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Nežinojo Kad Tai 
Jos Vyras

Claremore, Okla. — Smarki 
vėtra- prapute per Pryer, maža 
nauja miesteli, kuriame užmu
sze ir sužeidė szimtus žmonių, o 
ypatingai ant naujo plento ku
ri dirbo szimtai žmonių. Vėtra 
taip staigai atpūtė, kad žmo
nes neturėjo kur pasislėpti ir 
likos pagauti ant kelio.

May I, 1942

VIMAI MIESTU :F

St. Louis, Mo. — Dora Allen-! 
by, 58 metu, iszejo in artima 
kroma nusipirkti reikalingo 
maisto ant piet. Praeidama pro 
geležinkeli pamate gulinti už- 
muszta žmogų ir net veidą nu
kreipė nuo baisiai sukruvinto 
lavono. Inbegus in kroma pasa
kė kad ant geležinkelio guli su
maltas žmogus. Žmones subėgo 
pažiūrėti kas jis galėtu būti ir 
surinkia szmotus, pažino jame 
kad tai tos moteres vyras, 64 
metu ir apreiszke jai vėliaus, 
kada motere parėjo namo ir; submarinus. Norints sziadien 
rado ta pati žmogų, praneszda- 
mi jai kad tai jos locnas vyras.

Tame laike Allenby ėjo in 
banka permainyt ant pinigu 
kvitą už darba, kada ji trūkis 
pagavo ir sumalė. Motere apal
po kelis kartus isz gailesties ir 
susijudinimo kad praeidama 
nžmusztaji, nepažino jame sa
vo vyra ir net nuo jo atkreipė 
įVeida.

Valdžia Sumažins Par- 
davinejima Kavos

Washington, D. C. —- Valdžia 
sulaikys pardavinejima kavos 
ant 25-to procento, už keliu sa- 
vaicziu, isz priežasties stokos 
laivu kurie yra reikalingi ant 
gabenimo kariszku dalyku ir 
skandinimo daugelio laivu per

Amerikos turi užtektinai, ka
vos bet turi czedyt ateityje.

RADO $45,000
SZASZLA VIJOSE

Name Senos Merginos

Vietoje Skarbo Surado
Žmogaus Kaulus

Szulinyje

Jamesville, Vt. — Kada 
Hugh Drum dirstelėjo in gilu 
jszullini prie namo, kuri buvo tą
ją 'diena nupirkęs, nemažai nu
sistebėjo kadai paregėjo ant 
yirszunes vandenio1 plauikio- 
jant sikryne. Niekam nieko ne
sakęs, nusileido iii szulini su 
pagialba virves, būdamas to
sios nuomones kad joje suras ,1‘int gyvenimą ant senatvės, 
įkclki skarba. Kada isztrauke 
Skrynia ir husinesze ja namo, 

nusistebėjo 
žmogiszkus

Milwaukee, Wis. — In pali
cijos stoti ‘atėjo apdriskusi se
nuke apreikszdama bttk jai kas 
tekis pavogė 10 tukstaneziu do
leriu isz 55 tukstaneziu 'doleriu 
kuriuos turėjo 'paslėpus namie. 
Manoma kad jos kaimynas, 
Fredas Poliner, tuos pinigus 
pavogė. Kada palicija vėliaus 
atėjo in jos narna, rado ja se- 
dinezia tarp szaszlavu ant su
lūžusios kėdės. Po visa kamba
rėli radosi didėlis neszvaru- 
mas. Pinigus senuke laike ang
lyse prie pecziuko. Buvo ji ne
vedus ir isz jaunu 'dienu czedi- 
no kožna centeli kad sau užtik-

nemažai žmogelis 
kada jojo užtiko 
ganius.

. Seni gyventojai

Apliejo Nigeri Spiritu 
Po Tam Ji Uždegė

apsakinėja St. Louis, Mo. — Bartenderis
Ibuk keJlioli'ka metu adgai loeni- į s^iune, James, Parfitt, norėjo 
įninkąs tuju stuibu pardavės sa- 
?vo farma dinjgo su pinigais nė
rinė in kur. Mat, isz suradimo 
kauliu 'duodasi suprast kad jis 
likos nužudytas ir inmestas in 
^zulini idant užslėpti žudinsta 
ir vagysta nes pinigu nesuras
ta.

| Rado Bažnyczioje 
Kūdiki

Newark, N. J. — Szv. Myko
lo bažnyczioje po Miszparu, tu
la mot ere iszgirdo silpna kūdi
kio baisa ir pradėjus jeszkoti, 
surado mergaite kokiu dvieju 
sanvaicziul amžiaus, po viena 
tonka. Motere nunesze kūdiki 
in palicijos stoti o palicija pra- 

. dėjo jeszsikoti nelabos motinos 
(kuri apleido savo kūdiki.

padaryti, szposa del susirinku
siu žiopliu, kuris ant gero ne- 
iszejo dell nelaimingos aukos. 
Prie baro tame (laike stovėjo se
nas nigeris, ■ Abe Weston, 68 
metu amžiaus. Bartenderis ap
liejo ji spiritu po tam numėtė 
ant jo deganti degtuką. Nigerio 
drapanos tuojaus užsidegė ir 
akimirksnyje pastojo isz jo gy
va žibintis ir vos ji iszigialbejo 
kiti nupflfeszdami nuo jo 'drapa
nas. Senukas likos nuvežtas in 
liigonbute o bartenderi uždare 
kalėjime už toki 'pasielgimą..

New York — Nedėlioję, 12:30 
valanda po pict, Gegužio 14-ta, 
Popiežius pasakys svarbia pra
kalba in visa svietą, per reidio, 
kurios bus'verta paklausyti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

New Brunswick, N. J. — Bea
con ikemikaliszikoje dirbtuvėje 
kilo eksplozija kuri baisei ap
degino penkis darbininkus ir 

i suar dė visa narna.

TO THE CITlZSiS OF AMERICAS

This nenth a new campaign for the sale of War Bonds and Savings' 
Stamps is under way throughout the Nation. It ia the War Bond Quota 
Campaign.

It is urgently necessary that you double the rate at which you 
are-Yiow buying War Bonds and Stamps. This will mean the sale direct 
to individual Americans of War Bonds and Stamps to the amount of not 

• less than one billion dollars every month.

One billion dollars a month is the National quota. It is equal 
to one-tenth the combined incomes of all Americans.

This money is needed to buy the tools of war for your fighting 
forces. It will not pay for all of them. Our war expenditures now 
are at the rate of about FOUR BILLIONS a month, and they are growing 
daily. But a billion dollars a month direct from the people will 
make all-out production possible. Without it we cannot do our best; 
without.it we cannot put forth our full effort.

It is desperately needed for another reason. We can’t fight a 
war and at the same time live and epend as usual. There are not enough 
goods to go around — the things we buy with money. If we go on spend
ing at the 1941 scale, we’ll be robbing the fighting man to add to our 
own comfort or pleasure. We’ll be driving up the cost of living for 
all of us. We’ll be Imposing dire hardships oft our neighbors.

What is asked of you is ten per cent of your earnings — a tithe 
for Liberty. It is not a tax; it is not even a contribution; it is a 
loan at interest, for your use and protection later.

Your Government asks you to cut down your expenditures, TO SAVE — 
your boys on the firing line and in the training camps, through your 
Government, ask you to save so that they may have what they need to 
win YOUR WAR for you — America asks you to save; to SAVE TO WIN THE WAR; 
to buy War Bonds and Stamps up to not less than ten per cent of your 
Income.

13 Liberty worth it? Is Democracy worth it? Is America worth it? 
I ’ hiv.k I know your answer.

FO^VICTCLl 
AW BUY 

^7/’AR 
v'7 lįftj DOXOS

STAMPS

PASTABA—Szitas laiszkas likos 
prisiunstas del “Saules” per Sek
retorių Iždo isz Washington, D. 
D., kuri patalpinome del labo par
davinėjimo Kares Bondu ir Markiu 
idant visi musu skaitytojai galėtu

Gegužis 1, 1942 
IN UKESUS AMERIKOS:

Szi menesi prasidės naujas vajus 
pardavinėjimo Kariszku Bondu ir 
Czedinimo Markiu po visa sklypą.

Yra tai didelis privalumas kad 
padidinti pirkimą tuju Kares Bon
du ir Markiu kožno žmogaus ant 
sumos daeinanezios lyg bilijono do
leriu kas menesis, kaipo paskirta 
suma per Valdžia, ir yra tai viena 
deszimta dalis pinigu kokius mes 
czionais uždirbame.

Szitie pinigai yra reikalingi del 
pirkimo visokiu inrankiu ant vedi 
mo kares del musu kareiviu. Žino
ma, tas neužmokes už viską, nes 
musu kasztai vedimo kares szia
dien isznesza ant KETURIU BILI
JONU doleriu kas menesis ir da au
ga vis daugiau. Bet, jeigu sudesi- 
me po bilijoną doleriu kas menesis 
tai daug prigialbes ženklyvai. Be 
to mes negalėsime inveikti nieko.

Pinigai yra reikalingi ir del ki
tos priežasties. Negalime laimėti 
kares ir iszdavineti pinigus tuom 
paežiu laiku. Neturime užtektinai 
tavoro kad visiems užtektu—tuo
sius, dalykus kokius mes perkame 
už pinigus. Jeigu praleidinesime

DREBĖJIMAS
ŽEMES

Smarkei Sokrate
Portugalija

Sincerely,

pasinaudot isz tos progos prigialbe- 
ti Amerikui laimėti kare ir gyventi 
laisvai sziam sklype, o ne po Dikta
toriaus padu kaip sziadien gyvena 
Europoje.

kurie už 
pakelsime 
ir užtiesi
ant musu

pinigu kaip dareme 1941 mete, tai, 
apipleszinesime tuosius, 
mus kovoje. Mes patys 
prekes ant pragyvenimo 
me visokias sunkenybes 
kaimynu.

Valdžia praszo jus, kad paskir- 
tumet deszimta procentą isz jusu 
uždarbiu—maža suma del laisves. 
Ne yra tai taksos; ne yra tai duok
le; yra tai tik paskola, del jusu ge
ro ateityje.

Valdžia meldžia jus, kad susilai- 
kytumet su iszleidimu pininigu, 
KAD CZEDINTUMET— jusu vy
rukai ant kariszku lauku ir kempe 
šia, per jusu Valdžia, meldžia kad 
czedintumet, kad jiems inteikt ta 
kas jiems yra reikalinga LAIMĖTI 
KARE del jus-—Amerika meldžia 
jus dabar kad czedintumet, LAI
MĖTI KARE; ir pirkti Kares Bon
dus ir Markes isz savo uždarbio ne
mažiau kaip už deszimta procentą 
jusu uždarbio.

Argi Laisve yra verta tiek? Ar 
Domokracija verta tiek? Ar Ame
rika yra tau tiek vertas? Asz ma
nau, kad asz žinau jusu atsakyma.

Su pagarba,
H. MORGENTHAU, JR.

Rusai Iszstums Finus
Isz Kares Užklupdami

Ant Ju

Oporto, Portugalija — Smar
kus drebėjimas žemes sukratė 
smarkei szi miestą, padaryda
mas nemažai bledes ir keli žmo
nes likos užmuszti ir sužeisti. 
Drebėjimas žemes buvo taip 
smarkus kad sudaužė instru
mentus kurie rodo prisiarti
nanti derbejima žemes.

Pottsville, Pa. —Greenwood 
kasyklose, per eksplozija dina
mito likos užmuszti keturi ang- 
lekasiai ir keli sužeisti.

Orlando Fla. — Per susidū
rimą dvieju kariszku eroplanu, 
septyni lekiotojai likos užmiusz-

■ ti. »

4,000 Žmonių Užmuszta Tarp 
Tu 600 Kareiviu • Rostocke, 
Vokietijoj; Daug Laivu Paskan- 
dyta Ir Daug Namu Sunaikinta
Sukylimas Gyventoju

Norvegijoj
LONDON — Daugiau kaip 4,000 žmonių 

likos užmuszta, per Angliszkus eroplanus, tarp 
tuju buvo 600 kareiviu kurie tame laike radosi 
kazarmese Rostocke, Vokietijoj. Visa laivu 
dirbtuve Neptūno likos iszneszta in padanges, 

i keli laivai paskandyti, geležkelei suardyti kurie 
| buvo prikrauti su kariszku materijolu ir daug 
■ namu likos sunaikinti. Vokiecziai Anglikams už 
tai irgi atsimokėjo bombarduodami senoviszka 
miestą Norwich, kuriame randasi senoviszkos 
istoriszkos bažnyczios ir namai. Manoma kad 

i daugelis žmonių žuvo. Taip tai vieni kitus gei- 
i džia sunaikinti ir isztremti isz szio svieto idant 
užganadint savo godumą ir atkerszinima.

Moskva — Pristovoje Trond- 
jeim, gyventojai sukilo priesz 
Vckieczius kur tukstaneziai 
Norvegu buvo iszvaryti isz sa
ve namu, mokyklos likos užda
rytos ir permainytos ant kazar- 
miu. Hitleris privertė tukstan- 
czius darbininku dirbti pristo- 
vose ir dirbtuvėse. Nekurtose 
vietose Vokiecziai paliepė gy
ventojams apleisti savo namus ' 
in 24 valandas ir darbininkai 
atsisakė krauti laivus su ka
riszku materijolu. Daugeliose 
dirbtuvėse kilo slaptos ugnys 
kurios taipgi sunaikino daug 
kariszku magazinu ir amunici
jos dirbtuves. Miesto ugnage- 
siai atsisakė gesinti ugnis per

p“ “s “oti| Dabar Hitleris, Mussolini ir Japonai, pri-
Norvcgi^ šiądien randasi į jausdami kad jiems nesiseka kaip mane, turės 

tarp saves posėdi nes Mussolini geidžia padary
ti sutaiko ir atsikratyti nuo prispaudos Hitlerio 
bet Hitleris staeziai pasakė Mussolinui kad turi 
jo klausyti lyg pabaigai. Rusai pranesza buk 
Vokiecziai neteko daugiau kaip 900 kariszku 
eroplanu in kėlės sanvaites laiko o tik in kėlės 
dienas Rusai suszaude 247 Vokiszkus eropla
nus kaipo ir užmusze 1,800 Vokiszku kareiviu.

po padu Hitlerio kuris gyven
tojus prispaudineja visokeis 
budais ir daro isz j u tikrus ne- 
laisvius kaip dare su kitais pa- 
musztais sklypeleis bet žmones 
pradeda suprasti savo sunkia 
padėti ir pasikelinet priesz ji.

1,200 Greku Mirszta 
Badu Kasdien; Žmo

nes Valgo Žole

Jeruzalemas — Pabėgėliai 
isz Grekijos apsakinėja baisy
bes Grekijoj isz priežasties di
delio bado. Kožna diena mirsz- 
ta 1,200 žmonių, ulyczios pri- 
kimsztcs mirsztancziais ir ser- 
ganeziais kurie neturi isz nie
kur pagialbos, kapines yra pri
pildytos negyvėliais ir jau nėra 
vietos kur juos laidoti.

Duonos ir daržovių visai ne
galima gauti, gyventojai valgo 

! želia kuri auga ant artimu kal
nu. Vokiecziai viską užgriebė

Praneszama in Washingtona isz Australijos 
buk didelis kariszkas eroplanas susidaužė už- 
muszdamas Amerikieczius generolą Harold 
George, 49 metu, kaipo ir Mehill Jecovy, Ame- 
rikoniszka korespondentą.Moskva — Hitleris vela nu

siminė kada dažinojo buk Ru
sai ketina užklupti ant Finlan- 
dijes, Laplandijos ir Korelijos 
ir apsaugoti savo pristovas' 
Murmanske ir Arkangelije. O j 
kad Anglijai dabar smarkiai

nepasiduoda ir kovoja smarkei apginda- 
stovas, todei, Hitiens buvo pn- tina, pra3iplatinti visokios ilgos savo pozicijas. Amerikonai apmalszino ke- 
verstas szaukti savo orine flo- per ka daug tukstancziu žmo. F
ta isz Rusijos apginti savo pa- iszinirs<
kraszczius. __________

Burmoje Amerikoniszki eroplanai suszau- 
de 22 Japoniszkus eroplanus laike smarkaus 
muszio. Ant Filipinų Amerikonai su Filipinie-

Ilolika Japoniszku fortecu ir Japoniecziai turė
jo trauktis in užpakali.

v NaiUdingiausia žmogui,pavydėjimas pristūmė Haroldai London—- Anglikai paskan- Berlinas — Japonu reidio 
gyventi Dievo-baimingai, ne .Fletcher, 48 metu, nužudyti sa- cino du Vokiszkus laivus ir! skelbia buk kada jie paėmė sa- 
kaip daryti stebuklus. i,v0 tris vaikus ir pats save po viena su gazolinu, kuris sude-Gebu, Filipinuose tai jie pa-

’•* Ko neimcigsti kituosią, to. pasikalbėjimui su savo persi- 
nedaryik ir pats; svetimi pakly-' skyrusią paezia. 
dimai tegul būna prasergeji----------•— ----------
mai del tavęs. skaitykit “saule” platinkit raniszku mariu.

Santa Monica, Gal. -— Baisus

m . . . ,. . . i erne in nelaisve 61 kareivius irge. Taipgi paskandino lai va su Į vužmusze 400; kaipo paėmė 417 
maistu ir ginklais, ant Medite- kai>a]jinu, 9 maszininius kara

binus ir 272 kariszkus trokus.

without.it


Įmais idant prisiunstumem in 
j Lietuva sziokiu tokiu skaity-į 
imu o ypatingai knygų. Todėl 
ezedinkite visokias knygas o 

I jeigu turite kokias suplyszusps,' 
Nesenei tūlas Amerikoniszikas'^uo^^e apdaryt prisiunsdami 

daktaras, kuris radosi su Rau- jn redakcija “Saules” turi taji 
dono Kryžiaus Draugove, ant daiba puikei ir gerai atiks. Jei-j 
kares ’lauko CzekosJlovakijoj, 
atejas in miesteli apleista per 
Vokieczius, užtiko sedinezia 
jauna mergina su kūdikiu ran
kose prie sugriautos bažnyczios 
verkianti graudžiai. Mergina 
buvo subjaurinta per Vokie-,

Kas Girdėt

gu turite senas maldaknyges 
tai jas taipgi prisiunskite nes 
negreitai galesite nauju gauti.

Hitleris badai kuopina daug' 
vaisko ant Ukrajinos kad pra-Į 
dėti žadėta ‘ ‘ draiva ’ ’ kuris j iI 

ežius o kūdikis buvo liūdinto-j ar^a su^au<vs ar pastatys vela 
jum jos nužeminimo. Mergina an^ Vokiszki generolai 
apsakė daktarui sekaneziai sa-lPra^ci0 atvažiuoti isz Vokieti- 
vo liūdna gyvenimą: “Kada ios il;piinli kamanda bet lyg 
mano Prusiszika kūdiki ir ma
ne paėmė in ligonbute, pade-' 
kavojau Prusiszkam daktarui 
už priežiūra ir prieglauda. Ta
dai tasai rakalis atsiliepė in ma
ne: “Neturi man už ka deka- 
voti nes asz jau atsiėmiau savo 
užmokesti. Asz tavo kūdiki 
taip subjaurinau kad jis dau
giau nereges saules szviesos 
nes iszduriau jam .akis idant jis 
nematytu tu bjaurybių kas de
dasi ant szio svieto. ’ ’

Ir da randasi tokiu žmonių 
ant svieto kurie kalba buk Vo- 
kiecziai turi szirdi? — Jie yra 
arszesni kaip patys szetonai.

Nekurie žmones iszsikalbine- ■ 
ja bulk negali pirkinet Ameri
kos Victory arbai Kariszku Bo
nu ar Markiu. Gerai, brolau,— 
pakalbėsime apie tai, .pažiūrė
sim, apsvarstysim... pamaty
sim'.

Sakai jog negali duoti szim- 
to ar dvieju szimtit doleriu? 
Bet galėtai jeigu tavo sūnūs ar
ba pati susirgtu ir ju gyvasti 
reikėtų gialbeti. Sakai jog ne
gaili' nusipirkti nauja narna? 
Bet galėtai jeigu tavo senas 
namas sudegtu. Sakai jog ne
gali nusipirkti naujo overko- 
czio? Bet galėtai jeigu senas 
butu visai nuneš ziotas. Sakai 
jog negali pirkti Amerikos Vic
tory arba Kares Bonu ? Bet tu 
nustotai savo ir sūnaus pa- 
czios, namo, uždarbio ir over- 
koiezio jeigu Hitleris laimėtu 
szia kare! O tas tikrai atsitiktu 
jeigu mes atsisakytumem pa
daryti ta maža pasiszventima 
pirkimo Kares Bonu ir Mar
kiu. Jeigu mes laimėsime ka- 
re tai suezedinsime savo sū
nūs, namus, uždarbi ir pinigus! 
Dede Samas sugrąžys tavo pa
skolintus pinigus su procentu, 
ko kitos viesZpatystes negales 
padaryt savo.padonams.

Jeigu Hitleris laimėtu, ne
duok 'Dieve, tai jis atsimokėtu 
mums kitokiu procentu per ku
ri mes, musu vaikai ir ju vai
kiu dejuotu. .. ir pasitiktumėm 
baudžiavoje per amžius.

Kurioje tai puseje, brolau, 
tu stovi? Bet mes žinome kur 
Lietuvei stovi ir stovės... Sziuo 
kartu mes, Lietuvei, parody
kim vienbalsei kad stovime už 
Dėdės Šamo. Lai kožnas Lietu- 
vys nusiperka Victory ar Ka
res Bonu ir Markiu ant jo su- 
szelipimo ir suplielkimo Hitle- 
riok .

sziolei nieko svarbaus Hitleris 
Ida nen’uveike ant naujo kares 
lauko, nors pargabeno daug 
Italiszku kareiviu .kad jam pri- 
giallbetu tame naujam užklupi- 
me. Rumunai, Vengrai ir Bul
garai taipgi yra traukiami in 
pagialba. Vokiszki kareiviai 
yra traukiami isz centraliszkos 
dalies Rusijos in vietas kur 
Hitleris mano užklupti. Tasai 
naujas “draivas” ketina, atsi
būti už trijų sanvaieziu bet jei
gu lyg sziam laikui nepradės 
tuju nauju užklupimu tai Hit- 

t leris turės paduoti gera iszsi- 
aiszikinima savo valdžiai kuri 
jau pradeda nerimauti ir abe
joti apie jo galybia.

, Yra apskaityta buk Hitleris 
turi apie penkis milijonus ka
reiviu Europoje o Japonija tu
ri du milijonus kareiviu. Priesz 
tajai miižiniszka armija taipgi 
stovi kita millžiniszka armija, 
allijentu, kuriu galybes negali
ma iszduoti. Reikia prirnyt ir 
tai, kad žiedai Hitlerio armijos 
jau žuvo ant Rusiszko franto ir 
kad galybe allijentu yra daug 
galingesne ne kaip Vokiecziu— 
Japonu.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ateitis Musu Gentkartes

Department of Agriculture photo.

Vaiku Sveikatos Diena, Pripuola 1-ma diena Gegužio 
(May), primena mums, kad ateinanti gentkarte turi būtie 
sveika ir drūta. Amerikoniszkas Biuras Sveikatos Prcgra- 
mc, geidžia, kad visi vaikai butu sveiki ir tinkamai prižiū
rami. Vaikai turi lankytis in mokyklas kurie turi mažiau 14 
metu. Valdžia reikalauje nuo visu vaiku, kad darbuotųsi 
del labo sklypo, butu sveiki ir užsiimtu naudingais dalykais 
savo gyvenime ir užlaikytu savo sveikata.

Davėsi Save Nukry 
žiavoti

Glenmora,- La. *— Dvylikos 
metu Henrikis Eldridge geide 
būti nukryžiavotu kaip buvo 

prisiklausė

1-ma 
Diena Gegužio-May
Darbininkiszkos parodos lai
kytos praeituose metuose da
bar tik pasiliko musu atmin- 
ęziai. Bet szimet Gegužinis 
apvaikszcziojimas per darbi
ninkus lytisi fabriku ir ukiu 
kur darbininkai ta diena dir
ba del suszelpimo savo skly
pe kanuodaugiausia. darbais

Indijoj, jau keli tukstaneziai 
metu adgal, daktarai žinojo 
apie czieįpinima ir uždavima li
goniui vaistu ant miego laike 
operacijos.

Pinigai buvo muszami pana- 
sziai kaip sziadien, jau taip se-.

. . j v , . ,. įkristus nes daugnei kad negailima ne atminti. .. ... . i nuo tėvu apie Jo kanczias uzlailrn n fiinio <ninTR’nriQ'7.lraa htn_! x
žmones. Jo draugai sutiko isz- 
pildyt jo norą, sukalė kryžių isz 
lentų, paguldė Henrikuti ant 
Ijo ir pradėjo kalti rankas su 
vinimis. Vaikas, negalėdamas 
liszikenteti skausmo, pradėjo 
I rėkti. Jo draugai nusigando ir 
'pradėjo iszbeginet in visas pu
ses o palieijautas, iszgirdes 
vaiko riksmą, adbego ant vie
tos ir rado vaika su viena ran
ka prikalta prie kryžiaus. Vai
kas prisipažino kad g-ervalei 
davėsi save nukryžiavoti bet 
nesitikėjo 'kad .prikalimas prie 

padarytu jam tiek

laiko o apie drukoriszkas litą-’ 
ras, kurias, nevos Gutenbergasi 
buvo, iszrades, žinojo jau seno- 1 
vos Rymionys. Į

Tieji ir kiti musu iszradimai, į 
kuriuos laikome už naujausius,1 
yra. tik atnaujinami nuo seno-Į 
ves laiku. Iszradejai tuose lai-’ 
kuose laike visiką del saves nes 
neturėjo pinigu ant ju prapla
tinimo, norints turėjo užtekti
nai proto ant j u iszradimo.

Daugelis naudingu ir stebė
tinu iszradimu tokiu bodu din
go nuo. svieto o kurie sziadien' 
butu neužmokami del naudos kryžiaus 
žmonių. ! skausmo.

Sziadien yra kitaip — nau-j 
jas iszradimas .prasiplatina po 
svietą žaibo greitumu, iszrade- 
jas savo iszradima užpatenta- 
voja ir palieka užrąszuose del 
at ei na itczi os gentkart es.

Naciu

apsieidami be jokiu apvaiksz- ' v\ 
ežio j imu ir p arodu.

1—Szitas darbininkas ne- 
mansto apie apvaikszczioji- 
ma tosios dienos, tiktai rūpi
nasi padirbti kanucdaugiau- 
sia torpedų del apgynimo 
sklypo.

j Faktu ir Skaitlyniu Ofisas 
iszleido dokumentuota, brosziu- I (

[rele, pavadinta Skaldyk ir In- 
Įveik (Divide and Conquer) ku
ri atidengia penkiolika Naciu I 
propagandos objektyvu. Bro- 
sziure’le pasako kokiais budais 

kdoma Vokiecziu propagan- 
|da Europoje ir inspeja: 
' “Suv. Valstybes dabar yra 
.terorizuojama Naciu strategi-- 
ja”; Pirma syki Valdžia pa

rduoda Naciu objektyvus, pa- 
reiksziilama: “Hitleris nori 
mus intikinti, kad: Demokrati
ja mirszta; Musu karines jėgos 
silpnos; “Nauja Tvarka” ne- 
iszvcn.giama; Mes pražuvome 
Pacifike; Musu Vakaru Pajū
ris yra teikiame pavojuje, kad 
nera prasmes ten prieszintis; 
Britai smunka ir mus kartu in- 
klampins; Karo iszlaidos su
bankrutuos tauta; Civiliu, pasi- 
aukavimas bus didesnis negu 
galės pergyventi; Stalinas vis 
stiprėja ir Bo’lszevizmas iszsi- 
plięs visoje Europoje ; Musu va
dai nekempetingi ir musu Val
džia nemoka' kariauti; Pagial- 
ba musu alijantams turi susto
ti; Musu tikras pavojus yra 
Japonai ir mes turime susidėti 
su. Vokietija ir sumuszti gelto
nąjį pavoju; Mes turime gra
žinti savo visus kareivius ir 
ginklus in Suv. Valstijas ir ap
ginti tik savo pakraszczius; Ki
nai ir Britai padarys atskiras 
Laikas su Japonija ir Vokieti
ja; Amerikos Demokratija žus

Žinote, mylimi skaitytojai, 
kad sziadien Lietuvoje nesi
randa jokio paredko ir kožnas 
kenczia po kariszku jungu ir 
daug laiko praeis pakol musu 
tautiecziai turės ka skaityt nes 
spaustuves likos suardytos ar
ba sunaikinto ir negreitai ga
lės vela spausdinti. knygas ir 
laiikraszczi’us. Kada pacztas 
vela pradės eiti, isz Lietuvos, 
ateis daug-laiszku su jpraszy-

Mes sziadien didžiuojamės 
jeig gyvename szimt-metyje vi
sokiu nauju iszradimu ir gai- 
iiames musu protėviu kad jie 
per greit gimė ir negailėjo būti 
liiidintojais su mumis regeti tu 
visu nauju stebuklu kokius 
sziadien turime ant svieto. Bet 
tame klystame nes senovės gy
ventojai taipgi žinojo beveik 
apie viską ka mes tik dabar da- 
žinojome. Tik kad toji žinysta 
senovės laikuose nebuvo taip 
praplatinta kaip sziadien nes 
iszmintingas žmogus, tris tuiks- 
tanezius metu adgal negalėjo 
iszduoti svietui savo iszradimu 
ir mokslu1 nes buvo laikytas 
kaipo raganius ir ’buvo degina
mi ant laužo už didi mokslia to
dėl visa savo mokslą ir iszradi- 
mus pasilaikė sau, bijodamas 
kad ji žmlones nenukankytu.

Mes sziadien iszdirbinejame 
gana puikias ‘br.itvas bet nega
lime pasistatyt priesz Damas
ko plieną;, koki iszdirbinejo ke
lis tukstanezius metu adgal.

Senovės darbininkai mokėjo 
iszdirbti toki minkszta stiklą 
kad audė isz jo drapanas ir ji 
margino įpuikei o musu fabri
kai tik dabar pradėjo ji iszdir- 
binet po tiek metu.

Dvideszimt szimtmecziu ad
gal Aleksandrijoj vežimai buvo . .... . , i kad paszauke: “Geriau netektivaromi su pagialba garo ir bu-j . . 1 ............................
vo naudojama visokios pompos 
ir maszinos del gesinimo ugniu. i

Apie 700 metu priesz Kristų, 
Thalesas iszrado elektriką o 
dvyliktam szimtmetyje Eturi-Į 
jos kunigai jau trauke žaibai 
isz debesiu.

Gazas del szviesos buvo nau
dojamas Kinuose szimtus metu 
adgal ir jau tada žmones žinojo 
apie fonograf us.

Geriau Netekti Pinigu 
Ne Kaip Duoti Dovana

2—Ūkininkas pripila ga
zolino in save traktori ir yra 
pasirengiąs prie darbo kad 
margyti kanuodaugiausia 
reikalingo maiste del kariuo
menes ir iszmaityt gyvento
jus.

VOKIECZIAI GRAŽI
NA IN LIETUVA 
50,000 VOKIECZIU 

IR LIETUVIU

1 Szvedu spaudos korespon
dentai Vokietijoje raszo, kad 

'netrukus Vokiecziai isz Vokie
tijos in Lietuva parabens apie 
penkesdeszimt tukstaneziu .pa
bėgusiu ankseziau isz Lietuvos 
Vokiecziu ir Lietuviu, kurie 
bus apgyvendinti Lietuvoje, 

i Ankseziau buvo praneszta, kad 
■ isz tu pcnkesdeszimts tukstan- 
cziu žmonių tiktai apie 18,000 
buvo Vokiecziai, o visi kiti Lie-

New York — Sena motore, 
Mrs. Sara Peddleton, 74 metu 
amžiaus, ana diena pamėtė 1,- 
100 doleriu, kuriuos surado 
mergina Della Glazier, ant ge- 
težkclio stoties, Central Sta
tion. Mergina, būdama teisin
ga, nuinesze pinigus in palicijos: 
stoti kad sujeszkotu locninin- 
ke. Palieija pranesze jai kad , . . , . . .. ,/ ‘ . ’’ tuviai pabėgo m Vokietija Bol-
pinigai likos surasti ir uzklaii-' . .. ,1 ° . szeviku okupacijos laiku,se kokia dovana duos tajai ku-; o .I iSzvedai pažymi, 
ri pinigus surado. Senuke, bu-'TT . . . . ........1 ° ’ ■ vokiecziu 'žygi reikia laikyti
dama skupaus budo motere, , . .. .. T •' 4 • ■■ ~1 . . vokietinti Lietuva ir prijungti
apreiszke kad duos jai 30 cen-' . tr , •i 1 d pirma vokiecziu pastanga šu
tu liet palicija apreiszke kad . . ,, ,J d 1.................... ja prie Rytu Prūsijos,

tokiai teisingai 
25 dolerius bet' 
užsi'karszcziavo

3—Szitas darbininkas ap- 
sisaugcjas su maska gręžia 
reikalingas dalis del armctu 
ir ercplanu del apgynimo sa
vo tėvynės.

“Skleisti sziuos ir kitus me
lus Hitleris bandys visokiu 
sztuiku iszvilikti isz savo juodo 
maiszo. Bet Amerikiecziaį ne
bus apgauti.”

Skaldyk ir Inveik inspeja,' 
kad Hitlerio strategija neseks 
nustatyta forma: “Vienas ob
jektyvas Ims. siekiamas szia
dien, kitas rytoj, 'bet jo bendras 
tikslas bus vis tas pats; at
skirti mus nuo musu sąjungi
ninku bandydami sugriaut mu
su pasitikėjimą jiems: sudary
ti nesutikima visuomenėje Suv. 
Valstijose, kad atitraukti nuo 
musu tikro prieszo —aszie-s; ir 
suparalyžuoti musu pasiryžimą 
kariauti. ’ ’

Pilnai dokumentuotas, pa
teikdamas szaltinius 
nam konstatuotai.
“Skaldyk ir Inveik” 
kad propagandos
priesz Suv. Valstybes ipanaszi

kiekvie- 
f aktui, 

aiszkina, 
technika

■kad szita

privalo duoti 
meitginai nors 
senuke taip

I pinigu ne kaip turiu tiek duo
ti.” Palieija pati padovanojo 
merginai isz tuju pinigu 25 do-> 
lerius o likusius inteike senai1 

. skupuolei.

vi
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“SAULE”

PLATINKIT!

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

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

—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

’Paskutiniu laiku Vokiecziai 
pradėjo grobti in savo rankas 
ne tik visa Lietuvos prekyba ir 
pramone, bet taip pat žemes il
ki. Ūkininkams griežtai insa- 
kyta atiduoti Vokiecziams
sus javus, o sau pasilikti tik 

.tiek, kiek reikia maistui ir sc- 
PaL
Isz szio ir kitu praneszimu ma
tyt kad Vokiecziai vis drąsiau 
ir drąsiau elgiasi Lietuvoj. Pa- 
'stebėtina, kad visam krasztOi 
j eina nepaprastas gyventoju, o 
ypacz jaunimo Vokietijiimas, I

4—Taip, Gegužio, 1 diena, 
1942 mete, visi darbininkai 
stengėsi duoti savo patarna
vimu. viscsia pramcnesia ir 
ant lauku, kad prigialbet del 
tu j u, kurie už mus kovoje, 
kad szis sklypas butu laisvas 
gyventi ir nebūtie prispaus
tais per Europiszkus Dikta
torius ir žudintcjus žmonių.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

Pranaszystes ::

iii ta kuria Hitleris naudojo 
jnicsz kitas sEuropps tautas 
kurias jis sunaikino. Brosziure- 
le 'primena Hitlerio pastangas 
atskirti Francuzus ir Britus 
pirmame karo mete; jo siste- 
matingas perkalbejimas Bal- \ 
kanu biznio instaigu; jo inikur- 
sintas vidujinis sumiszimas 
Bcilgijoj priesz užlklupima ir 
kitas istorines smidikmenas Na
ciu “teroro strategijos.”

Trumpu bangu siuntimai isz 
Naciu kontroliuotu szaliu: gan
dai, prieszu agentai ir nekalti 
lengvatikiai vartojami Naciu, 

.“ibrosziura. aiszkina. ‘ ‘Hitleris 1 _ ’
bando sukirszinti ikapitalizma 
priesz dauba, baltuosius priesz 
Negrus, Katalikus priesz Žy
dus, Jis 'žino, .kad neapykanta 
bi kokioj formoje iszeina jo 
nauden. ’ ’

Skaldyk ir Inveik inrodo kad 
kelis metus priesz Perlu Uosto 
invyki Hitlerio propaganda 
szioje szalyje bandė suparaly
žuoti musu galvoseną... inti- 
kinti pius, kad karas ne musu 
biznis, kad niekas nedrysta 
mus užpulti; kad musu du van
denynai mus apsaugos; kad 
jeigu mes nieko nedarytum su- 
pykdinti Hitleri jis mus ne
kliudytu; kad tie kurie inspejo 
mus priesz Hitleri yra karo 
kurstytojai, kad tie kurie ragi
na mus insigyti sau daugiau 
laiko .apsigynimui padedami 
tiems, kurie priesz Hitleri ka
riauja, mus stumia in kąra. 
Bet szie insireiszikimai jau 
mums gerai žinomi ir Ameri
kos žmonių neapmuilina. Bet 
tai buvo pakartota Amerikie- 
cziu, kurie Imtu buvę labai nu
stebinti jeigu, butu žinoja .kad 
jie kartoja Nąciu propagan
da.”

Sekdami pasekminga, pro
grama vartota Fraiicuzijoj, 
Hitlerio agentai skleidžia viso
kius gandus szioje szalyje, visi 
isz ju kenksmingi ir neteisingi, 
pav., iszvaizduotos epidemijos, 
kareiviu .pabėgimai isz kariuo
menes del blogo maisto, bro
sziura kartoja: “Nuo karo pra
džios, Vokiecziu trumpu bangu 
žinios szauke apie barikadas 
Washingtone, patilk,a biržoje, 
perdėjimai apie musu .nuosto
lius Perlu Uoste ir Pacifike. 
Vokiecziu trumpu bangu .pra- 
nes'zimai apie Perlu. Uosta bu
vo signalas Hitlerio agentams 
skleisti gandus, kad mes nete
kome savo laivyno ir, kad musu 
laivyno karininkai iszdavi- 
kai.” Melagystes, daugiau nie
kas.

Brosziura baigia “Mes žino
me kad Hitleris, kuris visus te
rorizuoja, yra isztikruju bai
siausiai iszsigandes žmogus vi
same pasaulyje. Iszikcita ranka, 
szaukiantis balsas, rėkavimas, 
visa tai yra kauke kuri priden
gia baime to ginklo kuris isz- 
laiko žmonija laisva: teisybe. 
Ales apsiginklavę teisybe ir 
mes nugalėsime tironą.” 
•—Common Council for Amer. Unity.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

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

:: 25£ ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

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

For Victory...
Buyy U. S.DEFENSE

BONDS
STAMPS

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

® /Nedoras Tėvas
Kaime V—, prie vieszkelio, 

gale kaimo, prie (puikaus na
melio stovėjo dvi patogios mer
ginos ir godžia akia žiurėjo 
ant vieszkelio. Saulele buvo 
nusileidus. Paukszteliai buvo 
nutilta, ulž tai varliu kurkimai 
ballos'e buvo girdėt. Keliu, isz 
lauku trauke žmones nuo dieni
nio darbo, neszdami su savim 
ant pecziu dalgius ir greblius. 
Matyt kad dirbo prie szieno. 
Praeidami kožnas merginas pa
sveikino o nekurie ir meilu žo
deli prakalbėjo.

Vienas isz einaneziu, viduti
niu mietu, bet kaipo jaunu no
rėdamas nuduot, sustojo prie 
ju ir juokdamasis jog net jo 
dantys buvo matyt, taip pra
dėjo:

— Tai, tai, žiūrėkit, kaip Vit
kausku merginos stovi rankas 
po žiurstais pasibrukia ir žiuri 
kaip vaikinai isz darbo eina.

— Netauzytum, Vincai, — 
tarė vyresne isz merginu, — 
juk ir asz ka tik isz lauku pa
rėjus. Tiktai turėjau greieziaus 
pareit kad Marijonai prigelbet 
vakariene pagamini.

— Tai jau gal po vakarienei 
kad žiopsotes ar Pilypas isz 
lauku nepareina?

Joneszka apkaito, norėjo 
juoktis bet negalėjo, apsisuko 
ir to grinezia nubėgo. Nedoras 
juokdarys isz juoku net ant že
mes parpuolė.

— Greicziaus-gi, greieziaus, 
nes kcsze ant ugnies prisvils!

— Nesijuok taip, Vincai, nes 
nėra isz ko. Ar tai tau dideli 
dyvai kad mes žiūrime, ar tė
tulis pareina?

— Tai-gi, ve, tėtulis, asz pats 
maeziau kaip jis sugryžo senei.

'— Teisybe, parėjo bet pare- 
jas apsirengė ir nuėjo in kan- 
celerija.

Sza ūdytoja s nuėjo. Tuo laiku 
Joneszka žiurėjo prasivėrus 
duris. O kada to nebuvo matyt, 
ko lauke, vėla nuėjo dairytis. 
Isz tolo patemijo vaikina, mit
ra., su dalgiu ant peties. Kada 
ta paitemiijo, Jcneszkos veide
liai vela apkaito ir buvo matyt 
kaip jos szirdele plake. Ir jau
nikaitis turėjo mergaites jia- 
matyt nes žingsnius paskubino. 
Tame ant syk iszgirdo stora 
prikimusi baisa:

— O ar judvi neeisite in grin- 
czia, o ne ežia ant kelio žiopso- 
tis!

Jcneszka ir Marijona, kaip 
pabaidytos stirnaites, inbego 
i.n grincziia. Mat senas ūkinin
kas, pamatęs ko jos' laukia, 
merginas sukolliojo ir pats su
siraukęs in grinczJia insmuko.

Jaunas bernelis ties senio 
grinezzia sustojo ir dairėsi ar 
ncamatys merginu bet ant 
tuszczio.

— Ka nori, Pilypai? — pa-

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

|M make every 
r” PAY DAY

r BOND DAY
JOIN THE PAYROLL 
* SAVINGS PLAN *

Taip Vitkauskas atsakydavo J Asz paeinu isz geru tėvu, tu-Į Mergaite husistobejo‘ jog fie't 
jauna isz jos 'ranku išzpuoule oKio-i 

lys. Kuomet ■ meigaite '’pakele 
obuolį, jis visas buvo auksuo
tas. Iszsigandus mergaite isz- 

| bego isz kambario ir eme maz- 
got obuolį bet ka ji nedare o 
bet aukso negalėjo nupilant ne 
nuszluostyt.

Ant rytojaus sugryžo Panele 
Szvencz iausi o j i, pas iszauk e
mergaite ir liepe jai parodyt 
</bu oi i. Pamacziusi auksuota 
obuolį, tuojaus pažino .kad 
mergaite jos nepaklausė. Už ne- 
paklausyma, nuvedė mergaite 
adgal pas tėvus, kur ji turėjo 
visa savo amži vargingai gy
vent.

vyro ir ten abudu, užtrukdavo.
Žinoma but nuėjus visa var

gavę, kad ne Pilypas, kuris vis
ką prižiūrėjo. Lukoszius keike 
ant savo negiliuko:

— Jau kad kam Dievas ne
padeda tai 'kad ir ant smert už-

per ta girtuokli per kuri ir jo te- 
pravertas duris: — eikie veluk vas paklydo.

Prijautė jis, kad da kokios, 'sldirbtum tai vis nieko, neturė
jai be kumszcziu su Striugu(si; reikes gal kelis-margus lau-Į kad liktųsi jo žentu. Tiktai 

— sudeja- neapsieitu. Rasztininkas mato- ko parduot. * j-..*- ... u>.-. x_- .• i..
mai suprato Pilypo misli peri

szauke žiūrėdamas senis

namo, pažiūrėk kas su tavo tė
vu tikosi.

— Jėzau! Marija! 
vo jaunikaitis.

I — Na, nedejuok, niekas nau- ka tane: 
jo neatsitiko, tiktai tas, kas 
pas jumis paprasta.

Senis nusiszypsojo; jaunikai
tis viską dasiprato. Pabalo ir 
ko tik neparpuolė.

— Paprasta pasaką! — sako 
senis toliaus: — tavo tėvas 
pasigėrė vela karcziiamoj ir su 
Stringu susimusze. Paėmė abu
du in koza bet tavo tėvui taip 
sausai nepraeis nes labai sumu- 
sze Stringa.

Tai pasakęs senis inejo in 
grinezia; Pilypas nuliūdęs nu
siyrė namon. Kelias ėjo pro 
koncelerija kur buvo ir koza. 
Iszgirdo, kad kozoj kas tai už
kimusiu balsu dainuoja ir pa
žino kad tai jo tėvo balsas o 
dainavo taip:

“Pasigėriau ir vos stoviu,
Arielkeles d'augiaus noriu!”
Pilypas pažino gerai ta dai

na nes ji buvo tėvo mylima dai- 
ntle. Jo tėvas vadinosi Luiko1- 
szius Taurys. Nenoroms vaiki- 
nelis pasuko link girdėto tėvo 
balso, kozoj. 'Sztai pasitinka 
jis iszeinanti isz kaneelerijos 
Stringa o jo veidas kaip vosil- 
ka mėlynas, jog in žmogų ne- 
panaszus. Kada Stringąs pare
gėjo jauna berną su 'dalgiu, pa
būgo nes ne viena karta, su jo 
tėvu turėjo pesztynes; sūnūs 
kelis kartus juodu perskyrė li
ne viena karta. Striugui kaili 
iszmusze.

—- Na, na! — paszauke man- 
driai Stringąs in jaunikaiti: — 
uižmokesiu asz judviem už ma
no skriaudas. Rytoj einu pas 
daktarą kad apžiūrėtu mano 
galva o tada paduosiu in suida. 
Asz ta tavo tęva ant viso meto 
in kalėjimą pasodinsiu, kibą 
asz rytojaus nesulaukezia.

Bernliukyje 'kraujas užvirė, 
rankos sudrėbėjo, jau norėjo 
nors su dląllgekocziu pasveikint 
Stringu, vienok tasai supratęs, 
prasiszalino. Tame rasztinin
kas, iszkiszes galva per langa, 
paszauke:

— Teisybe sako Stringąs, 
gali būti blogai su tavo tėvu. 
Kada apskuns tai tikrai ant 
keliu menesiu eis sėdėt.

— Ponas rasztininke, — ta
re vaikinėmis bueziuodamas 
raszttoinkuli ranka: — duokite 
man rodą ka asz galiu dabar 
daryt?

— Ka daryt! — ir kvatojo 
rasztininkas: — nesivalkiot po 
kareziamas, negeri, nesipeszt 
ir suvaldytie rankas kad sveti
mo veido neeziupinetu. ..

— Stojosi, ponas rasztininke, 
jau to su keletą arkliu negali-

o Imt ilrr» T’rnnnn fo vno

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

su

liks. Ka ežia daug rūpintis, vis-

kime, tai bus linksmiau... Žino-

del kožno pirszlio. Vitkauskas, riu gera narna ir tėvus, 
negynė dukterims su berniu
kais kalbėt o ir nepyko už tai 
kad Joneszka su Pilypu tankiai 
prie vartų susibėgdavo. Mate 
Vitkauskas kad Pilypas buvo 
vertas jo dukters, ypacz norėjo, 

i ne
kentė girtuokliu o taipgi ir Lu- 
kosziaus — Pilypo tėvo.

(Bus daugiau)

to apsvarstinga ii- lyg sziol ga
liu sakyti kad da nesutikau 
“gero jaunikaiezio” kuris bu
tu mandagus.

Ant galo baigdama savo pro
testą., gėidžiu žinoti del ko ta- 
mista “nekapoji” vyru? Pri- 
mykie jiems ju kaltes ir paliepk 
jiems 'kad sėdėtu 'daugiau na
mie o nelakstyti in kokias ten 
urvas ir spykyzes, tai butu, ge
resni namai, mažiau butu per
siskyrimu ir moteres butu už- 
ganadintos isz savo vyru ir 
vargingo gyvenimo.”

Good for you, Miss Matilda. 
Iszreiszkei savo nuomone apie 
Lietuviszkus jaunikaiezius bet 
liūdna kad tu nesusi'pažinai su 
geresne įklasa tuju Lietuviszku 
jaunikaieziu, 'kuriu randasi 
beveik kožnam mieste. Pribu- 
kie in Mahanoju arba in She- 
nandori o rasi ten geru ir man
dagiu jaunikaieziu ir asz esmių 
‘‘sziur” kad tavo rugojimai 
persimainytu ant džiaugsmo.

TARADAIKA

— Na je! — stenėjo Urszule-.
— O ka dabar padaryt? numir-

— Jeigu tu nenori su Striu-'sim.e taip kaip kožnas ir visikas 
gu suisieit, tai paliauk, asz pats
pakalbėsiu. Beje: reiketu keliu kas atliks. Tai ve, Lukosziau, 
auksinu kad ta 'pabalda npmal-'ko taip uosi nuleidęs ? iszsiger- 
szint.

— Jau asz pinigų negailėsiu, ma, ka sziadien suvalgysim ir
— atsake Pilypas ir vėla ranka | iszgersim, tai mus

j Ir bobiszczia iszgerus stikle
li ir iii szonus insiremus uždai
navo:

Szokine j u prie stalelio, 
Kad matau dugną stiklelio, 
Nieką neadlbodama, 
Vyra mylėdama.

Lukoszius taipgi užtraukė pri
kimusiu balsu:

Kada stikleli 'gaunu, 
Tnojaus asz atsigaunu; 
Nieką taip-gi nebijau; 
Ant szono neparszlijau...

Neužilgio užkasė ir bobelka 
ant kapiniu1 kuri, kad ne ariel
ka, butu ilgai gy venus nes ne
buvo dar perseniausia. Luko
szius verke laike szermenu; pa
sigėrė .kaip meitėlis; paskui 
eme pas save sena naszlia Bri- 
gyda, nebaszni.nk.es gimine, 
idant ta virtu valgyt ir apie 
namus apsitriustu. Namuose 
Vitkaulsko suvis kitaip ėjo. Isz 
mažens prie darbo pripratęs, 
viską kcgeria.usia prižiūrėjo, 
akiu niekados neužsipyle, prie 
paezedos pinigu turėjo ir tikrai 
vede puiku gyvenimą. A^aikams 
mokslo nesigailėjo; du sūnūs 
buvo augsztesnese mokslą ine- 
se. Vienas pasiliko girrios sar
gu, kitas .geru staliorium. Duk
terys mokėjo skaityt ir truputi 
raszyt o taiip-gi grąžei sint ir 
siuvinet. Tėvas ju ne viena 
karta sake:

— Tegul merginos turi isz- 
minti.

— Kibą jus savo dukteris 
ketinat iszilieist užponu? — vie
nas isz kaimynu užklausė.

— Kada pareis laikas, — at
sakydavo jis, — tai iszleisiu už 
mužiko nes isz tokiu ir jos pa
eina bet noreeziau kad ir muži
kas sziek tiek butu aipszviestas 
ir kad namie butu prigulintis 
apsiejimas.

Kada Joneszka pradėjo in 
metus daeitie, nekurie gunde 
kad savo dukteris iszleistu- ant 
ko jis atsakydavo:

— Ka, ar da gal liepsit ir iii 
lailkraszezius 'paduot kad mano 
dukterys jau dideles? Ar jus 
manot kad asz kūdikius noriu 
isz namu iszvyt? Ar-gi tai man 
gero padaryt kad paims...

Ant to Baicziurui Vaitiekus' szcikio ir to kitas mandagias 
tarė:

pabueziavo.
— Taip, taip! Striugui nie- 

kulom burnos neužkiszi kaip 
tik tuom nes tai užsikietejas 
žmogus, dievaži, visoj gminoj 
kito1 tokio nesiranda. Ir man 
ka nors turėsi duot nes žinai, 
kad ant tuszczio neužsimiolka 
liežuvi dilint.

Susitarė kad rytoj aksti Pi
lypas atneša .kelis auksinus del 
Striugo o rasztininkui viszta ir, 
kada bus mieste, kad parvežtu 
pora. desetku cigaru.

Lukcszsius Taurys ir Rafo- 
las Vitkauskas buvo vienu me
tu abudu. Tam paežiam kaime 
gimė ir abudu turėjo po 30 mar
gu gero lauko. Raibias isz jau
nu dienu buvo, darbininku; Lu
koszius savo jaunas dienas per
leido prie arkliu dvare nes tar
navo už szipanioika. Todėl Lu
koszius buvo dvare kad jo ne- 
•baszninkas tėvas buvo rustus, 
per ka vaikai negalėjo but na
mie. Žinoma, kaip dvare, Luko
szius paprato prie gerymo. Ka
da jis apsipaeziavo, ir paezia 
pripratino giirkszinot, nors ne 
tiek gere kaip jis, vienok del 
moteriszikes buvo per daug. Kol 
da Lukosziaus tėvas buvo gy
vas, pribijojo abudu bet viena 
karta, kada ju pirmutine mer
giuke numirė, pasilakė abudu 
kaip kiaules. Nieką tėvas nesa
kė nes ve, tas likosi isz gailes- 
ties. Nuo to laiko atsirado viso
kios priežastys nes jau abudu 
pradėjo traukt gerai. Luko
szius kad ir buvo gerai insikau- 
szįas, vienok ant kojų laikyda
vosi o tegul jam kas in .kelia pa
reina, tada bulk, sveikas. Kada 
numirė senas tėvas, Lukoszius 
apėmė gaspadorysta. Isz devy
neto vaikucziu, kaip matom, li
ko jam tik vienas Pilypas, ku
ris prie tėvuko asztriai augo ir 
buvo prie visokiu darbu pa
pratintas. Daug vargo isz ma
žens turėjo ir už mažiausia .pra
sikaltimą gaudavo pliekt nuo 
tėvo ir tėvuko. Už tai, kada už
augo, buvo geru vyru. Kada jo 
tėvas per dienas kareziamoj sė
dėjo, jis viską dirbo o karezia- 
mlos lenkėsi kaip pavietres. Mo
tina taip-gi neretai užbėgdavo 
in kareziama., nevaszaukt savo

Ot, sztai apllaikiau protestą 
nuo tūlos mergaites kuri man 
skundžiasi kad neteisingai ba
ru moterelles ir merginas ir 
nors viena užstojo už savo Je- 
viszka lyti. “Protestas” pri- 
siunstas nuo “panos Matil- 
dos” isz Phillipsburgo, N. J., 
kuri patalpinu visa.

“Paskutiniam “Saules” nu
manė piateminau “Taradaikoj” 
apie davimai pipiru moterems 
ir taip užpykan kad buvau 
priversta, jums apie tai para- 
szyti.

Ponas Taradaikia, kalbi kad 
Lietuviszkos moterėles ir mer
ginos yra girtuoikles, murzinos 
ir tingines. Del1 ko? Asz jums 
pasakysiu. Vedusiu moteliu 
padėjimas yra, devyni kartai 
isz deszimts, vyru kalte. Vyrai, 
pareja namo, vakars po vaka
rui, pasigeria, pradeda viso
kius barnius ir musztynes ir 
retai kada, isztaria gera žodeli 
in savo prisiegele, niekados ja 
nepagiriu ir nokados nenusive
da savo paeziule ant kokio 
nors pasilinksminimo. Tankei 
negali eiti in darba nes da ne 
yra “trezbi” ir tas atsitinka 
beveik kasdiena. Moteres to il- 
giaus negaili isžlaikyti ir nu- 
k'ensti, inpuota in apsileidimą 
ii mažai rūpinasi apie savo 
szeimynas ir namus. Ar-gi ga
lite jas už tai kaltint?

Dąbar pakalbėsiu apie sto
gelius ir mergaites, kokia ir 
asz esmių. Priežastis del ko 
mergaites nieužsiduoda su Lie- 
tuvisžkais jaunikiais yra ta, 
kad jie neturi paguodones del 
savo tautos merginu. Kadą vie
nas isz vaikinu paima mergina 
tai geriau jam; nuvesti tokia 
mergina in kokia, “rodhauze” 
ir gerti, vietoje nusivesti ja 
ant pikezieriu arba ant gero
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Buhso :: :: « 
:: s: Obuoly?

Mokslas Teisybes

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c i

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

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
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Gyveno karta neturtingas 
žmogus su savo žmona. Užgimė 
jiems maža mergaite. Rūpinosi 
jiedu: kaip ežia gales savo mer
gaite užaugyt nes tuomet buvo 
sunk-metis. Nerasdami iszei- 
gos, eme melstis, praszydami 
Dievo paigialbos. Staiga pra- 
szvito triobėle, durys paezios 
atsidarė ir inejo Panele Szveii- : 
cziausioji. Prisiartinus prie be- ' 
simeldžianeziu žmonių, palai
mino juos ir tarė:

— Nesirūpinkit, asz paimsiu 
jusu dukrele ir auklesiu ja pas 
save.

Tėvai nenorėjo isz pradžių 1 
duot mergaite, taip jiems gaila 
buvo skirtis su ja. Bet galu ga- ' 
le sutiko atiduot ja.

Pasiėmė Panele Szvencziau- 
šioji mergaite ir nusinesze pas 
save augyt. Gražiai augo mer- , 
gaite pas savo globėja., buvo 
graži, gera ir visuomet klausė 
ir pildė prisakymus savo auk
lėtojos. Praslinkus laikui, kuo
met mergaite buvo paaugus, 
Panele iSzvencziausioji iszsi- 
renge in kelione. Iszvažiuoda- 
ma ji padare mergaitei raktus 
ir tarė:

— Sztai tau raktai nuo try
likos kambariu. In dvylika 
kambariu pavėlinu tau ineit 
bet uždnaudžiu tau ineiti iii try
likta.

Ta 'pasakius padavė mergai
tei raktus ir raudona obuolį ir 
pati iszvažiavo.

Perejo daug laiko o Panele 
Sziven'cziausioji negryžta. Mer-1 
gaite belaukdama jos, vaiksz-Į 
eziojo po kambarius. Bevaiksz-j 
eziedama ji užėjo in viena 
kambarį. Tame kambaryje ra
do Sziv. Petrą, pirma apasztala.' 

kada paima merginos ranka Nuėjo in kita 'kambarį ir ten 
pereinant per ulyczia, iszlipant1 rado apasztala Szv. Povyla. 
ar inlipant in bosą ir 1.1. Kada į Taip jį perejo dvylika kamba- 
važiuoja automobiliuje ar ei- riu, kiekviename rasdama po 
nant ulyczia su mergina prade-; apasztala.
da szaukt i to kita, kas nelabai | Pagalios priėjo ji prie už- 
yra mandagu del merginos sudrausto kambario. Priėjus prie

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto id 

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

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

vietas. Bet jiems geriau pasi- 
Nekailibetum to, Rafolai. gerti kaip kiaules, būti nuo- 

mes ant svieto ta radom/brodžiais ir užmigti prie stale- 
kad merginos iszteka o žentui lio palikdami .merginai užmo- 
reikia duot pasoga. Tai.p buvo keti už jo “pasilinksminimą. ”

Lietuviszkas vaikinas retai

ma but pavežt lk.a vienas tėvas 
pridirbo. Susimildamas duok 
rodą,

— Asz viską padarycziau, 
kad tik po sudus nesivalkiot.

— Susimylėdamas!
— Matai, — trauke rasztinto- dos kalbėsi teisybia. 

kas toSiiaus: — reikia pirma už- 
nagradint Stringa, kad neskun- 
stu. Kitaip negali but. Striugo 
veidas mėlynas, liudintojus tu
ri, sūdąs 'iszduos viroka. .. ir, 
brangus Dieve, nepagelbes... 
Asz sakau, kad su Stringu su
sitaikini nes bus negerai!

Berniokas kasėsi galva o 
paskui tarė:

— Kaip ežia dabar eitie pas (Geras pavyzdis teisingystes!) žinoti to keno rankas atiduodu.' ti ne kaip adata szieue.

Tėvas kalba, in sūneli: Mo
tinėlė man kalbėjo, kad tu 
Mikuti tankei meluoji. Man 
tai labai liūdna ir tikiu, kad 
to daugiau nedarysi ir visa-

Ar
man tai prižadi?...

Sūnelis: — Prižadu, teveli, 
visados kalbėti teisybia!...

Tėvas: — Tas mane labai 
linksmina,— o dabar eikie 
prie duriu pažiūrėti kas ten 
skambina. Jeigu tai kromi- 
ninkas ateina reikalauti už- 
mokesties, tai pasakyk jam, 
kad manes nesiranda namie.

priesz mus, bus taip ir po mus; 
mes svieto neperdiibsim. Taip 
pas mus kaipo ir pas ponus sa
ko:

“Pakol mažos szukuok, 
Kada užauga, vaktuok, 
Paskui reik duot pinigu, 
Kad kas imtu isz namu.”

— Na taip, asz žinau, — tarė įkuria eina ir jai buna tik sar-. duriu, pažiurėjo per rakto sky-j 
Vitkauskas, — juk asz žinau ^ąta. Ar-gi dabar galima ste-jlute ir galvoja kas galėtu butĮ . ~ O— — ’

kad ne del to Dievas man davė betis kodėl Lietuviszkos mergi-1 tame kambaryje. Nepergaleda- 
dukteris kad jas in statines už- nos užsiduoda su svetim-tau-jma savo žingeidumo, atidarė 
raiugcziau kaip kopūstas. Ati-Į ežiais? Pripažinstu, kad raip duris. Pamate didele szviesa. 
duosiu asz jas aikvatniai ir darkiusi ir geru ir szvariu jauni- Kambarys buvo visas auksinis
du'osiu pasaga bet turiu gerai kaiicziu bet juos sunkiau atras- o viduryje kambario sėdėjo ant 

sosto Szventoji Trejybe.

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.

nebaszni.nk.es
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Žinios Vietines Posėdis Burmoje Ant Priėmimo Japonu

—- Gegužis — May.
t Williamas, 21 metu am

žiaus, sunus W. Halloway, 25 S. 
Fifth uly., mire Panedelio ry
ta, 8:25 vai., po ilgai szirdies 
ligai. Velionis gimė mieste ir 
užbaigė Publikines High moks
lą. Buvo narys Eagles beno. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos, nes jo motina yra į 
Lietuve, po tėvais Kaiasevi- 
cziute. Paliko tėvus, du brolius 
ir (bobute. Laidotuves atsibu-, 
vo Ketvergo ryta su bažnyti-; 
nems apeigoms, 9 vai. Grabo- 
rius R. Gražulis laidojo.

— Registracijos dienoje už- 
sirasze ezionais net 2,123 vyrai 
turinti nuo 45 iki 65 metu, ku
rie bus traukiami prie viso
kiu kariszku darbu laike parei
kalavimo.

—• Lietuviu Moterių Drau- 
giszkas Kliubas isz Skulkino 
pavieto laike savo susirinkimą 
pas ponia A. Shapelliene, She- 
nandorije, apsvarstyti apie 
laikima treczio metinio szokio, 
kuris atsibus Birželio [June] 
22 diena, kuris bus laikomas 
Brandonville Country Club.

— Mare Grigiene, 329 W. 
Mahanoy Avė., ana diena su- 
gryžo isz Ashlando ligoiibutes 
kur radosi ant operacijos. Szia- 
diena jauczesi daug sveikesne.

— Poni S. Ririkevicziene, 
kuri nesenei stusižeido, pulda
ma nuo trepu ir sziadien guli 
Ashlando ligonbuteje, randasi 
tam paežiam padėjime.

— Ona Karczmarczikiene, 
121 E. Pine uly., užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro Jono Karczmarcziko, 1135 
E. Market uly., užme'tinedama 
jam bloga pasielgimą su ja. 
Porele apsivedė Spalio [Oct.] 
27-ta diena 1937 m., Freeland, 
Pa.

— Juozas ir Ona Makaus
kai nuo 331 W. Mahanoy Avė., 
meldžia Pottsvilles sūdo, kad 
permainytu ju pravarde ant 
“Melusky,” nes ta pravarde 
naudojo per daugeli metu. Sa
ko kad jiems bus parankiau su 
ta pravarde.

t Eileen Terese, 18 metu 
duktė James O’Neill, mirė na
mie, 813 E. Pine uly., Panede- 
lio vakara, po ilgai ligai szir
dies. Velione gimė Mahanojuj, 
paliko tęva ir motina (po tė
vais Kranauskiute) dvi seseres 
ir viena broli.

— Antanas iSavaika, 634 
W. Spruce uly., gydosi Locust 
Mountain! ligonbuteje nes li
kos sužeistas butldgerinej ang
linėj skylėje, užpraeita Petny- 
czia. Ponas iSavaika sziadien 
jaUcziasi sveikesnis ir neužil- 
įgio sugrysz namo.

—■ Gegužio 5-ta! d. atsibus 
užbaigimas' ^laulgiu (norsiu) 
mokslo, Pottsvilles (ligonbuteje 
kur 25 merginos užbaigs moks
lą dažiuretoju ligoniu.

— Ponstva Juozai Maceju- 
mai, 416 W. Centre uly., ana 
diena apvaiksztinejo savo 25- 
tąs metines sukaktuves vedu
sio gyvenimo. Ponia Macieju- 
niene po tėvais vadinosi Mar- 
garieta MaSczinskiute, isz Ta- 
makves. Likos suriszti mazgu 
moterystes S.’S. Petro ir Po- 
vylo bažlnyczioje, Tamakveje, 
po tam persikrausto ini Maka
luoju1.

— Nedalioje priims pirma 
Komunija didelis skaitiis vai
ku ir mergaieziu laike 9-tos va
landos Misziu, Szv. Juozapo 
.bažnyczioje. ■■■_.<

Kiniszki Generolai suvažiavo apsvarstyti sziadienini pa
vojinga padėjimą per Japonus. Kiniszkas Generolas Lieu 
Kwanlcong tariasi su pulkininku T. J.. Hutton ir jo pagialbi- 
ninkais. Žemai matome Kinieczius draugaujenti su Bur- 
miszkais kareiviais kada bego isz savo kaimeliu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Monikos o Ftarninke Szv. Plu
šo.

— Diena 1-ma Gegužio pri
puola atmintis dideliu streiku 
anglekasiu is'zl'aimedami 8 vai. 
dienos darbo, 1886 m,., kada be
veik visi darbininkai straika- 
vo ant sutrumpinimlo valandų 
darbo.

— Apie 2:45 Ketvergo ryta 
likos iszszaukti ugnagesiai ge
sinti ugni kuri kilo netoli Bran- 
dlonvilles kur užsidega darbi- 
ninkišzka szante WPA, kurio
je radosi darbininku tulszys. 
Szante sudege visiszkai.

SHENANDOAH, PA.

—• Ana diena iszeme lais- 
nus ant apsivedimo; Kazimie
ras Bernatonis, 53 metu, 237 N. 
Bower uly., su Mikalina Micke- 
vieziene, 50 metu, 333 W. 
Washington uly.

— Pr.nedeli, 1-ma valanda 
po piet, kylo ugnis garadžiuje 
Stasio Levandoskio, prie kam-

KETVERTI
DVYNUKAI

Prieszininkas
Darbininkiszku Tiesu

UŽPYKO ANT
GARNIO

Nužudė Paczia
Lansing, Mich. —- Edward 

Ellexander taip insiuto ant gar
nio kuris pas juos atsilankė jau 
penktu sykiu, inbego in mieg- 
kambari kuriame jo motere gu
lėjo ir paleido in ja du szuvius. 
Užmusze ja ant vietos bet in 
kūdiki, kuri motere laike ant 
ranku, nepataiike. Nubėgės že
myn pats sau paleido szuvi in 
galva ir atliko ant vietos.

Vaisei Szeimyniszko 
Nesutikimo

Lansing, Mich. — Mikolas 
Kmieliauskas, pribuvęs isz De
troito in ezionais, kur gyveno 
jo pati su kuria, nuo kokio tai 
laiko negyveno drauge, pribu
vęs in jos gyvenimą, po trum
pam barniui dure moterei in 
krutino su peiliu po tam ja nu
mėto žemyn nuo augsztu gon-po piet, kilo ugnis garadžiuje 

kur prasiplatino ant trijų ki- keliu. Motere puldama žemyn 
tu namu. Isz priežasties sto- nusilaužo sprandą mirdama 
kos vandens, liepsna negalėjo ant vietos. Po tam vyras in- 
butie taip greitai užgesinta.1 smeige sau peili in szirdi mir- 
Sekanczios iszeimynos nukent e-! damas tuo jaus. — Sztai vaisei 
jo per ugni: J. Gegužei, K. Cap- szeimyniszko nesutikimo.
per, Juozas Vardszys, J. Mali
nys ir S. Bartavieziai.

ŽINUTES
Huitzuco, Mex. — Laike tau- 

tiszko apvaikszcziojimo užsi
degė daug szieno nuo fajerver- 
kiu per ka 23 žmones žuvo ir 
30 likos balsei apdeginti.

Johnstown, Pa. — Cambria 
plieno dirbtuvėje sustreikavo 
5,000 darbininku isz 'priežasties 
darbininkiszku neužganadini- 
mu.

Kansas City — Smarki vėt
ra padare daug bledes dvejuo
se artimuose miesteliuose, ke
liolika žmonių likos u'žmuszta 
ir padaryta daug bledes.

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

Bondus ir Markes.

Puse Svaro Mėsos Ant 
Menesio Del Finu

Stokholmas, .Szvedija — Sos- 
taipileje Finlandijos, Helsinke, 
pagarsyta per Vokieczius, kad 
gyventojai negaus daugiau 
kaip po puse svaro mėsos del 
kožnos ypatos taipgi apgarsin
ta per Vokieczius, buk neužil- 
gio Finllandija aplaikys miltu 
isz Vokietijos ir gyventojai tu
rės užtektinai duonos..

Kasdienini s iszdalinimas 
maisto del Finiecziu yra: puse 
svaro duonos ant dienos, viena 
trecz-dalis uncijos tauku, viena 
uncija, cukraus, viena trecz-da- 
lis un'cijos kavos ir viena trecz- 
dalis uncijos mėsos.

Už (tokia Vokiszka gerade- 
jyste Finlandiecziai turi būtie 
jiems dėkingi kad nemirszta 
isz bado. Tokia tai užmokes
tis, kad parsidavė Vokie- 
cziams

Skaitykite “Saule”

In 10 Metu Gavo Ketu- 
res Poras Dvynuku;
Trys Poros Iszliko 

Gyvi

Bridgeport, Wis. — Pilypas 
Miskief, darbininkas ant czio-Į 
naitinio geležinkelio, kuris 
dirba ant WPA, sakosi buk jisj 
yra. sziampienu szioje apielin-j 
keje tėvu dvynuku. Jo motere,! 
Agnieszka., in paskutinius de- 
szims metu, pagimdė ketures 
poras 'dvynuku isz kuriu trys 
poros sziadien randasi gyvi -ir 
sveiki.

Turėdami jau szeszis vaikus, 
Mickief’iene pagimdė dvynu
kus, dukrele ir sūneli, septinta 
ir aisztunta vaika ju szeimynoje 
bet antra pora mire in kėlės 
dienas vėliaus. Likusieji dvy
nai auga gražiai bet tėvas turi 
nemažai ergelio idant nepada
ryt klaida su vaiku vardais 
nes visi yra labai panaszus vie
nas in kita. Del .paskutiniu dvy
nu tėvas neturėjo laiko iszrink- 
ti vardus o gal .neturėjo kalen- Į 
doriaus su daugiau vardu. Da
bar tėvo ir motinos didžiausia j 
viltis yra, kada tieji dvynai, 
galės ant saves užsidirbti iri 
būti pagialba namie nes tėvas! 
mažai uždirba o vaikus reikia 
užlaikyti nes vyriause turi tik 
deszimts metu.

Supliekė Savo Motere 
Net 200 Kartu

Benton, Ind. — “Ponas sū
džiau, jis ne tik sumusze mane 
200 kartu in du metus bet da 
paėmė nuo manės 20 tukstan- 
cziu doleriu.” — Taip kalbėjo 
Mrs. May Wiener in sudžia ka
da ji aipskunde savo vyra ant 
persiskyrimo. “Nukencziau 
tuos plakimus kantriai ir be 
jokio pasįprieszinimo, kaip 
gera motere bet kada jis mane 
da ir apvogė, tai to jau buvo 
man už daug ir turėjau jeszko- 
ti pagialbos sude. ’ ’

Lfivcrystes Sekretorius 
Frank Kncx, ana diena turė
jo kalba priesz Kongresą, 
jis prieszingas yra darbinin- 
kiszkcms naujoms tiesoms ir 
vietoje permainyti jas, pra- 
szc kad daugiau darbininkai 
persiimtu patrijotiszka dva
sia.

Szunis Prigialbsti’ 
Kareiviams

Sziadien kareivei yra ap
rūpinami su iszlaivintais szu- 
nimis prigialbeti kareiviams 
tarnystėje priš amunicijos 
ir laivu statyme. Valdžia pa
rūpino 200 tekiu szunu del 
kareiviu, nes jie greieziau su- 
jauezia prisiartinanti sznipa 
prie tuju dirbtuvių.

Nesitikėjo Kad Tai 
Jos Tėvas

Johnstown, Pa. — Paulina 
Pankanin, Slovake, kuri buvo 
te.ief(niste czionaitiniam plie
no fabrike, ana diena apllaike 
nuo fcrmaiLo žinia kad pa
smauktu ambulansa isz ligonbu- 
tes kad nuvežti iii iigonbute su
žeista žmogų. Kaip visos mote
rėlės taip ir Paulina isz akyvu- 
mo užklausė: “O kaip vardas 
tojo žmogaus?” Formalias at
sake kad kaišei sužeistas žmo
gus vadinasi Aleksa Pankanin. 
Buvo tai Paulinos tėvas. Mer
gina taip tuom persigando kad 
ant vietos apmirė ir reikėjo ja 
nuvežti tam paežiam ambulan- 
se namo nes pavojingai apsiigo 
szirdies liga.

Turime Visokiu ..

—• Turime “rasztininku,”
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kurie raszyt nemoka, bet prie 
“raszymo” turi dideli paszali
kimą.

— Turime mokytus, kurie 
nuolatos valgo, valgyt nepers- 
toja ir prisivalgyt negali.

— Turime vargonininkus, 
nemokanezius grajyt ant var
gonų ir sziaucziu nepilnavojan- 
cziu savo kurpaliaus, o bet tie
ji pirmutinei grajina ant var
geliu o kiti siuva czebatus; pa- 
žinstame juo?,...vai labai ge
rai.

— Turime tokiu kurie nuola
tos 'fauzina apie “mirusius,” 
kuriuos patys laidoja, ir su tais 
gyvais įiebasznlnkais rodos sau 
negali duoti.

—• Turime “piemenius” 
kurio neprižiūri savo “aveliu” 
tiktai ju kiszeniu's.

— Turime tarp musu tv.r- 
czius, labai vargingus ir varg- 
sz'iis, labai turtingi ir vieni ki
tus nepažinsta.

—■ Turime rėksnius, kurie 
garsei gerkliuoje, kuriu niekas 
negirdi ir tokiu kurie kalba ty
kiai bet ikoįžna j u žodi galima 
iszgirst ant keliolikos myliu.

Ir randasi tokiu kurie szituos 
prilyginimus parasze ir nesibi
jo savo galvos. j

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50c O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauka, 
Menesi, Žvaigždes ’r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

ORINIS PACZTAS DEL ADOLFO!
Kada'bombos pradės kristi ant 
Bėdino, tai galima tikėtis, kad 
jos bus paženklintos “Padirb
tos U. S. A.”

Ne vienas kitas sklypas ne
gali pasistatyti su kariszka isz- 
dirbystia kaip Amerika. Ne 
vienas kitąs^slklypas neturi tiek 
žmonių, maszinu ir elektrikisz- 
ku pajiegu.

Reikia daug pajiegu iszdirbti 
tankus, erdplanus ir laivus del 
visu Suvienytu Sklypu, bet 
Amerika turi užtektinai pajie
gu.

Galime būti 'dėkingais už tai 
Amerikos elelktrikinems kom
panijoms už ta pajiega. Jos

pasirenginejo ant to senei. 
Buvo jau pasirengia kada kare 
užstojo su daugiau elektrikisz- 
ku pajielgu, ne kaip turėjo Vo
kietija, Japonija ir Italija su
dėjus n viena. Tosios kompa
nijos buvo pasirengia prista
tyti tuja pajiegu tuojaus.

Yra tai biznis sutvertas Ame- 
rikoniszku budu, per žmonis, 
kurie indejo savo pinigus del 
apgynimo savo sklypo, idant 
Hitleris aplaikytu taji orini 
paczta ant jo sunaikinimo.

Pennsylvania 
Power & Light Co.

! SMAGI IR IINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti

F
 Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gerymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E, 
Pine uly., ir 1234 E. Market 

I uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

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




