt pa
kalnėje szviesos, nes tuo tarpu 
buvo sziek tiek sumažėjas sni
gimas.

Ai, Dieve, kas ten per dvi 
szviesos kurios kas sekunda vis 
eina artyn ir artyn! Tai vilkas. 
Jau ji girdi jo kriokimą. “Jau 
po viskam. Jau asz neisztruk- 
siu. Sudiev motinėlė, sudiev vi
siems. Dieve, neapleisk ma
nes.” Ji nesijuto, kaip parpuo
lė ant keliu.
“Dievo Angele, mano sarge!” 
Sztai jau vilkas prie jos. Jo 

akys žėruoja, nasrai iszsižiojo, 
jau, jau tuojau griebs savo au
ka. Mergaite užjmerke akis. Su
dunda akmens beveik czia po 
ja ir viskas staiga nutilsta. Ji 
jauezia kad jos niekas negrie
bia. Atidaro akis. Jau žerineziu 
akiu daugiau nėra. Ji tuojau 
suprato, kas pasidarė. Vilkas 
nukrito in ardone. Ji pratiesia 
savo ranka ir baimingai sten
giasi užeziuopti kur ji yra. 
Oje, vienas žingsnis, mažutis 
žingsnis ir ji butu nudundėjus 
ten kur dabar vilkas buvo. Kad 
ji neženge o puolė ant keliu tai 
tas ja iszgelbejo nuo mirties.

Isz gilumos szirdies iszsiver- 
že per jos lupas padekone Die
vui, kuris paliepė savo ange
lams, kad sergėtu Jo vaikelius. 
Dabar ji vėl pradėjo žengti 
augsztyn. Ji pradėjo jaustis 
taip suvargusi ir nuilsusi, kad 
eme netekti vilties pasiekti kal
no virszune. Ji girdėjo, kaip 
laikrodis musze vienuolika o ji 
jaute kad jai dar labai toli iki 
koplycziai. Juo areziau virszu
nes, tuo kelione darėsi sunkes
ne. Mergaite nekarta tai puolė, 
tai nuslydo sieksni antra že
myn, tai rėplomis kabinosi 
auksztyn. Baisiausia suvargo, 
suszalo ir visiszkai nuilso.

Pasivarginus taip beveik vi
sa valanda, galop ji pasiekė 
virszune. Kaip tiktai laikrodis 
pakalnėje pradėjo muszti dvy
likta, ji jau buvo prie koply
czios duru. Jau galvojo, kur 
czia mažojo skambuezio virve? 
Trys, keturios — ji turi lipti 
laiptais in bokszteli. Penkios, 
szeszios, padare du, tris žings
nius ir nuslinko su supuvusiais 
laipteliais žemyn. Septynios, 
asztuonios, devynios, jau visas 
mano vargas nuėjo niekais! Ji 
negalėjo prilipti prie varpelio 
koplytėlės sienomis. Nėra jose 
tvirtos vietos kur drąsiai butu 
galima koja statyt.

Jau vienuolikta karta skam-

Dabar ji leidosi nuo kalno že
myn. Džiaugsmas, kuris pripil- j 
de jos szirdi, apsvaigino ja. Ji 
Icke žemyn lyg sparnuotas 
pauksztelis. Bet vargsze neap- 
siskaite su savo jėgomis. Ji ju 
daug padėjo lipdama auksztyn, 
gi dabar skubumas jai atėmė 
beveik kvapa. Ji apalpo ir kri
to ant sniegu krūvos.

* * *
Kada ji atsigavo, ji pasijuto 

kad guli ant lovos, arti ugnies, 
savo motinos grinteleje. Ji ne
tikėjo savo akim. Jos motina 
tryne jai rankas ir kojas o Jo
nas tiese ant stalo balcziausia 
užtiesima ir dėjo ant jo kava, 
pyragu ir sviesto. Jono didelis 
szuo miegojo priesz agni.

“Motinėlė, mano brangioji 
mamyte,” szauke Grita, “tu 
buvai taip baisiai silpna, kada 
asz iszejau,, ar jau dabar esi 
sveika?”

“Taip mieloji, Dievas telai
mina tave,” atsake motina su 
aszaromis akyse. “Bet pir
miausia valgyk ir gerk. ’ ’

Jie visi susėdo pusrycziu 
valgyt nes buvo apie asztunta 
valanda Kalėdų dienoje. Bet 
motina vėl tuojau pakilo, pri
ėjo prie Gritos ir eme ja bu- 
cziuoti. Jonas, kaip mokėjo, 
taip iszreiszke savo pagarba ir 
meile Gritai. Visi džiaugėsi. 
Pusrycziai ėjo labai pamaži.

Galop, vis-gi juos pabaigė. 
Kada jie susėdo aplink ugne- 
kuri, motina tarė dukrelei.

“Pereita nakti apie vidur
nakti asz atgavau sąmone ir 
ėmiau szaukti tave, bet neisz- 
girdau jokio atsakymo. Asz 
taip ipersigand.au kad to nega
liu nei apsakyti. Iszgirdau atsi
darė durys. Asz vėl ėmiau 
szaukti. Nieko. Tik sztai insi- 
verže pro duris Jonas su di
džiausia pintine. Kaip jis ja už
vilko czia, ant kalno, tai jau asz 
to pasakyti negaliu. Jo prakil
ni szirdis ir drąsą, turbut, jam 
padėjo. Jis pasakė, kad atne- 
szes szi-ta Kalėdoms nes mane 
kad mes negalėjome isz niekur 
nieko gauti ir kad to reikalau
jame. Asz tuojau jam pasakiau 
kad tavęs namie negirdėti, tai 
jis kuogreieziusia leidosi jesz
koti. Mudu spėjome kad gal tu
rėjai kur nors prapulti ir numa
nėme kad senas szuo, Princas, 
ras tave. Kada iszmusze laikro
dis dvylikta, asz girdėjau kaip 
koplyczios varpelis ant kalno 
nepaprastai gražiai skambėjo 
ir tuo tarpu asz pasijutau vi
siszkai sveika. Apie antra va
landa Jonas parnesze tave visa 
szlpia ir suszalusia.

“Brangus Jonai,” tarė mer
gaite ir apkabino ji meilingai 
už kaklo. Toje valandoje isz. 
Jono akiu per veidus riedėjo 
stambios aszaros ant garbi
niuotu geltonu Gritos plauku. 
Jis jaute, kaip arti buvo jo ne
laime ir kad jis savo pasiszven- 
timu ja iszgelbejo.
“Bet, mama, tai ne asz skam

binau ant kalno. Tenai prie 
varpelio prilipti negalima. 
Laiptai yra visiszkai supuvę.

BALTRUVIENE
—-------------------------------------------------—

Mieste Filadelfijoje, 
Randasi nedora žmonija, 
Ana diena ten buvau, 

Naujienų daug užtikau.
Vyrai pradėjo man verkti, 
Buk juju bobeles vis serga, 
Ir tai beVeik kožna diena, 
Pakaleinei kožna viena. 
Pradėjau tuoj tyrinėti,

Rodą jiems davinėti, 
Kad asz priežastį dažinosiu, 

Po stubas užeitinesiu.
Taigi, pas viena užėjau, 
Tuo'jaus ten paregėjau, 

Kad bobele pasigėrus gulėjo,
Nuolatos gairsei stenėjo. 

Tuoj nagaika isztraukiau, 
Kelis y'pus užtraukiau, 

Bobele ant lovos atsisėdo, 
Ant manės tiktai pažiurėjo, 

Tuoj mane pažino, 
Vardu pavadino, 

Ant keliu atsiklaupė, 
Prasze manės ir baube, 

‘“Susimilk, Baltruvienele, nie
ko nesakyk, 

Mano vyrui nieko nepasakyk.” 
Tuoj prie visko .prisipažino, 

Man iszaiszkino:
Kad pas kūmutes užsitraukė, 

Byra ir arielkele trauke, 
Su burdingiereis uliavojo, 
Visi draugia baliavojo.

Taip darė per ilgus laikus, 
Ir visokius niekus, 

Kada vyrai in darba iszejo, 
Tuoj pas kūmutes nuėjo, 

Po tam nudavinejo, 
Vyrus savo prigaudinejo,
Kad serga, didele liga, 
Pas daktara siuntė vyra, 

Vyrai tam ir tikėjo,
Isz manės visi stebėjos, 
Kad slaptybia iszradau, 
Vyrams viską pasakiau, 
Kad to daugiau nebus, 

Kožnas vyras dabar pabus.

* * *

Džerzes steite, vienam mieste, 
Mane in fenais pakvietė, 

Kaip tik in miestą inejau, 
Daug blogu darbu regėjau.

Nekurie singeleliai, 
Jauni vaikineliai, 

Amerikonais save vadina, 
Užsilaikyti gerai nežino.

Kada pede gauna, 
Gerti nepaliauna, 

Iszdave pinigus visus, 
Iszdaro visokius niekus, 

Aplink stubas paskui gaspadi- 
nes bėgioja,

Laikydami už žiurstu nuolat 
sekioja,

O katras szirdele turi 
minksztesne, 

Tai ir patinka beda didesne. 
Vyras parejas namo atranda,
Da su koezelu gauna in 

sprandą,
Da ir daugiau pipiru gauna, 

Kasdien be permainos.
Juk tik tie asilelei proto neturi,

SMERTIS ISZ ::
:: :: GAILESTIES

Viena mergina, per prikalbi- 
nima savo tėvo papuolė in sun
ku nusidėjimą. Motina ja sun
kei nubaudė, duktė prisideda
ma peržengia prie peržengimo, 
nutrucijo savo motina.

Kada tėvas parvažiavo isz 
keliones ir dasižinojo apie vis
ką, nubarė ir kankino da labiau 
negera dukterį kuri negalėda
ma to nukensti ir tėvui atėmė 
gyvasti. Apsunkinta daugybe 
sunkiu peržengimu, mergina 
iszbego isz namu ir atsidavė 
ant paleistuvįngo gyvenimo.

Atsitikimu ar tai stebėtina 
valia Dievo mielaszirdystes, in- 
ejo ji in bažnyczia tame laike 
kada kunigas isz pamoksliny- 
czios apsakinėjo nepabaigta 
mielaszirdyste Dievo, tarpe ki
tu žodžiu tardamas:

— Nors nusidėjimai tavo bu
tu raudoni kaip ugnis, bus isz- 
baltyti kaip sniegas. Nors ir ne- 
žine kaip sunkus butu tavo nu
sidėjimai, nors ir butum užmu- 
szes savo tęva ar motina, nors 
ir butum kaip Judoszius par
davės Poną Jezu, nors ir butum 
kaip Magdalena gyvenus pasi
leidime, arba kaip latras visa 
amži gyvenęs peržengime, tai 
tau Dievas atleis nes jam 
smagiausia yra atleisti nusidė
jėliui kuris tikrai prie jo atsi- 
verezia.

Mergina susigraudinus labai, 
tuojaus po pamokslui priėjo 
prie kunigo ir klausė ar tas vis
kas, ka jis kalbėjo apie miela
szirdyste Dievo, yra teisybe?

Kada kunigas paantrino tai, 
ji tarė:

— Jeigu taip yra, kaip kal
bate, meldžiu iszklausyti mano 
iszpažinties ir užtarykite už 
mane 'prie Dievo taip mielaszir- 
dingo.

Kada kunigas iszklause jos 
iszpažinties, pradėjo mislyti 
kokia jai užduoti pakuta.

— Kas tai yra, teveli? — už
klausė ji: — Dabar da taip ne- 
senei gyrei mielaszirdyste Die
vo o dabar rodosi kad netiki in 
mano iszganyma ?

— Suvisai ne, mano dukrele, 
bet del gerumo tavo duszios no- 
recziau kad rytoj in czia atei
tum vela paklausyti pamokslo. 
Ir tokia tiktai tau užduodu pa
kuta.

Tada gavus iszriszima, taip 
graudžiom aszarom geradejys- 
tes, meiles ir gailesezio ji ver
kė kad isz bažnyczios iszeiti ne
galėjo ir brangia savo duszia 
in rankas mielaszirdingo Die
vo atidavė.

Kunigas, dagirdes apie toki 
atsitikima, paliepė zokonin- 
kams melstis už jos duszia.

Kada jie meldėsi, iszgirdo 
baisa isz dangaus.

— Nereikia už ja melstis nes 
ji melsis už jus.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Tai Dievas Pats skambino.” 
Ji apsakė kokiame pavojuje 

buvo nuo vilko ir kaip iszliko i apgloba,
____ ______ ___ __ ~o„ ___ _ __________ ' gyva. Jie jaute kad szirdis ne- O pats isz baimes palenda po 

Į szalin, kuomet vilkai ateina.”, tyn, isz kur czia tas gražus pakels visu jausmu, koki ju' lova,

tikrai vilkai. Turbut, peralke ba laikrodžio muszimas. Tik 
jie turi būti szioje szaltoje nak- sztai mergaite girdi aukszcziau 
tyje. j saves gražu lyg sutartinos mu-

“ Geras Ganytojas nebega zikos skambejima. Žiuri augsz-

Kad ant tokiu darbu žiuri, 
Palikia paezias po kito

ipersigand.au


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
—' Lapkritys — November.
— iSubatos vakara, apie 7 

Valanda smarkiai sužaibavo ir 
griaudėjo, kas yra nepaprastu 
dalyku sziuo laiku rudenyje.

t Subatos ryta mirė gerai 
žinoma sena gyventoja, Fran- 
ciszlka Kranaudkiene, 813 E. 
Pine uly., sirgdama trumpa 
laika. Velione paėjo isz Lietu
vos, pribūdama in Amerika 
apie 50 metu adgal, Mahanojuj 
pergyveno apie 25 metus. Ve
lione prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos ir Ražancziaus 
draugystes. Paliko du sūnūs, 
dvi dukteres, 12 anuku, du pro- 
anuikus, broli Jurgi Alanska, 
mieste ir seseri Katre Bieliu- 
niene. Graborius L. Truskaus- 
kas laidos. Laidotuves atsibus 
Seredos ryta su bažnytinėms 
apeigomis.

— iUtarninike bus politikisz- 
ki rinkimai kandidatu ant urė
du. Rinkite juos pagal savo 
nuomone. Jau prisiklausėte ir 
skaitėt užtektinai apie juos ir 
Žinote kurie yra tinkami ant 
urėdu.

— Ponas Tamoszius Sze- 
monis, isz Grantville, Pa., lan
kėsi pas savo pažystamus pra
eita sanvaite ir prie tos progos 
latsilanlke in redyste “Saules” 
nes yra musu skaitytojam per 
daugeli metu. Ponas Szemonis 
kitados gyveno Shenandoryje 
bet dabar turi užsiėmimą In
diantown Gap kur stato karei
viams abazus. Acziu už atsilan- 
kyma.

APLEIDO SAVO 
VAIKUS

Del Ko Motina Apleido 
Savo Keturis Vaikus 
Baisiam Padėjime; Isz- 

aiszkino Laiszkelyj
Chicago — Per kėlės valan

das davėsi girdėt graudus 
verksmas vaiku, name Palmer 
Flat. Kaimynai, negalėdami il
ginus klausyti tuju verksmu, 
inejo in vidų isztirt kokia tame 
butu priežastis. Motina, Rože 
Palmer, 29 metu, nesirado na
mie. Susiglaudia prie sienos sė
dėjo keturi maži vaikai, nuo 
penkių menesiu amžiaus lyg 5 
metu, apdriskia, iszalkia ir nu
vargta.

Paszaukti dažiuretojai isz 
prieglaudos namo, paėmė vai
kus po savo apgloba nes buvo 
iszbadeja per kėlės sanvaites. 
Ant stalo surasta laiszkelis ant 
kurio buvo paraszyta del ko 
motina apleido savo vargingus 
vaikus. Laiszkas aiszkino:

“Nemislykite kad asz norė
dama apleidau savo vargingus 
vaikus bet nematau kitokio 
iszejimo. Dariau viską ka tik 
galėjau kad juos užlaikyti pri- 
gulincziai bet negalėjau to
linus. žiūrėti ant ju vargo ir ba
do, be czeveryku ir drabužiu ir 
karakonai lakstanti ant ju. 
Esame priversti apleisti savo 
gyvenimą nes pinigu neturiu 
ant užmokėjimo raudos ir netu-

Kada surasiu darba ir galėsiu 
vaikais rūpintis, tai sugrysziu 
pas juos. Lai Dievas atleidžia 
maino prasikaltimu ir gimdymą 
vaiku ant szio svieto kuriu ne
galiu prižiūrėti, iszmaitint ir 
duoti jiems tinkama gyveni
mą.” — Lieku, nuliudus moti
na.

Mielaszirdinga draugija pa
talpino vaikus tinkamoj vietoj 
o palicija jeszko motinos kad 
ja suszelpti.

ISZLIETUVOS
Bolszevikai Iszveže 

Daug Vaiku
Palange — Isz czionais ir

Druskininku vasarviecziu Bol-

NENORĖJO
SUGRYŽTI

Jeigu Jai Nepavelins 
Matytis Su Savo

Mylimu
Burlington, N. J. — Kada 

Mrs. Ella Edwards apleido sa
vo vyra 13 metu adgal, jis mel
de jos ana diena kad sugryžtu 
pas ji ir su juom gyventu. El
la sutiko sugryžti pas savo vy
ra bet ant szitokiu iszlygu kad 
jai pavėlins pasimatyt ir suei
ti su savo mylimu du kartus 
per sanvaite. Žinoma jog vyras 
ant to nesutiko ir užvede teis
mą ant persidkyrimo kuri ir 
aplaike nuo tokios moteres.

F. M. Bertulis, isz Strestford, 
Conn., raszo: — Nors da laikas 
užmokesties nepasibaigė bet 
vistiek, jeigu greicziau užsimo
kėsiu už laikraszti tai mažiau 
bus rupesties todėl prisiuncziu 
užmokesti isz laik. Asz skaitau

iki Smolensko ir Rugsėjo 5 d., 
grižo atgal iii Kauna.. Delega
cijos nariai susekė visa eile nu
žudytu ar pakeliui nuo trosz- 
kulio, bado ir ligų mirusiu Lie
tuviu. Pernave, Baltgudijoje, 
esą susekti 27 žuvusiu Lietuviu 
lavonai. Isz viso surasta apie 
100 nužudytu Lietuviu, ju tar-

szevikai iszveže ten vasaroju
sius vaikus. Apie iszvežtuju 
vaiku likimą Lietuvos Raudo
nasis Kryžius jokiu žinių ne
turi. Vaiku tėvai kelia dideli 
susirūpinimą, nes neturi jokiu 
žinių kur vaikai dabartiniu 
laiku gali būti.

Sumažino Lietuvos
Žmonių Maista

Kaunas. Sztai koki maisto kie
kiai leidžiama Lietuvoj pirkti. 
Duonos dienai vienam asme
niui duodama 280 gramui arba 
puse svaro. Kitu maisto pro
duktu duodama vienam žmo
gui savaitei: — mėsos 200 
gramu, sviesto 100 gramu, tau
ku 50 gramu, cukraus 50 gra
mu, druskos 30 gramu, kruopu 
menesiui duodama 300 gramu, 
o miltu 400. Muilo pagal kor
teles visai neskiriama. San- 
vaitei nustatyta 200 gramu 
marmaledo, ’bet jo negalima 
gauti. Vaikai iki 6 metu am
žiaus gauna viena stiklą pieno.

Suvaržytas taip pat ir degti
nes pardavinėjimais. Suaugės 
žmogus gaiuna ketvirta dali ar
ba puse paintes degtines mene
siui.

pe daug Bolszeviku iszvežtu 
Lietuviu karininku ir kareiviu.

NUOBRODUS 
UBAGAS

Norėjo Spirti Kunigą: 
Likos Aresztavotas; 
Surasta Pas Ji $5,000
Lake Charles, La. — Nuo ke

liu metu prie bažnyczios Szv. 
Petro stovėdavo senas ubagas 
rinkdamas aukas nuo žmonių 
o kada jo užklausta ar turi ko
ki pavelinima nuo kunigo ar 
miesto tai vis iszsikalbedavo ir 
nueidavo szalin.

Ana sanvaite prabaszczius, 
kunigas Edmundas Creighton, 
matydamas ji stovinti bobin- 
cziuje, pareikalavo nuo jo pa
liudijimo bet tasai vietoje būti 
jam mandagus tai da pradėjo 
iszmetinet jam ir kerszino spy- 
rirnu jeigu ji neapleis. To jau 
buvo už daug kunigui ir pa- 
szauke palicija kad ji uždarytu 
kalėjime.

Kada palicija atėjo ji aresz- 
tavoti, rado ji prie kitos bažny
czios. Paėmė ji ant palicijos

| APGYNIMO Užklausymai Ir *
| BONDU Atsakymai 5

M-**************

KLAUSYMAS: — Kada prasidės “Draivas” ant Ap
gynimo Czedinimo Bondu ir Markiu?

ATSAKYMAS: — Ne bus jokio “Draivo.” Daugelis 
žmonių mano, kad Apgynimo Czedinimo Bondai ir Markes 
bus pardavinėti kaip buvo laike paskutinios kares, Liberty 
Bondai. Apgynimo Programas trauksis toliai pakol val
džia reikalaus pinigu del apgynimo sklypo, ir tikisi, kad 
žmonis pirkines kiek galima tuosius Bondus ir Markes.

KLAUSYMAS: — Ar Markes pardavinėtos kromuose 
gali būti permainytos ant B cndu?

ATSAKYMAS: — Taip, yra tai tosios Markes panaszei 
ka parsiduoda ant visu pacztu.

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.

MAHANOY CITY 
LIETUVIAI, BALSUOKITE 

...Už...

JOHN IDASON 
(JONAS AIDUKAITIS) 

Kandidatas Ant

MAHANOY CITY 
BALSUOTOJAI!

Meldžiu Jus Mane Suszelpti 
Savo Balsais Ant Svarbaus 

Urėdo

Teisingos Teisybes
—* Liga kūno paeina isz 

duszios; isz duszios, kaip isz 
szal'tinio, viskas is'zeina.

—• Rože turi savo erszke- 
czius; deimantas turi kliūtis; 
geriauses žmogus taipgi turi 
savo silpnybes.

—* Jeigu per daug busi 
linksmas, tai sau liga užsi 
trauksi.

rime kur pasidėti. Pati neval
giau kad tik vaikams butu dau
giau, ėjau in paszialpine drau- 
guve bet ten paszialpos man 
nedave. Mano vyras apleido 
mane apie meta laiko adgal o 
pagialibos negaliu isz niekur 
aplaikyti. Bukite taip geri pri- 
žiuretie mano vargingus vai
kus o mažiausia serga. Norints 
szaukiau jai daktaru bet netu-

“Saule” nuo kada ji pasirodė 
ant svieto. Pasilieku su pagar
ba, — F. B.

Mrs. Jeva Baltadonis, isz 
Bronx, New York, raszo: — 
Prisiuncziu tamistoms 4 dole
rius už -laikraszti “Saule” ant 
visu metu. Asz labai myliu 
skaityt “Saule” ir vėlinu jums 
pasekmes jusu darbuose.

PAKELIUI
IN SIBERIJA

Lietuvei Mirė Nuo Ba
do, Trosžkulio Ir Ligų

Lietuva.— Lietuvos Raudo
nasis Kryžius buvo pasiuntęs 
in Vokiecziu kariuomenes už-

stoties kur padare ant jo kra
ta surasdami kiszeniuose dau
giau kaip szimta doleriu ir kė
lės ’bankines knygutes kuriose 
buvo užraszyta kad jis turi pa
sidėjus Rankose penkis tuks- 
tanczius doleriu.

Daug panasziu ubagu tran
kosi po visas apygardas pasi
naudodami pinigiszkai nuo 
duosningu žmonių.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

rejau tinkamo maisto del jos. 
Myliu savo vaikus ir szirdis 
man plyszta kad turiu juos ap
leisti bet žinau kad nors turės 
pastogia ir turės ka valgyt ka
da padės juos in prieglauda.

— Kožnas sako, kad never
ta rūpintis, o patys negali susi
laikyti nuo rupesczio.

— Visi nuliūdimai ir ru- 
pesczai nuo tavęs prasiszalins, 
jeigu skaitysi “Saule.”

imtas Baltgudijos ir Sovietu 
Rusijos sritis trijų žmonių de
legacija, kurios uždavinys bu
vo daryti Bolszeviku iszvežtu 
žmonių paieszkojimus.

Delegacija buvo nuvykusi

Charleston, W. Va. — In 
czionais ketina pribūti Grai- 
kiszkas karalius Jurgis II, isz 
Graikijos, apie 28-ta szio me
nesio.

Miesto Konsulmano
Pirmam Vorde 

Rinkimai Utarninke Nov. 4 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

REPUBLICAN S ‘W
BALSUOKITE UŽ

THOS. O’CONNELL
... Republikonas... 

Isz Mahanoy City, Pa.

Ant Auditoriaus
Praszo Jusu Balso Ir Paramos
USr* REPUBLICAN S

BALSUOKITE UŽ

HARRY MARTIN
... Republikonas... 

Isz Mahanoy City, Pa.

Ant Supervisoriaus
Praszo Jusu Balso Ir Paramos
S5V REPUBLICAN 0

BALSUOKITE UŽ
GEO. J. KEISER

... Demokratas...
Isz Mahanoy City, Pa.

Ant Tax Receiver
Praszo Jusu Balso Ir Paramos

RINKĖJO TAKSU
(TAX RECEIVER)

GEO. (IKE) THOMAS
Jeigu busiu iszrinktas ant 

szio dinsto, tai prižadu iszpil- 
dyti ji teisingai. Moku taksas 
ir gyvenu czionais visa savo 
gyvenimą. Esmių tinkamas 
ant szio dinsto ir busiu jums 
dėkingas už suszelpima.

Esmių Sunum Mirusio Pali- 
cijanto John Thomas.
'UTARNINKE. NOV. 4, 1941

' REPUBLICAN 0

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite Už

JUOZĄ RĖKLAITI
(Demokratas)

Ant Skvajerio
(Justice Of The Peace)

Lietuviai privalo iszrinkti savo 
Skvajeri, nes dabar turi gera 

proga!

Praszo Jusu Balso Ir Paramos 
Acziu!!!

Balsuokite Už Gerus Žmonis Ant Svarbiu Urėdu!
For Judge of the 

Supreme Court
For Judge of the 

Superior Court
For Judge of Court 
of Common Pleas

For 
SHERIFF

For 
District Attorney

For 
Jury Commissioner

William T. JonesC. A. WhitehouseWilliam M. Parker Frank J. WalterChas. E. Kenworthey Cyrus M. Palmer

REPUBLICAN ®The Victory Ticket!
Utarninke, Novemberio 4-ta

REPUBLIKONISZKOS PARTIJOS ORGANIZACIJA, SCHUYLKILL PAVIETE, PATARIA LIETUVIAMS BALSUOTOJAMS, MOTEREMS IR VYRAMS 
BALSUOTI UŽ MINĖTUS KANDIDATUS. KURIE YRA PATVIRTINTI PER ORGANIZACIJA. NEUŽMIRSZKITE, KAD RINKI

MAI ATSIBUS UTARNINKE, LAPKRICZIO (NOV.) 4-TA DIENA, IR KOŽNAS U KESIS. PRIVALO. BALSUOTI !!!; ;




