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Po kamanda Amerikoniszko aficieriaus R. H. Offley, pirmutinis pulkas Ameriko- 
niszku Filipinų, kurie lavinasi Camp San Luis Opispo, Gal. Tieji Filipiniecziai po užbai
gimui kariszko mokslo keliaus in savo tėvynė stoti jos apgynime. Ant kaireses seržantas 
Simmons, mokina du kareivius kaip naudoti maszininius karabinus. O Filipiniszkas ser
žantas lavinasi metime granatos.

Isz Amerikos - --
85 BILIJONAI ANT 

VEDIMO KARES

Armija Susidės Isz 
8,000,000 Vyru

Washington, D. C. — Prezi
dentas Roose veltas pranaszau- 
ja buk kare gal pasibaigs 1944 
mete o gal ir greicziau. Visoki 
kariszki darbai ir pasirengimai 
eina jau beveik szimt-procenti- 
niai. Padidinimas kariuomenes 
bus ant 8 milijonu kareiviu ir 

‘milijonas laivoriu f loto j e. Dir
bimas laivu bus padidintas 
kuogreicziausia ir žodžiu, Ame
rika bus pasirengus kogeriau- 
sia ant supliekime nepriete- 
liaus.

3,037,039 Užregistra- 
voti Kareiviai Penn- 

sylvanijoj

Harrisburg, Pa. — Czionais 
pPennsylvanijoj yra užregistra- 
yotu 3,037,039 vyrai del kariuo- 
jneniszkos tarnystes. Tarp tuju 
Vyruku yra 1,077,594 kurie yra 
tarpe 45 ir 64 metu, kurie ne 
yra tinkami ant kariszkos tar
nystes tiktai ant prigialbejimo 
prie visokiu darbu.

Valdžia Paims Visus
Privatinius Eroplanus

Washington, D. C. — Valdžia 
dabar konfiskuos visus priva
tinius eroplanus ir pasažieri- 
Sius eroplanus kompanijų ir 
dabar tieji, kurie atlikinėjo ke
liones eroplanais, turės naudo
ti geležinkelius ant atlikimo 
kelionių. Badai apie 200 dide
liu eroplanu valdžia paims del 
savo naudos ir ant kariszku 
.tikslu.

(SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Filipinai Apsaugoja Savo Teviszkia

Nukeliavo Paskui Savo Burtininkai Neinspejo
Pabėgusia Motere

Kuria Nužudė

Buffalo, N. Y. — Daejo in 
czionais žinia isz Dunkirk buk 
Petras Nudzinski, 40 metu, nu
keliavo paskui savo motere in 
czionais su burdingierium, nu- 
szove ja ant smert po tam pats 
sau paleido szuvi in krutinę 
bet daktarai kulka is žeme ir 
Petras pasveiks bet randasi už
darytas kalėjime ligonbuteje.

Tas viskas atsitiko per bur- 
dingieriaus kalte kuris suardė 
minėtai porai szeimyniszka gy
venimą. Nužudyta motere pri
gulėjo prie pregresistu o bur- 
dingierius priklausė prie Ko
munistu draugoves.

SŪNŪS NUSZOVE
TĘVA

Gialbedamas Motina

Jonestown, Pa. — “Idant isz- 
gialbet gyvastį mano motinai 
nuo insiutusio tėvo, buvau pri
verstas atimti jam gyvastį.” 
Taip .prisipažino 22 metu am
žiaus Louis Stuts palicijai, ku
rie ji aresztavojo už nužudymą 
savo tėvo. . <

Louis, laike tyrinėjimo pasa
kė buk nakties laike pabudo 
per ikiilksma savo motinos. In- 
beiges iii motinos miegkamibari, 
užtiko tęva smaugiant?motina, 
iszmetinedamas jai neteisingy- 
sta ir vaikszcziojima su sveti
mais vyrais. Sūnūs užiginczino 
taji užmetinejima kaipo netei
singa nes motina buvo iszejus 
iii miestą su sunum bet tėvas 
buvo taip inirszes kad nepa
klausė tojo iszaiszkinimo ir bu
tu užsmaugęs motina ant smert 
kad sūnūs nebutu pagriebęs re
volveri ir szoves in tęva ketu
ris kartus, uižmuszdamas ji ant 
vietos.

Sudas paleido sunu nes jis 
įstojo apgynime savo motinos.

Savo Ateities

Atlantic City, N. J. — Tieji 
burtininkai, kurie uždirbinėjo
gorus pinigus ant Boardwalk 
prie pamario, negalėjo inspeti
savo ateities kada miestas ap- 
reiszke jiems kad dabar turės 
mokėti taksu po du tukstan- 
czius doleriu ant meto vietoje 
759 doleriu kaip mokėjo lyg 
sziol ir tai isz kalno. — Ar kvai
lei jiems prigialbes mokėt dau
giau?

Drebėjimas Žemes
Užmusze 60 Žmonių

Guayaquil, Ekvadoris. — 
Smarkus drebėjimas žemes ku
ris davėsi jaust czionais per 60 
sekundų, padare milžiniszkas 
bledes, sugriaudamas mums ir 
užmusze 60 žmonių ir daug su
žeista. Tarp užmusztuju ran
dasi J. Slaughter, Amerikonisz- 
kas Vice-Konsulis ir jo pati, 
kada juju namas sugriuvo. 
Szimtai gyventoju praleido 
nakti ant lauko b jodami su- 
gryžti in namus, kad vela ne
prasidėtu drebėjimas žemes.

Sudaužė Karabina Ant 
Moteres Galvos

Patik Falls, Wis. — Edgar 
Heinzen gal pasigailėjo szuvio 
del savo moteres o gal pabijojo 
szauti idant kaimynai neisz- 
girstu szuvio bet karabina vis 
panaudojo ant nužudymo savo 
moteres. Heinzen paskolino ka
rabiną nuo savo kaimyno saky
damas kad nori 11u.sz.aut i didele 
žiurke skiepe bet karabina pa
naudojo ant paezios galvos ku
ria taip sumusze kad net kara
binas sulužo pusiau,. Matyda
mas kad motere jau ney va, pats 
sau perpjovė gerkle, iszbego 
laukan ir pasidavė iii rankas 
pailicijos bet mite iii puse va
landos vėliaus.

ULYCZIOS
SHANGHAJUJ

PILNOS LAVONU

Japonai Kankina
Gyventojus

Chungking, Kinai. — Kitados 
miestas Shanghajus buvo pil
nas gyvybes bet sziadien jo uly- 
czios yra užgrūstos lavonais 
žmonių kurie mirė isz bado ir 
ligų. Kcžna diena vežimai isz- 
veža lavonus szimtais ir juos 
degina užmiestyje. Maiszacziai 
kyla ant kasdieninio paredko 
tarp žmonių, kovodami už 
szmoteli duonos, kurios negali
ma aplaikyti ne vaistu, nes Ja
ponai viską užgriebė. Svetim- 
žemiai turi mokėti net 2,000 
procentą už maista ir drapa
nas. Japonai konfiskavo visus 

Ireidio, dviraezius ir visokes 
maszinas kurias naikina del ge
ležies. Automobilius taipgi pa
ėmė nuo svetimžemiu isz kuriu 
iszima maszinas o geleži sunau
doja del kariszku innagiu.

19 Vokiecziu Nuszauti
Už Neužganadinima 

Isz Kares

Moskva — “Tass” valdisz- 
kas laikrasztis skelbia buk 19 
Vokiecziu likos suszaudyti ir 
didelis skaitlis likos aresztuota 
Hamburge už tai kad iszreisz- 
ke savo nuomone apie kare ir 
valdžia. Daugelis likos areszta- 
voti Hanoveri, Schwerin, 
Braunschweig ir kitur.

Rusija Szaukia 18 Metu
Vaikus In Kare

London — Rusijos Kariszkas 
sztabas szaukia visus vaikus 
turinezius 18 metu, ant karisz
kos tarnystes. Tieji, kurie jau 
pabaigė 19 ir 20 metu, turi būti 
užsiregistravia ant tarnystes 
kegreieziausia.

Baisus Atkerszinimas 
Vokiecziu

London — Vokiecziai bai
siai atkerszino Anglikams už 
užklupimus ant Vokietijos per 
Apriliaus menesi, bombardavo 
miestus Bath, Norwich ir York, 
kuriuose užmusze 938 gyvento
jus ir sužeidė 998, pagal apskai- 
tyrna kariszko ministerio.

Užmusztuju buvo 359 vyrai, 
446 moteres ir 122 vaikai. Ap
riliaus menesyje viso užmusz
ta 6,069 žmones.

— Ne vienas klausia: ar 
žmogus gali būtie be galvos? 
Atsakome, kad daugeli žmonių 
sziadien turime be gaivu ir 
smegenų.

Vokiecziai Bėga
i Isz Karkovo
Rusai Nusiyrė Ant 37 Myliu;
Paėmė 300 Miesteliu, Daug 
Tanku Ir Amunicijos; Du Ta- 

vorinei Laivai Paskandyti
London — Nelaisvei, sugryž- 

|tanti isz Vokietijos apsakinėja 
|buk Hitleris pradeda silpnėti, 
gyventojai neužganadinti isz 
jo, Vokietija jau turi mažai 
maisto ir kad apie 3 milijonai 
kareiviu dingo ant kares lauko.

Washington, D. C. — Du ta- 
vorinei laivai likos paskandyti 
per Italiszka submarina Atlan- 
tiko pakrasztyje. 22 laivoriai 
žuvo.

London — Vokiszkas laivas 
“Prince Eagan” likos torpe
duotas per Anglikus prie Nor- 
vegiszko pakraszczio. Daug lai- 
veriu žuvo.

Helsinki, Finlandija — Kelii 
Rusiszki eroplanai bombarda
vo szi miestą užmuszdami ke-
us gyventojus ir daug sužeidė. 
Keli namai likos suardyti per 
bombas.

London — Artimoje Frisian 
Salų Anglikai suszaude du Vo- 
kiszkus laivus ir uždegė tris ki
tus su didėlėms bledems.

Chungking, Kinai — Kinai 
pranesza buk iszvaike ir paėmė 
apie 10,000 Japonu su dauge
liu tanku, kurie likos iszguiti 
isz Burmcs. Tukstancziai likos 
užmuszta.

London — Vokiecziai jau ne
turi tinkamu kareiviu kokius 
turėjo isz pradžių kares nes jau 
traukia vyrukus nuo 17 lyg 20 
metu, in glitas. Ginklu dirbtu
vėse taipgi stekas tinkamu dar
bininku.

Naujas Ministeris Isz
Nederlandu

Prezidentas Rooseveltas 
priima paliudinimus naujei 
pribuvusio aukszto ambasa
doriaus Alex Loudon, kuris 
ana diena apėmė savo dinsta 
pribūdamas isz Nederlandu 
in Washington, D. C.

MOSKVA — Vokiecziu linijos suardytos 
per Maskolius artimoje Karkovo kuri Vokie
cziai norėjo paimti. Bėgdami paliko kelis tuks- 
tanezius užmusztu ir sužeistu kareiviu. Rusai 
nusiyrė paskui Vokieczius 37 mylės. Badai ten 
likos sumuszti pulkai Vokiecziu ant kuriu Hit
leris tikėjosi laimėti ir užimti’Karkova bet tasai 
užmanymas nepasiseke. Mat Vokiecziai norėjo 
apimti Karkova isz kur aplaikytu daug aliejaus 
ir gazolino kuris jiems yra labai reikalingas.

Girdėt kad Italams jau nubodo būti po pa
du Vokiecziu ir yra pasirengia stoti in pagialba 
allijentams jeigu tik Amerikonai ir Anglija pra
dėtu užklupinet ant Italijos. Italijoj didelis nera
mumas isz priežasties Hitlerio nepasisekimo ir
jo prispaudimo.

Trauks Moteres Ant
Kariszkos Tarnystos

Washington, D. C. — Sena
tas užtvirtino bila kuris szauks 
moteres ir merginas ant karisz
kos tarnystos skaitliuje 150 
tukstaneziu, nuo 21 lyg 44 me- 
tu.Tas moterų korpusas neszios 
mandieras ir bus po karisz- 
ka valdyba. Tosios moteres tar
naus tik signoliniam korpuse 
kaipo rasztininkes ir prie kitu 
lengvu darbu kur sziadien vy
rai yra užemia tokius darbus.

6,000 Kincziku Mirė 
Nuo Bado

Chunkging, Kinai.— Kinisz- 
ki telegramai pranesza, kad 
Supeh Provincijoj in kelis me
nesius laiko iszmire apie szeszi 
tukstancziai žmonių. Tarp tu
ju buvo didesne dalis vaiku ir 
moterių. Amerikas szelpia 
tuosius nelaimingus iszbade- 
jusius gyventojus, bet tai vis 
per mažai.

Vokiecziu Trūkis Isz-
nesztas In Padanges

London — Telegramai isz 
Moskvos pranesza in czionais 
buk Vokiszkas trūkis, kuris 
gabeno daug amunicijos ir 
sprogstanezio materijolo, likos 
isznesztas in padanges Lenki
joj tarp Breslovo ir Krokavo.

Daugelis kareiviu taipgi likos 
užmuszta ir sužeista.

\ • ------------------------------------------ •

Praliejimas Kraujo
Už Maista

Palermo, Italija.— Apie dvi- 
deszimts žmonių likos užmusz- 
ta ir daug sužeista laike duo
niniu maiszacziu, kokius gy
ventojai šukele keliosia vieto
sią. Kaimuocziai sukilo už tai, 
kad valdžia neteisingai iszdali- 
nejo maista, nes tie, kurie tu
rėjo gera pažinti su virszinin- 
kais, aplaikydavo daugiau ne 
kaip kaimuocziai.

TRUMPOS ŽINUTES

Cincinnati, Ohio — Pabėgės 
strytkaris nusirito nuo begiu 
nuo kalno Liberty, sužeisdamas 
13 pasažieriu.

Washington, D. C. — Patri
kas J. Bolen, žymus Demioikra- 
tiszkias kongresmonas mirė aria 
diena.

Washington, D. C. — Val
džia uždraudė kupcziams-retail 
pakclineti preke ant tavoro ir 
turi paženiklint visa savo t a vo
ra sztoruose, kiek įkas kaszJuo- 
ja, po bausmia.

Washington, D. C. — Nedė
lioję buvo apvaikszcziota po' vi
sa Amerika “Asz esmių Ame
rikonu” diena, su tinkamloims 
apeigomis. Buvo tai ant at
minties gyventoju laisves.
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Kas Girdėt
Vėliname “Garsui” sulauk- AMERIKOS KARŽY-'

....... -—’’-'i ■■■ /^TĄT QVF'T'T'IVIį mojusios Tarnystes kryžium1 
kJiAl u V IL 1 liVIUo <lcl iszgelbejimo ingulos sun-

mi auksinio jubiliejaus ir gero 
pasisekimo.

lietis, jis apdovanotas Atsižy

j Jckis kitas užsiėmimas ne(
KILMES kaus bombaneszio Japonu ata- 

ke Filipinuose.

NESEKIOK PIKTAI 
DARANCZIUJU

Teisingas Nusprendi
mas Kiniszko Sudžiaus

KNYGŲ - ŽOLIŲ BANDELIS
Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žės spaudimo paprastu- apdaru 60c, ta 
pati celluloidos su gražums kryžių ir 
kvietka ant szono, auksuti lapu krasz-

Jus-gi tėvai, kurie mylite sa- yra įaįp sunkus kaip redakto-, 
vo vaikelius ir rūpinatės ju ge- riaus ]aikraszczio; — raszo Eu- 
rove ateityje, tai neatitrauki- g,ona Hartsjier, isz laikraszczio »vmejus;os Tarnystes Krvžiu 
nakite ja nu» mMotegul EvMling Oourier, st. LMis,'sekamus sseszis ,kovotojus del KAI STOJA KARAN 
mi užbaigia augsztesne mo-,Mo. visi lklti lu.om:ai yra me. lli;skandiuim() ir sužeidim0' , Jv. . .------- n
kykla o tada jie nors paminės kuom prilyginant redakto-1 -^zo supmat.jn0 netoli At-1 laM^a iszims skarda ir mke- 
apie savo tėvelius nes turės | riaius. Paimkime daiktam: Tas }antiko pia,kraszczio. Peržiurę- 11 isz smu;ikiu Pi^gu gamini- 
lenigvesne būti o ir greieziaus'pasiincikina keturis ar penkis dami ju vardns matome kaip'raui ’kul'ku)’ 
tevėhus senatvėje priglaus. metus .kolegijoj, aplaiko diplo-!Am -(kos iaunimas invaįriU| . .
MAjdas 'žmogus turi !palkabina allt d„riu tobly- ,Butiniu h. rasi„iu kilmi„ /uldžm jau .sz.ma
sziidi negu tamsunas. Kada tu- cziujkia ant duriu su paraszu: j -> Amprikn« Armiinq iskai^a (cina) isz Ameiikonisz 
rasime mokytu Lietuviu, tada <<nOPf0ir>» ;r fn,nj «tm’asi žmo- , ■ • • , - m- ko cento ir rengiasi iszimti ni-. . / , . ' -L'0CTO1 11 ruoj stojasi zm.j dalyvaudami szioje kovoje. Tie
ir LietUviszkas vardas pasikels. * triezku mekanikiu Panasziai ir • . , . . ,I „1M4U luoitaiiiitu. -r anasAiai n szeszi kovotojai yra leitenantas 

Mokslo vaikams nepavydeki- su kitais luomais kaip: kunigu,. AUprnnfhv Taksio
te nes mokslas yra tai sėkla nu- advokatu ir t.t. Redaktorius tu- kapra.las D’uffy ir eililliai karep 
mesta ant geros dirvos kuri ve- , ri mokintis per visa savo gy- viai Kush, Day ir Ralier. Aber-

Vasario 13 d., prezidentas
Rooseveltas apdovanojo Atsi- CENTAI IR PENKTU-

iNetoli nuo Pekino, mažam 
Kiniszkam kaimelyje, keturi

tai $1.65. Maldų Vainikėlis maža jau- 
nuomes knygele, miszu maldos su pa
veikslais 50c; ta pati juodais minks-

liajus iszduoda szim.taroipa ge
ra vaisiu.

Isz miesto Stuart, Iowa, da- 
nesza apie nepaprasta pasiro
dymą. Viename name moteres 
Mrs. Elisa Christian, ant lan
go stiklo pasirodė labai aisz- 
kus paveikslas pirmutinio jos 
vyro, kurio negalima nutrint 
nuo stiklo, norints panaudota 
visokį budai.

Vienas isz moteres kaimynu 
pirmiausias paregėjo veidą ne- 
baszninko ant stiklo. Szimtai 
žmonių kasdien atsilankydavo 
pažiūrėti tojo reginio. Ant ga
lo motere tojo namo užgynė 
žiopliams atsilankineti ir stik
lą iszeme isz lango.

vasti — lyg smert. Žmogus ne' 
per moiksla stojasi redakto
rium. Redaktorius dirba kad 
nenumirti isz bado, daktaras,! 
advokatas ir kiti dirba kad pa- 
da'uginus savo turtą.

Redaktorius prigialbsti žmo- 
niems kad jie turėtu geresni gy
venimą; daktaras ir dvasisz- 
kasis prigialbsti lengvesne mir
tį. Kas turi didžiausia pekla 
ant žemes? Kas mažiausia ap- 
laiko už savo smegenini darba 
ir džiūsta kasdieną ir ant galo 
apjaka nuo darbo? Redakto
rius! Sunkus yra tai szmotelis 
duonos redaktoriaus laikrasz- 
czio (o ypatingai Lietuviszko) 
ir tai sziuomi laiku kada visi

nathy yra Skotas, Kušli ir Ra- 
her Vokiecziai, Tokar Slavas 
ir Duffy Airis. Nesenei spau
doje skaitėme apie didvyriszka 
narsumą pirmo leitenanto C. 
Willibald Bianchi, Amerikie
tis prie Filipinų skautu. Jo tė
vai atvyko isz Italijos. Citacija 
szitaip skambėjo —

“Kada sžautuvu pulkui bu
vo insakyta sunaikinti dvejus 
stiprus prieszo 'kamuoliu lizdus 
Bataane, leitenantas Bianchi 
savo noru, prisidėjo prie szio 
pulko, vesdamas dali vyru. 

| Dviems kulkoms sužeistas jis 
' nenustojo bet mete savo szautu- 
va in szali, pradėjo szaudyti isz 

■ pistoliaus. Suradęs kanuoles 
darbininkai aplaiko dvigubai ijzcja vj,enu vienas nutildė 
už savo mokesti o redaktoriaus I

Prie vieszkelio buvo ūkinin
ko dirva už kurios ėjo kitas ke
lelis in sėdžiu (kaimo). Žmo
nes, nenored'ami eiti isz so-
džiaus apl.ink lauka kad pa
siekti vies'zkeli, iszminde iszil- 
gai dirvos takeli. Ir taip isz- 
mir.džiodavo ūkininko javus.' 
Ūkininkas iszkasinejo ant taiko 
Ii 1 1 J • 1 1- •

kuplcziai bcvalnos susitarė ir 
supirko daug bovaljaos. Idant 
apsaugoti bovalna. nuo žiurkių, 
nusipirko kate ir sutiko kad 
■'kežijas isz ju buvo locnininku

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

vierios kates kojos.
Kate sužeidė viena isz kojų, 

'roenininkas tosios kojos apri- 
■|Szo koja ir pamirkino skuduri! 
J- _!• i.. ....J.-’ _ __ I

cyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c. 
Pontsko Piloto galas kuris nusudijo 
Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang- 

j liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
, Karves ir nauda isz karvių su 9-niais

K Geriausia gyduole del laimes 
žmogui yra: biskuti dorybes, 
biskuti tikybes, biskuti meiles 
ir biskuti pinigu o tai yra ge
riausia (gyduole del aplai'kymo 
laimes gyvenime.

uiž savo mokesti o r 
alga pasilieka ta pati.

Daugelis Lietuviu nemoka

keli isz pnktuku, sunaudoti ka
ro medžiagoms.
Ir jeigu vario, cinikes, skardos 

ir nikelio negalima bus papil
dyti isz kitu szaltiniu, Nation
al Geographcic Society prane- 
szie kad centai ir penktukai gali 
prapulti isz apyvartos ligi ka
ro pabaigos. Įszimdami skarda 
isz centu, kuriuose normaliai 
randasi 95% vario, 4% cinkos 
ir vienas nuoszimtis skardos, 
daugiau negu 100,000 svaru 
skardos per metus laiko galima 
bus pridėti prie gamybos karo 
reikmenų. Naujas centas bus 
padarytas isz vario, jame bus 
daugiau cinkos negu sename 
cente ir visiszkai mažai skar
dos. Jokio instatymo nereika
linga pakeisti kompozicija cein- 
j tu. Bet su nikeliais kitas daly
kas. Metalo Kaliai nustatytas 

lyra 3/4 vario ir 1/4 nikelio. Bu
vo pasiūlyta szi pakeisti in 1/2 
vario ir 1/2 sidabro, su leidimu

duobes bet nieko negelbėjo: 
žmones vis vaiksz'cziodavo ir 
mindžiodavo jam javus.

Viena diena ūkininkas iszejo 
padaboti, kas per jo dirva eis. 
Pasėdėjas valandėle pamate jis 
ateinanti jaunikaiti.

— Kodėl per ežia eini, juk 
ežia ne kelias ? — tarė ūkinin
kas.

— Kaip tai, ar tamista nema
tai tako? — atszove jaunikaitis 
rodydamas pirsztu.

5 Į in aliejų. Kate prisiartino per I paveikslais parodanezius kas reikia 
: arti ugnies nuo ko užsidegė ^yV n e 1a i m e i atsitikus.. Taip- 
.. . . . kalP gardus sūnūs padaryti 30c. A-

Slkudluris. Persigandlls kate in-jpie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
bego tarp pundu bovalnos kurie astronomijos knygele 10c. 10 gražu10 gražu 

pasakaieziu paraszytos Vys. Valan- 
czausko Tilžėje 15c. Kabalas Šąlamo
ji o iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek
los kanezias dainos 15c. Tūkstantis 

kai trijų sveiku katino kojų, naktų ir viena dalis I, 50c. Istorija Se- 

apskunde savo ketvirta dranga 
ir provinosi kad jiems užmokė
tu už sudegusia bovalna. Su- 

nu-

užsidegė ir kupeziai panesze di
deles -bledes.

Trys kiti kupeziai, locninin-

dži'a, iszklauses skundo, 
sprendė sekaincziai:

— Asz matau, bet ežia ne ta- “Jeigu 'kate negalėjo naudo- 
kas; ežia ji nederi žmones isz- ti sužeistos kojos, todėl boval- 
mindžiojo o tikras kelelis yra na u'žsidege nuo trijų sveiku

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

n Tokia dabar užėjo gadyne 
kad žmones turi laikyti liežuvi 
už dantų. — Ir slaptingi'ausi 
daigtai tikybes reikale turi bū
tie slaptybėje užlaikyti.

Netikėkite niekam o .niekas 
tave neiszduos, jeigu pats save 
iszduosi tai niekas tave neguo- 
dos ir ant tavęs sznairuos.

Kokia tai misiuke, Mrs. Cum
mings, isz Chicagos, užvede tei
smą ant persiskyrimo nuo savo 
vyro už tai kad tasai nesutiko 
ant jos praszymo kad paliautu 
rūkyti pypke. — Ar-gi tai ne
svarbi priežastis. O gal toji 
pypke buvo labai kvepenti kad 
motere negalėjo jos nukensti.— 
Vėl, sziadien moterėles gali ap
laižyti persiskyrimą už ma<- 
žiausįai priežasti.

Jeigu mergina tiktai del to 
eina už vyro kad nepąsenstu 
mergina būdama, kad turėtu 
pastogių ant galvos, nebutu 
sunkenybe tėvams, nuo svieto 
nebutu iszjuokta o jeigu vyras 
paeziuojasi vien tik del to, kad 
mergina turi pasoga arba del 
jos graižau® veidelio, kad isz- 
virtu jam valgi ir ji, nenorėda
ma ilgiams būti nevalninike del 
keliolikos burdingieriu, apsi
vedę tai tokioje poroje nebūna 
sutatkos. Vietoje laimingo gy
venimo buna painus gyveni
mas ir taip gyvendami kitus at
grasina nito apsivedimo.

Lietuviu Rymo-Kataliku Su
sivienijimo Organas “Garsas”, 
17-ta diena Gegužio susilaukė 
savo 25 metu sidabrini jubileju 
kuris sziadien iszeina Wilkes- 
Barre, Pa. Jo dabartinis redak
torius yra ponas Matas Zujus 
kuris užėmė ta vieta 1926 mete. 
Pirmutinis jo redaktorius bu- 
yo Julius Kaupas,

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.

kojų ant kuriu kate inbego tarp 
bovalnos. Todėl mano nuomone 
yrą, kad tos trys sveikos kojos 
yra kaltos ir locnininkai tuja 
sveiku kojų privalo užmokėti 
už bledes. Iszmintingas nu
sprendimas.

deszineje szalyje — pradėjo 
ūkininkas.

— Asz nekaltas! — teisinosi 
jaunikaitis. — Juk asz ne pir
mas tuo taku einu.

— Tai dar pikeziau, — tarė 
ulkininkas —dar didesne darai 
man iszkada.

— Nieko nesuprantu! — ta
rė nustebės jaunikaitis.

— Jeigu tu nesupranti tai 
asz iszaiszkinsiu, — tarė uki-[ 
pinkas. Jeigu tu prasiplesztu- 
mei savo drabuži o paskui ate-' 
jas tavo draugas praplesztu 
d'ar didesne skyle, kuris isz ju- 
su labiau drabuži sugadintu?

— Žinoma, kad mano drau
gas, — atsake jaunikaitis.

— Tai matai, — tese ūkinin
kas, — taįp-pat yra ir su mano

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti

SU 
granatais. Antru kartu sužeis
tas dviejoms szautuvo kulkoms , ... ..v pridetikitumetaluligilOnuo-per krutinės muskulius, jis uz- . . , , ,, ,.'szimlczio, kad sudaryti reika

linga svori.
Jeigu sumanytas instatymas 

I bus pravestas, tai rytojaus ni- 
I kelis turės daugiau vertes ne- 
'gu deszimtukas nes nikelyje 

s butu daugiau negu 38 gramu 
1 sidabro; deszimtuke dabar ran- 
’dasi mažiau negu 35 gramai. 
Bet tai nieko nereiksztu nes 
plikimo verte (purchasing pri- 

Įce) monetų (coins), kaip ir po

apcieniavoti redaktoriaus, da pp0 vjrszijį tankos, stojo prie 
to negana, bet kožnas davinėja pi-įesz-lektuvu szautuva ir ata- 
pamokinimus del redaktoriaus kavo prieszo stiprias pozicijas 
ir norėtu kald raszytu pagaly kcd trecziii kartu buvo trenktas I 
kožno norą ir užmanymą. Vieni '
geidžia ikodaugiausia naujienų, 
antri pasakų, treti apie Dieva., 
kiti kad visai neraszyti apie ti
kėjimą ir, kas galva tai razu-

in žeme.
Seržantas Leroy Anderson, 

Amerikietis Skandinaviszkos 
kilmes, buvo pirmas draftuotas 
Amerikietis apdovanotas Kon-

Kada busite Mahanojuje 
r tai užeikite pas savo tau

tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
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

mas, norėtu kad isz laikrasz-1g1.esįnįn {jal«bes medaliu. Jis
czib turėtu Karnegio knygyną, j 
kad už kelis dolerius turėtu' 
laikraszti rėdoma per redakto
rių kuris žino daktarysta, kuni
gysta, bijolbgija, fizologija ir 
žodžiu, kad butu tikru Solomo- 
nu. Brolycziai, sunkus yra szia- 
dieninis padėjimas Lietuviszko 
redaktoriaus isz kuriu ne vie
nas trenktu visiką ir apsimainy
tu darbu praseziausio darbi
ninko.

Detroite, Mieli., asztuonios 
jaunos ir patogiuos merginos 
užpuolė ant Edward o Crom- 
baok, profesoriaus muzikes ir 
vieszai ji iszbueziavo. Ponas 
profesorius labai užpyko ant 
merginu už užpuolimą ant jo ir 
merginas apskundė bet sudžia 
buvo iszmintinlgu žmogum ir 
iszmete teismą isz sūdo. Profe
sorius prisipažino laike teismo 
kad da niekad savo gyvenime 
nebuvo1 palbucziaves merginos. 
— Teki žmogų reikėtų isziga- 
benti ant kokios salos kur nesi
randa jokios merginos.

Sztai keli naujausi priežo
džiai kurie sutinka su tebyriu 
laiku:
“Darykie tai del visu, kas tau 

yra nesmagu. ’ ’
“Jeigu kas teisybių kalbos, 

tam niekas neintikes.”
“Jeigu gerai meluosi, pas 

žmones loska turėsi.”
“Jeigu kam gerai padarysi, 

tai daugiau jo nematysi.”

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

SKAITYKĮT “SAULĘ” PLATINKI!

narsiai vede tanku ataka priesz
Japonus.

Kitas Amerikietis, Skandina- W“'“ pagrista
... _ _ _ _ . 'aavn vi no •nacifiVniimii nsavo Valdžios pasitikėjimu o 

ne sdabru.
Nikelis adarytas pagal su

planuoto metalo kompozicija 
nedaug skiriasi nuo senojo, isz- 
skyrus spsallva, .kuri bus trupu
ti geltonesne. Galima bus var
toti telefonuose, požeminiu su
kamųjų vartelių maszinose ir

vas, leitenantas Marshal An
derson 'buvo pirmas netekti gy
vybes Pacifike. Kada Japonu 
kulkos ji kirto jam iszsilei- 
džiant isz lėktuvo paraszutu, 
jis jau turėjo armijos Atsižy
mėjusios Tarnystes kryžių už 
sunaikinimą keliolikos Japo
nu lėktuvu.

Szio karo pirmas Amerikietis kitose maszinose. 
apdovanotas Kongresiniu Gar
bes medaliu buvo leitenantas
Arthur Ninninger. Jo tėvai bu-[kurie s'vere 1,740 tonu. Jeigu 
vo Vckieicziai. Ninninger did- manomas
vyrisakąi kovojo už Japonu Ii- tai 870 tonu sidabro bus suvar- 
niju.

Kapitoną Arthur G. Wer- 435 tonu nikelio pirmuose 300,- 
mutli, kitas Amerikos kovoto- 000,000 padarytu nikeliu. Szis 
jas Vokiszkos kilmes sziadien j kiekis nikeliu — 435 tonai arba 
vadina “The Sergeant York of 870,000 sva.ru — lygus su nor
th e Phillipines. ” Jis užmusze maliu vieneriu metu suvartoji- 
116 Japonu.

Leitenantas Boyd Wagner,1 lams. Vartotas karo reikme- 
kitas Amerikietis Vokiszkos'nuošė, nikelis sustiprina ir su- 
kilmes skraido su Atsižymeju- kietina plieno priemaiszi, kuri 
sies Tarnystes kryžium. Jis nu- naudoja visokiems ginklams, 
zove 30 Japonu 'lėktuvu.

Vienas isz pirmu karžygiu kiti pakeitimu sidabro mone- 
szio karo buvo Czekhs, taniau-! tuose nuo deszimtuku ir auksz- 
damas su Amerikos armija Fi-jcziau. Pagal instatyma juose 
lipinuose. Suv. Valstybių Karo randasi 90% sidabro ir 10% 
Departamento citavimas isz- vario. Aukso monetai ne yra 
leistas Gruodžio 22 d., 1941m.,1 problema nes jie buvo sutarpy- 
apie jo narsumą sake—

“Jo asmeniniu didvyriszku- 
mu ir papildijimu pareigu, 
technikalis seržantas Holrub, 
netik gynė savo lėktuvą nuo 
pražūties bet buvo inspiracija kontrakta, 
ir pavyzdys visai vienetai.

Kad nors seržantas Holrub,'veje iszejo ant straiko. 
senos ir garbingos Czeku szei-)

1941 m. Suv. Valstybes buvo 
padaryta. 300,000,000 nikeliu,

instatymas invyks

totą vieton 435 tonu, vario ir

mu nikeliu civiliniams reika-

Ligi sziol, nėra numatyta jo-

ti ir tapo sziokraszto aukso re
zervu.

Pittsburgh, Pa. — Isz prie
žasties nesutikimo apie nauja 

300 darbininku 
Lalwtcncdvilile Plieno Dirbtu- 

Toji 
senos ir garbingos'Czeku szei- J dirbtuve turi didelius karisz- 
mynos narys nėra Amerikos pi- - kus kontraktus.

dirva. Kurie pirmutiniai nuėjo, 
mažiau nusikalto nes jie ma
žiau bledes padare o toliau ji 
vis didinasi.

— Teisybe sakai: asz jau 
daugiau tuo taku nevai'kszczio- 
siu — atsake jaunikaitis ir nu
ėjo. Jo galvoje ilgai buvo ūki
ninko žodžiai. Jis suprato kad 
daug pikeziau daro tie kurie 
nedorėliu pėdomis eina; supra
to, kad' nereikia daryti piktai, 
kita negerai daranti matant.

Žmogeli, saugokis visokio 
pikto, szalinkis nuo negeru 
draugu, kurie tave nedoru dar
bu gali iszmbkyti, neklausyk 
piktu patarimu — bet visuo
met daryk gerai.

IDEFENSE 
S BUY 
SV-Kį UNITED 
WE? STATES 

if JT J SAVINGS 
Gjkjįk/BDNDS 
įl AND STAMPS

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

Bondus ir Markes.

JOHN KOVAL
KVIETKININKAS

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.

Lietuviai Isz Schuylkill Pavieto Balsuokite Už,—

JOHN J. DOWNEY
Kandidatas Ant Legislatoriaus

—(Pirmo Distrikto)—
Demokratiszki Balsuotjai 

prižada visa savo suszelpima 
iszrinkime ant Pennsylvanijos 
Pavieto Legislatoriaus, JOHN 
J. DOWNEY, isz Shenandoah, 
Pa., Downey jau isztarnavo du 
kartus Legislaturoje ir yra tin
kamas ant tojo garbingo urėdo.

Downey yra svetingu ir prie- 
telingu žmogum, žinomu per 
(langeli žmeniu musu Schuyl
kill paviete kaipo “Darbininku 
Prietelis.” Jis stengėsi aplai- 
kyti daržo del visokiu Sportu 
del miesto ir Augsztesnes Mo
kyklos, kad studentai turėtu

gera vieta žaisti visokius spor
tus. Demokratai, balsuokite 
už JOHN J. DOWNEY, o Jis 
jums patarnaus visame, laike 
jusu pareikalavimo, nes Jis nie
kad neužmirszta savo prieteliu!

Nominacijos Utarninke, 
Gegužis-May 19-ta Diena.

sva.ru
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. Įėjo Lapukas.-:.'—'■ gana po ta
riant, eisime iii karcziama.

Į Kada senis pabaigė pote- 
riaut, dirstelėjo su piktumu ant 
Lapuko- ir atsake:

— In karcziama neeisiu.
dien atsivilko tai kaip pradėjo Į ■— Grigaliau, kas tau pasida- 
su liežuviu taukszt, tai yra, ta- re-
ve peikt, jog tdks ir toks, tai' — Nes man net galva prade- 
mano tėtulis klausė ir paskui jo suktis nuo tavo su liežuviu 
in mane kalbėjo jog esu niekam 
netikus duktė, kad nenoriu eiti 
už Lapuko, jog bueziau laimin
ga nes jis isz szlektu paeina ;

Antanas Beržukas
"VT ĘTOLI Vars'zavos, vie- 
-*■ ’ nąm bažnytkiemyj, va

saros laike, apie piet, Ne
dėlios diena, žmones visaip sau 
isz liueso laiko naudojosi. Vie
ni apie triobeles slankiojo, kiti 
in kuopeles susieja žiopsojosi 
nuo tilto in vandeni kaip žuvy-

. • O mano tėtuli! tegul tau Į Ugnis’k'^fc^kdĮt ^ii^^|d^į
Dievas užmoka — ir bueziavo delis mūrinis namas buvo ap- 
tevui rankas. 'siausta liepsna. Kada ugnage-

— Kur Antanėlis ? Mariuk, šiai užsiėmė gesinimu, per ma
jai! neverk, judviem užraszysiu' žai jubuvo; už taiJgi paszanke 
namus ir viską... Nusikaltau, kelis žiopsanezius vaikinus prie 
tai teisybe bet rytoj eisiu prie' pagialbos pumpu. Tarp tu pa- 
iszpažinties. Kur Antanas? plauktu vaikinu, buvo vienas

— Antanas iszejo, kaip jam jaunas vaikinas su pundeliu 
pasakėte. Asz bėgsiu pajeszkot, ant pecziu. Tasai .vaikinas ne-

tarszkejimo. Nori paeziuotis su tetuk! Į gailėjo ranku; kur jam liepe,
Mariuką tai ne dyvai; bet kam' Tame sztai ineina Grigaliaus den jis ėjo. Drąsiai ir narsiai 
tu plūsti ant Antano? Asz lyg'kaimynas, susirūpinės. Liežu- lindo ten, kur jokis kitas ne-' 
szio laiko už locna kūdiki ji vis jo dyvinai painiojosi, net už dryso, ka žmones matydami 

tęs vandenyje plūduriavo; dau-j ŪŠ' tave isz Iiamo iszvys, arba laikiau; mažiulei i priėmiau valandos papasakojo jog eida-j dyvijosi kalbėdami: 
kaipo sieratuka, su kurio tėvu mas isz girrios, pasitiko Auta-Į 
i . _ T , • • L _ • . . . • . .  Igiausia ėjo in karcziama isz 

kur buvo girdėti visokį girtu 
balsai.

Tarp tu visu, kurie skubino 
in karcziama, slinko du vyrisz- 
kiai, matomai ant stiklelio 
arielkos, net isz paties galo kai- 
pio. Iszejo jiedu isz dideles pui
kios ^bakūžes o kaip rodos isz 
bakūžes turtingos nes aplinkui 
stovėjo daug visokiu triobu o 
ir kūgiai szieno. Vienas isz tu 
dvieju buvo turtingas ūkinin
kas, ne jaunas žmogus, su 
raukszlems ant veido o ant jo 
eisenos galima pažinti kad jis 
kitados turėjo būti kareiviu.

Kitas-gi žmogus 'buvo sauso 
budo bet mitrus, tupinėjantis 
Uplink seni bet iszrode ant per
ky trusio žmogaus. Ant jo rubli 
negalima buvo iszprast kuom 
jis galėjo but; pasirepes nevos 
miesczįoniszkai: su surdotu, 
kelnes marszikones ir murzinos, 
skrybėlė lyg Žydiszka, czeba- 
tai sulopinti ir vienas be kar
kos ir su skepetaite marga ant 
kaklo. Visu keliu mosavo su 
rankomis ir kasžin ka prisiki- 
szes in ausi seniui sznabždejo; 
einant pro kryžių, skrybėlės ne
nusiėmė nes tik be pertrūkio 
tauszike seniui o tauszke ta:

— Jus, Grigaliau, mylite sa
vo dukterį per ka turite apie ja 
pasirūpint. Paika mergina duo
dasi boboms paikint o ka tos 
ant manės nesutvertus daigtus 
pripasakojo... O pasakykite 
patys, ar asz neesmiu geru žmo
gum!.. Pinigu turiu, visiem 
reikale prigelbscziu; o ar ma
ne^ nevadina rodininku, žinote 
jog turiu gera galva tai ar ne
būtu gerai del jus? Mergino ne
nori manės nes turi galvoje ta 
neužauga, kad priėmei, kaipo 
sieratuka., in savo narna, o už 
tai turi padekavone nes visaip 
priesz žmones szimpuoja...

Ir taip 'kalbėjo nepažinsta- 
mas, net ant galo nuviliojo Gri
galių in karcziama, pastate del 
visu, kiek tik buvo karcziamo- 
je, pusgorti arielkos, kožna pa- 
bulcziavo spausdamas prie sa
ves; paskui skambino su pini
gais kiszeniui ir apgirdės Gri
galių, sznalbždejo jam in ausi 
apie atida vi ma in kariuomene 
kokio tai vaikino.

Už valandos sugryžo abudu 
in ta pati 'narna, isz kur buvo 
iszeja, kad — kaip murmėjo 
užsitraukęs Grigalius — ta ne
ūžauga isz namu iszvaryt o 
dukteri atiduot Lapukui...

Tame laike, kada senas Gri
galius ėjo su Lapuku in kar
cziama, isz už vieno kūgio szie- 
np isziindo jaungs vyrukas o 
pribėgės greitai prie grinczios 
duriu, peržengę slenksti ir sto
jo priesz jauna patogia mer
gaite, kuri stovėdama priesz 
Motinos Dievo abroza gailiai 
verke o taip verke jog net An
tanui aszaros isz akiu pradėjo 
veržtis.

— Mariuk, mieliausia! ir ka 
tėtulis tau pasakė ?

— Kur tau, mano Antanėli, 
kur tau!., su tėvu butu puse 
bejos bet Lapukas vela szia-

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo- 

I kio iszaiszkinimo už ka pri- 
i siunczia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

— Tai tik da drąsus vaiki- 
'tarnavom drauge kariuomenėj na, einanti su punguleliu antinas... žiūrėkite kaip da gala 

_ lir ant keliu musztyniu drauge pecziu. Antanas pasakė jog per gaus; dievaži drasiaus imasi 
ne kaip kokis ugnagesis. Ugnis 
likos apgesinta, žiopsojaneziai 
iszsiskirste, ugniagesiai taip-gi 
nutraukė in savo vietas; žmo
nes eidami kalbėjo apie 'drąsą 
ir narsa ugnagesiu o labiausia 
kalbėjo apie nepažinstama vai- , . .. .’lUOVkiną.

* * *
Ant rytojaus pas ugnagesiu 

kapitoną persistatė tas pats 
vaikinas ir pasakė jog atkelia
vo isz kaimo mieryje gauti ko
ki užsiėmimą, jog vakar buvo 
prie ugnies ir kada prisižiūrėjo 
jiems kaip jie gesino, paėmė ji 
akvata kad pasilikti ugnage
siu. Taip-gi pasisakė jog yra 
sierata, ibe tėvo ir motinos, per 
ka nuo kariuomenes ne liuosas. 
Per tai isz gero noro nori pasi
duot ir prasze kapitono kad ji 
priimtu su prižadėjimu jog bus 
visados blaivus ir su mielu noru 
pildys kas tik jam bus prisa
kyta o taip-gi jog jis vadinasi 
Antanas Beržukas.

Kapitonui patiko vaikinas, 
suplojo jam per peti o už san- 
vaites laiko Antanas buvo pa
rėdytas mandieroje kaip ir kož- 
nas ugnagesys.

Varszavinei Ugnagesiai yra 
tai jauni vyrai, mitrus ir svei
ki. Turi tikrai du 'blogus pa
pratimus: prie' gerymo ir isz- 
dykavimo. Tegul-gi tiktai isz- 
girsta garsa, jog katram krasz- 
te ugnis tai kožnas isz kailio 
iszsinarytu; toje valandoje visi 
pasirengia su padarais, koki 
prie gesinimo reikalingi, ir le
kia kaip žaibas, in ugni metasi 
nežiūrėdami kas juos ten lau
kia. O kada ugni apgesina ir 
kapitonas pagiria, tada musu 
vaikinai vela ūžia.

(Bus daugiau)

in kariuomene atiduos.
— In 'kariuomene arba isz-, 

vys! — paantrino Antanas. - - -
Mariuk, ar tai gali būti teisybe, dalyvavom; o ant galo apsise-; Grigalių iszguitas, kąipo siera-
vys! — paantrino Antanas.

dom vienam kaime ir kaiminys- j ta, eina iii svietą o vela pasakė 
toj sutikime gyvenom. Numirė jog Mariukus nepaliaus myle- 
ant galo nebagelis isz atsinau-'jas, jog duota žodi dalaikys ku- 
jinimo žaizdų o asz jo sunu pri- ri prižadėjo priesz abroza, ir jog 
ėmiau už locna. Augo isz pra
džių vienas o paskui, kada gimė 
Mariuką, augo abudu, kaip bro
lis su seseria. Antanas užaugo
ant patogaus vyruko o Mariuką' in visas szalis raitus vejikus; 
ant patogios mergaites ir ne bet Antano niekas nemate tik- 
d'yvai jog vienas kita myli! Asz tai Lapuka, kuris supratęs apie 
tai senei žinojau, bet nieką ne- ka ežia einar dūme per laukus 
sakiau, nes kam tai kalbėt — in miesteli, juokdamasis isz 
jeigu kas ketino but, tai ir be 
to butu buvia. Dabar-gi, kada 
tave, Lapuk, pažinau, viskas 
galvoje persivertė ir pradėjau Į 
ant ju dvieju bereikalo sznai- 
ruiot. O kaip asz matau, Lapuk, 
tai tu per daug perkytras o-asz i 
per kvailas, tai geriaus pada
rysi kaip sau eisi ten, isz kur 
atėjai. Arielkos priesz tai nege
riau, kol tavęs nepažinojau, su 
kaimynais nesibariau o dabar 
per tave vaidijuosiu, o da ka,— 
ant Antano pripasakojai nesu-1 
tvertus daigtus. kia jums žinot: Varszavos ug-

Ir viską nevidonui iszkalbe- nagesiai yra sztarkiausi. Tie tai 
jas, uižsismauke aut galvos ke- j ugnagesiai prie bacziku priiki- 
pure ir slinko namon. Parėjo bia laikėsi o nors arkliai ėjo 
namon o radęs dukteri apsiver
kusia, tarė:

— Neverk, Mariuk; kur An
tanas? Nuvariau nuo saves La
puko. ..

pamena jos prižadejima. Pas- 
i kui skubino keliu toliaus.

Persigando labai Grigalius o 
Marinka- da labiaus ir iszsiunte

kvailu, kaip pats vadino, ka
rnų, o per kurio pradžia, puolė 
ta ant Grigaliaus namo nelai- 

j me. ,
sj: sj: *

Gaisras nuo ugnies užszvie- 
te ties viena dalia Varszavos, 
isz visu s'zaliu žmones bego ir 
pa'licija su .kariuomene. Daug 
žaliai kvarbuotu baczku veže o 
vis po pora arkliu, taip-gi veže 
gesinamas ugni maszinas nes 
taip greitai leke jog net mu- 

j ruošė langai barszkejo. O rei- 
! kia

kaip viesulą, vienok ne vienas 
nenukrito. Visi gėrėjosi mitru
mu ugnagesiu ir kur-gi nesige- 
ret, kad su taip dideliu noru 
skubina artimui in pagialba.

ar jis taip kalbėjo?
— O kalbėjo, Antanėli, kal

bėjo, bet asz pasakiau kad už 
Lapuko neeisiu, tik už tavęs.

— O kaip mane in kariuo
mene paims?

— Tai lauksiu arba eisiu 
drauge su tavim.

Antanas tada prispaudė prie 
saves Marijona ir atsiklaupė 
priesz abroza. Motinos Diego ir 
kada ilgai meldėsi o karsztai, 
tame durys grinczios atsidarė 
ir inejo girtas Grigalius drau
ge su Lapuku.

Girtas Grigalius, pagundytas 
per pikta dvasia, padare na
me vaida. Duktė gavo in kaili o 
ir Antanui prįteko o kada An
tanas norėjo iszsiteisint, liepe 
jam ant tu pėdu jo grinczia ap
leist. Antanas neilgai laukias 
iszejo bet iszejo labai susirūpi
nės vienok eidamas drąsiai pa
sakė :

— Esmių sierata.,. jus Gri
galiau sunkiai priesz Dieva at
sakysite jog to piktadario' La
puko paklausėte. Acziu už už- 
auiginima ir dovanok man nes 
gal kada kuom prasikaltau. O 
tu, Mariuk, neužmirszk to, ka 
mudu priesz abroza prisiegem. 
Dabar bukie sveika.!

Antanas iszejo o mergina 
pradėjo graudžiai verkt, su
piktumu dirstelėjo in Lapuka ■ 
ir už valandėlės vela buvo pati 
viena grinlczioje. Senis nieko 
negalėjo Lapukui atsakyt per 
ka. vėla abudu ėjo in karcziama 
bet ne su noru nes jam sanžine 
klabino jog negerai daro, jog 
klauso netikusios rodos o tokio, 
kuri žmones neapkenczia o- ku
ris da nori su dukteria apsives
ti, nors su mu'žikia, gal del to, 
kad patogi ir turtinga, pas ku
rios tęva randasi visko pilna o 
ir pinigu nemažai.
• Kada ėjo in karcziama, sziau- 
res vejalis pūstelėjo, Grigalius 
atsikvotejo ir apie viską ap- 
mislijo. Norint buvo trauktu 
per gundytoja in karcziama, 
vienok tanikiai žvalgėsi in už
pakali, ar laikais duktė isz 
rinczios iszbegus neszaukia ir, 
rodos szirdyje dukters balsas 
kalbėjo: “Negerai darote, tėtu
li, asz esmių vienturte jusu duk
rele, o jus norite mane atiduot! 
Ir da kam?., tokiam nevido
nui, kuris trumpai insiredes, 
jog ne užpakalio neuždengia, 
ar gal del to, kad ant poniszko 
iszrodo... O, tėtuli, tėtuli, kuom 
asz tau prasikaltau kad mane 
aszarose sikandiniV.”

Tokios tai mislys painiojosi 
seniui galvoje per ka truputi 
iszsipagiriojo. Kada artinosi 
prie karcziamos, atsispyrė gun
dytojui ir vietoje eit in kar
cziama, kur czerkelems barsz- 
kina, pasuko in laukus ir ilgai 
ėjo mislimis užimtas net ant 
galo 'priėjo prie kryžiaus, nusi
ėmė kepure, klaupė ir poteria
vo.

— Ei, Grigaliau! — bambte-

Lietuviai Pennsylvanijos Valstijoje 
... Balsuokite Už ....

James J. Davis
(REPUBLIKONAS)

Ant Pennsylvanijos Gubernatoriaus

SEN. JAMES J. DAVIS

Suvien. Valstiu Senatorius James 
J. Davis ant Pennsylvanijos Gubernato
riaus guodotinas per visus kaipo mie- 
laszirdingas žmogus ir mylėtojas laisves.

2®° Praszo Jusu Balso Ir Paramos, No
minacijos Utarninke, Gegužio (May), 19 
Diena - Ant Republikoniszko Tikieto.

(Apgarsinimas)

Mania

Piktas Liežuvis
Kūmutes

Pati igmino ras-ztininko pri
dirbo nemažai liežuviu visame 
kaime tarp žmonių. Tula mo
terėlė nutarė jai už tai atkepti 
sekancziai:

Kada toji liežuvninke sėdėjo 
karta puikiame susirinkime, 
szitai josios tarnaite atnes'ze po- 
pierinia deže adresavota ant 
tosios kūmutes vardo. ” ■

— Ak, paszanke žmonele,- 
ežia kas gal nors gero ir pui
kaus del manes.

Visas susirinkimas buvo a- 
kyvas pažinoti, kas tai per do
vana. Poni rasztininke su ne
kantrumu atidarė deže, kurioje 
patemino dideli karves liežuvi. 
Szale liežuvio padėtas laiszke- 
lis ant kurio buvo paraszyta:

‘,0 kad per lankei ta- 
mistele naudoji savo liežu
vi, yra tame didelis pavo
jus, kad neužilgio jisai vi
sai sudils. Todėl, butu tai 
didele blede del tuju ku
rie mėgsta tavęs klausyti, 
iszdrystu patarnauti tau, 
ir prisiuncziu ta puiku in
strumentą del apkalbėjimo 
kitu žmonių.’

Szia nedelia mažai kur
• i ' i keliavau,v > 

Koja Skaudėjo tai namie 
sėdėjau,

'Bet reikia-sziek tiek pa
dainuoti,

Kas reik jums atiduoti.
Na tai pradėsiu:

Jus mergeles, už daug ne
pikiuokite del saves jaunikiu 
nes ant galo galite netekti ne 
vieno ir senoms merginoms pa
silikti lyg galui gyvenimo.

Vienos nenori plikio,
Kitos biedno, besikatikio, 

Kad butu gražus ir jaunas, 
Ne kokis tai sukumpęs sekas.

Taip darydamos neisz- 
laimesite, 

Tiktai ant juoko save paliksite,
Jus, vyrai, sustreikuokite, 

Per dantis traukti nesiduokite.
Jeigu tokios mandr ales 

pribuvia,
Tegul sau kad ir supuva, 

Kaip bėdos pamatys, 
Tai ir pasimokys,

Kas yra vyras, tada žinos, 
Ir vyrus daugiau paguodos.

* * *
Negražu mergeles prie baro 

stovėti, 
Guzute ir byra gerti, 

Taip kaip Skrantone padare, 
Kaip kiaulaite nusigėrė.

Ant galo Ikarcziamoje nakvojo, 
Kad nuo virszaus visi bėgti 

turėjo,
Geriau mergeles pasitaisykite, 
Po karcziamas nesitrankykite, 

O ypatingai po baliui ten 
nestovėkite, 

Veluk namo tuoj eikite,
Ba susivalkiosite, 

Ir vyro niekad negausite.
* * *

Kai kurie galo graibstosi, 
Kaip keftukai prieszais statosi, 
Girdėjau kad vienas vaikinas 

norėjo prezenta gauti, 
Už tai gavo pusėtinai rauti.

Saliuninkas iszstume ji per 
duris,

Ir da per kupra aplaike kelis, 
Norėjo paskui kelis dolerius 

gauti,
Net in Filadelfija nusibelsti, 

Pinigu negavo, ant vietos liko, 
Ir mėlyni antakiai pasiliko,
Nereikia po karcziamas 

vaikszczioti,
Ne jokiu dovanu jeszkoti, 

Ba tas nevisados nusiduoda, 
Tanikei in kaili duoda, 

Saliuninkai ne toki kvaili, 
Visi vyrai daili.

Ant sziadien gana bus, 
Kūmas tuoj in sveczius pribus, 

Tunu ji svetingai priimti, 
Ir stikleliu guzutes pavieszinti.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

1
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AND STAMPS

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

i.

gAPNORIUę
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu $ 
8 coliu ilgio - coliu plocaio 

Pagerintas ir Padaugintas isx- 
leidamas. Iszgnldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokis 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - 51.00 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

44 SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy-. 
venima, 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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Petro Celestino o Seredoje Szv. 
Bernadettes isz Šienuos.

—■ Ketverge pripuola su
kaktuves Raudono Kryžiaus 
Drang'uves, kuri likos uždėta 
1881 mete.

—■ Vela 'likos paszaukta

ikraustosi in Rock Glen, Pa.
t Marijona, pati Jono Ze- 

lionio, mirė Nedėlioję, 7:20 vai. 
vakare, pas savo sunu i 
liu, 605 W. Spruce uly., po ilgai, KAIMINKA 
ligai. Velione paėjo isz Suvalkų < 
gubernijos, Alytaus kaimo, 
Lazdijų pavieto. Po tėvais va
dinosi Viszniauskiute, pergy
veno Amerikoj daugeli metu, 
pirmiausia gyvendama Mt. 
Carmel. Paliko vyra, Joną, su- 
nUs Kazimiera ir Karoliu na-

Isz Amerikos
Karo-j ----- *-----

TĖVAS PAKARTAS 
UŽ ŽUDINSTA

Kuria Papilde Sūnūs

ANT GUBERNATORIAUS PENNA., 
. . . Balsuokite Už . . .

RAGANA

didelis skaitlis vyruku in ka- 
riulotaene, kurie apleis mies- Joną, Chester, Pa., Vikto-

Motere Apkaltino Sa
vo Kaiminka, Buk Toji 

Atėmė Jai Pieną

VELA KANDIDATAS 
. . . ANT . . .

KONGRESSMONO General
ta Panedelio ryta, Gegužio 25 
diena, 'kurie stos ant egzamino 
Harrisburg, Pa. Tarp tuju , 
randasi ir sekanti musu vyru
kai isz ir apylinkes:

Louis A . Malinoski, Jos. W. 
Petrosky, Ant. J. Burkuskie, 
Alb. G. Sad'usky, Jos. G. Lau
kaitis, Alph. W. Matalavage, 
H. J. Benkosky, Wm. J. Swirs- 
ky, Rob. N. Derrish, Jos. A. 
Macieunas, J. P. Skodis, Jos. 
A. Milukas, Theo. Bogdanava- 
ge, J. Baionis, Chas. J. Ozalas, 
John J. Yenelavage, Peter W. 
Sherkness, St. E. Perkowski, 
John Kuzas, Geo. M. Chernis, 
Ed. G. Zuramske, J. J. Wait- 
kus, Jos. J. Krans'ky, Jos. D. 
Alansky, Vin. J. Stessalavage, 
St. A. Kupchinsky, W. J. Zu- 
raski, Jos. B. Bubble, C. T. 
yenelavage, Alf. P. Sincavage, 
ĮAnt. S. Swirsky, Ed. E. Bur- 
nakus, Jos. W. Sincavage, Alp. 
E. Kregas, St. J. Sierakowiski, 
ir Wm. E. Louchus.

—• Miesto Tarnystos Drau
gove nutarė kad daugiau ne
daryti “partijų” del iszva- 
žiuojan'cziu kareiviu nes gy
ventojai mažai tuom rūpinasi, 
o komitetas negali paneszti vi
su kasztu ant parenginejimo 
tokiu atsisveikinimu.

—■ Juozas Pecziukonis isz 
Shenandorio, lankėsi pas savo 
pažystamus, taipgi užėjo in 
“Saules” redakcija užraszyti 
sau laikraszti, nes ponas Pe- 
czukonis sako kad “Saule” 
talpina geriausias naujienas ir 
kitus svarbius apraszymus ir 
linksmas istorijas. Acziu už 
atsilankyma.

. — Praeita Petnyczia likos 
sužeisti pavojingai Martinas 
Roberts ir Antanas Sapor, abu
du isz miesto, laike darbo De
lano kasyklose ir abudu likos 
nuvežti in Ashl'ando ligonbute 
ant gydymo.
t Nuejas taisytie garadžiu, 

kuri ne senei pirko prie Read in
go geležkelio stacijos, Mikoias 
Swartza, isz Morejos, staigai 
ant jo sugriulvo mūras kuris ji 
sužeidė taip smarkiai kad jis 
mire Locust Mountain ligonlbu- 
teje 6:05 vai. po piet, Subato- 
je. Velionis buvo gerai žinomas 
czionais, gyvendamas daugeli 
metu Morejoj, kur paliko pa- 
czia, po tėvais Sakalauskiute, 
tris vaikus, ketures seseres ir 
keturis brolius. Gimė jis Sugar 
Notch, Pa. Prigulėjo prie Szv. 
Juoziaipo parapijos. Bus palai
dotas Ketvergo ryta, 9:30 vai., 
su bažnytinėms apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, per gra- 
boriu Graželi.

— Utarninke yra politikisz- 
k'os nlominacijos ant visokiu 
urėdu. Eikite visi ir 'balsuokite 
už kandidatus kurie yra verti 
jusu iszrinkimo ir užtvirtini
mo, jeigu nebūna iszrin'kta tas, 
kuri geidete iszrinkti, tai po 
tam nesigailekite. Kožnas bal
sas yra reikalingas ir gali isz
rinkti jusu kandidata ant urė
do.

ri, New Yorke, kaipo, ir duikte- 
res M. Abra'czauskiene, E. Žer- 
dėckiene, Brocktone, Mass., M. 
Vitkauskiene, Sheinandoryje, 
viena broli Lietuvoje, 9 anū
kus ir 3 pro-anulkus isz kuriu 
vienas yra kunigas Albertas 
Abratezaiuskas, isz So. Boston, 
Mass. Buvo sena parapijonka 
dotavęs atsibus szi Ketverga 
su 'bažnytinėmis apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, 8:30 vai. 
Graborius Rėklaitis, laidos.
Szv. Juozapo parapijos. Lai-

SHENANDOAH, PA.

t Mare Obraitiene likos nu
vežta in Locust Mountain lig- 
onbute ant gydymo kojos įkuria 
iszsilaulže puldama nuo koipe- 
cziu namie, laike pakabinimo 
firauku.

Ccaldal®, Pa. — Nedelioje 
Gegužio 17tad. buvo apvaiksz- 
cziojimas 30 metu julbilejus nuo 
kada likos sutverta czionaitine 
Lietuviszka parapija Szv. Jo
no kurios klebonu yra Kun. 
Pranlciszkus Mockus kuris ta
me paežiam laike apvaiksztine- 
jo savo sidabrines sukaktuves 
25 metus inszventinimo kuni
gystes ir 15 metu nuo .kada jis 
apėmė ten klebono vieta. Buvo 
parengta puikus bankietas ku
riame dalyvavo daugelis žmo
nių isz visos apielinkes su tam 
tinkamu programų. Jubilejui 
dalyvavo tarp kitu daugelio 
kunigu, kunigai P. C. Czesna ir 
S. Vensiauskas, isz Mahanoy 
City.

Ateinancziam numare paduo
sime surasza gyvenimo Kun. 
Pr. Mockaus ir jo darbavimosi 
del la'bo Katallikiszkos bažny- 
czios. Linkime prabaszčziui da 
sulaukt Auksinio Jubilejaus su 
savo iparapijonais kurie yra la
bai prielankus savo prabasz- 
cziui.

Johnstown, Pa. — Da ne vi
si kvailei iszmire isz szio svie
to, kuriu galima surasti visose 
pakampėse, kaip sekantis at
sitikimas parodo:

Motere Ignoto Mcaiczo susi
laukė kūdiki, praeita meta ir 
užsiprasze ant kriksztynu savo 
kaiminka Sukvicz. Po kriksz
tynu motere neturėjo pieno del 
kūdikio: ir pradėjo nuziurmet 
savo kaiminka už raganysta, 
buk tai ji atėmė jai pieta. Apie 
savo nužiurėjimą niekam nie
ko nesake. Moaczienė ana die
na vėla susilaukė kūdiki ir szi 
karta taipogi užprasze savo kai
minka Sukvicziene ant kriksz
tynu. Ir szi karta motina nete
ko pieno. To jau buvo už daug 
lengvatikei ir ji nutarė jeszkot i 
rodos pas įburtininke. Nuvažia
vo pas garsinga burtininke in 
Pittsburgha ir sztai koki re
ceptą toji burtininke davė mo- 
terei:

“Paimkie vienuolika skied
relių isz kampu vienuolikos na
mu, vienuolika Stiklu vandens 
isz vienuolikos sauliniu ir vie
na stiklą vandens isz szaltine- 
lio kuris teka per kryžkeli, ta 
viską sumaiszyk ir pakabyk 
prie namo o pieno turėsi.”

Kaip burtininke paliepė, taip 
moitere ir padare bet pienas ne- 
sugryžo jai. Tada motere atvi
rai pasakė savo kaiminkai buk 
ji ja apraganavo ir melde kad 
jai sugražintu pieną. Kaiminka 
būdama iszmintinga motere ži
nojo del ko motere neturėjo pie
no nes nevalgė tinkamo valgio 1 
idant turėti del kūdikio pieno. 
Motore iszvire lukszinu su pie
nu ir davė jai pavalgyt. Ta pa- 
czia diena moterei sugryžo pie
nas ir ji turėjo užtektinai pieno 
prisotint kūdiki kaip reikia.

Viskas buvo gerai ir kaimin- 
kos gyveno sutikime bet kada 
Sukviczienes vyras pradėjo pa- 
leidinet tarp žmonių bjaurias 
kalbas apie kaiminka, tada mo
tore apskundė Sukvicziene ir 
viskas iszsidave.

Owensboro, Ky. — “Kelki
tės ir prisipažinkite prie savo 
nusidėjimu o bus jums atleis"- 
ta.” — Taip szauke evangelis
tas, kunigas Owen Dykes, kuris
laike pamaldas czionais. j

Ąnt tojo paraginimo atsisto-l 
jo Ben Volter, 32 metu turtin
gas ūkininkas ir su aszaromis 
prisipažino buk tai jis nužudė 
savo motina o už kuria tai žu
dinsta jo tėvas likos pakartas.

Ben tada turėjo 18 metu am
žiaus. Viena diena, kada jis 
valgė pusryczius, jo motina jam 
iszmetiUejo kad paliautu drau
gauti su piktais draugais nes 
jam tas ant gero neiszeis. Taip 
Benas ant motinos užpyko už 
taji iszmetinejima kad pagrie
bė stora pagali ir suteszkino 
motinai galva. Kuiną paslėpė 
skiepe kur jis lyg sziai dienai 
gulėjo. Isz pradžių palicija nu- 
žiurinejo tęva už taja žudinsta 
už kuria likos pakartas nes vi
si jo iszsikal'binejimai buvo ant 
tuszczio.

Dabar palicija suome nedora 
suinu uždarydami ji kalėjime 
lyg teismui.

Kongressmonas 
IVOR D. FENTON, M. D. 

Isz Mahanoy City, Pa.

Lietuviai Isz Schuylkill 
.. Jr. . .

Northumberland Pav., 
Balsuokite Už

Tarnai Apvogė 
Gaspadorius

Doylestown, Pa. — Mrs. Ge- 
raldina McGimsey, turėdama 
puiku vasarini namia, Pineville, 
apgarsino laikraszcziuose pa- 
jeszkodama geros poros tarnu 
kad jie prižiuretu jos narna. 
Ant apgarsinimo atsiszauke po
rele, Mrs. Iris Crews, su jos sū
num, apimti dinsta diažiuretoju 
namo.

Ana diena McGimsai iszva- 
žiavo in Virginia in sveczius o 
kada, sugryžo, rado narna ap
leista ir tarnai buvo iszlekia ne
žino in kur, apvogdami visa na
rna nuo brangenybių ir pasiėmė 
su savim gaspadoriaus nauja 
automobiliu. Palicija susekė 
pauksztelius lyg artimo mies
telio bet isz ten pedsakis vagiu 
dingo.

FENTON
13-tam Distrikte, Isz 
Mahanoy City, Pa.

Gabus - Sanžiningas 
Jauslus - Bendradarbis!

Sugražinkite Fentona 
In Kongressa!

Edward
Martin

Praszo Jusu Balso Ir Paramos. Nominacija 
Utarninke, Gegužio 19ta D. Republikonas.

Naujas Tiltas Per Upe Wisconisco

Jau beveik užbaigtas saitas naujas tiltas, per upe Wis- 
ccnisco, Dauphin paviete, Pa. Szis tiltas sutrumpins pavo
jinga kelia vedanti isz Millersburg in Pottsville. Tiltas pa
statytas per WPA projektą kur pabaigtas naujas 6,525 pė
du Pgio konkretinis kelias kuris yra keturss mylės nuo 
Millersburg. Numeras tojo kelio yra 209 Route, ant kurio 
daug automobiliu ir troku važiuoja tarp Millersburgo ir 
Pottsvilles.

Du Bois, Pa. f Juozas Mic- 
keviezius kuris dirbo per 17 
metu Coal Dale, Pa., kasyklo- 
sia ir mirė Balandžio 27-ta die
na, likos palaidotas czionais 
per jo broli Praha Mickevicziu, 
Gegužio 1-ma diena, su baž
nytinėms apeigomis ir palaido
tas ant Airisziu Szv. Katarinos 
kapiniu. Lai jam toji laisva 
žemele 'buna lengva ir silsisi 
amžinam atsilsyj.

— Czionais žmonelei dirba 
po 5 ir 6 dienas per sanvaite 
ir turi gerus darbus. Žinoma, 
randasi ir daugelis kurie netu
ri darbu. Oras pas mus gra
žins, tik nėra, lietaus, todėl la
bai sausa. Gyvenimas czjo- 
naitiniu Lietuviu yra malszus 
ir visi gyvena broliszkam suti
kime.

Karachi, Indija — Ant val- 
diszko geležkelio patiko nelai
me kurioje uižmuszta 21 pasa- 
žieris ir 26 sužeisti. Trūkis isz- 
'bego isz begiu ir nusirito in pa
kalne.

Filipinų Prezidentas Lankosi Amerikoj

Daktaras Fenton yra 
kandidatas ant to urėdo 
ant pareikalavimo dau
gelio žmonių. Jisai pil
dė savo dinsta sanžin- 
ingai ir užtarė už darbi
ninkus ju reikaluose!

Wichita Falls, Tex. — Ug
nis sunaikino beveik visiszkai 
dideli h oteli, Texan Hotel, ką
rame žuvo du žmones ir de- 
szimts sužeista arba smarkiai 
apdege. Ugnis padare bledes

Praszo Jusu Balso Ir 
Paramos!

Nominacijos atsibus 
Utarninke, MAY 19 D.

(Republikonas)

Washington, Pa. —• Už tai, 
j kad valdžia aprubežiavo nau
dojimu dinamito, .apie 1,500. 

'anglekasiu sustojo dirbti dvie- 
|jose kasyklose Clyde Nr. 1 
ir Nr. 3, kurios iszkasinejo 700 
tonu minksztu anglių per die
na.

Dirbtuves Ant Lauko

Lee Wilson, supredentas W 
PA darbu, po kurio priežiūra 
tasai tiltas yra statomas, ku
ris yra geru inžinierium ir 
statytoju daugybes tiltu.

Apėmė Darba Po Savo 
Vyrui

Mrs. Elsie Martin, kuri gy
vena netoli Finlayville, Pa. 
apėmė laiszka-neszio vieta 
savo vyro, kuris buvo pa- 
szauktas in kariucmenia ir 
atlieka užganadinancziai taji 
daria vyro kuris daugiau yra 
reikalingas apgynimui savo 
tėvynės.

Musu senas gyventojas 'ailt 80,000 doleriu.
ir barberys, Petras Pranckevi-______ _ .
gains, 521. W,‘ Mahanoy Avė., SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Filipinų prezidentas, Manuel Quezon, ant kaireses, eina 
su generolu John Dewitt, kuris pasitiko sveczia kada tasai 
atplaukė in San Pranciška, isz Australijos. Prezidentas pri
buvo in Amerika draugia su savo szeimyną.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo, Bondus 

ir Markes.

Philadelphia, Pa. —■ Camp
bell Soup Co., iszmokes savo 
darbininkams $235,200 dau
giau pagal padaryta nauja 
kontrakta su dviems sanvai- 
tems vakacijos įsu užmokeseziu. 
Daugiau kaip 4,000 darbinin
kui pasinaudos isz tojo pakėli
mo.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kareiviai taiso automobilius 
ir trokus ant lauko neturėda
mi tam parankios vietos kai
po maszin-szapes. Vienas isz 
kareiviu taiso automobiliu o 
seržantas jam prisižiuro ar 
jis atlieka gerai darba.




