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EKSPLOZIJA 
į, GAZOLINO

Užmusze 4 Darbinin
kus; 8 Sužeisti

Waynesville, N. C. — Smar
vei eksplozija gazolino, dirbtu
vėje Standard Oil Co., užmu- 
eze keturis darbininkus o 8 su
žeidė mirtinai. Penki namai li- 
kes suardyti per eksplozija.

Eksplozija isznesze in pa- 
idanges daugiau kaip 40 tuks- 
taneziu galonu gazolino. Mrs. 
[Andrew Caldwell ir jos du ma
ži vaikai sudege ant smert de- 
ganeziam name arti dirbtuves 
[kuris užsidegė nuo gazolino po 
eksplozijai.

NESUPLIEKIAMI DRAUGAI------
KAREIVIS IR BONU PIRKĖJAS

Pennsylvanijoj Randa
si 4,700,000 Gyvuliu 
Vertes $178,000,000

Harrisburg, Pa. — Pagal val- 
idiszka apskaityma tai Penn
ey Ivani jos valstijoj randasi vi
sokiu gyvuliu 4,700,000 vertes 
2.78,000,000 doleriu.

Arkliu yra 596,000 isz kuriu 
likos iszgabenta in Europa 
fetpie deszimts tukstaneziai, ant 
kariszku lauku; mulu 36,000, 
karvių 985,000, aviu 794,000, 
Jkiauliu 1,135,000 ir kitokiu 
gyvuliu apie 800,000 gaivu.

Aplaike Liuosybe Nuo 
Krimtanczios Bobos

-------- /
Pittsburgh, Pa. — Szimas 

Brozga, lėtas žmogelis, negalė
damas ilgiaus nukensti neval- 
fcinkystes savo name ir nuola
tinio krimtimo ir bjauraus pa- 
fcielgimo savo moteres, užvede 
skunda ant persiskyrimo kuri 
ir aplaike. Jo moterele taip my-

* Įėjo Szima kad beveik kožna 
į jdiena pasveikindavo ji su to- 

rielkcms, peiliais, puodais ir 
kitokiais naminiais rakandais, 
b reikia žinoti kad paeziule nu- 
taikindavo gerai. Žmogelis su
džiūvo ant 39 svaru per ketu
ris menesius ir visai neteko 
sveikatos per savo moteres pa- 
pielgima.

Prigialbekie jam! — Jeigu perki Suv. Valst. Kares Bona 
už 3 dolerius, tai jam nuperkil44 karabinines kulkas o ir 
sau prigialbesi nes pirkdamas tona už tris dolerius gausi 
adgal 4 dolerius. Szitas apgarsinimas bus praplatintas 
po visa Amerika ant paraginimo pirkti Suv. Valst. Bonus.

PASLEPE $600 
SKUDURUOSE

Bet Vagis Juos Surado 
* -

Jersey City, N. J. — Many
damas jog jeigu paslėps savo 
szeszis szimtus doleriu senuo
se skuduriuose, tai vagis j u 
nesuras, Harry Sausmann, loc- 
nininkas grosersztorio, paslė
pė pinigus po geležine kasa— 
seifą, manydamas kad vagis j u 
ten neužtemins. Bet vagys žino 
žmonių būda geriau ne kaip jie 
patys ir žino kur žmones slepia 
pinigus. Ant rytojaus, kada 
Harry atėjo in sztora, tai su- 
szuko isz baimes “ai-vai.” Pi
nigai dingo ir drauge 20 dole
riu isz stalcziaus. Vagis isz- 
czystino viską.

Szuo Parode Kur Guli 
į Mirsztantis

Williamsport, Pa. — Insiu- 
tes bulius baisei subadė ūkinin
ką William Stauffer, kuris ne
galėdamas. atsikeli, paszauke 
savo szuni szvilpimu. Szuo, ad- 
beges, suprato nelaime savo po
po, nubėgo namo ir lojimu pa
rode mergaitei idant su juom 
eitu. Mergaite dasiprato jog 
kas nepaprasto atsitiko, nubė
go paskui szuni ir surado ūki
ninką mirsztanti, kuris mirė 
yeliaus ligonbuteje.

{SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

70 Metu Senumo 
“Flaperka”

' San Francisco, Cal. — Nėra 
ko stebėtis kad jaunos mergi
nos arba moteres atloszineja 
roles “flaperku” erzindamos 
vyrus ant ulycziu pasiredia 
pusnuogei bet kada pradeda 
panasziai elgtis bobutes, tu- 
rinezios 70 metu, tai nėra abe
jo jog artinasi pabaiga svieto.

Ana diena palicija areszta- 
vojo ant ulyežios Jennie Ken
nedy, 70 metu amžiaus ir “fla- 
periavima” jaunikaiezio, 30 
metu amžiaus, kokio tai James 
Pearson. Kad toji sena flaper
ka stojo priesz sudžia, pasakė 
jam kad tame nemato nieko blo
go nes turėdama “jaunas pajie- 
gas” kaip ir jaunos merginos, 
gali panasziai daryti kaip ir 
jaunos merginos. Sudžia nu
baudė ja ant 25 doleriu ir už
mokėti kasztus ir sėdėti namie.

UŽ DAUG SZUNU

Vyrui Nebuvo Vietos 
Namie

New York — Asztuoniolika 
szunu buvo už daug glamonė
jami per jo paeziule todėl 
Pearce Andrews neturėjo vie
tos savo name ir padavė teis
mą ant persiskyrimo nuo savo 
paezios.

Ne tik kad Pearce neturėjo 
vietos namie bet da pati kerszi- 
no ji nuszovimu kada jis pasi- 
prieszino paežiai priesz szunis. 
Szunes radosi prie stalo, lovo
je ir po visus kambarius, kad 
žmogelis neturėjo vietos kur 
atsisėst.

Sudžia paliepė moterei isz- 
varyt szunis ar netekti vyro. 
Motere sutiko atsikratyt nuo 
vyro ne kaip su savo mylimais 
szuny ežiais.

Žudinsta Vestuvėse

ESSENE UŽMUSZTA 

2,000

Ir Daug Fabriku 
Sunaikinta

London — Vėliausiam už- 
klupime per Anglikus, ant mie
sto Essen, likos užmuszta 2,000 
žmonių ir sunaikinta daug ka- 
riszku dirbtuvių. Daug žmonių 
apleidineja Vokietija jeszkoda- 
mi saugesniu vietų. Daugelis 
Belgu likos užmuszti kurie bu
vo priversti dirbti Vokiszkose 
pramonėse ir kariszkose dirb
tuvėse o kada Anglikai bom
bardavo miestus tai Vokiecziai 
jiems uždraudė pasislėpti in 
saugesnes vietas.

Dvi Divizijos Rumunu 
Iszskersta

Ankara, Turkija. — Telegra
mai pranesza buk dvi Rumu- 
niszkos divizijos kareiviu likos 
iszskerstos ant Rusiszko frun-
to kurie buvo priversti prigial-

Stroudsburg, Mich. — Jokū
bas Sterner, 40 metu amžiaus, 
turintis paezia ir penkis vai
kus, likos nužudintas laike 
musztynes vestuvėse. Jokūbas 
norėjo perskirt pesztukus ku
rie pakele musztyne bet likos 
pataikintas peiliu ir tuoj aus 
ant vietos atliko. Keturi likos 
aresztavoti.

Tame paežiam laike, kada 
Mrs. Elma Foster, moterele ku
ri sveria daugiau kaip tris 
szimtus svaru, prisižiurinejo 
musztynei, vienas isz girtu sve- 
cziu kirto jai su pagaliu ir toji 
krito nuo gonkeliu ant stovin- 
czios savo dukters kuria labai 
sužeidė. Palicija aresztavojo 
szeszis peilininkus.
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Rusai Neteko
Dvieju Vietų

Prie Voronezho Vokiecziai 
Buna Supliekti, Paimta Daug 

Tanku Ir Eroplanu; Stumia 
Vokieczius Adgal

Santa Anna, Argentina — 
Argentina ketina iszduoti ka
re Vokiecziams už paskandini- ju svarbiu vietų prie Dono upes kaip Boguczra 
Z'vX™XipXe?X'|ir Millerovo’ bet Vokieczius atspyre prie Voro- 
liauti skandyti jos laivus bet nezho kur atsibuvo smarkus musziai. Tame mu- 
gentina badai iszduos Vokie- szyje Rusai suteszkmo apie tūkstanti visokiu 

tanku ir troku, suardė ketures eroplanu stotis

MOSKVA —- Norints Rusai neteko dvie-

ežiams kare.

Miami, na. — 19 Ameriko su no eroplauais o apie 107 suszaude musziuo- 
niszki lekioto j ai pribuvo ežio-j . , ,
nais ant pasiisio po sunkiam se m penkes dienas. Prie Voronezho, kuriame 
darbui Kinuose 
priesz Japonus 
szimtus Japonu

kur kovojo 
nuszaudami 

eroplanu ir

randasi 212,000 gyventoju, yra didelis pavojus, 
prie kurio tęsęsi kruvini musziai kuriuose jau

bet Vokiecziams. Viso radosi 
ant kariszko Rusiszko franto 
septnios divizijos isz kuriu tik 
keturios pasiliko.

Kožna diena trukei atveža 
szimtus sužeistu Vokiszku ka
reiviu in Sofija, Bulgarija, ant 
gydymo ir priežiūros. Rumu
nams jau nubodo būtie neval- 
ninkais Hitlerio ir daug karei
viu pametineja glitas bėgdami 
in kalnus.

5 Milijonai Kincziku 
Dirba Del Japonu

Chungking, Kinai — In pas
kutinius penkis metus, Japonai 
apvaldė penkis milijonus Kin
cziku kurie sziadien yra tikrais 
nevalninkais Japonu kurie dir
ba sunkiausius darbus ir buna 
naudojami kaipo gyvuliai.

Anglijoj Užmuszta 300 
Per Bombas

London — Praeita menesi, 
Birželyj, likos užmuszta trys 
szimtai žmonių per bombas nu
mestas per Vokiszkus lekioto- 
jus ir apie tūkstantis žmonių 
sužeista.

Milijonai Dirba Ka
riszkose Pramonėse
Washington, D. C. — In lai

ka szesziu menesiu darbininkai 
kariszkose pramonėse padidėjo 
ant dvylikos milijonu, gano
ma kad darbininku tose dirb
tuvėse bus labai trumpa ir 
skaitlis turės būti padidintas.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

daug kariszku stocziu.Po trum-
pam pasilsiui Amerikonai ke
tina sugryžti adgal padovanoti 
Japonams daugiau Ameriko- 
niszku bombų.

Washington, D. C. — Teis
mas asztuoniu Vokiszku sznipu 
kurie likos suimti sziuose pa- 
kraszcziuose, da vis tęsęsi. Ir 
kiti sznipai buna teisiami o jei
gu juos iszras kaltais tai bus 
suszaudyti.

žuvo apie du tukstaneziai Vokiecziu.
Italija nusiuntė visa korpusą kareiviu in 

Jugoslavija idant apmalszyti tenaitinius gyven
tojus kurie sukilo priesz valdžia ir nužudė sze
szis Vokiszkus virszininkus.

Egipte vis eina smarkus musziai tarp Vo
kiecziu ir Angliku. Vokiecziai užėmė kėlės svar- 
bes vietas isz kuriu iszgujo Anglikus isz ju po
zicijų.

Dabar Dirba Ant Ukes
Petnyczioj “Kares

Narsunu Diena”
Washington, D. C. — Szioji 

Petnyczia yra paskirta ant gar
bes musu “Kariszku Narsunu” 
kurie žuvo ir ant garbes tuju 
kurie sziadien kovoja už svie- 
tiszka laisve. Ta paezia diena 
prasidės “draivas” arba vajus 
ant pardavinėjimo Kares Bo
nu ir Ženkleliu, po visas Suv. 
Valstijas.

Parodos ir prakalbos bus 
laikomos po visus miestus pa
gerbti musu narsunus.
-k-k-f-k-f*******************-**

Suszaudys Visus Vyrus
Francuziszku Pasi- 

keleliu
Vichy, Francija — Vokietija 

szaudys visus vyrus pasikele- 
liu, kurie priesztarauja Vokie
cziams. Tėvus, brolius, diedu
kus ir net žentus suszaudys o 
j u moteres nusiuns prie sunkiu 
darbu. Visi tieji, kurie nepasi
duos in rankas Vokiecziu tai j u 
gimines bus suszaudyti. Tokis 
paliepimas Vokiecziu likos isz- 
duotas ir Belgijoj.

Priesz kare, szita mergina 
dirbo krome bet dabar pri- 
gialbsti tėvams dirbti ant u- 
kes, Anglijoj, nes nėra vyru. 
Tukstaneziai merginu dirba 
prie visokiu darbu, kur vy
rai kitados dirbo. Szitas 
traktoris yra valdomas taip 
lengvai kaip kūdikio vežimė
lis.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

For Victory... 
Buy
U. S.DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

NUŽUDĖ VOKISZKA 

BURMISTRĄ

700 Kroetu Suszaudyti

London — Vokiecziai su
szaude 700 Kroetu už nužudy
mą Vokiszko miestelio Zagrze- 
bo burmistrą, Helma. Vokie
cziai baisiai atkerszino gyven
tojams už jo mirti. Daugybe li
kos aresztavoti ir bus vėliaus 
suszaudyti. Vienas isz gyvento
ju mete in burmistrą Helma 
granata kuri ji sudraskė.

Iszskerde Gyventojus 
Keturiu Kaimeliu

London — Telegramai skel- , 
bia buk Vokiecziai iszskerde 
visus gyventojus kaimelio Te- 
lemarko, Norvegijoj, drauge su 
visoms moterems ir vaikais.

Panasziai padare Italįszki 
valdytojai trijų mažu kaime
liu Albanijoj, kada j u gyvento
jai užklupinejo ant kareiviu.

Buvo tai baisi skerdyne pa- 
naszi in Lidica, Czekoslovaki- 
joj, kur Vokiecziai iszskerde 
visus gyventojus be jokio susi- 
mylejimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
I
i Pagal paskutini surasza tai 
Suv. Valstijose iszeina 2,162 
laikraszcziai spausdinti 38 kal
bose, -nepriskiriant prie ju Ang- 
lisaku. Tieji laikraszcziai 
spausdinti svetimoj kalboj, tu
ri suvirszum asztuonis milijo
nus skaitytoju ir duoda užsi
ėmimą del 16 tukstancziu dar
bininku o ju verte isznesza ant 
40 milijonu doleriu.

■ Nekurie žinunai tvirtina, buk, 
stetimtautiszki laikraszcziai 
turės neužilgio iszmirti (jau 
daugelis isamire iiuo prasidėji
mo kares) isz priežasties susi- 
mažihimo imigracijos isz Eu
ropos. 1

Nelabai tai miela ateitis del 
isčduotojui ir redaktorių atei- 
tyjebet tai yra gryna teisybe 
nes sziadieninei vaikai ateiviu 
visai nekalba savo tautiszka 
kalba ir jos sarmatinasi.

• •
Brooklyne (papilde savžudin- 

sta kokis tai Andrius Tillings, 
kuris buvo apsipacziaves su 
penkta motere. — Negalima isz 
to stebėtis kad jis atėmė sau 
gyvastį nes penkios paczios 
tai ir ipati Jobą davestu prie 
to... Geriau vienok butu pa
dalęs kad butu atemes sau gy
vastį priesz pirma apsipaczia- 
vima. — Butu turejas mažiau 
kancziu.

dalis svieto o taipgi pristatines Į 
visoki ikariszka materijola deli 
allijentu.

Bus tai milžiniszki eroipla-* 
nai kurie gales paneszti net di
delius tankus ir anuotas.

Sziadien kariszki sklypai be 
jokio susimylejimo naikina vie
ni kitus su bomboms, miestai 
isznaikinti, kaimai iszdeginti 
per bombas, tukstancziai 'žmo
nių likos iržmuszta. Sziadien 
Bromas bepeik -sulygintas su 
žeme, Francija taipgi balsei 
nukente, Anglija ir kiti mies
tai likos bombarduoti ir žodžiu 
kalbant, beveik visa Europa 
sziadien nukentejo del godu
mo ir garbes nekuriu valdyto
ju kurie be mielaszirdystes 
skerdžia gyventojus kad tik 
dasiekti savo tikslą. Bet ateis 
diena atsilyginimo kuri bus 
baisi del tuju pasiutusiu valdy
toju.

Sziomis dienomis aplaikeme 
knygute užvardinta “Outline 
History of Lithuanian Litera
ture”, paraszyta per An tana 
Vaicziuilaiti, isz Marianapolio 
kolegijos, Thompson, Conn. 
Yra tai apraszymas apie Lietu
va (kuri kožnas, mokantis Ang- 
liszkai skaityt, turėtu perskai
tyt ir susipažinti su Lietuvos 
raszlava.

Pana Rūta Mitchell, sesuo 
Amerikonisziko generolo Billy 
Mitchell, isz Jersey City, kuri 
buvo iszikeliavus 1941 mete in

Senos Aires :: :: :: 
:: :: :: Ražanczius

laukiau, prasziau. PagaliausĮkad pritrūksta vilnos. Ir-gi rei-

'Ana diena ika'libejausi su jau
nu vaikinu ir užklausiau kaip 
sveikatel'e jo tėvo. Tai tasai 
pusbernis, nors užbaigęs High 
{School, atsake man kad jo 
“Old1 Man is fine.”

■Gal tasai jaunikaitis be jo
kio aĮpsvarstyma taip iszsitare 
bet jaunas žmogus, kuris netu- 
iri ant tiek paguodones idant 
savo gimdytoju vadinti “se
ni”, pasirodo dideliu pusgal
viu.

Jeigu tokis pusgalvis (otan- 
kei randasi ir andarokiszku 
pusgalviu) apmaustytu kiek 
tai jo teVas nukente idant ji 
iszaukleti, tai turėtu didesne 
paguodone del jo. ir gėdintųsi 
ji pavadinti ‘“Old Man.”

Gted tada, kada jo tėvelis sil- 
sesis kapuose, atsimins tokis 
neiszimanelis jog tėvo neguodo- 
jo. Kada vėliaus iszgirs žo
džius “The Old Man” isz lupu 
savo l'ocnu vaiku, tai bus atly
ginimas už jo pasielgimą su sa
vo tėvu.

Ar 'bus jam tieji žodžiai sma
gus iszgirsti tai abejojame. 
Juk Devo prisakymai mus mo
kina guodot tęva ir motina sa
vo, prie ko turime ir taikintis.

Jugoslavija ir buvo aresztavo- 
ta per Vokieczius ir patalpinta 
dvylika nelaisvli'u abazuose, ana 
diena pribuvo su 949 kitais pa- 
sažieriais in Amerika. Kalbė
dama apie Ikare pana Mitchell 
sako kad tik su eroplanais ga
lėsime apmalszyti Hitleri, kad 
Libave randasi 360 Angliszku 
ir 56 Amerikoniszkos moteres 
nelaisvėje, kad nelaisvei tuose 
abazuose yra laikomi kaip žvė
rys, baisiam neszvarume ir su
braklinti su lenciūgais kaipo 
didžiausi prasi'žengelei.

Ana diena mirė szirdies liga 
Thomas J. Carneym, 56 metu, 
isz Ohiclagos, kuris pradėjo 
diibti kaipo prastas darbinin
kas del milžiniszkos kompani
jos Sears, Roebuck & Co. ir da- 
stojo augszcziausio laipsnio to
je kompanijoj, kaipo preziden
tas. Carney pradėjo dirbti toje 
kompanijoj nuo 1902 meto ir 
per savo darbsztuma dastojo 
tojo augszto laipsnio.

Pasilsis Po Ilgam

Tarnas vagonuose ant gelež- 
kelio, einanezio isz Rochester 
in New Yorika rado masznele 
kurioje radosi 2,750 doleriu o 
kada atrado loCnininka ir jam 
sugražino pinigus, tasai jam 
pasakė Paežiu” ir padavė ci
garai

Ar-gi užsimoka žmogui būti 
teisingu szia gadyne? Teisin
ga žmogų sziadien visi iszjuo
kia.

Jeigu tave neapykanta žmo- 
giszka kanda, stovėk malszei, 
atsimindamas ant to, kad szu- 
nes tiktai bėganti kandžioja.
.1 ”

‘ Neužilgio Amerika pradės 
varyti didelius eropilanus po 
visa svietą kurie bus naudoja
mi del gabenimo visokio tavo- 
ro del musu kareiviu kurie 
jajįdasį ant tąrnysįęs po visas

John T. Robertson, muzi
kantas kariszkoje kapelijoj 
Corpus Christi Teksuosia, 
atvėsina savo kojas po ilgam 
marszui ir tuom paežiu sykiu 
grajina ant savo triubos.

— Pacztinis karvelis leken- 
tis su veju gali lėkti 1,400 
mastu ant minutes.

Londone dare misijas Tėvas 
Konvajus, senas Apasztalinis 
misijonorius. Jau 35 metai kaip 
jis apasztalavo. Vieszejo jis 
vienoje bajoru szeimynoje. N a- 
mu szeimininke turėjo prasta 
Ražancziu, padaryta isz Airiu 
ąžuolo. Kai misijonorius tuomi 
nusistebėjo, szeimininke tarė 
jam:

— Ar norėtu kunigas kad asz 
papasaikoeziau apie to Ražan- 
cziaus praeiti?

— Kodėl ne, — praszau.
— Pirmiausia reikia žinoti 

kad mano vyro szeimyna buvo 
atkakliausi Protestantai. Asz 
labai neteisingai žiurėjau in 
Kataliku' tikėjimą.

Mane mokino kad kvailybe 
ir stabmeldybe tai žymiausios 
Kataliku tikėjimo demes. Nie
ko todėl nuostabaus, kad mano 
vyras ir asz pati kruoipscziai 
stengėmės nepriimti tarnuosna 
nei vieno Kataliko, net neleis- 
davome musu vaikams turėti 
kokiu nors reikalu su Katali
kais.

Viena diena atėjo mano tar
naite labai susierzinus.

— Sztai ka, poniute, — sako 
— radau!

— 0 ka?
— Viena tu balvoniuku, ko

kiu vartoja papistai (Katali
kai, kuriu vyriausiuoju vadu 
yra Popiežius, Lotyniszkai va
dinamas Papa).

Ir padavė man sztai szita Ra
žancziu.

— O kur radote? — paklau
siau.

—Prie vartų. Sargo pati sa
ko kad tai esą senos Aires nuo
savybe — tos senes kuri kas
dien atnesza mums daržovių.

Nunesziau, paėmus Ražan
cziu, salionan, kur buvo mano 
vyras ir jo sesuo Klera. Kuo
met buvom jau gerai prisijuo
kė isz tu Kataliku kvailybių, 
atėjo dvi ponios. Prisi'žiurine- 
jome Ražancziui labai gerai. 
Tarnaite pasiūlė:

— Liepkite ateiti tai senei — 
pažaisime.

(Sutikau, mano vyras ir-gi. 
Pakvietėm ir anas dvi ponias 
rengiaimon pramogom

Atėjo senele. Nors anksti bu
vo bet visi buvome ant kojų 
kaip reikia. Maniszkis džiau
gėsi. Asz-gi maniau, tai bus 
proga atversti ta vaikiszka se
nute.
Senute (buvo gana szvariai ap

sirengusi. Ji stojo pas duris. 
Kvieteme artyn. Ji tarė:

Ar-gi galiu eiti salionan su 
tokiais purvinais czeverykais? , ,, ... . ,.. „ . ... . ... . įkalbu garbingąsias paslaptisPnnin oolito ir¥vi.aifi .nrin • o o r l

manes ir pasakyti kas reikia, j
— Praszau artyn, — nieko 

blogo nepadarysime:
— O kas man-gi galėtu ka 

blogo padaryti? — atsake se
nute.

Galu gale davėsi prikalbinti 
ir inejo. Tuomet prasidėjo to
kia tarp musu kalba.

— Jus ka nors pametet?
— Ka-gi asz ibucziau galėjus 

pamesti, kadangi nieko netu
rim

— O vienok pametet ir tai sa-,V1S 
vo Dievą.

— Asz pamecziau savo Die
va? Tegul Visogalis mane ap
saugoja!... Ka tai reiksztu?

— Nepykite, moeziute, pa
metet savo balvbniuka — ta,

Ražancziu? Dieve užmokėk!
Norėjusi jau eiti. Sulaikiau, sutiko ir karta su manim nuėjo’kia tikėtis kad pareikalavimas

— Palaukite valandėlė. Ar-gi bažnyczion. Metai nepraslinko daugiau vilnos del kareiviu in- 
ne'žinote, kad yra nedora gar- ir mano vyras perėjo Kataliku ves mažus pakeitimus styliuje 
biiiti stabus (balvonus), nusi- tikrojen Bažnyczion, kuria taip'drabužiu. Medžiagos gamybo- 
de jimas ?

— Bet asz negarbinu stabu!
— suszuko sujudinta Aire.

Nusiszypsojau su pasigailė
jimu ir tariau:

— Turite skaityti Szv. Rasz-
ta, mano miela o nesiduoti sa
vo kunigams isznaudoti.

Senute nusijuokė ir atsake:
—- Nemoku skaityti o apie

pirma tersze ir niekino. Ir po 
sziai dienai laikau ta Ražau- 
cziu kuris man vertas yra mili
jonus.

Naminis Frontas 
Pryszakys

Karines Gamybos Tary bos i
savo tikėjimą žinau tiek kiek Division of Civilian Supply
man reikalinga.

Ir keisdama pirsztais Ražan- 
cziaus poteriukus, toliau kal
bėjo:

— Sztai pasakysiu poniai, ka 
mokina mane Ražanczius. Po
nia matai Nukryžiuotąjį ant 
szito kryžuczio? Kai ant Jo 
žiurau tai aipmanstau kaip Jė
zus numirė už mus ant kry
žiaus, aipmanstau visas Jo žaiz
das ir kanezias ir kalbu “Sal- 
džiausis Jėzau, sergek mane, 
kad Tavęs nepalžeiscziau!”
Ar ponia, turėdama bent-keno 

paveiksią, nemylėtume i jo taip, 
kaip asz myliu ta kryžių, ypacz 
jeigu tasai mylimasai asmuo 
jau negyventu. O dabar (pažiū
rėkite, poniute, ant szito dide
lio poterėlio ir ant trijų mažes
niųjų. Jie man sako kad yra 
vienas Dievas Trejose Ameny- 
se. Toliau yra szeszi rupus po
terėliai ir agnoselis kurie man 
primena vieta musu bažnyežio
je, kur yra laikomas Szv. Sak
ramentas; szeszi 'poterėliai ir 
agnoselis reiszkia, septynis 
sakramentas kuriu vienas di
desnis — tai Szv. Eucharisti
ja.

Klausėme jos pasakojimo 
kaip žeme, tylėdami. O ji stip
resniu balsu toliau kalbėjo: —

— Tie szeszi poterėliai taip
gi man primena kad be Dievo 
prisakymu yra dar szeszi Baž- 
nyczios prisakymai (Anglu 
Kataliku katekizmuose musu 
penki Bažnyezios prisakymai 
yra iszplesti lyg szesziu) ir kad 
turiu prie ju taikytis. Pats Ra
žanczius susideda isz penkioli
kos paslalpcziu Dievo gimdyto
jos garbei; penkios džiaugs
mingos, penkios sopulingos ir 
penkios garbingos. Kai vaiksz- 
czioju po svietą del duonos kąs
nelio bevarydama, tai kalbu 
d žia ugsmingas ia s paslaptis. 
Jeigu pasitaiko nekokia diena 
ir negaunu pietų — įkalbu tuo
met sopulingąsias paslaptis ir 
klausiu pati saves: kam-gi man 
taip nerimauti? Juk vis tai ku
ria diena pasibaigs o Vieszipats 
apdovanos mane tikrąją ramy
be. Kai pergaliu rupesezius —

. ... . lYdUMLl ii.a.JL Ulll^UOICUJ Daoiai/iio. Ponia galite (prieiti ipne , . z, 1 <. ,. , ... I garbei los, kuri yra visu Mo-i vmo i uao o nllrtrf i Iran Į ~ ' *

'tina. Ir taip slenka mano gyve- 
i nimo dienos.

Senele nutilo. Tokios scenos 
nesitikejome. Mano drauges 
klausėsi su pagarba o asz ir ma- 

.’ no sesuo nebegalejome susilai
kyti nuo aszaru.

Mano vyras tarė:
— Gana to. Atiduok jai ta 

Ra'žancziu — tegul sau eina.
Apie tai daugiaus nekalbėjo

me. Bet asz, nors nenoromis, 
■alvojau ar Katalikybe — 

tai ta pati religija kurios asz 
buvau mokyta neapkensti?

Dažnai pasimatydavau su 
Aire, gavau net nuo jos dovanu 
ta Ražancziu, paigaliaus atėjo 

____ ___  __ ______ diena kada nutariau pereiti 
curiam jus atiduodate garbe,'Kataliku tikėjimai!. Pasakiau 
sztai: — ir padaviau asz jai apie tai savo vyrui bet jau tuo- 
Raižancziu. j met kai buvau viską padariusi.

pranėszime, kuris apsako kaip 
karo ekonomija palies kiekvie
nus namus, pranaszauja pla- 
eziai-alpimanczius pakeitimus 
gyvenime ir inproeziuose ikiek- 
vieimo pilieczio ateinaneziais 
keliais menesiais.

Maistas, drabužiai, traiispor- 
tacija ir butu (namu) klausy
mas yra keturi punktai, ku
riuose pakeitimai jau invyko ir 
kuriuose tikėtasi dar didesniu 
pakeitimu.

Skyriaus specialistai jau dir
ba kelis menesius nustatyti ci
viliu gyventoju reikalavimus 
ir pritaikinti sziuos reikalavi
mus prie galimybių .karo eko
nomijos. Pareiszkimas pagris
tas tu tyrinėjimu seka —

Maistas
Maisto padėtis gali būti ge

ra arba bloga, priklauso nuo 
kaip in tai žiūrime. Isz vienos 
puses galima sakyti, kad szioje 
szalyje nebus trukumo pagrin
diniu maisto produktu. Arba, 
kad Amerikos dietas neteks 
reikalingo maisto. Isz kitos pu
ses, nors mes galime tikėtis ge
rai balansuotos maitingos die
tos, irgig aiszku', kad daugu
mas musu valgio inproeziu tu
rės būti pakeista.

Pav. cukrus jau dalinamas. 
Szis sumažino musu saldumy
nus. Kavos ir arbatos nėra tiek 
kiek buvo. Todėl, kad transipor- 
tacija sugriauta. Tas lieczia 
bananas. Kiti importuoti daly
kai nebus randami musu val
giuose.

Kelios musu žuvavimo vietos 
buvo uždarytos arba pristato 
armijai ir laivynui arba “lend- 
lease” reikalavimus. Ir szis 
nukerta kieki žu'vu. Ir reikala
vimas musu alijantu tokiu val
giu kaip kiaulienos, invylkdo 
didesni reikalavima kad nors, 
kaip žinoma, pastangos yra 
daromos padidinti reikalingus 
ūkio produktus.

Amerika gali padėti sziame 
keliais budais.

Pirma, nekraukite maisto, 
neperpirkite. Prieszas nori kad 
žmones tai darytu.

Antra, suvartokite visa mai
stą ir nieko neiszmeskite.

Treczia, valgykite szviežius 
vaisius ir daržoves, kad nerei
kėtų vartoti kemuotus (isz ble- 
sziniu).

Ketvirta, stengkites gauti 
vietiniai-augintu daržovių, kad 
sumažinti reikalavima maisto 
transportacijoj.

Penkta, vieton kiaulienos ir 
žuvies valgykite kito maisto. |

Szi szalis turi daug maisto.1 
Pakeitimas valgio inproeziu 
nereiszkia pakeitima in blogą
ją puse. Mes galime tikėtis pa
keitimus maisto padėtyj, bet 
jeigu Amerikiecziai priims szia 
permaina iszmintingai, mes ne-, 
turime nieko bijotis.

Drabužiai
Eina gandai apie drabužius.
Bet dabar atrodo kad pa

skirstymas drabužiu neinvyks 
sziais metais.

Atrodo kad publika turės

je reikes maiszyti vilna su ki
tom medžiagom, bet mes vis- 
vien galėsime būti gerai apsi
rengė. Aplamai, reikes iszimes- 
ti visus pagražinimus ir rėdytis 
tiktai karui.

Skyrius dabar studijuoja 
vilnos, bevilnes ir “rayon” pa
dėti, pažiūrėti kaip civiliai žiu
ri in tai, kad pakeitimas galėtu 
būti padarytas.

Oda yra kita problema. Nes 
reikalavimas del ginkluotu je-1 
gu batams didėja. Yra daugelis1 
batu krautuvėse tai szioje sri-j 
tyje nėra apie ka rūpintis. Bet! 
visviem problema pasilieka iri 
ateities invykiai civiliu kieki 
paveiks.

Transportacija
T-. . .v. . i
Kiekvienas jau žino apie ga-1 

žolino trukumą. Daugelis žino-’ . i
niu nesupranta kad yra truku
mas kure aliejaus.

Szis trukumas bus jauezia- 
mas daugiausia rytu valstijose. 
Mus grasina rimta problema! 
surasti pakankamai kuriamo 
aliejaus szildyti musu fabrikus 
ir namus 'ateinaneziai žiemai.

Mes turime nustatytus trans- 
portaicijos inrengimus ibet ne
daugiau. Kiekvienas kuris tik 
gali, turėtu (pakeisti aliejaus 
szildoma aparata in augliu ap- 
szildyimo aparata. Mes ir-gi tu
rėtume dabar supirkti savo 
anglis, kad sumažinti transpor- 
taicijos reika'lavima rudeni.

Transipor taci jos sunk urna i 
palies musu kasdienini gyveni
mą. Pav., bus mažiau “bridge 
parties ’ ’ todėl, kad nebus gali
ma toli keliauti. Bus mažiau 
visokiu (pasilinksminimu va
karais. Ir žmones bus namie ar
ba savo apielinkej. Ponas ir Po
nia Amerika turės apsipažinti 
su savo kaimynais, pirkti kai
mynu krautuvėse, eiti in vieti
nius teatrus, priimti dideli tru
kumą visokiu reikmenų ir už- 
mirszti traukimą pakeisti ap
linkybes.

Butai
Mums reikes peržiureti butu 

padėti, kad suvartoti visas vie
tas. Reikalavimas plieno karo 
programai sulaikys statyba 
kur yra pakankamai butu (na
mu) bet del neapsižiūrėjimo isz 
keno (puses nėra pavesta karo 
reikalams. Priverstinas sanra- 
szas Ikaro darbininku jau in- 
vykdintas Anglijoj. Toj szalyj 
tuszti butai buvo rekvizuoti. 
Szie du budai iszrisza butu pro
blema.

Daug karo darbininku nega
li pirkti narna todėl kad ju pa
jamos yra permažos arba todėl 
kad jie neapsistoja vienoj vie
toj. Taigi yra manoma kad ge
riau butu nuomoti sziais laikais 
negu statyti.

War Production Board, 
Washington, D. C.

SAPNAS MOTINOS

_  Tai poniute radot mano Vyras labai supyko. Bet as^daugiau dėvėti bevilnes, todėl;

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 25ci, Gausite 
knygutes per paczta. Pinigu* 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

ngp visos trys OE 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25tf o gau-. 
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

gAPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - 514 coliu plocsii8
Pagerintas ir Padaugintas is«- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iii 

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

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25^ :: '
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA... 
f

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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— Nu cože, allright; dala ty 
mu pic.

— Ty daj duok jam alų.
Savininkas perleidęs visa 

girtuve akimis ipaszauke:
— Kazimer o Kazimer, eik 

alaus gerti!
— O aeziu, aeziu dede, neno

riu, — teisinosi vaikinas, kai- 
mietiszku paproeziu, bet szei- 
mininkas prileido dideli stiklą 
alaus ir liepe gerti.

Kazys matydamas, kad jo 
pasiteisinimai negelbsti, pri
ėjus iszgere ir pasakęs aeziu, 
traukėsi tolyn.

— Gerk da kita! — Pratarė 
imdamas iszgerta stiklą szei- 
mininkas.

— O ne, ne. Aeziu, nenoriu, 
— gynėsi traukdamasis tolyn 
nuo szinkstalio Kazys ir atsi- 
gryžes iszejo baigti valyti kie
mą.

Saulele jau pradėjo pažvelg
ti ir ant kiemo per augszta na
mo siena ir laikrodis nuskam
bto© deszimta valanda. Kazys 
baigė valyti visus pakampius 
ii* užkampius. Jam bevalant 
iszbego in kiemą du vaikai 
neszdamiesi sulūžusio dvira- 
czio tekineli, besivaržydami 
tarp saves. Ju riksmas iszbu- 
dino ir motina da mieganezia 
ant trecziu lubu kur jie, visa 
s'zeimyna, buvo pasiraiidavoja 
nuo girtavęs savininko dū kam
barėliu. Iszgirdusi savo vaiku 
riksmą ir atsikėlus atsidarė 
Įauga, palaidais plaukais, apsi
metus kokiais skarmalais, kad 
tik visai nenuoga, iszkiszus 
galva per Įauga pradėjo szauk- 
ti:

— Vaikai, vaikai! eikite ant 
augszto!... eikite in stuba!...

Tuo tarpu ji savo riksmu 
iszibudino Joną, miegojusi ma
žame kambarėlyje szale j u 
kambario

Jonas buvo augsztas, storas, 
gražaus sudėjimo vaikinas, 
geltonais plaukais, tik perdaug 
aiszkiais, ant veido alfkoho- 
liaus ženklais nuo perdaug var
tojamu gerymu.

Jis dabar iszgirdes rėkau
jant, pakele galva ir pažiurėjas 
in laikrodėli, kuris jau rode 
puse vienuoliktos, atsikėlė ir 
apsirengęs lipo žemyn, nors ir 
jaute save nesmagiu, galva , su
kosi ir ne negalėtu pasakyti, 
kaip save jaute, kaip isz sun
kios ligos atsikėlęs, bet jis jau 
žinojo priežastį to viso nesma
gumo ir skubino nulipti in gir
tuve, kuri buvo ant apatiniu 
lubu, atsipagirioti. Ir taip ipa-

'Tai Motina
Linksmas Gegužio menuo. 

Saulute iszkilus virszuj 'didelio 
miesto stogu skaiscziai žibėjo. 
Žydras mėlynas dangus, kai.p 
kų'dikio veidas, szypsojos. At- 
gimdantis visokia gyvybe pa
vasario oras pilnas savo galy
bėje vieszpatavo. Stovincziu 
szalygatviu medžiu szakeles 
ka tik buvo iszsikleide savo pil
nus 1 lapelius. Szvelnus, pilnas 
atigimstanczios gyvybes kvapo 
vejalis tarsi glostė kiekvieno 
veidą.

Petro gertuvėje sukinosi ne
seniai atvykęs isz Lietuvos Ka
zys: vaikinas neaugszto ūgio, 
bet storas, su raudonu pilnu 
kraujo veidu, iszrode labai pa- 
naszus in kaimieti. Isztikro, jis 
labai mažai pažino miesto gy
venimą ir in ipataaszias vietas, 
kaip įgirtuve, isz labai geros 
puses žiurėjo.

Sziadien jis atsikėlė da gana 
anksti ir apsirengęs iszejo dar
bo jeszkoti. Apejas kėlės dirb
tuves ir neįgavęs darbo sugryžo 
namo.

Isz mažens pripratintas prie 
darbo, nemego sėdėti rankas 
sudejas ir sugryžes ėmėsi apva
lyti girtavę, kurios savininkas 
da girtas miegojo. Savininke 
nors atsiskelus ir atidarė 'gir
tavę bet neturėjo laiko kada 
apvalyti nes turėjo triustis 
virtuvėje.

Kazys iszszlaves vidų ir sza- 
ligatve priesz duris, apvalės 
visus stalus ir sėdynės girtu- 
veje, iszejo nuvalyti kiemą už
pakalyje namo.

Jam iszejus ant kiemo, atsi
kėlė ir savininkas: neaugsztas, 
padžiūvęs, pusiau žilas senu
kas, iszrodantis gana stiprus, 
tik perdaug permirkęs aluje s n 
degtine ir tuojaus puolėsi in 
girtuve dapildyti, kas per nak- 
ti iszgaravo.

Savininko pati, stora moto
re, raudonu veidu, taipgi atei
ve, paeina'nti isz Austrijos Len
ke bet jau pramokusi ir pusiau 
Lietuviszkai žodi isztarti. Da
bar iszlgirdusi vyra atsikėlusi, 
pasiskubino ir girtuve praser- 
get kad negertu ir pamaeziusi 
vyra jau begerianti, pradėjo:

— Peter! ty vis to whiskey, 
alų... įpijesz ir pijesz, zawsze 
girtus.

Vyras mažai atkreipdamas 
atydos ant jos kalbos, prisipylė 
da ka tik iszgerta stikleli deg
tines ir prisileides dideli stik
lą alaus pasistatė ant szinksta- 
lio ir primerkęs aki pažvelgė 
ant paezios, tarsi tuo savo 
žvilgsniu sakytu: ka tavo tie 
žodžiai reiszkia man, asz taip 
noriu, taip ir darau. Pati taip
gi, da netartos tu žodžiu, žinojo 
kad jie ant jo nepadarys jokio 
inspudžio nes ji jau beveik pu
sė metu kaip iszmoko tuos žo
džius ir priprato be jokiu jaus
mu juos isztarti bet kaip tapo 
girtavęs savininke, tai ji ta sa
vo “Peter” vis toki mato ir da
bar iszkalbejus juos, kaip kok
sai automatas, pradėjo dairy
tis po girtuve ir užtemijus kad 
sziadien viskas kaip tai szvie- 
siau atrodo o atsiminus kad ka 
tik Kazys apvalė, pradėjo: — 
Peter, a Peter (Petrai).

— Co tobie?! — lyg isz mie
gu pabudintas savininkas atsi
liepė.

— Peter, patrz jak tutaj Ka
zimierz visko iszklyniuo, ha, 
ha, ha — patrz.

Mrs. Jetti Fuerstein su sa
vo metiniu šuneliu Nathanu, 
pribuvo isz Portugalios in 
New Yorka ant laivo SS Gui- 
ne. Kūdikis gimė kada mo
tina radosi nelaisviu abaze.

dą laikraszcziu ir atsineszes in 
valgomąja paskleidė sau ant 
stalo. Sklaidydamas. laikrasz- 
czius pamate per atviras virtu
ves duris jam pažinstama mo
terį, kuria jis mate szaukiant 
vaikus. Dabar ji stovėjo virtu
vėje atsirėmus in siena netoli 
Vandens krano ir laike rankoje 
blekine su vandeniu o žodžiai 
-taiip liejosi kaip isz gausybes 
rago, maiszydamiesi su garsiu 
juoku, he, he, he, hi, hi, hi...

Tuo tarpu vela atbėgo tiedu 
vaikueziai, abu purvini taip, 
kad tik akys ir dantys blizgėjo 
o drabužiu kuriu po vienus 
inarszkintos turėjo tai tik spe
cialistas galėtu spalva nuspren- 
sti, kokios jie buvo, nes per 
daug buvo storai purvais ap
sikrėtė.

Vaikueziai vaidijosi už ka 
tekio ir pamate motina, 'bego 
greitai su skundais kad ji su
taikintu... Bet motinai ne tas 
rūpėjo,.. Ji pamaeziusi vaiku- 
czius kurie bego prie jos, per
mainė giedra myna ant tamsios 
ir ruseziai suriko:

— Eikite ant augszto! eikite 
in stuba!...

Vaikueziai nutilo, atsitraukė 
in szali ir stovėjo nuleidę gal
vutes.

Szeimininke, pažiūrėjusi to 
tokius purvinus vaikuczius 
pradėjo:

— Tai kodėl tu, Juoziene, 
nenuiprausi savo vaikus, neap- 
renigi ?

— T-a-a-i, kad laiko vis nėra, 
— teisinosi Juoziene, — tai 
ežia, tai ežia; neanksti atsikė
liau, dabar vėl reikia eiti pie
tus virti... Juozas iszejo in dar
ba be pusrycziu, tai reiks pada
rius nuneszti nors pietus, taip 
ot, ir nėra kada ne vaiku ap
rengti...

Tai kalbėdama ątsigryžusi 
pažiurėjo ant vaiku, kurie da 
tebestovejo szale jos, suriko:

—- Eikite in stuba ! Jus skar
maliai, ko ežia dabar atėjote 
pasirodyti kad purvini?... Ne
galėjote burna nusiprausti?!

Neturėdama rankoje jokio in- 
rankio, griebe stovinezia ilgu 
kotu szluota, tarsi jauezius no
rėdama varyti in prūdą nusi
prausti.

— Asz jums, tinginiai, kad 
paimsiu pagali, tai jus man 
tuoj... Eikite to stuba!...

Vaikueziai nubėgo.
Jonas, iki sziol mieraves deg

tine, užmanė eiti pajeszkoti ka 
pavalgyti ir eidamas in virtu
ve, pamatęs Juoziene užsveiki
no.

— O, sveika, Juoziene! Tai 
kaip tau, ar neskauda galvos?

— Hi, hi, hi... — pasikraipiu
si nusijuokė Juoziene. — Kaip 
neskaudės. Skauda; padios ne
davėte per hakti miegot... Fun- 
dyik dabar!...

— Tai tu fundyik — pradėjo 
Jonas. — Asz tau gražu vaiki
na atvedžiau, vien už ta tu turi 
man užfundyti... — ir priejas 
prie stovinezios Juozienės pesz- 
telejo už drabužiu.

— J-o-o-nai... Hi, hi, hi, —

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondas ir Markes.

giriodavosi iki vėl pasigerda
vo nes jau treczia savaite kaip 
nedirba... Priežastis, kad nega
lėjo “iszsipagirioti”, kaip jis 
pats ta sakydavo.

Nulipusi Joną pamate savi
ninkas, pas kuri jis beveik vi
sa laika ir gerdavo, pradėjo 
szaukti:

—- Jonai, Jonai! Eik czioii, 
eik szią sznapso gerti!... t. ? ' . . ■'1 • ■ •Savininke pamaeziusi Joną 
pradėjo juoktis:

— O, Jono, Jono; jaky ty pa- 
siszausiu, ty sztedy girtus.

Jonas mažai atkreipdamas 
atydos ant savininkes juoko, 
tik prataręs kad: “tu nemoki 
Lietuviszkai szneketi,” svy
ruodamas retais, dideliais žing
sniais, su kokia tai ypatinga 
energija nuėjo prie szinkstalio.

— Na, tai duok kokius kelis 
sžnlapsus, alų... — prakalbėjo 
priejas Jonas.

Savininke pasijuokusi nuėjo 
in virtuve pasteliuoti “Jono” 
pietus.

Jonas su savininku paliko 
girtuveje skaitliuoti po alų ir 
po sznapsa.

Szeimininke nuėjus in virtu
ve rado atėjusia nuo trecziu lu
bu ju gyventoja “Joniene,” 
kaip tai nesyki szeimininke juo
kaudama pavadindavo ja ir pa
maeziusi užsveikino:

— Gerus rytus, Joniene!
— He, he, he, — nusijuokė 

Joniene. — Kokia asz jums Jo
niene! Lyg jus nežinote mano 
pravardes, he, he, he...

— Tai, jau tau geriau tinko 
Joniene negu Juoziene, juk ir 
vakar buvo jis pas tavio: mano 
vyro šakio, kad viso alus iszge- 
ret...

— He, he, he, — nusijuokė 
Juoziene — tai kas, kad buvo 
Jonas, buvo mano Juozas ir da 
vienas tokis geras vaikinas, 
He, he, he... nespėjau neszti 
alaus, jau ant galo pasakiau 
kad asz jums nebenesziu, kad 
jus norite tai parsineszkite pa
tys... ir daugiau jie patys ne- 
sze ir gere. Sugulė vaikai ir 
mano Juozas o jie da vis gere 
ir vis nori alaus...

— Tai da ir tu, Juoziene, 
pragėrei kokio kvoterio?

— Nu-u-u ne, geri jie vaiki
nai, kaip ateina tai visko ‘ ‘ už- 
fundija” alaus, viskes o tas 
vaikinas vakar tai da ir “ken- 
džiu” atnesze... nereikia man 
nieko įpirkti.

— Taip,, taip, tai už tai taip 
ilgo miegoje — patemijo szei
mininke.

—- He, he, he, kiek ežia il
gai... tik keturios atsiguliau... 
kaip jie iszejo, jau buvo iszmu- 
sze tris o da kol atsiguliau ir 
keturios buvo, tik man atsigu
lus, mano Juozas atsikėlė eiti 
in darba, he, he, he...

Kazys nuvalęs kiemą ir ne
rasdamas ka toliau veikti, in- 
ejas in gertuve, pasiėmė nuo 
mano staliuko dideli pluoszta 
Angliszko laikraszczio ir, nu- 
ejas in valgomąjį kambari, at
sisėdės prie stalo /pradėjo var
tyti. Skaityti jis ne nemane nes 
da Angliszkai tik “all right” 
tegirdėjo, tik mane pažiūrėti 
paveikslu.

Atvertęs viena pieszineli ku
riame buvo nupieszta didele 
meszka su karūna ant galvos ir 
apkabinus mažuti žmoguti, 
taipgi su karūna, suspaudus 
bueziavo o po apaezia paveiks
lėlio iparaszias: “Russion bear 
and Japan.” Tai buvo laikas, 
kada ėjo gandas apie tarybas 
Maskolijos su Japonija. Kazys 
užinteresuotas tokiu paisziiie- 
liu, nuėjo ir atsinesze visa pun

BONDS * STAMPS
Apgynimo Czedinimo Bon- 

dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu
siu ypatų.

pradėjo' jtfdktis<*l<Yaip‘yditoibši’ 
Juoziene, — kad asz liesiu van
deniu... Tu turi fundyt...

— Nu ne, tu pradek o paskui 
tai asz — tarė Jonas.

Neilgai reikėjo Jonui gin- 
czytis su ja nes ji tik dėlto ir 
atėjo ir susijeszkojusi pinigus 
duodama pridūrė:
. — Bet tu tutesi athesžti...

— Črait! lasz atn^sziu.' Kuo 
atneszti, ar stiklais ar blekine?
— paklausė Jonas.

— Blekine, pirma syki da 
sziadien, duos Petras ir blekine
— ir iszpylus vandeni isz bleki- 
neiĮ, kuria visa laika laike ran
koje, neva norėdama nesztis in 
kambari, padavė Jonui.

Tuo tarpu pradėjo rėkti in- 
vairiais balsais, visose pusese 
dirbtuves, kas reiszkia kad jau 
pietus. (Bus daugiau)

In viena grinezia insmukau, 
Kur sveteliu daug užtikau, 

Mat kriksztynos tonais buvo, 
Už tai tiek daug žmonių 

pribuvo.
Tėvas biski susirupines buvo, 

Kad dukrele davė Dievas, 
Mat sūnelio labai norėjo, 

Bet tos loskos neturėjo.
Viskas butu gerai buvia, 

Kad ne'butu dvieju susirokavia,
Gaspadorius su kitu, 
Tokiu pat galijotu,
Ilgai ruipcziavosi, 

Kol tropais žemyn abudu 
gavosi, 

0 trepai labai aukszti buvo, 
Abudu prisimusze kaip 

nugriuvo, 
Gera valanda gulėjo,

Kol atsipeikėjo,
Szita jau užbaigsiu,
O apie ka kita imsiu,

* * *
Vienas laibai girria cicilikus, 

O motere ėjo už Katalikus, 
Jis Katalikus pei'ke, 
Ir siavis'zikai keike.

Kasžin ka tas vyras pasakė, 
Ant moteres, toji nieko ne

atsake, i
Szoko prie vyro terlos su 

nagais,
Padabino ji puikiais ženklais, 
Sziadien tasai narsumas negali 

pasirodyti, 
Turi grinezioje sėdėti, 

Dabar tasai vyrelis žinos, 
Kad nereikia ciciliku girti 

niekados.
* * *

Lietuvei Orange vali, 
Gerti labai myli, 

Vakaruszkas kožha Subata 
laiko, 

Pesztukai tonais gerai už- 
užsitraukia.

Sztai nesenei szokis 'buvo, 
Isz kėliu vietų taipgi pribuvo, 

Grąžei szoko ir dainavo, 
Pako1! svaiguli visi gavo.

Apie pusiaunakti, 
Pradėjo visi staugti, 

Prie vieno vaikinelib priėjo, 
Pradėjo daužyti kiek galėjo, 
Vaikinelis su peiliu pradėjo 

gintis, 
Adbullas prie duriu stumtis, 
Rankas supjaustė visiems,

Nosi sudaužė kitiems. 
0 tai vis isz pavydėjimo,

Vienas kitam užvydejo, 1 
In viena mergina insimylejo, 
Paeziuotis visi su ja norėjo.

* * *
Tanikei Lietuvei zobova turi, 
Vieni kitus už Bolszevikus

turi,
Tuojaus susirupeziuoja, 
Ir karsztai vajavoja.

1 Vaidus taip saves turi, 
Katras didesnis, nežiūri, 

Apsikruvina kaip laukinei, 
Kaip nuo kiaulių piemenei.

1 Na, ir isz tuja juoku, 
Pasidaro verksmu,

Jeigu kitokios zo'bovos ne
turite,

Su tokiom pasikavoti galite, 
Ir tai.beveik kožnoje apy

gardoje,
Mažoje ar didelioje, 
Tarp saves kariauja,

Vieni kitus musza ir pjauna.

:: JUOKAI ::

Geras Patarimas Nuo 
Smerties

■
— Tete, kas tai yra smer- 

tis?
— Mano vaikeli, da tu 

esi jaunas, tai nežinai ir ne
supranti. Asz tai pasakysiu: 
Sztai žmogus buna sveikas; 
Valgo, geria, linksminasi — 
ant syk pradeda kas vidu
riuosią kenst ir apserga, 
szauke gydytoja, tas duoda 
gyduolių ir numirszta!

— Tai kam ima nuo dak
taro gyduoles. Kad ne imtu, 
tai ne mirtų.

Paliko 4,200 Ant At
kalbėjimo Tiek Misziu

St. Louis, Mo. — Mikolas 
McLean priesz mirti pžrasze 
4,200 doleriu ant atkalbėjimo 
Misziu kurios kasztuos po do
leri. Isz tuju Misziu, kurios ke
tina būti atkalbėtos klioszto- 
riuose tūkstantis doleriu eina 
ant Misziu už jo gimines.

Likusieji gimines priesz toki 
palikimą užvede skunda in sū
dą pasiprieszindami ir kovos 
stengdamiesi sulaužyti testa
menta nes tvirtina buk ji pri
kalbino kunigas ant padarymo 
tokio testamento o priek tam 
McLean buvo tikimiszku fana
tiku.

Tekes Už Hopkinso

Mrs. Louisa Gill Macy, 
iszvažiavo isz New Yorko a- 
na diena in Washin gtena kur 
tekes už Land-Lease Virszi- 
ninko Harry Hopkins, gal 
pabaigoje szio menesio.
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
1 — Panedelyje lankėsi in 
Pottsvilles ligonbute ponios 
Kalediene, sūnūs Jurgis, A. 
Traskauskiene ir F. Botezkaus- 
kiene atlankyti Jurgi Kalėda ir 
Antana Auksztakalni kurie ten 
randasi. Ponas AuksZtakalnis 
ketina sugryžti namo už keliu 
dienu. Ponas Kalėda da vis ran
dasi tam paežiam padėjime.

— Lietuviu Moterų Drau- 
giszka drauguVe laike savo mė
nesini susirinkim'a Necho-Ąlleiri 
lietelyje Pottsvilleje ant kurio į 
susirinko drauges isz viso ipa-l 
vieto. Turėjo akyva posėdi, 
skania vakariene ir draugisz- 
k'ai pasikalbėjo loszdamos ka- 
zyrems. Ateinantis susirinki
mas bus laikomas Shcnandory- 
je.

— Kariszka kamisija pa
smaukė vėla; 172 vyrus ant ka- 
riszkos tarnystes kurie apleis 
miestą ateinanti Ketverga, 23 
d. Liepos (July) kurie stos ant 
egzamino Allentown. Tieji ku
rie apleis yra isz miesto ir apie- 
linkes. Tarp ju yra sekanti: W. 
Seiberta, J. Džiadosz, F. Ma- 
palauskas, C. Setkeviczius, A. 
Kulinskas, F. Eleseviczius, J. 
Sapiega, V. Kodfe, V. Bieliū
nas, J. Szukis, F. Smulika, J. 
Eabarskis, M. Stepanaviczius, 
J. Dugnauskas, J. Klimavi- 
czius, F. Baibrinskas, J. Mus- 
keviezius, A. Žernauskas, S. 
SzeleViczius, L. Staszaitis, J. 
Žernauskas, A. Petravicze, A. 
Andrufezkeviczius, A. Pileckas,
J. Smulika, J. Neviera, V. Jak- 
sztys, A. Oleskis, E. Lazarevi- 
cziuS, J. Czeczkus, F. Laurinai
tis, J. Malažinskas, A. Bielaus- 
kas, V. Kapuscinskas, J. Ba- 
linskas, A. Miklaseviczius, J. 
Jenkerta, J. Kodis ir J. Misara.

— Petnyczioje prasidės va
jus pardavinėjimo Kariszku 
Bonu ir Ženkleliu ant atmin
ties “Musu Amerikouiszku 
Narsumu.” Žmones yra ragina
mi kad duotu savo prižada pa
aukauti nors deszimta procen
tą savo uždarbiu pirkti karisz- 
kus Bonus ir Ženklelius. Szioji 
diena bus apvaikszcziojama 
po visas Suv. Valstijas ant gar
bes musu žuvusiu o ir gyvųjų 
narsumu kurie sziadien kariau
ja u'ž musu laisve.

— Ponslta Tamosziai Di
džiūnai nuo 526 W. Spruce July, 
ir ponstva Stan. Valiukoniai 
isz Frackviiles, ana diena lan
kėsi pas F. Szastakauskus ir
K. Matukonius, Georgetown, 

,Wilkes-Barre, Pa., kaipo ir pas 
p. Helena Laukevicziene, Pitts- 
tone, Pa., kur-buvo svetingai 
priimti ir sugryžo užganady- 
tais po s avo pasisvecziavimui.

— Ponstva Juozai Petke- 
vieziai isz Shenandoah, atlan
kė redyste “Saules” nes yra 
skaitytojais per daugeli motu. 
Ju sūnūs Edmundas turi puiku 
užsiėmimą Washington, D. C., 
po iszdavimui pasekmingai 'eg
zamino. Pono Petkevicziaus 
brolis Jonas taipgi yra senu 
skaitytojam ir gyvena ant 
Heights. Acziu už atsilankima 
ir linkime sunui Edmundui ge
ros pasekmes ir džiaugsima tė
vams isz ju sumaus ateityje.

—• Jeigu nepaspejote užsi
registruoti ir aplaikyti “A” 
knygute del gazolino, tai galė
site aplaikyti knygute Petny
czioje, Liepos 24-ta diena, pas 
savo vietini biurą.

— Edwardais Cziginskas, 19 
metu, 512 W. Mahanoy Avė., 
tikos skaudžiai sužeistas per

trukimla dinamitinio szuvio ku
ris jam sudraskė.kaišei ranka. 
Likos nuvežtas in) Locust 
Mountain ligonbute kur jam 
daktarai turėjo nupjauti pirsz- 
ta.

—- Apie 25 biznierei buvo 
susirinlkia in Mansion hoteli, 
Seredoj po piet kur pirminin
kas P. A. McCarron ragino vi
sus kad czedintu visokį metai i 
kaip geleži, eina, vari ir t.t. del 
kariszku iszdirbyscziu.

SHENANDOAH, PA.
— James Sullivan, 15 metu, 

Florida Ave., Heights, prigėrė 
No. 4 prūde kada maudėsi su 
kitais vaikais.

— Ponia Joniene Dėmelis 
sugryžo isz Baltimores kur lan
kėsi pas savo vyra kuris tar
nauja ten kariuomeneje.

t Naszfle Margarieta Kli- 
miene, isz Lower Wiliam Penn, 
mire Utarninko vakara Gero 
Samaritono ligonbuteje, Potts
villeje, sirgdama koki tai laika. 
Jos vyras mirė tris metus ad- 
gal. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko tris sūnūs, 
broli Jurgi Anskaiti, Shelton, 
Conn., seserį Ona, Lietuvoje ir 
du aliukus. Graborius Levama- 
viezia laidos.

Amerikos Lėkio tojai Ant New Guinea Salos jus metus pakol gauna certifi- Raudono Kryžiaus -
kata.

Musu Amerikoniszki 
lekioto j ai yra pasiren
gia pasveikint bom
boms prisiartinanezius 
Japonus ant New Gui
nea, Salos, .nes temis 
didelis pavojus nuo Ja
ponu, kurie geidže už
imti taja sala.

AR ITALE GALI PRASZYTI 
PILIETYBES

Kraujo Aukuotoji

Vagis Buvo Priverstas
Supti Kūdiki

Shamokin, Pa. f Diena 11-ta 
Birželio, sulaukus 82 metu am
žiaus, mirė czionais senas gy
ventojas, Pranas Gaidamavi- 
czius, kuris paėjo isz Kaltinė
nų! parapijos, Baseinu apskri- 
czio, pergyvenes Amerikoj apie 
60 metu. Paliko daug giminiu 
Lietuvoje ir czionais Amerikoj 
viena pusbroli. Diena 15-ta Bir
želio likos palaidotas su apei
gomis Szv. Mikolo Ibaižnyczoje, 
kurias Taikė Kunigas Dabinas. 
Laidotuvių vedėjas iszreiszke 
nuoszirdlžia ipadekavone vi
siems tiems kurie dalyvavo lai
dotuvėse. —- K. S.

TRUMPOS ŽINUTES
New York — Laike perstaty

mo ant Polo Grounds, vienas 
isz automobiliu trenke in siena 
pataikindamas in sedinezius 
žmones. Deszimts žmonių likos 
sužeista.

Washington, D. C. — Val
džia paskyrė 223 bilijonus 'do
leriu ant kariszku tikslu ir tai 
neužteks ateityje.

Collingwood, N. J. Isz czio
nais iszvalžiavo 103 norses in 
kariszkus abazus prižiūrėti ka
reivius o kitos važiuos in Aus
tralija.

BueUos Aires, Argentina — 
Buvusis Argentinos preziden
tas Roberto Ortiz, 55 metu, mi
re ana diena. Atsisakė jis nuo 
dinsto du metus aidgal.

Washington, D. 'C. — Suv. 
Valst. Iždas apskelbė buk New 
Yorko miestas pilko kariszku 
bonu už 69 milijonus doleriu in 
laika 10 dienu, szi menesi.

Buenos Aires, Argentina — 
Domingo Modica, 30 metu, loc- 
nliniiiikas namo kuriame gyve
no trys žmones, staiga i neteko 
proto ir visus riUszove ant 
smert po tam padege narna.

Bloomsburg, Pa. — Kada 
Adolfas Brior, 65 metu, sugry
žo namo po penkių dienu, rado 
savo paiezia negyva, kuri mirė 
ketures dienas priesz jo su'gry- 
žima. Lavonas jau buvo pradė
jus puti.

Užgriebs Visus
Guminius Ratus

Sharon, Pa. — James Stir
ling su paezia, nakties laike pa
regėjo vagi savo kambaryje ir 
taip persigando kad iszbego 
ant ulyczios palikia rekenti kū
diki. Vagis buvo ant visko pa
sirengęs bet nesitikėjo klyken- 
czio kūdikio. Verksmas kūdi
kio ji taip suerzino kad jis ne
galėjo užbaigti pradėtos vagys
tes. Pradėjo supti kūdiki idant 
ji apmalszyt bet kūdikis, pare- 
gejas nepažinstama veidą, pra
dėjo da daugiau klykti. Mote- 
re, paregėjus ant ulyczios pali- 
cijanta, paszauke ji ir visi nu
ėjo in vidų kur vagis sėdėjo 
prie vyges ir supo verkenti. Va
gis prisipažino buk jam da nie
kad panasziai neatistiko ir pri
slėgė kad daugiau neapipleszi- 
nes namo kuriame randasi ver- 
kentis kūdikis.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki automobilistai yra di
deliam pavojuje nes jeigu kare 
ilgai tensis tai valdžia konfis
kuos visus automobilinius gu
minius ratus nes sziadien gurno 
labai trūksta ir jis yra reika
lingas del kariszku iszdirbys
cziu.

Taipgi yra didele stoka ga
zolino kuri pardavinės tik del 
svarbaus pareikalavimo ir par
davinės tik pagal valdžios pa- 
dalinima.

NATŪRALIZACIJOS
KLAUSIMAI IR

ATSAKYMAI

Perdetine Raudono
Kryžiaus Drauguves

Vaiku Pilietybe

Nesikiszk Kur Du 
Muszasi

bar-

Johnston, Pa. — Andrius 
Drapczyk, 30 metu, atejas pas 
savo mylima, Ona Massek, 19 
metu, rado pas ja savo prieszi- 
ninka, kuris atėjo su tuom pa
ežiu tikslu kaip ir Andrius. 
Vienas ant kito dirstelėjo kaip 
szunes, pasirengia viens kita 
sudraskyt. Neapsiejo be
nio. Onute neprižadejo savo 
szirdeles ne vienam ir paliko 
nusprendimą del jaunikiu ku
ris katra ingąles. Abudu iszsi- 
trauke revolverius ir ketino 
viens kita perszauti. Sztai ad- 
bego Onos tėvas ir norėjo per
skirti abudu kad tame puolė 
szuviai ir vienas pataikė tėvui 
in szirdi ir tasai atliko ant vie
tos. Andrius likos uždarytas 
kalėjime o kitas jaunikis pabė
go. Tėvas likos palaidotas o 
Onute sėdi namie ir verkia.

Berwick, Pa. — Franas Kur- 
czinsk'as, isz Breslau, likos už- 
musztas per truki artimoje sa
vo namo. Žmogelis buvo 74 me
tu amžiaus ir tankei vaikszczio- 
davo ant geležinkelio.

Walla Walla, Wash. — Du 
afici-eriai ir trys kareiviu likos 
u'žmuszti iįada ju eroplanas su
sidaužė ant artimo kalno. Ero- 
pllainas eksipladavojo kada nu
puolė.

—• Mieste New Yorke ran
dasi 564 palicijantai, kurie sto
vi ant ulycziu ir prižiurineje 
ulyczini iparcdka ir krutėjimą.

Mrs. Dwight Davis isz 
Washington, D. C., tautisz- 
ka pirmininke Raudono Kry
žiaus liuosnoriu moterių, ana 
diena pribuvo in Los Ange
les. Daugiau kaip 60 mote- 
teriu suvažiavo ant tojo su
sirinkimo.

Motere Sudegino 1,500 
Doleriu Paslėptus 

Knygoje
Peoria, Ill. — Szimas Elliott 

sziadien apverkineja savo 1,500 
doleriu, kuriuos jo pati sudegi
no laike czystinimo namo. Szi
mas paslėpė pinigus dideliam 
katalioge, manydamas kad ten 
juos niekas nesuras. Motere, 
czystydama narna, surinko vi
sas senas popieras ir katalioga, 
sudėjo viską ant laužo ir sude
gino. Vyras beveik nepapaiko 
kada pare j as namo užtiko ka
talioga ant ugnies jau sudegu
si.

Klaus.— Tikiuosiu tuoj tap
ti Amerikos pileeziu. Mano pa
ti ir-igi laukia pilietybes. Turi
me triis vaikus, 12, 17 ir 20 me
tu amžiaus. Ar jie ingys Ame
rikos pilietybe musu naturali- 
zaivimu ?

Atsakymas:— Du mažesni 
vaikai taips pilideziai bet ne se
nesnis. Jis, [arba ji] turės pa
prastu budu praszyti piliety
bes. Instatymas dalbai- sako, 
kad svetimszalis vaikas, virsz 
18 metu amžiaus, neingi'ja pi
lietybe nuo tėvu. Tėvai 'turi 
būti piliecziais priesz vaiko 18 
metu gimtadieni. Vaikas ežia 
Suv. Valstijose turi gyventi.

KAIP GALIU GAUTI KOPI
JA VYRO PILIETYBES 

CERTIFIKATO
Klausimas:— Isztekejau už 

Amerikos pilieczio 1917 m. Ži
nau, kad aisz ingijau Amerikos 
pilietybe savo vyro pilietybe. 
Dabar man reikia inrodinti sa
vo Amerikos pilietybe, ir neži
nau kur dingo jo pilietybes po- 
pieros. Praszau patarti ka man 
daryti.

Atsakymas;:—■ Kreipkis prie 
U. S. Immigration and Natura
lization Office, Franklin Trust 
Building, Philadelphia, Pa. Už
klauskite kada ir kur tamstos 
vyras tapo naturalizTiPtas. Tam 
tikslui reikia vartoti special 
banka, form G 76, gali gauti 
kopija tos blankois isz areziau- 
s’io natūralizacijos ofiso arba 
isz virszmineto ofiso. Kada 
sulauksi informacijas mes pa
tariamo praszyti ‘ ‘ certificate 
of derivative citizenship.” 
Perskaityk sekanti atsakymu:
KAIP GALIMA GAUTI KO
PIJA VYRO NATŪRALIZA

CIJOS CERTIFIKATO
Klausimas:— Kada iszteke

jau už Amerikoj gimusio vyro 
1921 mete asz tapau Amerikos 
piliete. Dabar man pilietybes 
popierois yra reikalingos. Kaip 
asz galiu jas gauti?

Atsakymas: — Tamsta turi 
gauti “Certificate of Deriva
tive citizenship.” Vartok Spe
ciale blanka tam tikslui, Form 
N-600. Gali gauti ta forma isz 
areziausio Natūralizacijos ofi
so. Tas certifikatas kais'ztuoja 
$5.00. Paprastai aplikantas 

I privalo laukti viena arba dvię-

Amerikos Raudono Kryžiaus
Klausimas: Asz gimiau Ita-ĮKraujo Aukuotoji! Tarpyba’ 

lijoj, bet per penkiolika metu Į 
gyvenu New Yorko mieste. 
Draugai man pranesza, kad asz 
negaliu praszyti Amerikon pi
lietybes, todėl, kad Suv. Vasti- 
jos dabar stojo in kara priesz 
Italija. Mano vyras priesz j 
kiek laiko iszsieme Amerikos 
pilietybes popieras. Mano vai
kai czion Amerike gimė. Ka 
asz turiu daryti?

Atsakymas:— Nėr teisybe. 
Itale, kuri isztekejo už Ameri
kos pilieczio priesz karo pa
skelbimą [Gruodžio 8 I941m.] 
ir kuri czionai iszgyveno tris 
metus—tai aukszcziausias rezi
dencijos reikalavimas žmo
noms Amerikon pilieczio—gali 
praszyti antru popieru ir jeigu 
ji prisilaiko prie paprastu na
tūralizacijos reikalavimu ir 
jeigu isztyrinejimas parodo 
kad ji neveike priesz-Suv. Val
stijų interesus.
KODĖL NESZAUKIA DEL 

KVOTIMO.
Klausimas : — Asz padaviau 

praszyma del antru popieru 
New Yorke Balandžio menesio 
1941 mete. Mane dar neszau- 
kel del kvotimo. Kodėl? Gal 
mano aplikacija pasimetė?

Atsakymas:—Ne. Tiek daug 
žmonių praszo pilietybes nuo 
1940 m., kada visi ateiviai bu
vo užregistruoti, kad Natūrali
zacijos Biuras .neturi užtekti
nai idarbininku greitai apsi
verkti su visomis aplikacijoms. 
Miestuose kur yra labai daug 
ateiviu: New Yorke, Chicagoje, 
Bostone, San Francisco, ir pan. 
vietose; aplikantai turi laukti 
ilga laika. New Yorke žmones 
kurie prasze antru popieru Ko
vo men., arba net ir ankszcziau 
1940m., kaip tik dabar smaukia
mi del išklausymo.

KUR GALI GAUTI 
NATŪRALIZACIJOS 

INFORMACIJŲ
Klausymas:—Asz noriu tapti 

Amerikos piliecziu bet nežinau 
kaip. Ka patariate daryti?
Atsakymas: Common Council 

for American Unity [buvusi 
Foreign Language Information 
Service] maloniai suteiks rei
kalingas informacijas kaip tap
ti szios sžalies pilieczim Orga
nizacijos adreses yra 222 Four
th Avenue, New York City.

NEGALI PRISTATYTI 
GIMIMO CERTIFIKATA
Klausimas: — Mano vyras 

czionai gimė 1892 metais. Kai
po pati Amerikos pilieczio asz 
galiu praszyti antru popieru be 
pirmu popieru. Mano vyras ne
turi gimimo certifikata, nei ki
tu dokumentu kurie inrodytu 
jo Amerikos pilietybe. Ka tm 
riu daryti?

Atsakymais:—Jeigu jusu vy
rais turi dvi senesnes gimines 
arba du draugu, kurie žino kur 
ir kada jis gimė, ju papraszy- 
kite pagaminti afideivita. Ki
taip, tamstai prisieis parasayti 
in Census Bureau, Washington 
I). C., del informacijų apie, vyro 
gimimą. Cenzos Biuras reika
laus nekuriu informacijų apie 
vyra ir jam pasius forma, ku
ria jis turės iszpildyti. Ka
dangi tamstos vyras gimė 1892 
m., tai gal T700 arba 1910 m., 
gyventoju suSkaitymas ji bus 
užraszes ir galės praneszti kur 
jis gimė.

I pranesza, kad nesenei pradėta 
“kraujo banka” Milwaukee 
mieste yra tikrai tarptautiszko, 
pobūdžio.. . '

! jVperikiecriai^syQtį.ipp«\ kil-. 
įmes, kurie . paaukavo. kiAiSįl ■ 
Ibankoj Milwaukee pael’o isz' 
Armėnijos, Austrijos, Begi jos, 
Chinijos, Kubos, Czekoslovaki-; 
jo s^ Dairi j dsj Fin 1 a n d i jas. Vb - * 
kietijes, Grekijos, Italijos, 
Latvijos, Meksikos, Norvegi-

■ jos, Lenkijos, Rusijos, Szvcdi- 
jos, Škotijos, Airijos, Australi
jos, Kanhdos ir Pietų Afrikos 
Unijos.

Raudono Kryžiaus virszin- • •• • ■ inkai nurodo, kad atsiliepimas 
sveturgimusiu Amerikiecziu 
yra pavyzdys del visu dideliu 
Amerikos miestu įsu daug sve- ■ 
turgimusiu gyventojuA .Iki Ge- ’ 
guižes 1-mos dienos daugiau kai 
293,000 žmonių czion gimusiu 
ir svetimos kilmes paaukavo- 
kraujo Raudono Kryžiaus nau
dai Amerikos kovojaneziu vy
ru.

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

■Common Council for Amer. Unity.Jį^

SB make every
Ap PAY DAY

BOND DAY
JOIN THE PAY-ROLL
★ savings plan ★

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

. "’v '■

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

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
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