
U. S. A.

(THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

DU-KART SANVAITJNIS LA1KRASZT1S “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

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

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application,

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA.

Un AR Z «NTKB«» AT THK MAHAMOT CITI, PA» \
N0> <rO \PO8T.OVFICE AS 8KCOSD CL.bS BAIL BATTIBj M MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 9 BIRŽELIO 1942 (TUESDAY, JUNE 9, 1942) M M 53 METAS

Isz Amerikos
22 ŽUVO

EKSPLOZIJOJ
t --------------- --

51 Darbininku Da Ne
surado; 41 Sužeisti Eks

plozijoj Amunicijos;
Dirbtuves Vertos 

U $30,000,000

I Elwood, Ill.—Baisi eksplozi
ja suardė viena isz didžiausiu 
amunicijos dirbtuvių Ameri
koj, czionais, kurioje žuvo 22 
darbininkai, 51 da nesuranda 
ir daugiau kaip 41 sužeisti. 
Drūtis eksplozijos buvo girdė
ta net už 100 myliu.Nelaime at
sitiko praeita Ketverga. Žiau
nai sako kad nelaime patiko isz 
paprastos priežasties ir tame 
darbe neturėjo dalybų joki 
sznipai.

Trys dideles dirbtuves iszle- 
ke in padanges kaip popieros. 
Didumas tu j u dirbtuvių iszne- 
šze ant 23 ketur-kampiniu my
liu kad panasziam atsitikime 
yisos dirbtuves neiszleke in pa
danges. Tose dirbtuvėse dirbo 
daugiau kaip 10 tukstancziu 
žmonių prie visokiu amunicijos 
Iszaku.

Valdžios slapta policija ty
rinėja toliaus priežasti eksplo
zijos.

Dirbtuves vertos trisde- 
szimts milijonu doleriu.

Szis miestas tiktai 40 myliu 
huo Chicago, Ill.

II Užmuszti, 9 Sužeis
ti Kazarmese

! Stockton, Cal. — Isz nežino
mos priežasties kilo smarki 
eksplozija kariszkose kazarme
se, kurioje likos užmuszta vie
nuolika kareiviu ir devyni bai
gei sužeisti. Keli ugnagesiai 
taipgi likos sužeisti. Isz kokios 
priežasties kilo eksplozija tai 
Valdžia da neisztyrinejo.

Svarbiausia Žmogaus
Maszina Tai Jo Szirdis
Boston, Mass. — Profesorius 

isz Harvard universiteto ap
skaitė buk žmogus dagyvenes 
50 metu, jo szirdis plake 1,802,- 
160,000 kartu. Szirdis plaka 72 
kartus in minuta, 4,320 kartu 
kožna valanda, 106,680 kartu 
kožna. diena arba. 37,843,200 
kartu per meta arba arti du bi
lijonus sykiu in laika 50 metu 
žmogaus gyvenimo.

Szirdis inpumpuoja per 2,- 
000 myliu gyslų beveik 11 ga
lonu kraujo kas valanda, 259 
galonus per diena, 94,535 galo
nus per meta o in 50 metu net 
4,725,750. galonu, kraujo, per 
Žmogaus kuna.

Ar-gi reikia geresnes maszi- 
hos kaip yra žmogaus szirdis? 
O bet daugelis žmonių mažai 
rūpinasi apie taja svarbiausia 
dali žmogaus kūno kuri užlai
ko žmoguje gyvasti.

MIRĖ SUNKI
MOTERE

Sverenti 555 Svarus

Washington, D. C. — Viena 
isz sunkiausiu prasižengėliu, 
kokia gavosi in kalėjimą Al
derson, W. Va., likos atgaben
ta in czionais ana diena, kada 
mirė. Buvo tai 555 svaru Ona 
Craig, nigerka, kuri tame laike 
sirgo, nuteista ant dvieju me
tu už daryma namines ir par
duodama ja be pavelinimo. Bu
vo ji apkaltinta kada gulėjo 
namie nes jos negalima buvo 
pristatyt in suda dienoje teis
mo. Ant galo likos surasta bū
das ja nugabenti in kalėjimą. 
Szerifas paprasze pagialbos ka
riuomenes kuri pristatė jam di
deli troka in kuri Ona likos in- 
deta ir nuvežta in kalėjimą. 
Bet ir ten buvo jai nemalonu 
nes neturėjo užtektinai didele 
lova. Bet ir ant to atsirado ro
dą. Kalėjimo dailyde jai pada
re tinkama lova bet motere kė
lės dienas vėliaus mirė.

Tėvas Apdegino
Šuneliui Rankutes

Tamaqua, Pa. — Charles 
Oakes, 35 metu, 338 Reilly Ave., 
likos nuvežtas in Pottsvilles 
kalėjimą, už bjauru pasielgimą 
su savo penkių metu šuneliu 
Charles.

Badai vaikutis skynė žiedus 
isz kaimyno darželio ir kad val
ka nubausti už tai, tėvas uždė
jo jo rankutes ant pecziaus, ap
degindamas baisei jo rankutes. 
Žaidulius ant vaiko ranku pa- 
temino keli kaimynai ir prane- 
sze apie tai valdžiai kuri nela
ba tęva aresztavojo ir uždaro 
kalėjime lyg teismui.

“Paglostė” Prisiegele 
Su Szluotkocziu

Racine, Wis. Stanislovas 
Krucz yra deszimts metu se
nesnis už savo prisiegele todėl 
jis yra tosios nuomones kad. ji 
aipgaiuldinieja jo motere. Kėlės 
sanviaites aidgal jis norėjo ja 
nuszaiuti už ka likos paszauk- 
tas in suda kur jam atimta re
volveris o kad nevos sudėjo da- 
vad'us kad ji ipa'cziute aipgaudi- 
nej o ir iižs i duodavo su kitais, 
todėl .paleido ji namo.

Bet ana diena Stasiukas ve
la stojo sude o jo ipaėziule likos 
atvelžta automobiliuje idant 
liūdintu priesz savo vyra; szi 
karta motere stojo su aipriszta 
galva. Motere prisidge buk Sta
sys ja apdaužo su szluotkocziu 
už tai kad nesugryžo isz sztoro 
in penikes miliutas. Stasys aisz- 
kiino bulk paczios nesumu'sze 
tiktai truputi “paglostė” isz 
ko ji persigando ir puld'ama 
pati susižeidė galva in pecziu. 
Slidžia jam padovanojo, isz 
mielaszirdystes, 30 dienu.

iszskerde Lietuvoje 30 tukstan
cziu žmonių nuo kada apleido 
Lietuva.

Skaitlis žudinseziu pasididi
no su kožna diena. Apie 120 
tukstancziu Lietuviu randasi 
nelaisviu abazuose. Nesenei da- 
ejo teisingos žinios apie su- 
szaudyma daugelio žmonių 
Kaune, Sziauliuose ir Mažei
kiuose.

Visoje Lietuvoje vieszpa-

Vckiecziams. Vokiecziai taipgi 
atima nuo Lietuviu sziltas dra
panas, varinius indus, bažny
tinius varpus, dviraezius ir ve
žimus.

Žeme atėmė nuo 70,000 žmo-j 
niu, kuria jie aplaike nuo Ru-i 
siszkos valdžios. Draugystes ir 
visokios organizacijos likos už
draustos. Žodžiu, Lietuvei ran
dasi tikroje nelaisvėje.

SUSIMYLĖJO
ANT SZUNIO

Buvo Tai Vilkas
Edgeland, Mont. — Fredas 

Highland ateityje bus atsar
gesnis koki szuni priglaus atei
tyje, kuriam davė prieglauda 
bet kuris atsimokėjo už tai pik
tai.

Ana vakara užtiko jis kaip 
sau mane, staugenti isz bado 
dideli szuni prie užpakaliniu 
duriu savo namo. Žmogelis su
simylėjo ant iszalkusio gyvu
lėlio, pagirdė ir priszere ir pri- 
riszo prie budos. Ant rytojaus 
kada ji norėjo paszert su szmo- 
teliu memsos, “szuo” staigai 
szoko ant jo ir butu nukandės 
jam ranka. Tame laike ėjo pro 
stuba-laiszkaneszis kuris labai 
nusistebėjo pamatęs nepapras
ta szuni, sakydamas Fredui 
kad tai ne szuo, tiktai didelis 
vilkas. Žmogelis atsinesze ka
rabiną ir keleis szuveis padėjo 
ant vietos bestija kuri jam at
simokėjo piktu už gera.

— Tas kuris dirba- yra kurs
tomas per viena velnią, o tas 
kuris tinginiauja yra kursto
mais per tūkstanti velniu.

— Tamsybe užmerkia abi a- 
kis ir sako kad ji iszmintinga.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

—' Taisai, kuris yra už daug 
pasliszauszias praszyti, nepri
valo nieko aplaikyt.

Hitleris Kerszina
Finlandijai

VOKIECZIAIISZSKERDE 30,000 LIETUVIU

Apie 120,000 Randasi Kalėjimuose Ir
Nelaisviu Abazuose. Baisus Badas Lietuvoj

Moskva- — Rusiszki laikrasz- tau j a didelis badas ir stekas 
ežiai danesza buk Vokiecziai maisto nes turi atiduoti viską

Amerikonai Paskandino 3 Ja- 
\poniszkus Laivus Ir 4 Trans
portus Su Kareiviais, Taipgi 21 
Kiti Laivai Likos Suszaudytais 
Prie Pearl Harbor; Ameriko

nai Da Vejasi Paskui Juos
London, Anglija.— Ana die

na Hitleris buvo iszlekias, ne
vos kad duoti savo generalams 
patarimus szioje kareje. Ne
buvo tai jo tikslas, tiktai jisai 
pribuvo in Finlandija kad ap- 
reikszti kad Finlandija butu 
pasirengusi stoti jam in pagial- 
ba prieszais Rusija arba nu- 
kensti nubaudimu ir suszaudi- 
mu keliu aficieriu.

_________________ <*

Anglikai Paėmė
Vokiszka Generolą

Kairo, Egiptas — Vokiszkas 
generolas, Erwin Rommel, va
das Vckiszkos kariuomenes, 
Libijoj, pabėgo isz ten.su pa- 
gialba eroplano bet jo pagial- 
bininkas generolas Ludvig 
Cruewell likos paimtas in ne
laisve. Bėganti Vokiecziai su
degino paskui save visas tan
kas,, isznesze in padanges amu
nicijos stotis ir daugeli troku.

Paimti in nelaisve Vokie
cziai apsakinėja buk Vokie
cziai mane užimti Tcbrucha 1 
diena Birželio bet kada tasai 
užmanymas nepasiseke, Rom
mel, matydamas kad neapsau
gos savo kaili, szoko in eropla- 
na ir pabėgo palikdamas savo 
pulkus užpakalyje.

Honolulu, Hawaii. —
Japonai mane kad turės pa

sekme kokia turėjo Pearl Har
bor, bet tuom labai apsiriko, 
nes jeigu butu tureja dabar pa
sėkima, tai neatbūtinai butu 
vėliaus užklupia ant Alaskos 
Panamos kanalo ir kitu Paci- 
fiko pakraszcziu.

Mariniai kareiviai su pagial- 
ba artilerijos, smarkei atsilie
pė ant Japcniszku užklupimu 
ir in trumpa laika Japonai bu
vo priversti apleisti ta apylin
kių, palilidami paskui save 
daugeli užmusztuju ir dideles 
bledes. -

Pakraszcziuosia Australijos 
likos paskandyti septyni Japo- 
niszki submarinai su laivoriais

Anglikai taipgi atspyre Ja- 
pcniszkus užklupimus artimo
je Madagaskerio.

ISZMINTINGI ŽODŽIAI

— Užvydojimas gali už
gimti su meile, bet nevisados ji 
mtnszta dralugė

— Tasai gyvena ilgiausia, 
kuris gyvena geriausia?-

— Myliu visiką, kas yra -se
no, senus Įprietelius, senus lai
kus ir sena ma-ndaguma.

—■ Klausyk du kart, pakol 
iszsižiosi karta.

Aliejus Del Kares Rusijoj

Szitie du darbininkai stovi ant kalno Baku, Rusijoj, žiuredami ant daugybes alieji
niu szuliniu. Isz szitos turtingos dirvos saulinei pumpuoja aliejų kuris prigialbsti kovoti 
priesz Vokieczius. Tuosius tai saulinius Hitleris nori paimti in savo rankas. Ant deszines 
matome maszinas kurios iszczystina aliejų kad butu tinkamas in tankas, automobilius ir 
kitas kariszkas maszinas.

WASHINGTON, D. C. — Per tris dienas 
Amerikonai plake Japonus prie Pearl Harbor, 
ant kurio Japonai užklupo bet gavo smarkei in 
kaili nes neteko trijų laivu ir keturiu transpor
tiniu laivu su kareiviais ir amunicija, apie 21 
kitu laivu likos suszaudyti ir netinkami ant toli
mesnio muszio. Vienas isz Amerikoniszku ka- 
riszku laivu taipgi likos paskandytas bet visi lai- 
yoriai likos iszgialbeti. Japonai tame muszyje 
likos baisei supliekti ir turėjo greitai prasisza- 
lint in saugesne vieta Daug Japoniszku ero- 
planu taipgi likos suszaudyti. Amerikonai veja
si paskui Japonus kad juos visiszkai isztremti.

Ant Rusiszko frunto Vokiecziai taipgi ga
vo gerai in kaili, būdami atskirtais nuo Sevas
topolians aplinkines, netekdami apie 500 ero- 
planu, daug tanku ir kelis tukstanezius karei
viu. Krimejoj eina smarkus musziai kuriuose 
Vokieczia daug nukentejo.

Franci jo j pakrasztinei miestai daug nuken
tejo nuo Angliszku bombų per kėlės dienas nes 
Anglikai bombardavo miestus be pasilsio nu-
mesdami apie 6,000 bombų ir kaip patys iszsi- 
reiszke, buvo tai tikra pekla. Daug eroplanu sto- 
cziu likos sunaikinta kaipo ir fabriku ir amuni
cijos ir užmuszta daug žmonių. -—--------- - —-----

Rusai Vis Plaka 
Vokieczius

Moskva, Rusija. — Rusai 
nepaliauja plakti smarkiai Vo
kieczius ant keliu frontu. Ant 
dvieju fruntu sunaikino 115 
troku ir tanku, 40 troku su am
unicija, ketures amunicijos 
stotis, dvi eroplanu stotis ir 
daug kitokio kariszko materi- 
jolo.Tuose musziuose Rusai už- 
musze apie 1,500 Vokiecziu ir 
apie 3,000 sužeista. Keturi lai
vai taipgi likos paskandytais.

Poteu, Okla. — Keturi ang- 
lekasei ’likos u'žmuszti ir asz- 
tuidnii mirtinai sužeisti eksplo
zijoj igazo Buck Creek szafte.

In laika trijų dienu Masko
liai paskandino devynis trans
portinius laivus ir viena ka- 
riszka laiva ant Baltiko mariu.

Anglikai taipgi bombarda
vo miestą Neapoliu, Italijoj, 
padarydami dideles bledes. 
Miestas pradėjo degti dauge- 
liose vietose. Daug žmonių li
kos užmuszta ir sužeista. Taip
gi Anglikai padare daug ble
des Holandijoj.

Isz Washington© praneszama 
buk Amerikoniszkos dirbtuves 
iszdirbineja po 5,000 kariszku 
eroplanu kas menesi ir ateity
je dirbs beveik tris kartus tiek 
del savo naudos ir Allijentu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

J1 Kiš Girdėt
sines sukaktuves vedusio gy
venimo. O deimantiniu sulkak- 
tuviu, 75 metu, susilaukia tik 
viena pora ant puses milijono.

Vienas isz septynių svarbiau
siu ir stebėtinų dalyku ant 
svieto 'buvo Dideli Piramidai

Suraszai parodo buk didesne 
dalis persiskyrimu yra jeszko- 
mi per moteres turinczias nuo

'Gal Apsigavo Kad
Atėmė Sau Gyvastį I NASZLAITIS

vaiksztinejo sukaktuves savo 
50 metu vinicziavones arba 
auksini szliuba kuriame daly
vavo diaug giminiu, anuku ir 
pro-aniuku.

Tarp pakviestu sveteliu ra
dosi ir 47 metu naszlele. Senu
kas iszaiszkino prie sveteliu 
buk naszlele yra daug patoges
ne ne kaip jo sudžiuvusi 70 me-

Egiipte kurie turi 480 pėdu ^0 lyg 25 metu. Yra tai pa- 
.“ .-r, i '-»+ -ir i • cclb-m.ee Icrroif.n ir TU>iS7.mintmo'naugszczio. Bet New Yorkas ir

gi gali pasistatyt su septyneis a,Psl vedimo. Po laik akys tu j u tu bdbele. O 'kad naszle prade-
• sėkmes greito ir neiszmintingo

diidžiauseis dalykais pagal te- 
byri laika o tieji yra: Wool
worth namas kuris turi 792 pė
das nuo ulyczios, Metropolitan 
Life narnas, 700 pėdu augsz-

i moterėliu atsidaro.

sius reikalavimus. Mes suvar
tojome vis 'daugiau ir daugiau Į 
gazolino ir aliejaus, kurie turė
jo sudaryti musu atsarga.

Paaiszlkejo, kad negalėjome 
eikvoti gazoliu paprastam mo- * 
toriavimui. Musu Armija ir 
Laivynas reikalavo vis augan
ti kieki gazolino ir aliejaus ir 
aliejus — sunkus kuro aliejus - 
— 'buvo reikalingas rytu in
dustrijoms ir rytu elektros in- 
staigoms karo reikalams. Pa
vyzdin, viena plieno dirbtuve 
per metus reikalavo nuo dvieju 
ligi dvieju ir puses milijono' 
baczku alijeaus. Ir didesne in-l 
staiga kuri aptarnauja nuo 
dvieju ligi trijų milijonu žmo
nių Naujoj Anglijoj suvartojo 
net 1,100,000 baczku per metus. 
Keturios baežkos nedirbto alie
jaus, — tai “petroleum” kada 
eina isz szaltinio — pristato 
viena baczka sunkaus kuro alie
jaus ir dvi baczkas gazolino.

Bus labai sunku paskirstyt 
fe 
kurios normaliais laikais su
vartodavo 40% viso U.S.A. 
vartojamo gazolino. Paskirs
tymas lies kiekviena bizni, su- 
riszta su automobiliu, nukirs 
valstijų pajamas nuo gazolino 
taksu, sumažins duokles nuo 
vieszkeliu ir tiltu ir tuneliu bus 
bloga vasariniu rezortu savi
ninkams ir dabar prigrūstos 
gelžlkeliu ir busu transportaci- 
jos sistemos bus dar daugiau 
apsunkintos.

Paskirstymas nėra malonus 
dalykais nei žmogui kuris turi 
gazolino stoti nei valdžiai. Bet 
mes priversti 'būtinai paskirs
tyti gazoliną jeigu norime tu
rėti užtektinai musu karo in
dustrijoms, užtektinai musu 
tanikoms kad jos galėtu daly
vauti kovo laukuose užtektinai 
musu laivams kad jie plauktu 
kur daugiausia reikalingi ir 
musu lėktuvams, kad jie tele- 
kiotu. (Su gazolinu, lygiai su 
cukrum, guma, plienu, variu ir 
kitais daigiais, kuriuos varto
jame musu svarbiausia užduo
tis yra pirmiausia aprūpinti 
karo reikalavimus ir tik po 
tam., .padalinti kas lieka kur 
daugiausia reikalinga. Tai 
Amerikos būdas atlikti daly
kus ir jis yra kelias in pergale.

War Production Board, 
Washington, D.

czia'it!:.. liarėši,'
Pranuko pamote.

Nenusigando Pranukas, bet, 
padejas smuiką, tik viena žodi 
liūdnai pasakė:

— Tuojau... — ir slinkiai, gi
liai atsiduso.

Tamsioji naktis praslinko, 
vos saulute vėlia pabudino žy- 
dineziu medžiu pavėsyj mie
ganti sodžių ir Pranukas su 
arkliais gryžo namo. .Sustojas. 
kieme glostė savo berinka, 
glaudė jo snuki prie savo veido 
o 'bėriukas, lyg suprasdamas, 
tik ausimis karpe. Iszbegusi 
pamote ir vėla pradėjo bartis:

— Atsiradai jau, miegali! 
Kur-gi lyg sziol buvai?!.. Nega
lėjai ar.kscziau atsivesti?... 
Sztai dar ir arklys perkaręs, 
iszdribsojai visa hakti o arklys 
nereikia- ganyti, — .bambėdama 
nu'ejo per kiemą iri tvarta. Pra
nukas norėjo dar teisintis:

— Asz beveik visa hakti ne
buvau užsnūdęs o rytoj, kai vi
si vedėsi, ir asz atsivedžiau.

— Nemurm'dk, parszeli! —■ 
atsigryžus subiuro pamote.

Nutilo Praniukas ir pasikin
kęs iszejo akėti. Akėjo, akėjo, 
skubo, skubo, bėriuką smagiai 
vare ir dideli plota priakejas, 
gryžo namo. Pavalgęs vėla pa
siėmė smuiką ir pravirkdė ji 
devyniais balsais. Pamote, ei
dama pro szali vela piktai bam
bėjo:

— Cirlink, cirlink, — muzi
kantas, var girdi. Geriau bota
gą tėvui nuvytum.

Pranukas nieko nesake, tik 
staiga, prisiminus motute, 
smuikas dar graudžiau sudeja
vo bet kartu ir jo aszaros kri
to...

Gaynor, Mich. — Charles 
Steiner, 54 metu ezionaitinis 
farmeris, matyt labai apsiga
vo ir nebuvo užganadintas isz 
apsipalcziavimo kad ant ryto
jaus atėmė sau gyvastį, ne kaip 
drauge gyventi su savo paezia 
Emma Bender, patogia nasz
lele, po pirmam vyrui. Ant ry
tojaus po szliubui, paprasze 
paezios kad su juom nusiduotu 
in tvarta. Palikes ja nusidavė 

Į ant virszaus ir tuojaus sugry- 
žo paduodamas stovineziai rno- 
terei bonkute, a'preikszdamas 
jai buk ka tik iszgere isz jos 
trucizina. Motere tuojaus pa- 
szauke dialktara kuris ligoni nu
gabeno in ligoribute bet po ■ke
liu valandų mirė. Neiszaisžki- 
no del ko taip kvaliiiszkai pasi
elgė.

Gegužio malcnioji saule jau 1 
pasislėpė už .augsztu kalnu ir 
miszku ir tamsa pradėjo viesz- I 
patauti .pasaulyj. Augsztame 
danguje sužibo vakarine žvaig
ždute ir tyliu mirksėjimu vilio- ' 
jo nuvargusi sodžių pasigrožėti . 
medžiu tamsiu žaliumu, pasi
klausyti tylaus ju szlamejimo. 
Bet visas sodžius miegojo ir 
saldžius sapnius sapnavo. Ro
dos, visur insigales' tyla — 
žvaigždutes nustos mirgeja, 
medžiu žiedai nuvys ir tyli, ra
mi naktis apdengs sodžių savo 
sparnais.

Pro mažos pirkutes atdara 
Įauga staiga iszsiverže skau
dus, graudus smuiko balsai ir, 
gailiai virpėdami, skrido in 
augszti, plito apylinikese ir 
stingo ir nyko nakties prie
blandoje. Tai mokinys Krank
liu Pranukas liejo savo szirdies 
skaninus. Per diena iszvarges, 
rado nors vakare maža valan
dėlė pasmuiikuoti ir savo darbo 
smuiko vargelius rokuoti.

Motute jo buvo jau mirus bet 
tėvelis labai ji mylėjo: užaugi
no ir dabar, nors neturtingas 
būdamas, visomis jėgomis lei
do in mokslą. Pranukas isz pat 
mažens pasižymėjo nepapras
tais gabumais; ka užgirdo, ta 
mokėjo, ka pamąte ta padare. 
Jo darbo smuikas verke, kaip 
isz magazino imtas. Begalo bu
vo jausmingas ir meilus: jo 
akys tik meile žėrėjo.

'Nors senei jis palydėjo savo 
gerąją motinėlė in szal'tus ka
pus, nors daug metu vargsta 
pamotes naguose, nors senei ne
beįmato motutes glostancziu 
rankelių, nebegirdi jos meiliu 
žodeliu, bet neužmirszo jos ir 
sziadien, prisiminės ima smui
ką ir verkia .abu kartu. Ir szi 
vakara, nutrukęs valandėlė, 
griežia ir gerejasi smuiko bal
sais, nes ežia jo visu vargu pa
guoda. Dabar Pranukas links
mas, jo 'žydrios akutes džiaug
smu žėri.

— A, tu, bjaurybe! — .pasi
girdo, lyg griausmas, rustus 
pamotes balsas, — ar neisi ark
liu įganyti, visa nalkti tu man 
ežia cirlinsi, kad duosiu,'"tuoj 
visas smuikas subyrės! Grei-

jo ryti seile ant didelio turto 
dieduko, tasai pasiutiszkai in 
ja insimylejo o in sanvaite lai
ko po apvaikszcziojimui sukak- 
tuviu, Astorga apreiszke savo 
pūcziuleii “Daugiau tavęs ne
myliu, pasijeszkok sau kita nes 
asz su tavim persiskirsiu.”

Ant tokio apreiszkimo savo 
“diedo,” pacziule pavadino ji 
“Senu asilu” ir sužeido ji su 
bliudu kuri mete in ji isz .pik
tumo.

Nepagialbejo meldimai vai
ku ir anuku, senis užsispyrė ir 
gana. Apleido narna, apsigy
vendamas pas patogia naszlele 
kuri pradėjo meilingai rūpin
tis apie ji.

Meile nežino kliucziu ir yra 
akla.

Mete 1975 moteres valdys vi
sa svietą o vyrai turės dirbti 
visus moteriszkus darbus, auk- 
............................ ~ ' ‘f-gim
dys. Juk sziadien žinysta viską 
iszrahda.

ežio, Singerip Namas 612 pedu,l^e^ va^u's Į1 t-t. O gal ii
Bankas Trust Co., 539 pėdu, 
City Investing Namas, 487 pė
du ir Equitable Narnas, 486 pė
du augszczio arba szeszes pe- 
das augsztesnis už Egipto pira- 
miidius.

Bažnyczios, ligonbutes, .prie- 
' glaukfbs ir panaszios prieglau
dos vidurinėje Europoje pra
deda isznykti. 'Paczioje Vokie
tijoje asztuohesdeszimts tokiu 
institutui likos uždaryti in kelis 
menesius.

'Y; •

Dvasiszkieji, profesoriai ir 
kiti mokyti vyrai ir ju szeimy- 
nos kėnezia didžiausia varga. 
Dvasisžkieji dirba sunkius dar
bus idant iszlmaityt savo szei- 
mynas, tik szventadietaiasi lai- 
'iro .pamaldas ir tai hetankiai. 
Dahgfelis yra tokiu profesijo- 
nal’iszku 'žmonių kurie neturi 
czeveryku ant kojų o drapanos 
šnplyszia kaip kokio ubago. 
Vaikai mirszta szimtais nes 
nettiri atsakanezio maisto.

' Pafnaszus padėjimas viesz- 
patauja ir Italijoj kur daug 
bažnycziu likos uždarytos nes 
beturi parapijonu ir isz ko už
silaikyti.

Daugelis pacziuotu vyru yra 
tosios nuomones kad jie ne ne
turi jokio turto bet tame labai 
biustą jeigu taip sako. Ne vie
nas vyras sako: “ak, asz turiu 
moteria kuri yra verta tiek 
aukso kiek ji' sveria.” Gerai. 
Jeigu tavo mylima prisiegele 
sveria 150 svaru tai jos verte 
yra 45,219.63 ddlerei nes tiek 
kasztuoja 150 svaru aukso.

Žinoma, yra ir tokiu moterė
liu kurios ir daugiau sveria ir 
daugiau yra vertos bet yra ir 
tokiu kuriu vyrai parduotu jas 
už $000.

gazoliną rytinėms valstijoms, Gaidys Priglaudę Sie- 
ratuka Po Mircziai

Visztos

Žydu rabinas, Hershel Freid- 
iniah, kalbėdamas Žydu sžkalo- 
je, ,'St. Louis, Mo., apreiszke 
bulk naujos gadynes Žydai ne
tiki in atėjima Mesijosziaus.

Toliaus jis sake: “Mesijo- 
szium sziadien yra kožnas isz- 
mintingas ir žymus žmogus 
kuris veikia del moralliszko pa
kėlimo savo sklypo. Pavyzdin, 
Liinfcolnas buvo 'Mesijoszįium 
Suv. Valstijų; Masarikas buvo 
Mesijoszium Czeku ir t.t. Szia- 
dienine Žydisžka jaunuomene 
jau netiki kaip tikėjo ju tėvai 
ir protėviai, kad ateis kada 
Mesijoszius aht svieto iszgial- 
bet Žydus bet tai yra tiktai se- 
noviszka (pasaka o ne faktas.

Sziadieninis žmonių tikslas 
yra kuodaugiausia surinkti 
turto kokiu tai nebutu budu —- 
teisingu ar apgavingu. Gyvena 
dideliam isztvirkime, paszelu- 
me ir tiesiog galima sakyti pa- 
siutiszkume. O ir tai da ne yra 
užganadintais, vis jeszko dau
giau ir daugiau. Gyvenimas j u 
neramus, rodos kad rytoj mirs.

Senesni laikai buvo daug ra
mesni, žmones buvo' užgana- 
dinti, gyveno Dievobaimingai 
ir buvo sveikesni. Paimkime 
nuo 1845 lyg 1895 metui — ar
ba kas penkesdeszimts metu, 
vienoje gentkarteje viskas bu
vo brangu o kitoje gentkarteje 
buvo pigu. Žmogus, uždirbda
mas pus-antro dolerio ant die
nos, buvo užganadintas, pragy
venimas ikasztavo penkesde
szimts centu o ir mažiaus ant 
dielnos ir visi buvo pavalgia ir 
sotus.

Sziadi'en pragyvenimas bran
gus ir vis kyla in virszu bet 
tieji “auksinei laikai” nupuls 
staezia galva po karei ir žmo
nes vela dirbs už pusantro do
lerio ant dienos ir tai, jeigu tu
rės darba.

GAZOLINO 
PASKIRSTYMAS 

RYTUOSE

’’ Nesėnei laikraszcziai garsi
no žinute buk State College, 
Mississippi, profesoriai iszgu- 
jb isz tosios kolegijos iketures 
studentes ir asztuonis studen
tus už surengimą girtuoklisz- 
kos orgijos. Tieji kurie apie 
tai žinojo, tyli, o valdžia ketina 
visus aresztavoti už nepadoru 
pasielgimą. Panaszios girtuok- 

,liekos orgijos, nepadorus szo- 
kiai ir taip vadinamos “pett
ing parties” atsibuna ant kas
dieninio paredko o kas bus to- 
.liaus? !

1 Amėrikoniszka jaunuomene 
turi užtektinai pinigu ir lais- 
yešl Bet jie taja laisve pamina 
po kojoms o pinigus iszduoda 
kaip sziena nes turtingi tėvai 
jiems pristato pinigu. Tėvai 
neturi laiko užsiiminėt savo su- 
iiėleis ir dukrelėms nes patys 
yra užimti savo gyvenimu ir 
gerais laikais. v

Aht galo Europa atsikratė 
nuo kraujageringo budelio ku
ris iszžude daugeli žmonių. 
Tuom budeliu buvo Hitlerio 
sėbras Reinhard Heydrich, 38 
metu, kuris mirė nuo revolve
rinio szuvio Pragoję. Už taji 
dauba dvieju patrijotu, likos 
aresztavota daugiau kaip .pen
ki tuikstancziai žmonių ir daug 
likos suszaudyta.

Tasai budelis buvo vienas 
isz kraujageringiausiu bude
liu Europoje, kuris be jokios 
miėlaszirdystes žudė žmones. 
Bet ątejo ir jam galas nuo re
volverines kulkos, kas laukia ir 
Hitlerį nes žmones, kuriuos 
Hitleris prispaudė po savo pa
du ir juos kankina, nlegali isz- 
laikyti jo prispaudime ir pada
rys jam gala prie pirmutines 
prOgos.

Taikos laiku beveik visas ga
zolinas ir aliejus suvartotas 
rytinėse valstijose buvo dide
liais tankeriais įgabenamas isz 
Gulf of Mexico uostu netoli di
džiuliu pietu-vakaru aliejaus 
lauku in aliejaus dirbinyczias 
Atliantilko pakrasztyje. Vienas 
tanlkeris iszplaulkdavo kas 80 
minutu per meta ir todėl buvo 
užtektinai gazolino rytu moto
ristams ir kuro aliejaus musu 
industrijoms, namams ir apart- 
mentams.

Bet kada mes instojom in 
kara, Aszies sulbmarinai pra
dėjo skandinti musu tankerius 
nuo vieno galo Floridos ligi 
sziaures rytu. Ir paežiu laiku 
mes turėjome paimti kitus tan
kerius nuo szitos keliones pri
statyti gazoliną ir aliejų in to
limus karo frontus, nes armi
jos ir laivynai negali kariauti 
be aliejaus. Mes bandėme ga
benti daugiau gazolino ir alie
jaus in Rytus tanku karuose 
per gelžkelius ir bandėme pa
dauginti kieki gazolino ir alie
jaus per paipu-linijas ir miažais 
laiveliais szalies vidujiniais 
vandenkeliais. Mums pasisekė 
gabenti daug gazolino ir alie
jaus in Rytus sziuo budu, dau
guma gelžkeliais. Pagalios mes 
gavome

Johnstown, Pa. — Ponia visz- 
tele bėgdama skersai kelia, li
kos pataikinta per troka ir už- 
muszta ant vietos. Ponas gai
dys, netekus pacziules, butu 
sau pasijeszlkojas kita draugia 
bet szis gaidys mylėjo savo 
draugia ir apie kitas jam ne
rūpėjo. Matydamas dideli bu
ri likusiu sierateliu, priėmė ant 
saves taja sunkenybe dažiure- 
jimo sierateliu: krapszto jis 
maisto del visztuku ir priglau
džia po savo sparnais nakties 
laike mažiulelius, .kaip daryda
vo jo drauge. Gaidys priguli 
prie Petro Knight, fa emerio.

20 Metu Laikyta Paik- 
szu Prieglaudoje Ne

teisingai

C.

Ar-gi Szita Dukrele 
Padare Gerai

Perryville, Mass. — Duktė, 
kuri užtrucino savo motina 
idant palengvint jos kentėji
mus, likos paleista ant liuosy-, K 1 ALISOJ-

apie 640,000 baczku nes ja gudas pripažino ne
per diena tanku karais ir kita Magdalena Hess dažiu- 
235,000 baczku per diena ma- rjncjo gavo paliegusią motina 

*■— -- per daugeli sanvaieziu, steng- 
troikais. įamiasis palenfgvint jos baisius

žuose laiveliuose, per paipu-li- 
nijas ir motoriniais L. _____
Bet net ir tas milžinisžkas kie- kentėjimus, dukters szirdis bu- 
kis per 400,000 baczku per ma- vc, perimta kuodidžiausiu gai- 
žas aprūpinti musu svarbiau- lescziu <l(el motinos.. Ant galo 

j sumanė duoti motinai truciz- 
nos kad užbaigti jos kenteji- 

Į mus nuo ko ir mirė. Šudžia sa
ke 'buk del motinos meiles ir pa
lengvinimo jos ikentejimu, duk
tė tai padare isz dideles gailes- 
ties, be jokio piktumo ir todėl 
negali būti pripažyta už žu- 
dinsta. / I

Dover, Mo. — Vera. Mueller 
buvo uždaryta neteisingai 
paikszu prieglaudoje per dvi- 
deszimts metu bet ana diena 
aplaike liuosybe per paliepima 
sūdo. Motore likos patalpinta 
paikszu prieglaudoje nevos už 
tai, kad ji buvo tosios nuomo
nės kad ja vyras nori nužudyti. 
Kamisija, kuri tyrinėjo mote
res protą, liudijo kad ji turėjo 
sveika protą ir niekados nebu
vo paiksza. Vyras todėl ja pa
talpino prieglaudoje idant isz- 
gauti isz jos visa turtą ir kad 
galėtu gyventi malszei su savo 
mylima. Dabar viskas iszejo in 
viršau ir vyras turėjo sugražin
ti visa turtą nuskriaustai mo- 
terei ir likos uždarytas -kalėji
me ant deszimts metu. Motere 
aplaike nuo jo persiskyrimą.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ISTORIJE apie 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(J.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Užbaigimas Mokslo Ir Vakacijos

^Tiktai viena pora isz tuks- 
tanczio dagyvena sulaukti ap- 
y^įįksgtmet says 50-metu auk-

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

Szaudys Lietuvius Jei
gu Neatiduos Szauna- 

mus Ginklus

For Victory... 
Buy
U. S.DEFENSE 

BONDS 
STAMPS Skaitykite “Saule”

Von Renteln [Vokiecziu pa
skirtas Lietuvai komisaras] 
iszleido paskutini perspejima, 
del ginklu atidavimo. Tasai 
komisaras reikalauja kad rei
kia atiduoti ir nekarinius [pav. 
muziejinius) ginklus. Už neisz- 
pildyma gresia sunkiausios 
bausmes, mirties bausme!

įSevilloje, Iszpanijoj, eina 
akyvas teismas ant persiskyri
mo nuo savo paezios,. fabrikan
to Mataro Astorga, 74 metu 
amžiaus. Praeita sanvaite ta
sai turtingas fabrikantas ap-

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

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

:: 25ė ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

2 Palicijantai Užmuszti
Vilnius. — Miszikunuose žuvo 

plalici jautai: Vimlcas Lankutis 
ir Antanas Rekaiszius; kaip jie 
buyo užmuszti nežinoma.

—J
Paveikslas mums perstato kariszka vėtra kuri apėmė 

visa svietą o ant medžio randasi lizdas su paukszte-motina 
isz kurio iszleke jos sūnelis po užbaigimui mokslo. Iszleke, 
bet pats nežino in kur ji nunesz toji svietiszka vėtra ir ko
kia bus jo ateitis.
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Sirpukas Ir fĄagdute
Suprantata, kad prie tokio 

jaunimo turėjo greitai prisidė
ti ir Simukas, Povylaicziu pus
bernis. Szis laukdavo ir nesu
laukdavo szventu dienu kad tik 
galėt sueiti su Keblaicziu Pet
ru, pasikalbėti su juom ir gauti 
nuo jo viena-ikita knygute. Keb- 
laicziukas jam taip rūpėjo, kad 
jis nepraleisdavo ne vienos 
szventos dienos nenuejas pas 
ji ir nepalkflauses to, ka szis taip 
gražiai pasakodavo.

Isz pradžių Magdutei buvo 
labai nuobodu nes nebuvo .kam 
skaityti kada Nedeldienio va
karais iszeidaJvo Simukas. Pas
kui eme ji pykti ant Simuko ir 
nenorėjo tikėti kad jis vaiksz- 
czioja tenais dell mokslo. Nes 
kam-gi jam, esą reikia mokin
tis, kad jis moka taip gražiai 
skaityti ir raszyti? “Ji — tarė 
tarė sau — ar nepatraukia Pet
kas tik del to, jog tenais renka
si kartais ir mergaites. O gal 
traukia ji Petro sesute, graži 
Onyte? Negalėjo tik su puikiais 
jaunikaieziais, su turtingais te- 
vainiais. ’ ’

Pagaliaus ji turėjo persiliu- 
dinti, kad Simukas czionai vi
siškai nekaltas priesz ja. Il
gainiui Simukas ėjo vis gud- 
ryn, ingydavo vis daugiaus 
mokslo. Magdutes tėvams ir jai 
paežiai vis daugiaus pripasa
kodavo visokiu žinių apie pa
sauli, apie iszdirbima lauko, 
apie visokius pagerinimus žmo
nių gyvenimo...

Magdute mate kad tur but 
ji traukia pas Petrą ne mergai
tes, kaip ji pirmiaus buvo mis- 
linus bet didelis noras vis dau
giaus iszmokti ir suprasti. To
dėl ji visiškai susitaikė su Si- 
mianu ir Ke’blaieziu namais, 
yipa.cz, ka neilgai trukus iszny- 
ko ir pati priežastis visos jos 
nerimasties.

Perejo da .kiek laiko ir Sima
nas nustojo vaikszczioj'as pas 
Keblaiczius. Mat Rudžiu so
džiaus vaikesai ir mergaites 
taip prie jo priprato, taip ma
loniai klausydavo jo apsaky
mu ir skaitymu, jog Nedeldie- 
niais, būtent Nedeldienio va
karais jis negailėdavo isztrukti 
isz namu. Bet dabar jis, gali 
sakyti, ne neprivalo vakarais 
vaikszczioti: jis pats buvo jau 
perėjas visus Keblaicziu Petro 
kursus. Jis dabar tapo antruo- 
mokintoju, tikru Petro padeto- 
ju: Nedėlios vakarais jis priva
lė skaityti savo sodžiaus jau- 
nuomeniai, kaimynu vaikams 
ir mergaitėms. Kartais ateida
vo. jo paklausyti ir tūlas ūki
ninkas arba ūkininke.

Laikas bego savo paprastu 
keliu. Atėjo ir tie su baime 
laukiamieji metai, kada Sima
nui pasibaigė dvideszimt pir
mi metai ir likos paszauktas 
kariuomenėn. Isz to ir buvo di
delis nuliūdimas Povylaicziu 
namuose. Szeimininkas gailė
josi gero ir da.ibsza.us berno; 
szeimininlke isztikimo ir pa
klusnaus tarno; o duktė... o jai 
tur but labiausiai gaila buvo. 
Ir ko-gi taip gailėjo? Paklaus
kite savo seserų ir dukterų o 
jos jums atsakys, nuleisdamos 
akeles ir užkaisdamos:

— Nežinau... ka asz žinosiu!
Paszauktieji vaikinai iszva- 

žiavo drauge su valscziaus 
vyresniuoju ir szimtininkais 
miestan liosu traukti, ant visos I

viena del tavo prižadėjimo, an
tra ir del to, .kad asz pats tave 
iszmrikinau raszyti nes mokyk-| 
loję ne daug ka mokėjai. Kaip

sanvaites, ir stoti kad peržiu- 
retu, ar jie tinka kariuomenėn.

Per ta laika ne vienas neat- 
silanke namon nes keturios my
lios pekseziam, tai jau didelėj busiu nulindęs ir iszsiilgsiu so-| 
kelione. Kurie iszliko nepaim
ti ir pargryžo nlamon, tuos 
sveikino su džiaugsmu o rekru
tus su raudoms ir verksmais.

'Musu Simukas prigulėjo .prie 
nelaimingųjų. Tris dienas ga
lėjo dar sodžiuje linksmintis o 
paskui turėjo su szimtininkais 
iszlkeliauti Kaunan, isz kur 
jiems reikėjo važiuoti tenai, 
kur nutars vyresnybe. Kiti at
sisveikinant szoko ir verke. 
Bet Simaiias-gi szrikti ne ėjo, 
nors ji ir vadino. Tėvai-,gi isz- 
ejo iszlleisti rekrutu bet Mag
dute su' Simanu pasiliko namie.

— Magdute, ar atmeni kaip 
mudu mokyklon eidavome?

— Kaiip-gi neatminti!
— O kaip tu man atneszda- 

vai sūrio ir visokiu gardumy
nu?

— O tu mane pamokindavai.
— O ar tu neatsimeni kaip 

mudu kadai vestuves taisėme, 
tu pasakei, kad už darbininko 
netekusi?

— Et, kam-gi tokius liūdnus 
daigtus primeni? Juk asz tave 
tuojaus tada persiprasziau o 
tu man vis-gi dar neužmirszai.

— Tai-gi asz visiszkai ne apie 
tai norėjau pasakyti. Asz norė
jau tik tau priminti jog tu man 
tada prižadėjai, kad, jeigu asz 
norecziau, tai butam mano jau
noji. Ar pameni?

— Žinoma, kad pamenu.
Simanas kalbėjo toliaus:
— O kad asz dabar paklaus- 

cziau, ar atsakytum man kaip 
tada, kad už darbininko nete
kėsi?

— Buvau tuomet maža ir 
kvaila: dabar jau taip nebepa- 
saikycziau — atsake Magdute 
ir pradėjo veikti, tur but atsi
minusi, kad būdama maža už
gavo nasz'liaiti o gal but del to, 
kad su tuoim naszlaicziu, kuri 
ima. kariuomenėn, rytoj reikes 
atsiskirti ant daugelio metu.

— Klausyk, Maigdute, asz ry
toj važiuoju ir Ikasžin kaip 
greitai pargrycziu. Paraszyk 
man tai, ka tada už diendaržio 
pasakei, jog jeigu asz nore
cziau tai tu tekėtum už manės. 
Asz norecziau ta raszteli pasi
imti su savim atmineziai. Jis 
man bus dvejopai brangus —

Jauslinga Moterele

Szita moterele iszgialbejo 
isz griuvėsiu kūdiki, kurio 
tėvai likos užmuszti bombar
davime vienam isz kaimeliu 
Anglijoj ir ji priglaudę pas 
save. Daug panasziu vaiku 
sziadien randasi Anglijoj ir 
kitur.

Mergaite prisiglaudė .prie 
motinos ir ilgai, ilgai verkė. Si
manas pirmais metais dažnai 
raszydavo namo. Laiszkuose 
sveikindavo szeim.inin.kus ir 

“ dejkavodavo už atleistus pini
gus; sveikino Petra Keblaiti ir j 
dekavojo jam už mokslą; o 
kiekvienam laisžke neužmirsz- 
davo Magdutes ir dokavodavo 
už “raszteli”. Tėvai negalėjo- 

y suprasti apie koki raszteli kal- 
j i ha nes Maigdute pati neraszy- 
. . davo nes kiek žinoma, nebutu 

reikiant parą-j

:: MALDA :: 
PRIESZ VALGANT

na buvo jam liepusi visaoqp 
piiįesz tfalgarftfSksimelstf’iWpa- 
kelti szirdi in Dieva.

Pirklys, sugraudintas vaike-

Isz tiesu liūdnas buvo Žio- 
bienes padėjimas kuomet kėlės

lio maldingumu, pasiszauke ji 
pas save, pasiklausė jo vardo 
persižegnojo ir sukalbėjo trum-

dienas pasirgęs atsiskyrė sii p.amap(je.ie.atsimi1iesikačlimOti- 
sziuo pasauliu jos vyras palik-Įp1.įe.sz insideSamas in burna

1 džiaus, savu ju ir tavęs, asz per- _ 
skaitysiu ta laiszkeli, gal apsi-l, . . , . . įmokėjusi kaipverksiu ir man bus lengviau... „ . . . . szyti.ant szirdies. O jeigu numirsiu t „ . . .I Per pirmus dvejus metus; kur svetimoj szalyj, toli nuo ...... I... ..'laiszkai ateidavo labai dažnai, savųjų, tai papraszysiu indetii 
graibau ir ta laiszkeli.

Ir berniukas pradėjo, veikti.
— Na, nebūk mažas, neverk!

— ramino ir tilde ji mergaite.
— Duok popieros, paraszysiu 
ka nori, tiktai man padek, nes 
pati da nepataikinsiu. Duok 
man plunksna, paraszysiu, tik 
neverk.

— Bet, ka paraszysi, ar isz- 
turesi? Tegul Dievas saugoja, 
kad sugryžes atraseziau tave 
isztelkejusia už kito vyro. Vi
sas mano gyvenimas nieku pa
virstu. Pargryszcziau tuojaus 
kariuomenėn ir eieziau kur 
nors karen ir jeszkocziau mir
ties.

— Gali tikrai žinot kad asz 
palauksiu tavęs. Tiktai gryž- 
kie greitai. Nebepasilik toliaus 
kaip reikiant, kaip kiti daro, 
nors ten Ikas-žin ka duotu.

Simanas susivyniojo raszte
li, insidejo maldaknygen ir už
rakino skrynelėje.

Tuo tarpu dvi dienos .prabė
go kaip viena valanda. Treczia 
diena buvo laikytos viso so
džiaus užpirktos Miszios už re
krutus. O per Miszias buvo 
žmonių labai daug. Vaikinai 
ėjo prie iszpažinties ir szv. Sak
ramento, tarytum taisėsi mir
ti. Kaip pasirengusius mirti 
juos is'zleido raudodami. Kiek
viena motina verke savojo, su 
ja sesers ir ikaimynaites. Viena 
gailėjosi to, su kuriuom dabar 
turėjo atsisveikint; kita to, ku
ris jau dveji ar treji metai kaip 
nepagryžta... Kitos verke ir tu, 
kurie dar maži ir guodėsi saky
damos kad juos auklėjanezios 
tiktai tam, idant atėjus laikui, 
pamestu savuosius ir iszva- 
žiuotu in tolima svetima szali...

Magdutei szirdis plyszo kad 
po Misziu szventu ir paskui po 
pusrycziu, — kuriu niekas isz 
gailesties nevalgė, — prasidė
jo atsisveikinimai. Artimesnie
ji ir trilimesieji .gimines, pa- 
žinstami ir kaimynai suėjo ant 
valscziaus daržo. Moters ir 
mergaites balsiai verke, vaiki
nai tylom szluostesi aszaras. 
Prasidėjo paskutinis atsisvei
kinimas. Simanas sugriebė 
Magdutes ranka, pirma pabu- 
cziavo in ranka, paskui in vei
dą, apsikabino ir tyloms pasa
kė:

— Nėužmirszk, Magdute, 
rasztelio! Nėužmirszk!

Niekas nesistebejo in ta drą
sumą nes rekrutai, atsisveikin
dami drąsiai galėjo bueziuotis 
su visomis mergaitėmis, niekas 
jiems negyne.

Kaip pradėjo važiuoti, Mag
dute buvo norėjus bėgti .paskui 
juos bet motina suturėjo ja už 
rankoves.

— Neveik dukrele! — rami
no motina. — Ir man paežiai 
gaila vaikino. Bet ar-gi tai vie
nas Simanas te yra, ar jis pir
mas, ar jis paskutinis ?

— O, motinėlė! tu taip, tur
būt, kaip asz, gailiesi, kad gali 
taip kalbėti!

Bet trecziuose metuose, per 
Sekmines parėjo laiszkas, ku
riame Simanas rasze, kaip vi
suomet, apie savo sveikata ir 
ant galo pridūrė kad už dvieju 
Nedeliu iszeis in liogerius: kaip 
busiąs vietoje, tai duoses žinia, 
kur pas ji raszyti. Tuo tarpu 
prasze su atsakymu palaukti 
lyg ateis antras rasztas.

Laikas bego. Jau nukasė bul
ves, atėjo žiema, nauji metai, o 
laiszko su adresu kaip nėr, taip 
nėr. Seneliams buvo nesmagu 
kad Simanas apie juos užmir- 
szo. O Magdute jau nebegalejo 
n'utilpti, niekas jai nesiseke.

Viena karta atėjo pas Joną 
Žvingilaįti, Keblaicziu Petro ir 
Simano bieziuli, ir kaip visuo
met paprasze paraszyti jai 
laiszka pas Simana. Žvingilaiti 
nors vėlai prikalbino Simanas 
prie mokslo, vienok jis buvo 
dabar jau gerai pramokęs ra
szyti o apie skaitymą nėra ka 
kalbėti. Ir dabar pas ji atėjo 
Magdute ir prasze paraszytie 
laiszka.

— O motina ar nieko neinra- 
szys Simanui, nieko nenu
stums? Kodėl tamsta atėjai be 
motinos, — paklausė Jonas.

— Motina nežino, kad asz 
noriu Simanui raszyti, — atsa
ke Magdute.

— Kaip tai nežino? Kodėl 
nežino? Visados juk abidvi 
ateidavote.

— Mat, tamsta, asz nenore- 
cziaui, kad .kas'žinotu — atsa
ke Maigdute.

— Tai ir asz negaliu žinoti?
— Ne, ne! bet tamsta, 'žino

ma, niekam nesakysi...
Bet po valandėlės nieko ne

pasakė, tik paklausė Jono, ka 
ežia daryti? Nes ji negalinti 
niekam .pasakyti o 'būtinai tu
rinti apie viena dalyka pra- 
neszti Simanui.

— Tai jau kitaip negalima, 
kaip tik tu pati turi iszmokti 
raszyti, — atsake Jonas.

— Asz jau truputi moku bet 
kas man daugiaus parodys? 
negu tik tamstos papraszy- 
cziau. O, szventi 'buvo Simuko 
žodžiai, kad prikalbinėjo man, 
kad iszmokcziau raszyti.

— Nesunku bus, tik pasirū
pink ! Da galima pataisyti, kur 
buvo patingėta. Kad jau trupu
ti moki, tai isztikruju, jeigu 
mekinsiesi, po kokiu trijų san- 
vaieziu galėsi pati paraszyti 
laiszkeli.

(Bus daugiau)
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Kur ten Oliajuje, 
Peczeje nedidelėje, 

Kokis tai bizūnas užsitraukė, 
Ir vienai moterėlei už nosies 

patraukė, 
Nuo to labai susirupeziavo, 
Vienas kita ant veido ap- 

kumszcziavo, 
Motore siporteli pas vaitu, 

nugabeno,
Ant 30 doleruku nusztriopavo. 
Taigi, nei gere, nei valgė ir 

užmokėjo,
O badai ir pinigu neturėjo.

* * *
In Detroitą nusibeldžiau, 

Ten puikiu.bobelių pamaeziau, 
Kaip tik vyrai in darba iszeina, 
Bobeles viena pas kita mųeina'. 
Triulkszma ant gero prarieda, 
Dainuoja ir klykia net geda, 

O tas dainavimas, 
Kaip szunu staugimas.

Kožna saviszkai, 
Kapsiszikai ir dzukiszkai, 

Pasigėrus riaugezioja, 
Už gaivu laikosi, dejuoja. 
O kada namo parsivelka, 

Da .paima guzutes buteluką, 
Pripila ant žolių, 

Ant visokiu szaJknu.
Jau ka tieji vyrai prikenezia, 

Tai szirdeles ajbecze, 
Ramybes visai neturi, 

Pasmelia iszžiuri.
Valligis ne kam tikes, 

Nekurtos mamules galvas 
dabina, 

Su pokeriu sukina,
i Bet kada pasigeria, 

Iszrodo kaip nigerei.
* * *

Mahanojui ant East Market 
uTyczios, 

Negalėjau žiūrėti ant jos, 
Kaip su bonika po pažasezia 

guzutes bėga, 
Dzievaž, net geda.

Vaikai paskui bėga, bliauja 
kaip erukai, 

Biedni tieji beibdkdij' 
O ir murzini ir pusnuogei, 
Kaip Indijonulkai laukinei.

Szirdeles, kad sipasaba ant to 
turecziau, 

Tai tuosius kūdikius 
apredycziau, 

Ba szirdis, žiūrint, plyszta.
Kaip toji bobele drysta, 
Juk pati kaip ragana, 

Susivėlus galva,
Veidas iszpustas, nosis kaip 

slyva, 
Neszdama bonika net svyra.
Vyra suvis už nieką laiko, 

Valgi’ suvis netaiko, 
O ir pati visa sumurus, 

Purvina ir apskurus.
Prieik tam iszrodo kaip čigono 

veisle, 
Net bėga isz burnos seile, 
Prieik tam butu neszilekta 

misiuke, 
Kad nebutu tokia kiauluke, 
Da tenais randasi panasziu 

vietų, 
Apie kuria padainuosiu kita 

diena.

damas ketverti mažucziu nasz
laicziu. . Žiribiene drąsiai . grie-i 
besi už darbo. Kasdien skalb
davo ponams.'baltinius bet iij 
tai nepratusi sunlkiai apsirgo 
pllaulcziu uždegimu. Guli varg- 
sze jau kelinta sajivaite, vaikai 
nebeturi ko valgyti: reikėjo 
viekas iszparduoti kas tik bu
vo trobelėje, net paskutine lo
vele; ligonis guli ant pėdos 
sziaudu o vaikucziai szauikiasi 
valgyti. Kas ežia bedaryti? 
Gal .pasveikusi vela gales dirb
ti bet tuotarpu reikia szauktis 
žmonių pagelbos ir melstie Die
vo: — “visu dienu duonos 
due-k mums sziadiena.”

Ir isžklause Vieszpats Die
vas vargszes moteriszkes asza- 
ru ir karsztu maldavimu.

Kai jau nebebuvo namie ne 
kąsnelio duonos, Žiobiene pasi
szauke vyriausiąjį sūneli, de- 
szimtu metu Juozuką ir tarė 
jam:

— Eik sūneli in miestą ir pa- 
jesžkok gailestingo žmogaus 
kuris duotu nors gabalėli duo
nos tau ir tavo broleliams

Juozulkas paklausė ir sunkia 
szirdžia įszejo: niekad dar ne
buvo elgetavus (ubagavęs) ir 
nedryso nieko Užkabinti. Jo 
akutes atsikreipė in didele san
krova (ikroma) su puikiais 
langais: būdamas iszalkes ne
drąsiai inejo in vidų ir vieno 
isz pardaviku paprasze ko nors 
valgyti. Bet tas sziurkszcziu 
balsu rikldlejo:

— Mes valkatoms nieko ne
duodame.

Vargszui Juozukui aszaros 
sužibėjo akutėse ir atsigryžes 
ėjo laukan bet iszblyszkusiame 
jo veidelyje telks liūdnumas bu
vo matyt kad tuoj sugraudin
tas sankrovos savininkas kuris 
isz tolo buvo žiurejasis in vai
keli pasiszauke ji pas save ir, 
norėdamas iszmeginti jo doru
mą tarė:

— iSztai, te tau pusrubli: už 
25 kapeikas nusipirksi .kepalė
li duonos o likusius pinigus 
malu sugražinsi.

— Tamsta neberegesi nei 
vaiko sugryžtant nei pinigu —
juokavo jauni pardavikai suki- 
nedamiesi po sankrova.

Bet neperėjo ne penkios mi
nutes kaip Juozukas buvo su
gryžes; su džiaugsmu neszesi 
kepalėli duonos o kitoje ranku
tėje turėjo pinigus kuriuos inr 
teike savo geradariui, bueziuo- 
damas jam ranka.

Tam geram pirkliui taip .pa
tiko meilus vaikelis, kad akimi 
ji lydėjo ir žiurėjo kur jis eis. 
Juozukas, prisiglaudės prie sie- 
n'os nusilaužė .kąsneli duonos, 
matyt buvo labai iszalkes. Bet

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondas ir Markes.

MAKE EVERY
PAY DAY

BOND DAY
HE PAY-ROLL 
NGS PLAN *

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu
siu ypatų.

ir pravardes ir motinos adreso. 
Dar ta'pati valkara susijesžko- 
jo jis varginga Ziobienes.',.gy
venimą ir matydamas jos ne
laime paėmė in savo priegloba
visa szeimyna. Sergancziai mo
tinai atisunte gydytoja, Juozu
ką iszaukleljo geru pirkliu ir 
paskui priėmė ji už savo sunu 
ai'ba padare ji savo insuniu.

Nuo to laiko .perejo dvide-
szimts metu. Juozukas užaugo 
szaunum jaunikaieziu ir visa 
szirdžia pamylėjo savo, intevi, 
kuri paskui paliegusi laike 
kucgeriausioje priegloboje.

— Ar tai inti'ketinas daigtas 
nekarta sakydavo pirklys kad 
už viena, gera darba, atlikta 
pirm dvideszimts metu, V. Die
vas man taip gausiai atmokėjo 
duodamas man tavyje geriausi 
sunu.

— O asz, — sakydavo Juo
zas — negaliu ne apsakyti savo 
dėkingumo Dievui. Juk mano 
visos szeimynos laime tai Die
vo užpiokestis už ta trumpa 
maldele kuria sukalbėjau ant 
gatves priesz valgydamas kąs
neli duonos, nors baisiai buvau 
iszalkes.

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIŪS

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe’ 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokias sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai^ 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

0" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai uz- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczin. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

yipa.cz
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Žinios Vietines
— Seredoje, 7:30 vai. vaka-' 

re, Szv. Juozapo svetainėje,: 
užbaigs mokslus du skyriai — 
vienas skyrius Pirmos Pagial- 
bos Sužeistiems o kitas skyrius 
Naminiu Slaugiu arba ligoniu 
prižiūrėtoju klasos užbaigimas. 
Studentes aplaikys diplomus už 
savo pasidarbavima ir mokslą 
labdaringam darbe. Atsibus 
programas abieju skyrių ir 
perstatymas nelaimingu atsi
tikimu. Visi užpraszomi atsi
lankyti. Inžanga visiems dykai. 
Visos aiplaikys diplomus.

Sekanczios užbaigė abudu 
skyrius: Ona Abramavicziute, 
Florence Alanskiute, Elena 
Ambraziute, Ona Doczkiene, 
Ona Labacziauskieiie, Violeta 
Lukaszevicziene, Mare Rudie
ne, Ona Saveikiute, Ona Thom
as, Teofile Žaliute, Elena Bra- 
zinskiene, Elena Liaucziene, 
Aldona Marcziulioniene, Katre 
Marcziulioniene, Petrone Mar
cziulioniene, Ona Szukaitiene, 
F. Traskauskiene, Vik. Luka
szevicziene, Agota Traskaus- 
kietae, Seserys Francesca, Ber
nadette, Vincentia Leonida, 
Marguerite ir Genevieve.
> 'Sekanczios užbaigė Pirmos 
Palgiallbos skyrių: Eleonora 
Boczkaluskaite, Magdalena 
Žardeckaite, Lillian Nevuliu; 
te, Terese Pasenpskiute, Mare 
Paserpskiene, Katre Puczako- 
niene, Mrs. Snarponis. Mare 
Spaniard, El. Sukusky, Mrs. F. 
Balczius, Katre Banevicziene, 
M. Kalediene, F. Karetsky, 
Anastazija Radzevicziute, BL 
Kauniute, F. Kralikiute, Mrs. 
J. Labacziauslkiene, Adelle Ma- 
tulevicziute, Mare Matulevi- 
cziene, Mare Radzevicziute, K. 
Sadauskielne, A. Setevicziene, 
F. Szimkiute, Bl. Szukauskiu- 
te, Katre Tamulioniene, Mare 
Vainoriute, Izabele Jurkevi- 
cziute, Agota Matulaitiene, Iza
bele Krulkiute ir Veronica Pa- 
ruliene.

Pilozopas Raulas

Mano ‘frondas Czalis Fiziks’ 
turėjo papratimu kaip ėjo pas 
savo “svithart” pirkdavo bak- 
suika czdklet kendžiu.” Syki 
užklausiau jo, del ko jis taip 
daro ir praleidžia ant niek, 
tiek pinigu ant ‘kendžiu?” — 
jisai man atkirto: Mano “svit
hart” labai myli cibulius ir 
czesn'aku's valgyt, tai kaip asz 
ateinu pas ja, tai padl “stink- 
ina” kaip “garbecz kenas.” 
Už tai asz jai duodu “kendes,” 
kad u'žmuszti ta smarve o kaip 
jos setais nueina gulti tai 
asz “kendes” nulaižau nuo 
josios lupeliu. Daugiau neklau
siau, nes persitikrinau, kad isz 
jo spckulalntas po szirnts vel
niu!. ..

“Mister Džekis sako savo 
Genei, kad jisai “nefylina” ge
rai o ji jam sako: — “Sei, mai 
dir!” — asz tave geriau 'žinau

SHENANDOAH, PA
t Jurgis Naujumas mirė 

praeita Petnyczia pas Mrs. 
Dettry, 255 Florida uly. Velio
nis buvo kareiviu Pirmoje 
S vietinėje Karėjo ir prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko du brolius Bloomsburge, 
Pa. Likos palaidotas Utarnin- 
ke su bažnytinėms apeigoms. 
Graborius Menkeyiczius laido
jo.

— Jurgis Viktorek, isz 
Turkey Run, yra tėvu septynių 
šutau kurie tarnauja D odei Ša
mui. Trys sūnūs yra Viktoreiko 
o 4 jo posuuei yra Viktorokie- 
nes sūnūs po pirmam vyrui 
Gnoza.

ir mistinu, kad “fyiinimas” 
yra del to, kad tu nori kokio 
drūto “sztopo” del to “fylini- 
mo. — “Sziur” mano “dir” 
Atminei kad reikalauju gero 
“sztopo,” žmogus tiek prisi
dirba, kad net baisu.

“Sei,” kalba, “misis,” — 
klausinėjau vieno žmogaus, 
kas yra geriausia del sudruti- 
nimo, tai man ipasake, kad 
“orendžei” ir greipfrutas,” ba 
juose randasi daug tokiu “vai- 
t aminu” ir visokiu “minorolu!

“Iz dat so!” Ne “belivik” 
jos, asz 'tau geriau pasakysiu, 
ant sudrutiniimo geriause yra 
geros “viskes.”

Nėra kvailu! — sako mano 
“misis,” ir padavė vyrui 
“džiuso” isz “greipfruto” ir 
“ Graudžiu” ir tai be “szuge- 
ro.” Ka turėjo daryt vyras? 
“Iszdrinkino” ir be “viskes.”

Daug musu vyruku iszvažia- 
vo in vaiska ir da daugiau isz- 
važiuois!.. ,|

Kitados musu vyrukai stovė
jo ant “korneriu ir spjaudo ant 
“saidvoku” ir ruko “cigarete- 
lius,” bet dabar plaka Japon- 
czikus kiek tik in juos telpa,— 
“jeseri!”...

Tai dabar s’trytai tuszti, o 
merginos rugoje, kad nėra kam 
jas vesti ita “ tapruimius ” ir 
neveža ant pasivažinėjimo au
tomobiliuose nes neturi “tai- 
jeru. ” Jesser,” ant ulycziu 
dabar tuszczia ir liūdna!

Bet pradeda viskas dabar 
“czetadžytis” nes tie jaunesni 
“boisiai” isz “High Skules” 
ima vietas savo senesniu “bro- 
deriu” ir “kozinu,” kurie sa
ko: Mes ju “pleisus” užimsi
me ir pradėsimo ju mergas 
nekyt..

Užklauskite “boisu” isz 
“High Skutos” tai pasakys, 
kad naujo budo “flirtavimas 
tai su kariszku “stailiu”

“Jesseri!...

8 Bilijonai Del 500 
Nauju Laivu

Washington, D. C. — Ka- 
riszkas posėdis nutarė paskir-Į 
ti 500 daugiau nauju laivu, ku
rie kasztuos valdžiai 8,300,000,- 
000 doleriu. Sziadien jau stato
ma 347 laivai del kariszku tiks
lu.

Valdžia taipgi iszdave 'kon
traktą del Budd Mfg. Co., kadį 
padirbtu tūkstanti kariszku 
eroplanu. Toji dirbtuve dabar 
statys nauja fabriką del ero
planu, kuri kainuos 12 milijo
nu doleriu.

Sudžia Gerai Iszpeike 
Nedora Tęva

Nordmont, Pa. — Mikas Bet- 
seda liko paszauktas priesz su
džia už nelaba pasielgimą su 
savo keturiolikos metu sunu 
Juozu, kuri nubaudė kad klū
potų skrynioje kurioje radosi 
inkaltos vinys. Jo advokatas 
apreiszke sudžiui buk tai pap- 
prasta bausme nepataisomu 
vaiku Austrijokiszkose mo
kyklose.

Sudžia ant to jam atkirto: 
“Czionais ne Austrija ir taip 
vaikus nebaudžia.” Tėvui, už 
toki pasielgimą su vaikais, pa
dovanojo szeszis menesius in 
kalejima.Tevas sake buk vaika 
turėjo nubausti, nes jis valkio
josi su piktais vaikais ir nega
lėjo gauti rodos su juom.

Tėvas 19 Vaiku Mirė
Wildwood, Pa. — William 

F. Anderson, 54 metu, malio- 
rius, mirė ana diena po ilgai li
gai, palikdamas paskui save di
delėje gailestyje devyniolika 
vaiku ir paezia. Vaikai yra vi
si gyvi ir sveiki.

Moka Loszt Beisbole

Motina Eroplanu

Taip vadina laiva, kuris gabena eroplanus in paskirta 
vieta, isz kurio eroplanai iszlekia in paskirtas vietas už
klupti ant nevidono. Szitas laivas buvo Angliszkas ir per- 
szautas laike muszio, bet vėliaus likos pataisytas ir vela isz- 
siunstas ant tarnystes.

Pirkite Apgynimo Czedinhno 
Bondus ir Markes.

VICTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS
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TEMYLITE >
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-

Sekanczios užbaigė Naminiu 
Slaugiu skyrių: Mare Kaunie
ne, Emilia Creedon, Liudvika 
Kubiliene, Elz. Lapinskiene, 
Irena Rudžiute, Matilda Ke- 
niauskiene, Elena Strielkiute, 
Ona Seibert, kirs. Seibert, Re
gina Baranauskiute, Ona Rad
zevicziute, Ona Želioniene, El
ena Budrevieziene, Anele Mar
tin ir Juzefina Lestauskiute.

— Pradedant Liepos-July 
l-ma diena ,Paik Place pacztas 
ofis'as bus praszalintas, o pacz
tas in ta pecze 'bus pristatomas 
isz Mahanojaus. Gyventojai 
turės prikalti pacztines dėžės 
prie savo namu arba prie stul
pu 'artimoje savo namo.

t Jonas Klimaviczius, 604 
W. Railroad uly., mirė praeita 
Ketvergą Locust Mountain li- 
gonbuteje sirgdamas 'kėlės die
nas. Velionis pribuvo in Ame
rika 45 metus adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Jo pati mirė 30 metu adgal. Pa
laidotas Subatoje, per gralbo- 
riu L. Traskauska.

— Readingo kompanija pa- 
ralndavojo del kitu kontrakto- 
riu stripiinsus prie West Maple 
uly., ir jau pradėjo su gariniu 
sziupeliu kasti žeme prie 400 
skvero. Tas subjaurys visa ap
linkine ir gyventojai bus pavo
juje kada pradės iszkasinet ,an- 
gili. Bet ikompalnijos apie tai ne
sirūpina bile tik turėti pelną.
SKAITYKIT “SAŲI|E" PLATINKIT

Namas Ant Pardavimo
Septynių kambariu namas, 

geram padėjime, ant czvertes 
loto, pirmos durys nuo Szv. 
Juozapo klebonijos, iparsiduos 
pigei del greito pirkėjo. Atsi- 
szaukite ant adreso:

616 West Mahanoy Avenue, 
Mahanoy City, Pa.

Jurs truli, 
Pilozopas Raulas.

* Serbijoj randasi tik 30 
daktaru, o tik penki visam 
Mcmltenegro mieste.

* Milijonas žmonių gali su
tilpti ant 70 margu žemes.

*♦’ Likos padirbta nauja ma- 
szina kuri suvynioja per va
landa 4,000 kepalėliu duonos.

Submarinas Iszgialbejo Dideli Turtą

Paveikslas parodo Amenkoniszka submarina, kuris 
iszgialbejo isz Corregidoro visa tenaitini auksa, kuris fe
nais radosi priesz užėmimą tosios vietos per Japonus. Ta
sai submarinas atplaukė su granatais ir szuviais del karei
viu o kada apleidinejo, pasiėmė su savim visa auksa kok
is fenais radosi ir atgabeno in Amerika, už ka visi laivoriai 
aplaike didele garbe.

Majoras - Generolas Rus
sell P. Hartle, vadas Ameri- 
koniszku kareiviu Irlandijoj 
pradėjo beisbelini sezoną, 
mesdamas pirmutine bole. 
Daug Airisziu prisižiurinejo 
tani loszimui kaip musu vy
rukai lesze Amerikoniszka 
bele.

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

Visi Ateiviai Dabar 
Paskirstomi In Klia-

sas Ar Skyrius
Visi ateiviai, kurie turi :pir- 

mas popieras ir kurio neturi 
pirmas popieras, —visi-—dabar 
isznaujo-skyriami pagal Rink
tines Tarybos Sistemos nauju 
patvarkymu, kurie pradėjo 
veikti Kovo [Mar.] menesi 16 
diena.

Iki dabar, ateiviai buvo pri- 
skaityti prie Class IV-C. Bet, 
ateityje jie bus skiriami lygiai 
kaip Amrikiecziai, nežiūrint 
tautybes. Nauji patvarkymai 
l'ieczia ateivius—prieszus, kaip 
ir pilieczius arba pavaldinius 
drauge—kovojaneziu arba ne
utraliu szaliu. Nedaro jokio 
skirtumo tarpe ateiviu sta' pir
moms popieroms ir tu, kurie 
neturi pirmu popieru.

Po peskirstymui pirmu kar
tu [vietines drafto tarybos pa
sielgimais piliecziams ir atei
viams lygiai], ateiviai turi isz- 
pilldyti speciale forma. Szi for
ma yra Form 304, ir kada isz- 
pildyta paduoda istorija ir in
formacijas apie ikožna ateivi. 
Szi forma inteikta ginkluotai 
jėgai, kuri sprendžia ar ateivis 
bus priimtas. Jeigu ginkluota 
jėga nutaria, kad ateivis bus 
priimtas, jis turi stoti tarny
bon kada jo vietine taryba pa
siekia jo numera. Jeigu gink
luota jėga randa, kad jis nėr 
tinkamas instojimui, jis atgal 
paskirtas in Class -VI-C.

Ateiviai, kurie yra piliecziai 
ar pavaldinei beszailiszku (neu- 
traliszku) szaliu ir turi ar netu
ri pirmas popieras, turi teise 
praszyt paliuoshvimo nuo mi- 
litarines tarnybos su Amerikos 
tarnyba. Visi ateiviai besza-
lisžku szaliu privalo žinoti kad 
jeigu jie praszo paliuosavimo 
kaipo beszaliszkai jie ant visa-! 
dos negales tapti Amerikos pi-j 
liecziais-ipi'Iietybes durys jiems 
ant visaados bus’uždaryto's. Į

Kitas 'būdas lieczia atei
vius, kurie yra piliecziai arba 
pavaldiniai prieszo arba jo 
drauge- kovojanezios szalies,' 
jie negali praszyti ipaliuosavi-j 
mo nuo militarines tarnybos 
Suv. Valstijų jogos.

Sekamu keturiu grupiu atei
viai szioje szalyje, neprivalo 
tarailauti militarineje tarny-j 
boję arba neprivalo regis
truotis— [a] nektarie atstovai,

aficialai, arba darbininkai sve
timu valdžių ir ju užlaikomieji 
sūnūs; [b] ateiviai, kurie yra 
nariai arba priklauso ginkluo
tose jegose drauge-kovojam- 
czios arba beszaliszkes szaliesi; 
[c] ateiviai, kurie priesz Vasa
rio 16 d., 1942 m., buvo legaliai 
inleisti in Suvien. Valstijas lai- 
kinui apsigyvenimui, ir kurie 
iszvyksta priesz Gegužes 16 d., 
1942 m., jeigu jin buvimas nepa
leistas piajgal patvarkymu kurie 
lieczia szi dalyka; [d] ateiviai, 
kurie po Vasario 16 d., 1942 m., 
inejo in Suvien. Valstijas lega
liai, bet 'laikinui apsistojimui, 
ir kurie iszvažiuoja in tris me
nesius po atvažiavimu, jeigu 
ju buvimas nepatestas pagal 
patvarkymu, kurie lieczia szi 
dalyka.

S'tovis szaliu dabar kareje 
Parinktines Tarnybos Siste
mos tikslams, yra sekantis — 
Vokietija ir Italija ir Japonija 
taipgi Btalgaria, Vengrai ir Ru
munija yra priesizu szalys. 
Kilos 32’ kitos szalys yra “be- 
szaliszkos. ” Musu drauige-'ko- 
vojanezios [kariaujanezioj pu
sėj) szalys yrta lSuv. Karalyste 
Didžios Britanijos ir Sziauru 
Airija, Britu Dominijos už Ju
ru, Indija, Unija Sovietu So
cialistu Respublikų, Chinija, 
Austrija, Belgija, Kanada, Uos
ta Rica, Guba, Czekosloyakija, 
Dominika Respublika, El Sal
vador, Grekija, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Luksembur- 
gas, Holaindija, Nauja Zela,ndi-| 
ja, Nicaragua, Norvegija, Pa
nama, Lenkija, Pietų Afrikos 
Unija ir Jugoslavija.
—Common Council for Amer'. Unity

siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.» 
Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

— Toji motere kuri neturė
jo savyje meiles, da ueužgime.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szyen- 

cziausios, miėganczios 
ant kalno Alyvų, 'žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.




