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Isz Amerikos
NUBODO JAI GY

VENIMAS SU VYRU

In 8 Dienas Po Szliubui
New York — Rysziai mote

rystes ne tik turi erszkeczius, 
kurie žmogų bado o pabėgimas 
su jaunikiu ir gyvenimas su 
juom yra kas kitas, kaip apie 
tai datyre Anele Teitman, ku
ri pagyvenus su savo vyru tik 
asztuones dienas, sugryžo vela 
po teviszka pastogia, apturė
dama daugiau datyrimo gyve
nime ne kaip priesz tai turėjo.

Taipgi ir tai datyre Anele 
kad jos tėvai, nors jau seni 
Žmones bet žino gyvenimą ge
naus ne kaip jaunieji sau ji 
perstato o jeigu tėvai neduoda 
savo pavelinimo ant isztekeji- 
mo savo dukterei tai ji privalo 
ju paklausyti nes jie tame turi 
gera priežasti.

Bet Anele nepaklausė geros 
rodos tėvu ir iszpiszkejo in 
svietą su jaunikiu su kuriuom 
japsivedus pergyveno tiktai 
ąsztuones dienas, sugryžo pas 
tėvus su verksmu, melsdama 
Sudžiaus idant ja paliuosuotu 
isz tuju sunkiu rysziu kuriu ji 
pegali paneszti. Sudžia sutiko 
ir perskyrė Anele, iszklauses 
jos priežasties.

8 MOTERES
UŽMUSZTOS

10 Sužeista Eksplozijoj
McKeesport, Pa. — Asztuo- 

nios moteres likos užmusztos ir 
deszimts sužeistos, k,ada kilo 
Smarki eksplozija dirbtuvėje 
Central Railways Signal Co. 
Visa dirbtuve likos suardyta o 
dalis sudraskytu lavonu likos 
nuneszta net ant artimo gelež- 
Jkelio. Užmusztosios beveik vi- 
sos Slavokes.

BAISI VĖTRA

Suardė Beveik Visa 
Miesteli

Oberlin, Kans. — Baisi vėtra, 
kuri prapute per Decatur pa- 
ivieta, užmusze 18 žmonių ir su
žeidė daugiau kaip 25 ypatas. 
įVetra nunesze net gyvulius ir 
tvartus ant puses mylios. Mote
re Dale Paddock likos nuneszta 
per vėtra net prie uipeluko kur 
ji likos surasta, kurios galva 
buvo net instrigus in žeme. Bu
vo negyva nes jos sprandas li
kos nulaužtas.

Madrid, Iszpanija. — Septy
ni tukstancziai gyventoju Bar- 
celonijoj, buvo priversti apleis
ti savo gyvenimus isz priežas
ties iszsiliejimo keliu upiu. 
Bledes milžiniszkos.

Arcadia, Wis. — Ugnis su
naikino czionaitine Lenkiszka
Jjažnyczia Szvento Stanislovo, su Raudonu Kryžium. Jos da- 
padarydama bledes ant $35,000 žiūrės tenaitinius serganezius

Chilijos Kareivei Atsilankė In Texas

Laivcrei isz Chilijos ana diena atsilankė Ellington Field, 
Texas, kur randasi didžiausia lekioto j u mokykla, idant ty
rinėti kaip lavinasi Amerikoniszki lekioto j ai.

ŽINUTES ISZ RAU
DONO KRYŽIAUS

VEIKIMU

Apraszymas Slauges 
(Norses) Kelionėje

Isz Filipinų

San Francisco, Cal. — Katre 
Manzo Owery, kuri gimė Ru
sijoj, apraszineja savo 27 die
nu kelione ant Raudono Kry
žiaus laivo, kuris iszplauke isz 
Manilas in Australija ir pri- 
gialbejo prižiūrėt serganežius 
ant tojo laivo, kuris nesenei at
plaukė in czionais laike didelio 
pavojaus. Mrs. Owery buvo 
apie metus laiko Maniloje, Fi
lipinuose pirm negu prasidėjo 
ten kare ir ji radosi tenaitineje 
ligenbuteje už slauge. Genero
las MacArthuras melde jos kad 
su juom keliautu in Bataan bet 
vėliaus paliepta jai plaukti su 
livu ant kurio radosi 240 su
žeistųjų kareiviu. Kaip ilgai to
ji kelione ketino užtrukti tai 
niekas negalėjo dasiprast. Ke- 
tures valandas pirm negu Ja
ponai pribuvo in Manila, lai
vas iszplauke su gvarancija 
nuo Japonu kad laivo neskan- 
dys. Turėjo jie maisto ir van
dens tiktai ant dvieju dienu. 
Turėjo sustoti tris kartus kad 
pasiimti maisto ir vandens ki
tose pristovose. Ant laivo rado
si tik Angliszka ir Rusiszka da- 
žiuretojos ligoniu ir vienas ka- 
riszkas daktaras. Maisto ir 
vandens nebuvo užtektinai.

Mrs. Owery laukia žinios nuo 
savo vyro per daugeli menesiu 
bet jokios žinios nuo jo da ne- 
aplaike ir kada pribuvo ji in 
Amerika, apreiszke savo norą 
pasilikti Amerikoniszku ukesu.

RAUDONO KRYŽIAUS 
SLAUGES PRIBUVO IN 

HAWAII

In Honolulu, Hawajoj, pri
buvo 38 Raudono Kryžiaus 
slauges kurios užims vietas te- 
naitinese ligonbutese. Slauges 
paeina isz szesziu valstijų, isz 
Amerikos, ir yra po vadovyste 
Margarietos Tracy, direktorka 
slaugiu isz Kalifornijos Uni
versiteto, kuri dabar tarnauja 

kareivius ir civiliszkus žmones.
BANKIETAS DETROITE
Detroit, Mich. — Czionaiti- 

nei Vengrai ana diena laike 
bankieta ant naudos Raudono 
Kryžius Drauguves, ant kurio 
buvo paduota valgyt tik duona 
ir vanduo kad turėti daugiau 
pelno o butu mažos iszlaidos.
VAIKU RAUDONO KRY
ŽIAUS PASZIALPA DEL 

PIETINES AMERIKOS 
VAIKU

Washington, D. C. — Ap
skaitymas parodo buk vaiku 
skyrius Raudono Kryžiaus 
Drauguves parengė 18,000 do
vanu pakelius del vaiku Pieti
nėje Amerikoje. Dr. Sergio 
Uneeus, direktorius pietiniu 
sklypu ketina sutverti vaiku 
skyrių Raudono Kryžiaus Pie
tinėje Amerikoj ir jiems rodyt 
krutamuosius paveikslus isz 
veikimo Amerikoniszku vaiku.

ARTI 8,000 ŽMONIŲ 
NUSIŽUDĖ

Praeita Meta Suv.
Valstijose

. Washington, D. C. — Drau
gavę kuri rūpinasi užbėgti sav- 
žudinstems, savo metiniam ra- 
parte pranesza buk praeita 
meta Suv. Valstijose atėmė sau 
gyvastis 7,984 žmones. Dau
giausia nusižudė advokatu, mo
kytoju, nesutinkaneziu poru, 
keli kunigai o daugiausia nusi
žudė moterų. Daugelis žmonių 
atėmė sau gyvastis isz bado, 
rupesezio ir nepasisekimo gy
venime. Taigi, vieni žudosi kad 
turi per mažai o kiti vela kad 
turi už daug, — bet visi buvo 
neužganadinti isz gyvasties.

Kompanijos Skundžia
si Kad Trumpa An- 

glekasiu
Scrantan, Pa. — Anglines 

kompanijos pradėjo skunstis 
kad sziadien yra labai trumpa
aniglekasiu, nes 'daugelis pame- j czionais ir 17 'žmonių likos ūž
te kasyklas ir gavo darbus prie muszti.
kariszku darbu. Glen Alden Į 'Nedėlioję trejose valstijose 
angline kompanija rugoja kad atsibuvo trys eroplanu nelai
kai yra trumpa apie 1,500 ang- mes kuriose žuvo 18 žmonių, 
lėkusiu. Painaszus padėjimas Valdžia pradėjo tyrinėti taisės 
vieszpatauja ir kitose anglinėse netikėtas nelaimes kuriose tiek 
kompanijose. žmoni u žuvo.

Generalinio Prokuroro
Praneszimas Svetimu

Kalbu Spaudai
VOKIECZIAI

Suv. Valstijų Generalinis 
Prokuroras Biddle sziadien 
sake kai Federate Valdžia 
neketina insimaiszyti in rei
kalus laikraszcziu, kurie yra 
isztikimi Suv. Valstijoms, 
nepaisant kalbos kurioje tie 
laikraszcziai yra spausdina
mi.

Generalinio Prokuroro pra- 
neszimas buvo pareiksztas te
legram© Kongresmenui Sam
uel A.\Weiss, isz Pittsburgo, 
kuris telegrafavo p. Biddle, 
kad “daugybe skelbimu kom
panijų jau sustabdė skelbi
mus svetimu kalbu laikrasz- 
cziuose,’’ manydami kad Tei
singumo Departamentas ke
tina uždaryti laikraszczius 
svetimose kalbose.

Generalinis Prokuroras se- 
kaneziai atsake: “Kongres
menui Samuel A. Weiss, 
Pittsburg, Pa.: Teisingumo 
Departamentas nenusistatęs 
uždaryti svetimu kalbu spau
da. Pilnai bus apsiveikta su 
neisztikimais laikraszcziais, 
nepaisant kalbos bet isztiki
mi Suv. Valstijų laikraszcziai 
nesulauks jokio Valdžios in- 
simaiszymo. Pasirasze Fran
cis Biddle, Generalinis Pro
kuroras.’’
April 30, 1942.

Dept, of Justice, Washington, D. C.

Vokiszkas Lekiotojas 
Pabėgo Isz Kanados
San Antonio, Tex. — Vokisz

kas pulkininkas, HaJns Krug, 
22 metu, kuris pabėgo su ero
planu isz Kanados ir atlėkė in 
czionais, nežinodamas kur jis 
randasi, likos aresztavotas tū
lam lietelyje in kuri buvo alė
jas.

Lyg Sziam Laikui Din- 
go 6,393 Amerikonisz

ki Kareiviai
Washington, D. C. — Utar- 

ninlke valdžia iszduos pravar
des visu žuvusiu Amerikonisz- 
,ku kareiviu kurie tarnauja ki
tur. Badai lyg sziai dienai likos 
užmuszta 2,991 o kiti likos su
žeisti arba paimti in nelaisve.

Nelaimes Su Eropla- 
nais; 35 Užmuszti

Salt Lake City, Utah — Di
delis pasaižierinis eroplanas, te
kantis isz San Francisco in 
New Yorka, susidaužė .artimoje

SZAUDO PRANCŪZUS
Vokiecziai Suszaude 55 Fran 
euzus Kurie Nepasiduoda Vo 

kiecziams; Užklupo Ant 
Dvieju Trukiu ------------ 'k ' ___

Praeita Menesi Rusai
Užmusze 58,000 

Vokiecziu
I London — Mcskvos reidio 
pranesza buk praeita Apriliaus 
menesi ant Leningrado franto 
Ikos užmuszta 58 tukstancziai 
Vokiecziu,' įfer Ruskius, sunai
kinta 109 armotos ir 113 mažes
niu, 64 tankos, keturi ginkluo
ti trekai ir paimta daug amu
nicijos ir maisto.

Nuolatinei nepasisekimai Vo
kiecziu aplinkinėje Kalinino 
suvėlino Vokiecziu užklupima 
ant tosios aplinkines ir Vokie- 
cziai priversti trauktis adgal.

Amerikonai Suszaude 
22 Japonu Eroplanus
Chungking, Kinai — Ameri

koniszki lekiotojai, prasiminia 
“Lekiojanti Tigrai’’, nuszove 
22 Japoniszkus eroplanus arti
moje Loiwing, kur randasi di
dele dirbtuve eroplanu. Tik du 
Japoniszki eroplanai turėjo 
giliuki pabėgti.

Trisdeszimts Francuzu 
Suszaudyti

Moskva — Trisdeszimts Fran- 
cuziszku aficieriu likos suszau
dyti už tai kad pavėlino pabėg
ti isz kalėjimo generolui Henri 
Giraud, kuris radosi uždarytas 
Koenigstone.

CIG0NKA PARDAVĖ 
SAVO VYRA KITAI 

MOTEREI

Už 5,000 Doleriu
Petersburg, Ga. — Jokūbas 

Cigenti, ci’gonas, likos parduo
tas per jomotere, kitai moterei, 
už penkis tukstanczius doleriu. 
Čigono motere Ikeli metai a'digal 
nusipirko ji .nuo pirmutines mo
teres už kuri užmokėjo taipgi 
penkis tukstanczius doleriu. 
Vyras buvo užganadintas isz 
tojo giszefto nes jam antra mo
tere d'alkaiko lyg gyvam kaului 
ir džiaugėsi kad atsirado mote
rėle kuri ji iszgialbejo isz tosios 
bobiszkos peklos.

VICHY, FRANCIJA — Francuziszki pat
riotai ana diena likos suszaudyti, skaitliuje 55 
žmonių kurie prieszinosi Vokiecziams ir iszver- 
te isz begiu du kariszkus trukius kuriuose žu
vo 15 Vokiszku kareiviu ir daug sužeista. Lyg 
sziam laikui Vokiecziai jau suszaude apie 300 
Francuzu. Už tai kad nekurios žymios ypatos 
pasiprieszino priesz siuntimą Italiszku karei
viu in Rusija prigialbet Vokiecziams, likos su
szaudyti per virszininkus.

London — Hitleris paėmė puslreczia mili
joną gyventoju isz sklypu kuriuos jis apkarda
vo, kurie priverstinai turi dirbti sunkiausius 
darbus Vokietijoj. Prie tojo skaitliaus randasi 
apie milijonas moterių ir jaunu merginu kurios 
yra tikros nevalninkes del Vokiecziu. Vokieti
joj sziadien yra trumpa visokio maisto.

Rangoon, Burma — Amerikoniszki ero- 
planai bombardavo žymias vietas padarydami 
daug bledes del tenaitiniu Japonu.

Moskva — Rusai smarkei užklupo ant 
vietų kurias Vokiecziai buvo užemia bandyda
mi padaryti gala visiems Vokiecziams kurie 
tenais randasi.

London — Angliszki lekiotojai padare 
daug bledes bombarduodami didelius miestus 
Vokietijoj o ypatingai taisės vietas kur randasi 
dideli fabrikai amunicijos ir ginklu. Badai ir 
Hamburgas daug nukentejo nuo Angliszku 
bombų.

BAISI EKSPLOZIJA

Užmusze 250 Darbinin
ku; Sužeidė 1,000 Kitu

London — Kemikaliszkoje 
dirbtuvėje Tessenderloo, Belgi
joj, kilo baisi eksplozija kurio
je likos užmuszta 250 darbinin
ku ir 1,000 kitu sužeista. Ap
linkinei namai taipgi nukentė
jo. Priežasties eksplozijos da 
neisztyrineta.

Toje dirbtuvėje Belgiszki gy
ventojai turėjo dirbti sprogs
tanti materijola del Vokiecziu 

bet Belgai su dideliu nenoru 
dirbo toje dirbtuvėje ir mano
ma kad patys isznesze ja in 
padanges kaipo ir daug kitu 
fabriku visose dalyse Belgijos. 
Slapta drauguve Belgu, po 
vardu “Balta Brigada’’, dar
buojasi smarkei priesz Vokie- 
czius kurie laiko prispaudime 
Belgija ir jos gyventojus laiko 
už tikrus nelaisvius.

SKAITYKIT 

“SAULE”

PLATINKIT!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
laidotuves kūdikio jeigu tasai 
numirszta.

Kariszski žinuniai tvirtina 
buk Hitleris jau yra silpnu ir '■ 
jo galybe jau baigiasi bet tame 
biustą nes kiti vela sako buk 
Hitleris dla turi septynis mili
jonus kareiviu, 10 tukstaneziu 
pirmos eiles eroplanu, daugiau 
kaip 30 tukstaneziu visokiu 
tanku, kas parodo kad Hitleris! 
ne yra tokiu silpnu kaip sau

Kalnuose Cascade, Jackson
ville, Oregon, randasi nepap
rastas ežeras kuri aplinkinei 
gyventojai praminė “Ežeras 
Slaptybes.” Tasai ežeras yra

PATRAUKTI VYRAI 
GAUS LEIDIMĄ SU
TVARKYTI SAVO 

REIKALUS

Naminis Frontas 
Pryszakys

giliausias ant svieto, nes jo gi- armijon draftuoti vyrai galės 
luma niekas da neisztyrinejo.
Turi jis ketures mylės pioezio j sutvarkyti ju asmeninius ir biz- 
ir penkiolika myliu ilgio. Įnio reikalus, pagal naujo Ka

ro Departamento patvarkymo.
Naujas patvarkymas, kuri 

Parinktines Tarnystes Afisas 
visiems vieti-

U.S.A, mobilizuoja savo visa 
vyru'—joga (manpower) kovo
ti szi kara. — Naminiame Fron- 

i te kaip ir musztyniu frontuose, i 
Penkias dienas po priėmimu | Szįa mabiliaacija ves KarineI

gauti leidimą trumpam laikui,

bus paimti isz kitur, isz tarpo 
tukstanteziu lojalu prieszu-atei- 
viu, kurie dabar neužsiemia 
karo gamyba.

Sziai Komisijai, jos sunkiame 
darbe, piades Parinktines Tar- 
Įnybos surinkti klausymai ir at- 
I sakymai, Federates Apsaugos 

Komisija, kuria1 Instaigos Biurai, Suv. Valstijų

Kaip Czia Žmogus Gali 
Czedyt Su Tokia 

Brangenybia ?

į Szi kare ne viena žmogų per
mainys stebėtinai nes isz inte-

nek urie man o ir tvirtina buk ll§^ido žmogaus pastos niekam jau iszsiunte
meį0 netikės ir negales pildyti vela niams drafto bordams, yra da- 

savo senoviszko užsiėmimo o lis naujos tvarkos liberalizuoti 
isz letaus žmogaus persimainys instojimo nusistatymą.
ant žvėries nes matydamas tiek Po sistema 'kuri veike iki szio- 
kraujo ir baisybių, jo vienas 
pageidimas bus tik užmuszinet 
ir atkerszyt už taisės skriau
das.

kare gaili pasibaigti už 
laiko. Norints Hitleris likos su
pliektas balsei ant Rusiszko 
franto bet jis da turi užtektinai 
pajiėgu ir lai sau svietas nema
no kad ji pabaiga taip greitai 
prisiartins.

■Suraszai parodo bulk Suv. 
Valstijose kas meta dingsta 40 
tukstaneziai merginu ir jaunu 
moterių kurios gal gavosi in 
rankas ralkaliu arba kupeziu 
gyvojo tavoro.

Yra tai skaitlis perimantis 
jr net baisu pamislyt iapie tai 
kad czionais, sziam laisvam 
sklype tiek merginu ir moterių 
dingsta 'be jokios žinios, kur 
visi 'gyventojai po npgloba po
licijos 'gyvena o bet kas menesi 
dingsta ju didelis skaitlis ir 
niekas nežino kur jos dingo ir 
kas su joms atsitiko. Žmogui 
sunku in tai intiketi o bet yrą 
tai tikra teisybe.

Kalte tame daugiausia sude
da ant taip vadinamu agentūrų 
ant apsivedimu arba sujeszlko- 
jimo darbu del merginu, kurios 
dlanlgstydamosios po vardu 
agentūrų prikalbina merginas 
ant paleistuvingo gyvenimo. 
Mergina, kuri gaunasi in na
gus tuju rakaliu, turi tik du 
kėlius ant iszejimo; mirtis arba 
paleistuvyscziu urvą. Kodėl 
valdžia geriau neprižiūri to
kius rakalius kuriu sziadien 
randasi po visus miestus ?

Fredas Strumm, isz Boise, 
Idaho, turėjo sode obelia kuri 
isz priežasties senatvės nedavi
nėjo daugiau vaisiu todėl Fre
das iszkase supuvusi medi, ma
nydamas in jo vieta pasodyt 
nauja medeli. Kada locninin- 
kas sukapojo medi, rado vidu
ryje bleszine pilna auksiniu
Iszpaniszku pinigu. Kokiu bu- jas insakymas apie leidimus 
du tieji pinigai gavosi in medi 
tai žmogelis negalėjo isztyri- 
net. Gana kad yra užganadin- 
tas isz savo radinio.

lei, vyrai 'kurie iszlaike pasku
tini sveikatos egzaminą Armi
jos priėmimo centruose tuoj in 
armija buvo priimti. Szi tvarka 
buvo per sunkus atsisveikini
mas su civiliniu gyvenimu1.

Bet nuo 'dabar galima gauti 
leidimą ne vėliau penkias die
nas po priemimu’in armija. Pa
prastai leidimas bus isz de- 
szimts dienu. Bet kur vyrai toli 
gyvena leidimas bus isz pen
kiolika dienu.

Parinktines Tarnystes nau-

Kada valdžia pradėjo trauk-
■ nusu vyrukus del kariszkos 

tarnystes, kariszkuose abazuo
se seržantai turi nemažai bėdos 
užtarti nekuriu pravardes. 
Seržantams lengva szaulkti: 
“Szmital ąrl>a .Jonušai, stok in 
glitą, marszuok ir t.t. ”, bet ka
da, turi flzauikti: “Hei tu Vai- 
ėiekau'cke, Karzeniauske, Pie- 
czidnka, Szypczukauske ir t.t.”, 
tada jo liežuvis maiklakuoja vi
saip kad isztarti taisės pravar
des, paleidžia kelis keiksmus ir 
parodo su pirsztu ant kareivio 
ka turi daryti.

Bet jeigu kareivis yra Vo- 
kisžkos kilmes ir turi pravarde 
kaip: Schoederneider, Shvenk- 
sliauffemer, Shiremansdorf ir 
t.t., tai jau tada ponas seržan
tas netekes kantrybes pradeda 
keikt rodos (kad ji ketera už
smaugs.

Gana kad didžiai mokyti 
žmones neiszpažysta esybes 
Dievo, tai ne dyvai, nes nuo 
amžių taip buvo, bet jeigu szio- 
je gadynėje isz tamsiu vargszu 
atsiranda tokiu, kurie nori pa
sirodyti save mokytais priesz 
tamsesnius, pameta tikėjimą, 
pliovoja ant Dievo ir visu 
szventenybiu, laiko kunigus už 
nieką ir 1.1., tai jau paskutinis 
kriukis.
Brolycziai, kas tikyba užlaiko, 

Tas prie turto prisilaiko.
Žydu tauta yra turtingiausia 

ant svieto o tai del iko? Del to, 
kad jie savo tikėjimą užlaiko. 
O pas neiszmanelius tai ne rei
kia tikėjimo — nereikia nieko, 
tddel kaip Žydo bites skursta.

Negalima nieko kito tikėtis 
nuo neregio, kaip tik tamsybes. 
Jis kožno praszo kad ji vestu, 
— jeigu neturėtu pravadyriaus 
tai nuo kranto nusiverstu ir 
susižeistu. Juk tikėjimas prisa
ko mylėti, prisako nevogti ir 
nebėgtu1 su svetima moteria bet 
tas bedieviams yra didžiausiu 
triulpu!
Kas Dieva szirdyje užlaiko, 
Tas ant svieto gyventi pataiko, 
Tai yra didžiausia apsz victa, 
O su tuom visur rasi vieta.

prideda:
“Vietiniams bordams patar

ta supažindinti visus vyrus su 
sziuo nauju patvarkymu ir 
jiems pasakyti laukti Armijos 
Tyrinėjimo Bordo galutino nu
sprendimo ir tik tada sutvar
kyti ju finąnsinius ir asmeni
nius reikalus.
“Vietiniams bordams įnsaky- 

ta prie vyru suraszo prisegti 
vardus vyru kuriems toki lei
dimai rekomenduoti. Szie leidi
mai bus duoti jeigu vietinio 
bordo rekomenduoti. ’ ’
—Common Council for Amer. Unity.

Maldaknyge Iszgialbe 
jo Jam Gyvastį

Brooklyn, N. Y. —- Palicija 
aresztavojo kdki tai nežinoma 
žmogų kuris užklupo peiliu 
ant Gerino Demacio ir ji pavo
jingai sužeidė. Matydamas tai, 
dažiuretojas namo mėtėsi ant 
užpuoliko kuris in ji szove. 
Norints kulka pataikė jam ar
ti szirdies bet ant giliuko ji 
atsimusze in maža maldakny- 
gute kurie jis turėjo kamzoles, 
kiszeniuje ir tokiu budu iszliko 
gyvas. Argi nėpaguodot mal
daknyges kuri iszgialbejo žmo
gui gyvasti ?

VyrmJ egos
Komisija prezidentas paskyrė 
užtikrinti vyru-jega gamini
mui ginklu, lėktuvu ir laivu ka
da ir kur ji bus reikalinga.

iSzios Komisijos pirmininkas 
yra Paul V. McNutt; p. Mc
Nutt ipareisžke jo nusistatymą 
kada jis sake:

“Yra vieta kiekvienam szio- 
je pastangoje.......

U.S.A, reikalaus vis augan- 
czia armija darbininku kada 
musu gamybos planai pasigrei- 
tins, kada mes siunsime dau
giau ir daugiau pulku in lau
kus kovoje už laisve. Už kiek
vieno kareivio laukuose priva
lo būti 18 kareiviu už linijų, ga
mindami daigius su kuriais ga
lima kovoti.

U.S. karo industrija reika
laus kita 10,500,000 darbininku 
neužilgo... daug isz ju darbams 
kurie reikalauja ypatingo ga
bumo. U.S. ukes irgi reikalaus 
daugiau darbininku kad atsie
kus gamybos tikslą. Bet paežiu 
laiku net apie 2,000,000 jaunuo
liu bus isztraukti isz industri
jos ir isz ukiu tarnauti musu 
ginkluotose jogose.

Jau jaueziaim stoiką vyru-jo
gu netik industrijoj bet tokiose 
svarbiose dirvose kaip trans- 
portacija. Transportacija buti
niai reikalauja vyru-jegu nes be 
transportacijos musu visa ka
ro eiga nukentės... Tankai nie
kam neverti stovėdami fabri
kuose arba kur kitur; juos rei
kia pristatyt musztyniu fron
tuose ir tik tada tapsta laimė
jimo ginklas.

Jau1 mums stoka sekaneziu 
darbininku (1) inrankiu planu 
darytojai, del kiekvieno inran
kiu pieszejo reikalaujame ki
tus 51; (2) inrankiu gaminto
ju yra 25 darbai kiekvienam in
rankiu gamintojui, (3) laivu 
dailydu, (4) marinu maszinis- 
tu, (5) lėktuvu nituotojai (ri
veters).

Su sziuo rimtu trukumu Ka
rine Vyru-jegu Komisija turės 
nusprensti kur vyru-jega la
biausia reikalinga. Turės nu- 
sprensti kiek vyru-jegu — irgi, 
moterų — bus reikalinga gink
luotai jėgai, ikaro gamybai, 
transportacijai, žemdirbystei 
ir kiek būtinai reikalinga civi
liniai gamybai.

Dauguma isz milijonu darbi
ninku, kurie bus pristatyti prie 
karo darbu ateinanti meta bus 
paimti isz ne-kariniu gamybų, 
kurios povaliai keieziasi. Kiti

— Klausyk tėvai, duokie 
man ,du dolerius, ba lyg pedes 
ncdatrauksiu,-prakalbėjo mot-

Darbo Biuras, kuris jau apsi
pažinęs su darbininku pristaty
mu, Suv. Valstijų Apszvietosika in savo vyra, Petnyczioj. 
Biuras, Civilines Konservaci
jos Korpusas ir Tautine Jauni
mo' Administracija. Paskuti
nieji trys veda karolaiko ap
mokymo programas ir apmo
kymas ypatingose amatuose 
yra dalis — ir svarbi dalis — 
atsakymo.

Del stokos vyru-jegu, darbi
ninkai karo fabrikuose turi 
saugotis nuo nelaimingu atsiti
kimu — fabrike ir lauke. Apsi
gynimo Transportacijos Direk
torius, Joseph B. Eastman, pa
sakė National 'Safety Council 
nesenei, vientik del trafiko ne
laimiu pereita meta mes nete
kome jeigu pagaminti 26 karo , 
laivus... Prekes Administrato
riaus Ofisas duos kiek padangų 
isz atsargos busams ir tro- 

, karns, kurie toli važiuoja... OP 
A taipgi įpranesza kad asmuo 
su racijonavimo knygute gales 

i gauti nedaugiau 5 svarus cuk
raus naminiam prezervavimui,

L apart jo nustatytos dalies.... 
Karo Produkcijos Tarybos in- 
dustrijinio konservavimo sky
rius sako kad vajus taupyti se
na popiera buvo toks pasek
mingas kad popieru fabrikai 
gražiai apsiveike su reikalavi
mais... Kas parodo kad kada 
Amerikiecziai supranta kas 
nuo ju reikalaujama, jie prisi
deda ir padeda... Po Liepos 1 d. 
nebus maszineriju skalbiny- 
czioms ir valymo insteigoms... 
WPB sustabdė vilnos gamini
mą invairiems daigtams, grin
dų uždenigailams, austiniams ir 
baldams audeklui... Donald M. 
Nėlson WPB pirmininkas sake 
laikraszeziu redaktoriams pra
eita sanvaite — “Laisvi vyrai 
prispirti savo lojalumu ir pasi
ryžimu yra geresni vyrai už 
vergus paspirtus ju ponu bota
gais.”

War Production Board, 
Washington, D. C.

•—Common Council for Amer. Unity.'

ant drapanų, apsiavimd ir da 
pasidėt ant senatvės kelis do
lerius.

Idant dalaikyt 'lyg pedes, 
reikia isztempt visas pajiegas, 
suveržt diržą, persitaisyt ir 
czystyt drapanas, laukdami 
permainos da rbininkiszkam 
padėjime. Reikia būtinai susi
laikyt nuo pirkimo nereikalin
gu daigiu, be kuriu galima ap
sieiti.

Bet padėjimas Amerikonisz- 
ku gyventoju yra užvydantis 
su prilyginimu gyventoju Eu- 
rcpiszku sklypu. Sunkus ka- 
riszkai laikai iszmokino czio- 
naitinius gyventojus paeze- 
džiai gyventi. Bus tai del kož
no pamokinimu. Bet turime 
tikėtis 'da sunkesniu laiku jei
gu kare tensis toliaus.

Jeigu jusu vyrai ant jus ru- 
gos, tai moterėles padarykite 
kaip padare augszcziau minėtai 
moterėle su savo diedu, o tada; 
supras, kiek tai gaspadine na- 

. mo turi rupesezio pakol ateinu 
vela pede. —F.

— A.r tu boba pasiutai! Juk 
daviau tau 25 dolerius Subatoj, i 
ka įsu pinigais padarei? Ne- i 
praleidinek ant niekniekiu, 
ncpraszyk kūmutes pas save, 
nekimszk vaikams saldumynu 
tai turėsi pinigu. Asz turiu vi
so tik du dolerius ant savo rei
kalu. Nori doleri, tai te, o dau
giau negausi!

— Ka asz nelaiminga pada
rysiu?! Tures užtekti, susilai
kysiu su kitais pirkiniais lyg 
rytojaus. Atsimyk seni, idant 
man nepriklszinetumei kumu-

■ ežiu ir saldumynu del vaiku.
■ Pabandyk pats pirkinei rnaista 

o persitikrinsi, kaip tau tas 
viskas eis'. Rytoj ne eisiu ant 
marketo; siunsiul tave kada pa
reisi namo su pede. Tavo pi
nigai, turi pilna tiesa, darykie 
su jais ka nori, gali pirkti kas 
tau patinka ir pamatysi pats, 
ar asz [pinigus praleidžiu ant 
nieko!

—• Gerai motka, gerai. Asz 
tau parodysiu, kad tu pirki- 
neji už daug tavoro. Žinok, 
kąd mums truputi mėsos, duo
nos, kavos ir vaisiu del vaiku 
užteks o asz neesmiu lakom- 
czius ant kokiu ten niekniekiu.

Su'batojee po piet senis par- 
nesze pede. Padėjo paežiai ke: 
lis dolerius o sau pasiliko 25 
dolerius.

— Duok szia gurbą motyn. 
Eisiu sziadien pats ant marke
to.

In valanda po tam sugryžo 
namo, apkrautas su piikiniais 
kaip kariszkas mulas.

— Žiūrėk motyn, ka asz 
pirkau!—atsiliepe in paezia; 
mėsos ant sziadien ir rytoj, vai
siu, sviesto, duonos, pyragu, 
bulviu ir buroku.

—• Na 'tai gerai, atiduokie 
likusius pinigus isz 25 doleriu. 
Kiek tau pasiliko?

— Palauk, tegul viską su- 
roikuoju. —- Senis pradėjo su- 
raszinet viską ant popieros, an: 
galo paduoda ipacziai 18 dole
riu.

— O kur da septyni dole- 
rei?

Pennsylvania Turi 
2,480,052 Kiaules

Harrisburg, Pa. — Pagal su
raszo u'kystes departamento 
tai praeita meta Peansylvani- 
joj radosi 2,480,052 kiaules ant 
ukiu, kuriu verte isznesze ant 
daugiau kaip 25 milijonu dole
riu. Vien tik York paviete ran
dasi daugiau kaip 984,652 kiau
les.

Kaip Apginti Pacifiko Pakraszczius

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

S AULE 
į MAHANOY CITY, PA. *

Augiisztki laikraszcziai ste
bėsi buk Skrantu, Pa., aplinki
nėje ateivei turi paproti “gar
ni apdovanoti. ’ ’ Kada 'garnys 
.atsilanko pas szeimyna, pažys
tamos moteres susirenka in ta- 
ji narna, atneszdamos visokias 
drapanas del naujai gimusio 
kūdikio. Mes Lietuvei isz to ne
galime stebėtis nes Amerikon- 
kas nuo senei “ subytiname. ” 
Juk Lietuviszki kūmai, musu 
aplinkinėje jau nuo 35 metu ad- 
;gal nupirkinejo viską dėl kū
dikio — kurna perka visus pa
rėdus, kūmas užmoka už Krik- 

ir 'gerynąus o kartais ir už

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

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa»

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

—■ Na, juk iszdaviau anl 
mark et o.

—■ Vai tu senas gramozde, 
matai, jog dabar pats persitik
rinai, kad 'sziadien tokia bran
genybe, kad su didžiausiu cze- 
dinirnu, reikia iszdavinet daug 
pinigu. Netikėjai man. Iszme- 
tinejai man kad girdau savo 
kaiminkas. O tu, ka tu pirkai, 
vos iszsimaitysim ir iszdavei 
Ja daugiau kaip asz.

motka, turi

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

$64 pus., Did. 5x7col.i 
Tiktai, 10c.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nuo kaireses lyg deszines stovi Daktaras Evatt isz Aus
tralijos, Daktaras T. V. Soong, isz Kinu ir Daktaras Alek
sandras Loudon isz Netherlandu, kurie lankėsi pas Prezi
dentą Roosevelta kas kiszasi apsaugojimo Pacifiko mariu- 
pakraszczius, nuo bombardavo j imo per Japonus.

i

kvaila burna 
nepersitikrins

—■ Dovanok 
teisybia.

— Taip lai 
bubnija, pakol 
pati teisybes.

— Teisybe, viskas brangu, 
bet nesigailėsiu duonos del ta
vęs ir vaiku. Kada neužteks, 
tai man pasakyk, o asz norin
gai duosiu. t

Sziadien kožna paezedi gas
padine laužo sau galvelia, kaip 
ežia i'S'zsimaityt, apredyt save 
ir vaikus, kad iszrodyt davad- 
nai.

Maistas vis brangsta. Kaip 
czia galima apsieit be duonos 
ir mesutes? Kaip suezedyt

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

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

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

o- VISOS TRYS
M*' KNYGUTES

"SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

TIKTAI 50c O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
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/Nedorai Tėvas e Negali Nukenst Szvilpiniu

'Lukoszius su Stringu susi
taikė ir likos isz kozos paleis
tas; 'žinoma, kad tai per rasz- 
tininka. Lukoszius nelabai gra
žiai iszrode, kada pargryžo isz 
kozos nes kada iszsiblaive ir 
pajuto savo nužeminimą, ne- 
dryso saviszkiams in akis pa
žiūrėt. Ant giliuko, Pilypas isz
ejo in laukus dirbt, žodžio ne
prakalbėjas in tęva, tiktai sena 
Brigyda kąsžin ka po nosia 
murmėjo, kaip jos buvo papra
timas. Su nenoru ji padėjo ant 
stalo pusry ežius o jis nedryso 
žodžio prakalbėt. Po pusrycziu 
norėjo griebtis prie kokio dar
bo nes kojos ir rankos drebėjo. 
Iszejo laukan, sėdo sodelyje po 
pavesiu, mislydamas apie savo 
gyvenimą. Ant piet Pilypas ne
parėjo — turėjo sluginaite nu- 
neszt. Senis pavalgė ant piet ' 
barszcziu, kas jam labai patiko 
n'es ve pagirioms — jautėsi 
sveikesniu, ypa'cz ant kojų o ' 
kad Brigyda nuolatos murmė
jo, jis isz namu iszejo.

Ėjo pro kareziama. O kad 
Stringąs buvo kareziamoje, 
pamate Lukosziu ir paszauke:

— Na kur jau trauki? Eikie , 
szen in vidų, Lukosziau, atsi- 
gersime!

Senas Taurys užpykęs atsa- ■ 
ke: i

— Niekadejau! vėla norėtai 
mane užpykint!

— Tai — ir juokėsi linksmai 
Stringąs, — tuojaus tu pyksti, 
ka ežia, nerei'k paisyt. Matai, 
asz juodas kaip puodas o ne- i 
pykstu. <

— Ar tai ne yra už ka pykt? :
— atsake Taurys su piktumu, i
— tiek pinigu isztraUkiai.

— Tai matai, turiu sziadien ; 
už ka gert. Na, Lukosziau, ei
kie szen, atsigersime, juk tai už ■ 
tavo. Nors truputi iszgersi, ka • 
užmokėjote, jeigu taip jautiesi 
nuskriaustu.

Lukoszius vienok nėkiause ir 
bego namon idant gundiko ne- : 
girdėt. Grinczioje vėla nerimą- ■ 
vo — vietos del saves nerado ; 
nes Brigyda nuolatos, kaip 
szirsze birzgejo. Parėjo ir sū
nūs isz lauku, tėvui pasiklonio- 
jo žemai bet žodžio neprakalbė
jo ir pavalgias vakariene atsi
gulė.

Vargas sunkus! Senas Luko
szius per nakti vartėsi lovoje, 
nerimavoi, per ka negalėjo už
migt.

Ant rytojaus taip buvo nu
vargęs jog negalėjo jokio darbo 
dirbt, rodos kad 'kas rankas ir 
'kojas nulaužė. Norėjo apie na
mus triuist bet nežinojo prie ko 
stvertis. O ežia kaip ant piktu
mo sena Brigyda nuolatos pri- 
kaiszioja, net vemt verezia.

— Pasiliautum po budeliu, 
žmogus gali ir isz kailio iszsi- 
nert — sumurmėjo ant galo 
Lukoszius.

— O, duotu tai Dievas, kad 
nors karta isz to savo girtuok- 
liszko kailio iszsinarytum, tai 
gal gy ventum kaip Dievas pri
sakė.

Butu prasideja pamokslai 
bet isz puodo pradėjo bėgt. Se
ne priszoko prie puodo; Luko
szius tuom liaik atsikvotejo. 
Brigyda apžiurėjus puodą, ve
lia pradėjo:

— Nuo pradžių svieto buvo 
kad. tėvai del vaiku davinėjo 
gera pavyzdi. O ežia pas mus 
kais? Sūnūs dirba o tėvas... Die
ve susimilk! Sūnūs triūsia ir 
apie viską sukasi o tęva turi 
net isz kozos iszpirkt. Dings

ežia

Taurei o tik per tave viena. I nuvažiavo in kita parapija ant 
Lukosziui tas pamokslas nu- Į atpusko ir paėmė su savim 

bodo. Po piet eme kepuria ir in dukterį 
fcaimla iszejo. Vėla turėjo eitie ««« ,p-r 
pro kareziama. Stringąs pama
te Lukosziu isz tolo.

— O ka? — paszauke per lan
gą — nerimlauji Lukosziau. Na, 
eik szen in vidų, bus draugia 
liniksmiaus!

--- Su tokiu latru, kaip tu, — 
atsake Taurys, — tai žmogus 
neįgali draugauti.

Stringąs nusijuokė ir vela 
tare:

— Kokis tu neatlaidus, tegul 
tave ten... Kodėl asz užmir- 
szau, norint gavau tiek ir tiek, 
kad net apsižliumbiau.

— Na taip ir del to tiek pi
nigu iszlupai, kad turėtum su 
kuom aszaras džiovint o gerk
lių villgint.

— Ka ežia daug kalbėt, eikie 
in vidų tai prie stiklelio pasi
kalbėsime ir susitaikysime.

— Jau su tavim gana, ten 
mano koja nepastos kur tu bu
si.

Ant kalbos, kas tik buvo 
kareziamoje, spaudėsi prie lan
go o vienas isz ju paszauke:

— Na, na, tai jau kibą tu 
kareziamoj niekados nepasiro
dysi nes Stringąs per dienas 
ežia sėdi.

Kitas vėla dadure:
— Kibą už mylios nuo 

pasijeszkosi (kareziamos.
•— Tai ka ežia! — tarė Jo- ' 

kubas Tarka — del iko neeit in 1 
kareziama? ar del to, kad 
StriUgas joje sėdi. Eikie pas 
mus, ne pas ji; ant jo gali ne- ! 
žiūrėt.

Žodžiai Tarkos pataikė in 
szirdi Lukosziaus.

— Tikrai — pamislijo sau, 
— o kam asz turiu Striugo 
lenktis. Kaip man in kelia pa
reis tai paem.es už sprando lau
kan iszmesiu.

Lukoszius inejo in karezia
ma. Gere su Petru, Martinu ir 
Jokubu o toliaus taip insisma- 
gino jog užgėrė ir ant Striugo. 
Už adynos jau su savo neprie- 
tėliuim buvo kaip tikri broliai.

— Kas buvo tai perejo, ka 
ežia minavot — kalbėjo girtas 
Taurys: — tu esi teisingas vy- : 
ras ir gana. Kas teisybe, tai tei
sybe: kaip tavęs niemusziu, tai 
ir nemokėsiu.

Kada Lukoszius rengėsi eit 
namon, po nosia murmėjo:

— Geras žmogus!., kas buvo 
tai buvo... pasibueziuokim, bro
lau...

Kada parėjo -namon, Brigy
da ka tik neplys'zo isz piktumo 
o Pilypas ka tik neverke.

* * *
Su Lukoszium kas diena taip 

darėsi, kas diena namie darbo 
nerado o diena baigė karezia
moje. Vėla susimusze ir vela 
reikėjo isz kozos įszlpirkt o 
rasztininkas naudojo ir džiau
gėsi isz to, rūkydamas parvež
tus isz miesto cigarus per Pi
lypą ir pats in save kalbėjo:

— Na, kol tas senis girtuok
lis bus gyvas, tai norint geru 
cigaru turėsiu.

Pilypas nežinojo k a daryt; 
tėvo apsiejimai patraukė ji isz 
kitos puses in nelaime. Viena 
diena, kurioje tėvas ve-la likos 
in koza pasodintu, nemate savo 
mylimos Joniesžkos. Priesz tai, 
būdavo, stovėdavo kas diena 
prie tvoros darželyje ir laukda-

■ vo jo bet nuo tos dienos jau ne- 
i sid'ave matyt.
i Nedėlioję senis Vitkauckas

•is ir tada nematė Pily- 
■ pas. Pasiantrįno tas pats ir ki
ta Nedelia; Panedėlyje ant Vit
kausku kiemo nieko nematyt. 
Utarninke insidrasines stojo 
ties ju grinczia laukdamas ar 
kas nepasirodys. Stovėjo ilgiau 
kaip adyna; jau suteme; nuo 
užtekėjusio menulio buvo 
szviesu. Vitkauckas patemijo 
per Įauga, kada tas stovėjo prie i 
tvoros pasiremtas ir ne isz vie
tos nesijudino. Iszejo isz grin- 
czios ir tarė:

— Laibas vakaras, Pilypai, 
ko ežia lauki?

— Matote, Vitkaueke, nes... 
asz...

— Na, na, jau asz žinau, ka 
nori. Asz tau pasakysiu kad Jo- 
nieszkos daugiau nematysi.

— O tai del ko? Juk pirma 
nedraudet mums pasikalbėt.

Vitkauckas žiurėjo in ji su 
gailesczia o paskui tarė:

— Klausyk, Pilypai, Dieve 
man padėk, del tavęs asz gero 
vėliju .bet... del jųdviejų bus 
geriaus kaip nesimatysit.

— Tai kas do per geras veli
jimas kad man sopuli szirdžiai 
užduodate?

— Alano vaike, asz tau veliju 
gerai ir tave myliu nes esi dar
bininkas ir geras Kad butai 
pats vienas ant svieto, tai kad 
ir rytoj galėtai atkeliaut su 
pirszliu. Bet dabar taip nesiei- 
na, tai kam save ir mergina pai
kini?

— Tai praszau man pasakyt 
kas do priežastis kad manes ne
norite už žentą?

— Tas, kad turi taip nelaba 
tęva.

In Pilypą instojo drąsą ir 
tarė:

— Juk jusu duktė netekes už 
mano tėvo, tiktai už manes.

— A-a, mano brangus, kada 
merga eina in svetimus namus 
tai turi apsižiuret gerai, kas 
juose esą. Ar-gi tai taip sviete 
neatsitinka jog vyras myli sa
vo paežiai o uoszvis su uoszvia 
peiliu marczia nudurtu. Ar-gi 
tu nežinai kas darėsi Klim- 
cziuosia? Paėmė taip puikia 
mergina ir kas pasidarė? Krim
to be paliovos ir ta vargdiene 
be laiko numirė. Turiu po teisy
bei dvi dukteris ant kuriu pro- 
cevojau visa mano gyvenimą ir 
po mano smerties skriaudos ne
turės. Tonais neleisiu ju kur 
niekai vyras, ne tonais kur pik
tybes darosi. Ne ant to jas už
auginau.

— Ar-gi asz duocziau savo 
paczia skriaust, nors locnam tė
vui?

— Ar tai tu su tėvu musztu- 
meis? Tai rots, mano mielas,! 
kam per ja turėtu būti rūstybe. 
Dievo? Isztekes in tokius na
mus kur niekas ant jos pirszta 
neuždės ir visi sutaikoj gyve
na.

— Bijok Dievo, Vitkauckia,! 
— kalbėjo kone su verksmu Pi
lypas, — turėkite Dievą szirdy- 
je...

— Taip, asz turiu Dieva szir- 
dyje nes gailiuosiu savo kūdi
kio. O ant galo ka ežia ant 
tuszczio kalbėt? Kad turėtai ki
tokį tęva, su džiaugsmu im- 
cziau tave už žentą o dabar...

Tai pasakęs, nuėjo in grin
czia.

Pilypas parejas namon, sėdo 
prie bliudo koszes kuri Brigy
da pastate. Senoji tuojaus su

prato kad kas jam naujo yra o 
kada isz jo akies aszara nupuo
lė, paklausė su gailesczia:

— Kas tau, tu mano sakalėli?
Pilypas tylėjo bet aszaros la

binus pradėjo per veidus rie
dėt, ant galo insivėrke gailin
gai. O kada apsimalszino, viską 
se n ūkei papasalkoj o.

-- O tu teve! Kaip tai tavo 
nusidėjimai sunu'i kelius pa
kirto! O j tu seni, seni kodėl tu 
apie tai nepamisliji! — taip de
javo senuke.

Pilypas isz prigimimo buvo 
lėtas, papratęs buvo kiaušy t se
niu, kad ir laikais užpykdavo, 
to tėvui neparodydavo, kada 
vėlai isz kareziamos girtas par- 
sibaladodavo. Už tai ant ryto
jaus Brigyda ėmėsi karsztai 
prie Luk'osziaus ir apie viską 
apsakė. Senis, inpuolės in pik
tumą, paszauke: Ka tas nusu
sėlis sau mislija? ar tai mano 
Pilyps netinka del jo dukters?

— Pilypas tinka, — tarė Bri
gyda — bet tu niekai. Kas-gi 
norėtu leisti savo kūdiki in to
kius namus kuriu tėvas nuola
tos kareziamoje sėdi ir geda 
del savo kūdikio daro.

— O kas kam galvoj, ka asz 
darau! Ar tai asz snarglius! 
Asz galiu daryt ka asz noriu!

Tai pasakęs, davė su kumsz- 
ezia in stata, užsismaukė kepu
re ir per duris iszejo. Kada Pi
lypas gryžo nalmlon isz lauku, 
iszgirdo kaip Brigyda su kai- 
minika per tvora kalbėjo:

— Jau tai del Pilypo 
didelis giliukis, kad tas 
nors karta gaila gautu.

butu 
senis 
Tada 

vakinas suvis kitaip ant svieto
gyventu.

Pilypui szirdi suspaudė.
iSztai jau parėjo ant to, kad 

del jo laimes, žmones tikram jo 
bevui smerti velija.

* * *
Per keletą dienu Pilypas 

vaikszcziojo kaipo nesavas. 
Brigyda žinojo kas toje galvo- 

įje darsi. Viena diena po pietų 
Iparėjo Pilypas isz lauku namon 
ir tarė:

— Klausyk, teta, atneszk 
mano drapanas nes sziadien ei
siu in Beržinius. Susiilerejau 
tenais dvaria už berną. Czia 
ant savo vietos prikalbinau I 
-berniuką Vincą Szutuka... ge
ras vaikinas, neskriaus jus, 
taip bus kaip asz pats.

Brigyda tai iszgirdus, nutir-Į 
po. Po valandai su verksmu ta-, 
re:

— Eikie, eikie, mano vaikeli. ■ 
Asz tave suprantu. Neturi szir-. 
dies in ta viską kasdiena žiu-Į 
ret; eikie tarp svetimu, kur, 
nors sarmatos neturėsi.

| Kada senis isz kareziamos 
parėjo, sūnūs buvo senei kelio-1 

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT neJe- Baisiai senas Lukoszius

Szitie vaikai turėjo net užsikimszti sau ausis, negalėdami 
nukensti szvilpiniu kada jos apreiszke pavoju Chicago, Ill. 
Vaikai yra labai persigandę, kada iszgirsta signola apreisz- 
kenti prisiartinanti pavoju laike “Air Raids.”

užsirūstino kada apie tai daži- 
nojo. Isz piktumo norėjo dau
žyt puodus ir bliudus, vos Bri
gyda apmalszino ji.

— Ka tas rakalis misjija? 
Kas jam davė ta galybia be tė
vo pa vėdinimo eitie? Per zems- 
kius ji pargabensiu!

— Kad tu taip sveikas bu
tam! — atkirto jam Brigyda.— 
Juk jau jis ne kūdikis, tavo ap
globus nereikalauja. Nieką isz 
namu neisznesze, nuėjo dirbti 
ant saves. Ir zemskiai juoksis 
isz tavęs.

— Tas paikas negeiis mano 
sau, kad asz ji eisiu praszyt, 
rankas bueziuot ? O tegul ji pa- 
ralei! Kad jis be manes gali ap
sieit, tai asz be jo ir-gi galiu. 
Bet tegul jis žino kad daugiaus 
jo koja ant mano slenksczio ne
stos, kol asz busiu gyvas!

Berniuką, tai yra Szutuka, 
palikta per Pilypą, da ta paczia 
diena iszvare. Ant rytojaus isz 
Taurio namo niekas in laukus 
dirbt neiszejo, nors darbas lau
kuose kaip ugnia dege. Luko
szius suprato kad niekai, per 
tai kareziamoje prasze savo 
draugu rodos. Haidala tuojaus 
pripirszo jam u'ž berną Baltru 
Geguži, savo giminaiti. Nuo to 
laiko Sodoma ir Gomora užsto
jo Tauriuos. Seni grauže sanži- 
ne kad iszejo sūnūs, vienok ne
norėjo su tuom iszsiduot, per 
ka gere da labiaus o parejas isz 
kareziamos vaidus kėlė. Brigy- 
dai daugiausia prilėkdavo nes 
toji jam nuolatos, prikaisziojo.

(TOLIAUS BUS)

’♦* Nieką nėra naudingesnio, 
kaip tik visiszkai atsiduot ant 
Dievo valios; tegul visi tavo 
geismai vienijasi su szventa va
lia To, kuris viską žino ir mato.

’•* Szvcncziausioji Pana Ava
rija yra galiu,giause užtarėja 
musu, saldžiause pavargėliu 
geradeika, todėl nelaimėsią, 
prispaudimuosia, nuliudimuo- 
sia ir visokiuose reikaluose 
szaukimes prie Jos, o tikrai su- 
szelps mus.

Greicziausiu Budu 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Pirkite Apgynimo
Czediniiiio Bondus

ir Markes. ,

Kol da vyras yra gyvas, 
Beveik visi sako kad ne ,geras, j

Ne viėnas pasibaigęs kaip 
vaszas,

O vis dėl moteres iiiekszas.
Vietoje kad pasaldyt

gyvenimą,
Tai da gyvenimą sutrumpina,

Ba ne yra tos dienos, 
Kad ne vestu su vyru vainos.

Ne vienas misliiia kad žmona 
gera,

Kad lipni prie žmonių gana, 
Bet teguli iszgirsta kaip vyra

vieszina,
Tada pagyrio bus gana.

Ne koįžnas vyras gali ilgai 
kensti,

Turi tokia gyvata pamesti, 
Ba su velniu nėgali būti,

Turi in platu svietą traukti.
Kitos savo vyrus in kalėjimą 

sodina,
Kitus prie saves prisiima,

Tokios ant to nežiūri, 
Norints vaikai papiktinimą 

turi.
Jeigu moteres niekai, tai kalti 

vyrai,
Ba kad isz pradžių luptu 

nugara gerai,
Tai butu motere kitokia, 

Ne tokia dantuota.
* * *

Jus, Alontkarmiu mergicos
susivaidykite,

BambĮleis nesitraiikykite, 
Jau visi žmones juokiasi,

Ir isz to labai piktinasi.
Asz apie jus triksus žinau, 
Ba nuo žmonių girdėjau, 
Bet da apie jus nutylėsiu,

Ir koczidlo nepadėsiu,
Nieko nesigailėsiu, 

Varda pravarde pasakysiu.
z * * *

/Vienas komunistas susi
kalbėjo,

Apsivesti su mergina norėjo, 
Tiktai perszkada turėjo,

Ba in spaviedi eiti nenorėjo.
In szliuba atvažiavo,
Bet szliubo negavo,
Alidikavo ir czi u i bojo,
In spaviedi eiti turėjo.
Paskui szliuba gavo,

Ir sveiki sau nuvažiavo,
Tai rots reformatoriai,

Tikri- avinigalviai,
Tik puodu kvailiams laižyti, 
O ne sena papratima mainyti,

* * *
Skulkine yra vienas miestelis, 
Jame yra Lietuviszkos paneles,1 
i I Tiktai tikros kumeles.

Kas Nedelia bambileis 1 
trankosi,

In visokias rodliauzes lankosi, 
i . Laike Alis'zįu lovoje kirmija,

Apie palmalldas ne nemislija.
O jus valkatos naktines, 

Alislinate, kad karta pamylės 
vaikinas ?

Jau butu didelis kvailys,
Jeigu prie tokios sėlis, 

' Susivalkiosite kaip nagines, 
Da už metelio o tada niekas in 

tokias nežiuręs,
Nesakysiu kokioje tai vietoje, 

Bet nuo Alalianojaus netoli.

Skaitykite “Saule”
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Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iri 

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- 
del, 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!

11 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 Vįęšžpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing CoM 
Mahanoy CityvPa.

paem.es


Žinios Vietines
— Praeita sanvaite du au

tomobile! susidūrė isz kuriu 
vieno karo varytojas, Pranas 
Malinovski, nuo 225 W. Coal 
nly., Shenandorio, likos sužeis
tas.

—■ Tamoszius Catelli, kuris 
va'žiavo su arkliu, arklys pasi
baidė nuo szunies, tren'ke in 
automobiliu, kuri vare Anta
nas Banionis isz miesto, kada 
vare automobiliu in garadžiu. 
Ant giliuko nieką nesužeido.

— Ketverge pripuola Szv. 
Stanislovo, vyskupo ir muczel- 
nin'ko.

— Ponas Juozas Ancera- 
viczius, musu gerai žinomas 
bafberis ir buvusis konsulmo- 
aias apiake žinia ana diena nuo 
sumaus Juozo, kuris iszdave 
pasekmingai egzaminą ant lai- 
voriaus submarine, Newport 
News, Va., ir dabar randasi 
New London, Conn., kur lavi
nasi ant tojo dinsto. Savo laisz- 
įke siuncze visiems pažinsta- 
miems ir draugams savo labas 
jdienas ir sako, kad jam sekasi 
įgerai.

Gegužio menesije pri
puola sekanczios Istoriszkos 
gzventes ir atsitikimai:

5 diena, Kare prie Williams
burg, Va., 1862 mete; 7 diena, 
laivas Lusitania likos paskan- 
dytas per Vokieczius 1915 me
te; 10 diena, Motinos diena; 12 
diena, Didysis Kietųjų Anglių 
Straikas prasidėjo o pasibaigė 
iSpalio-Oct. 15 d., 1902 mete.

t Marijona, pati Simano 
Paulausko, isz Morejos, mirė 
Nedėlios ryta, 4:25 vai., staiga! 
susirgus szirdies liga. Po tėvais 
vadinosi Vabaliute. Paliko sa
vo vyra ir keturis vaikus. Ve
lione prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos. Motere tame lai
ke buvo neszczia. Laidotuves 
atsibus Ketverge ryta, su baž
nytinėms apeigoms, Szv. Juo
zapo bažinyczioje, 9-ta vai. Gra- 
borius L. Traskauskas laidos.

—■ Ponia Magdalena Med- 
linskiene, isz Shaft, Pa., ir po
nia Joniene Maiciejauskiene, 
motoravo ana 'diena in miestą 
atlankyti savo pažystamus ir 
gimines ir prie tos progos at- 

. si'lanke in “Saules” redakcija 
nes ponia Medlinskiene užmo
kėjo už laikraszti del savo mo
tinėlės, FrancisZkos Skamaro- 
cziemes (Staniulis), kuri skaito 
laikraszti per daugeli metu.

— Sukatoje kunigas P. C. 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes pana Berta Shober (Szub- 
rinskiute), 1025 E. Pine nly., 
su Aleksandru Hershey, isz 
Bridgeport, Conn.

ISZ SHENANDOAH, PA,

— Juozas Rainis, likos 
femarkei apdegintas laike darbo 
per eksploziją gazo Shenan
doah kasyklosia. Likos nuvež
tas in vietinia ligonbute ant 
gydymo.

t Viktorija Kalinauskiene, 
isz Hazletono, mire Locust Mt, 
ligonbu'teje nuo szirdies ligos 
aipsirgdama staigiai kada lan
kėsi pas savo du'ktere Balku
viene. Velione pergyveno 
HaZletone konie visa savo gy
vastį, prigulėjo prie SS. Petro 
ir Povylo parapijos. Jos vy
ras mirė apie 34 metus adgal. 
Paliko kelis vaikus ir seserį.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Churchill Peržiūri Angliszkus Kareivius Pasiaukavimas Mote- 
res Del Savo Sergan- 

czio Vyro

Moyerstown, N. J. — Kada 
tukstancziai žmonių turi visko 
pilna ir užtektinai, Mrs. Sabina 
Forets neturėjo ne szmotelio 
duonos ir buvo priversta pa- 

. vogti bonkute pieno ir kepalėli 
j duonos kuriuos pavogė nuo sa
vo kaimyno idant užganadint 

Įbada savo szeimyneles. Nuo ke
liu dienu jos vyras, kuris yra 

! paliegęs ant sveikatos, neturė
jo jokio maisto o pinigu nesira
do ne cento namie. Varginga 

i motere nutarė vogt idant jos 
vyras ir trys maži vaikai ne- 

Į mirtų isz bado. Sudžia parei
kalavo 500 doleriu kaucijos lyg 
teismui o kad kaucijos niekas 
neužstatė, turėjo eiti in kalėji
mą. Miestas nusiuntė vyra in li-

Naujas Automobilius “Beep”

Winston Churchill, praleido visa diena su Angliszkais 
kareiviais ju abazuose, kada jie turėjo manievras. Karei- 
reiviai taip purvini, kad juos vos galima pažinti, nes ka 
tik buvo dare manievras per upe ir klampynes.

KAIP REIKIA UŽSI- 

REGISTRUOT DEL
CUKRIAUS

Kur Reikia Užsiregis- 
truot ~ Kokiu Budu - 
Kokiomis Dienomis 
Ir Kiek Reikalausite

Szia sanvaite rei'kes užsire- 
gistravoti visiems per visas 
Suvienytas Valstijas, kurie 
reikalaus cukraus per ketures 
dienas szia sanvaite, tai yra 
Pariedėti, Utarninke, Seredoje 
ir Ketverge in Publikines Mo
kyklas kurios yra paskirtos del 
registracijos. Jeigu pasivė
linsite užsiregistruoti tai tu
rėsite laukti net dvi sanvaites.

Sztai vietos ir valandos Ma
hanoy City,Pa.—

Panedeli, Utarninke, Seredo
je ir Ketverge, nuo 2 vai. po 
piet lyg 9 vai. vakare.

Visi tieji kurie gyvena East 
nulo 6-tos ulyczios iki galui, 
turi registruotis in Dvyliktos 
ulyczios mokykla.

Tie kurie gyvena West, nuo 
Szesztos ulyczios ir East nuo 
Locust ulyczios, turi registruo
tis in East Pine mokykla.

Tie kurie'gyvena West nuo 
Locust ulyczios, turi registruo
tis in West Spruce mokykla.

Pancdelyje registruosis tik

JOHN KOVAL
K V I E T K I N I N K A S

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu

Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.
Telefonas 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

tai tieji kuriu pravardes prasi
deda su litaroms nuo A lyg E. 
■Utarninke pravardes praside
dant nuo F lyg- L. Seredoje 
tie kuriu pravardes prasideda 
nuo M lyg R. Ketverge visi ki
ti nuo R lyg Z. Morejoj ir New 
Bostone registruosis Lincoln 
mokykloje, New Bostone. Tieji 
kurie gy vena Boston Run, Co
les, Ellengowan, Jacksone, Ma
ple Hill, Patriotic Hill, St. Ni
cholas, Suffolk, Wiggans, Mo
lasses Hill ir Yatesville turi re
gistruotis in St. Nicholas mo
kykla. Tieji kurie gyvena 
Barrys, Bowmane, Buck Moun
tain, Craigs, Foundry Row, 
Gleridon, Hills, Park Place, 
Meyers, Shoemakers, Vulcane 
ir Robinsons turi registruotis 
in! Township High mokykla, 
Mahanoy City.

Turime Visokiu...

* Turime žmonių ant ku
riu sena tarme “vagie, kepure 
dega” iszsipildo lyg paskuti
niam. Nestoka tokiu tarp musu 
visuomenes ir “didžiųjų.”

* Turime tokiu kurie ant 
karszto nusldelginia, net ir ant 
szalto puczia ir yra tokiu kurie 
visai isz to nesistebi.

* Turime “nekaltas” lie- 
žuvnykes kurios tankei vaiksz- 
czioja vyriszkosia kelnesia, o 
ant baltplaukiu liežuvninkiu 
tankei rugoja.

t

gonbute o vaikus in prieglauda 
ir tokiu budu visa szeimyna 
pairo.

Laike Savo Dukteres 
Su Lenciūgu

Denver, Cerio. — Ant kaimy
nu pasiskundimo pribuvo pali- 
cija in narna Mae Adams, 68 
metu, kurie sake buk ji laiko 
savo dvi dukteres prirakintas 
su lenciūgu ju kambariuose. 
Viena isz dukteria Amy, 48 me
tu, radosi vienam kambaryje o 
kita, Perna, 38 metu radosi ki
tam. Kada viena isz j u iszszo- 
ko per Įauga ir užkibo ant len
ciūgo, kaimynai pamatia pra- 
nesze apie tai palicijai. Motina 
aiszkinosi buk jos dukterys bu
vo nesveiko proto todėl laike 
jas ant lenciūgo kad jos nepa
bėgtu. Motere laike jas taip per 
20 metu. Abi merginos likos 
daktaru peržiuretos ir nusiuns- 
tos in pamiszeliu prieglauda.

Kas Tau Nemiela,
Nedaryk Kitam

Warren, Del. — George Mil
ler sziadien persitikrino ka 
reiszkia žodžiai: ‘‘įkas tau ne 
miela, nedaryk kitam” ir at
jautė tuos paežius skausmus 
kokius jis uždavė savo paežiai 
su gana storu diržu, per pe- 
czius.

Motere innesze skunda buk 
jos vyras ja sumusze su diržu. 
Vyras to negalėjo užginti nes 
motere parode sude mėlynus 
ženklus ant pecziu. Sudžia taip 
inirszo ant vyro kad nubaudė 
ji ant plakimo su tuom paežiu 
diržu. Dabar vyras prisiege 
kad 'daugiau savo paeziuies ne
pirks nes diržo ypai yra labai 
skaudus.

12m. Mergaite Iszteke- 
jo Už 52m, Ūkininko

Tazewell, Tenn. — Patogi 12 
metu mergaite, Wilma Farmer, 
paliko savo knygas ir permaine 
savo gyvenimą ant moteres, 
isztekedama už 52 metu Walte- 
rio Buchanan, ūkininko, persi
skyrusio nuo savo paezios ir 
turėdamas tris vaikus kurie 
siautė drauge ir taipgi ėjo in ta 
palczia mokykla su savo dabar
tinių, moezeka. Kaida Wilmos 
tėvas dažinojo apie ta ja vin- 
cziavone, apskundė savo žentą 
bet kada reikėjo jam stoti ant 
teismo tai tėvas nestojo lindin
ti priesz savo dukrele todėl sū
dąs iszmete teismą ir porele 
sziadien gyvena ramiai.

Isz priežasties stokos automobiliu ir guminiu ratu, likos 
padirbti szitoki automobilukai kuriuos užvardino “beep” del 
greitesnio patarnavimo ant kariszku stoeziu ir abazuosia. 
Tasai bambiliukas padaro 25 mylės in valanda ir yra labai 
parankus ne tik del vyru, bet ir merginu.

:: PLUNKSNA ::

Susibarė vienas vargszas 
žmogus su turtuoliu, kuris jam 
buvo skolingas ir labai jis pra
dėjo nejapkenst. Nuėjo pas buiv 
trilinka ir prižadėjo' jam gau
siai užmokėti, kad tiktai padė
tu turtuoli nubausti.

— Jeigu nori, -— tarė burti
ninkas, — tai asz nusiunsiu 
piktas dvasias kad ji pasmaug
tu?

— Ne, nes jo turtai pasiliks 
jo sunaims ir giminėms o asz 
nieko negausiu, ar negali ko 
smarkesnio padaryti ?

—- Jeigu nori, asz nusiunsiu 
ugnini lietu isz dangaus kad 
sudegtu visi turtai ir kad tur
tuolis vienas galėtu gyvas isz- 
likti?

— Ne, — atsake anasai žmo
gus, — paliks vėl žeme kurios 
ugnis sudeginti negali.

— Jeigu nori, asz padarysiu 
kad isz kranto upes vanduo ant 
ano visos žemes užtvis ir pada
rys jam nevaisinga žeme ?

— Ne! pas ji gali palikti jo 
garbe, kurios jokia vandenio

Lai Tavo Atsakymas Ant Bombų Buna--Bonai!

Kovojame priesz savo nevidonus ir nepaliausime ant 
nieko. Tik su deszimtukais ir dolereis galime juos sulai
kyti nuo sunaikinimo musu namu ir gyvaseziu. Pirkine- 
kite bonu ir markiu kasdiena, kas sanvaite, nes ant to rė
mėsi jusu gyvastis ir apgynimas sklypo.

galybe negali jam atimti. Pa
sakyk, ka tu daugiau gali pa
daryti ?

— O žmogau, — piktai nusi- 
szypsosjo burtininkas, — kad 
neapykantą yra didesne už 
szetono galybe, tai paimk tu 
sztai szita ryszeli; czionai yra 
toks daigtas priesz kuri niekas 
negali atlaikyti.

— Tai duok man, — links
mai suszuko žmogus, — ir pa
davė jam maža ryszeli, kuri 
žmogus greitai iszvyniojo.

— O kas-gi ten buvo?
Buvo paprasta raszomoji 

plunksna.
— Kokia-fgi paslaptis yra to

je plunksnoj ? -— užklausė žmo
gus 'burtininko.

— O tu kvaily! — suszuko 
burtininkas, — tu gal nežinai 
kiek ’žmonių pražudė tasai nie
kam nevertas daigtelis !...

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

TEMYKITE 
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde-t 
ti markes del atsakymo, neš ki
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Ila isz ma" 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

KNYGŲ - ŽOLIŲ SANDELIS
Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žės spaudinio paprastu apdaru 60c, ta 
pati celluloidos su gražums kryžių ir 
kvietka ant szono, auksuti lapu krasz- 
tai $1.65. Maldų Vainikėlis maža jau- 
nuomes knygele, miszu maldos su pa
veikslais 50c; ta pati juodais minkš
tais virszais $1.25. Kanticzkos visokiu 
giesmių knyga 864 puslapiai $1.75: 
Gyvenimas Pan. Szvencziausios stam
bus drukas 35c. Iszganingi dūmojimai 
apie sopulius Marijos paraszyta per 
Szv. Alfonsą Liguriju 35c. Stebuklai 
Dievo SS. Sakramente apie duszias 
cyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c. 
Pontsko Piloto galas kuris nusudijo 
Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang- 
liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
Karves ir nauda isz karvių su 9-niais 
paveikslais parodanezius kas reikia 
daryti nelaimei atsitikus. Taip
gi kaip gardus surius padaryti 30c. A- 
pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakaieziu paraszytos Vys. Valan- 
czausko Tilžėje 15c. Kabalas Salamo- 
no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek
los kanezias dainos 15c. Tūkstantis 
naktų ir viena dalis I, 50c. Istorija Se
no ir Naujo Testamento su 48neis pa
veikslais 30c. Gydyklos nuo baimes 
mirties su 30 gražu paveikslu persta- 
taneziu visa žmogaus gyvenimą ir 
mirti, Szv. Pylipas Nerejus sako,Žmo
gau ka tu gautum kad visa pasauli už- 
valdytum o vienatine savo duszia pra
ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
Mikaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c. 
ŽOLIŲ ARBATOS,— Nuo dusulio 
60c pakelis. Del inkstu nesveikumo, 
bei akmenėliu augimo 60c. Palangos 
Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re
guliatorius 60c. Viduru liuosotojas 
gardi gert arbata del mažu ir suaugu
siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su
tukimo 85c. Nuo Cukrines ligos 85c. 
Vyriszkumo atgavimui 85c. Nuo užsi- 
senejusio galvos ar viduriu kataro, 
hay fever 85c. Nuo kosulio ir kokliu
šo 60c. Sveikata ligoniams knygute 
apraszo daugeli visokiu žolių ir szak- 
niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.
M. ZUKAITIS. Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam-
I do automobilius del laidotuvių, 

kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

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

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI1?




