
U. S. A.

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

DU-KART SANVAITINIS LA1KKASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA

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

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,

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

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

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 12 BIRŽELIO 1942 (FRIDAY, JUNE 12, 1942) 53 METASV. L. BocikowRkl, Publisher and Mgr 
F. W.Bocskonikl, Editai.

kin A7 I EHTERED AT THE MAHASOI CITI, PA., \
R0> <rf Įgį \PO8T.0FFICE AS 8ECOBD CL.bS MAIL MATTERJ

Isz Amerikos Iszgialbejo Savo
Kailinius Baisi Skerdyne

UŽDĖS DAUGIAU

TAKSU
'! f” ' •

Ant Alaus Ir Arielkos

Washington, D. C. — Kon
gresas ketina uždėti daugiau 
taksu ant arielkos nuo 4 lyg 6 
'doleriu ant galono. Taipgi nu
tarė uždėti nuo 6 lyg 7 doleriu 
taksu ant baczkos alaus. Tokiu 
budu mano surinkti ant meto 
[beveik. 800. milijonu, doleriu 
taksu.

SUV. TAUTU
VĖLIAVOS DIENA

Kinczikas Pirko Bonu 
J Už 100,000 Doleriu

I . ... ■
1 San Francisco, Cal. — Tur
tingas Kiniszkas kupezius, Joe 
ĮShoong, ana diena norėdamas 
prigialbeti Amerikai ir savo 
tėvynei, szio j e karėj e, pirko 
kariszku bonu už szimta tuks- 
taneziu doleriu. Tai yra di
džiausias skaitlis bonu parduo
tu del bile kurio vieno žmogaus 
Iszimet.

Nenori Japoniszko 
į Vardo Del Mokyklos 
^Hazleton, Pa. — Artimoje 

jezionais randasi mažas kaime
lis kuris vadinasi Japan, o ku
lnis sziadien yra be vardo, nes 
jo gyventojai pasiprieszino 
•priesz toki varda ir spiriasi 
Įpavieto kad jam duotu kitokį 
yarda. Ten taipgi randasi mo
kykla tuomi vardu. Paskuti
niuose rinkimuose žmones ne- 
iejo balsuoti in taja mokykla 
kuri vadinasi Japan.

<152,000 Senmergių 
Jeszko Vyru

k —

< Washington, D. C. — Pagal 
yaldiszka apskaityma tai Ka
lifornijoj randasi 152 tukstan- 
pziai senmergių kurios geistu 
apsivesti bet negali sau surasti 
Vyru. Daugelis isz tuju senmer
gių turi gana didelius turtus 
bet vyrai isz tolo szalnasi nuo 
fu.

O ka ežia kalbėt kada vyru
kai randasi kariszkoje tarnys
tėje tai da daugiau merginu 
pasiliks senmergėms pakol jie 
pugrysz namo.

j Szuo Surado $300;
Gavo Dovana

j. — — -

Louisville, Ky. — Mažas szu- 
įiiytis, vardu “Gyp,“ yra tei- 
sinigu szunycziu. Jis su savo po
nu, Antanu Stophens ėjo pasi- 
Vaiksžczibti. Staiigai sžunytis 
sustojo 'n4' lakele' 'hho žemes 
tUaszna su 300 doleriu ir bilietą 
SU pravarde lOcnininko. Pini
gus sugražino locniiiiiiikui jo 
ponas Ikuris szuiniui padovano
jo apykakle su sidabriniu vai
du iszbrežtu ant jo.
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Lieutenantas William E. 
Long, peržiurineje savo kai
linius su kuriais inkrito in 
mares, krisdamas su eropla- 
nu artimoje Venice, Calif. 
Iszplauke ant kranto pasek
mingai.

PAGIMDĖ PENKTA
KŪDIKI

Cesariszku Budu
Springdale, Miss. — Mrs. 

Freida Henderson, ana diena, 
pagimdė savo penkta kūdiki 
Cesariszku budu, tai yra per 
perpjovima szono. Kūdikis 
svėrė daugiau kaip devynis 
svarus ir yra sveikas kaipo ir 
jo motina. Pirmutinis kūdikis 
gimė paprastu budu bet kiti 
gimė Cesariszku budu. Tokios 
operacijos taip vadinasi nes 
pirmutinis kūdikis, kuris gimė 
tokiu budu buvo Rymo Cesa- 
ras (ciesorius) todėl daktarai 
užvardino toki pagimdyma:— 
“Cesariszka operacija.“

Valdžia Mokes Karei
viams Po $50 Ant

Menesio
Washington, D. C. — Kož- 

nas Amerikoniszkas kareivis 
dabar aplaikys po 50 doleriu 
ant menesio o jo pati ir vaikas 
aplaikys 62 dolerius ant mene
sio, pagal naujas tiesas.

Pati su vienu vaiku aplaikys 
jo 62 dolerius prie ko valdžia 
da pridės 40 doleriu. Tėvas ar 
motina aplaikys 37 dolerius — 
isz tu pinigu valdžia duos 15 
doleriu o kareivis duos 22 do
lerius. Jeigu kareivis turėtu 
jaczia ar tęva tai nuo jo užmo- 

kesezio nutrauks 22 dolerius 
del jo paezios o 5 dolerius del 
tėvo, todėl tėvas aplaikytu ant 
menesio tik 20 doleriu vietoje 
37 doleriu. Aficieriai ir virszi- 
ninkai aplaikys daugiau.

BALONAI
SUSIDŪRĖ

Keliolika Žuvo
Lakehurst, N. J. — Du ka

riszki balonai (blimps) susidū
rė ore Panedelio vakara ant 
mariu laike manevru ir inkri
to in mares. Juose tame laike 
radosi 18 kareiviu isz kuriu 
mažas skaitlis likos iszgialbe- 
ta.

Washington, D. C.—Birželio 
14-ta diena, tradicijonale Ame
rikos Vėliavos Diena, buvo 
Prezidento Roosevelto skiria
ma kaipo diena vieningumą 26 
tautu, kurios susijungė neleisti 
Hitleriui pavergti pasauli.

“Per daugeli metu“ sake 
prezidentas jo proklamacijoj, 
“mes Amerikoje skiriame Bir
želio 14-ta diena pagerbti musu 
Vėliava, kuri yra simbolius 
musu laisves, musu stiprybes ir 
musu pareigu kaipo nepriklau
soma tauta po Dievu. Dabar 
mes kovojame už svarbiausia 
daikta visame pasaulyje. Mes 
kovojame iszlaisvinti žmones 
szio pasaulio nuo tokio žiau
raus ir biauraus prieszo, kokio 
pasaulis dar niekad nežinojo. 
Mes aukaujame save ir viską 
ka tik turime sziai kovai. Ne
sustosime pakol neiszlaimesi- 
me.

“Mes kaipo tauta nekovoja
me vieni. Sziame planetų kare 
mes esame dalis dideles jėgos, 
Mes kovojame petis in peti su 
Suv. Tautu narsuoliais, susi
jungusi ir inpykusi jėga ben
dros žmonijos. Mes visi turi
me laimėti, kitaip viskas pra
puls.

“Del tu priežaszcziu Vėlia
vos Dienoje mes turime garbin
ti netik musu paežiu vėliava, 
bet ir vėliavas tu, kurie, su mu
mis pasirasze po Suv. Tautu 
deklaracija, turime atsiminti 
ir tuos, kurie laukia iszlaisvi- 
nirno nuo tironijos, kuria mes 
visi taip nekeneziame, ir atsi
minti tas szalis kurias karas 
dar nepasieke, kaip ir tas ku
rios taip heroiszkai dalyvauja 
jaisiame kare.“

Invardindamas tautas, ku
rios stovi su Suv. Valstijoms 
sziame kare priesz Aszies jė
gas, prezidentas prasze Ameri- 
decziu pagerbti žmones Ali- 
jantu “žinodami kad tik musu 
nepakeiezamas vieningumas 
musu pilnos stiprybes ir narsu
mo atnesz laisve ir taika visai

PALAIDOTAS VO- 
KISZKAS BUDELIS

285 Suszaudyti Už 
Jo Mirti

Berlinas — Utarninke likos 
palaidotas Hitlerio budelis 
Heydricks, kuris mirė nuo kul
kos Pragoję. Laidotuves atsi
buvo su kariszkoms apeigomis 
kuriose dalyvavo daugelis 
žmonių.

Lyg sziam laikui už jo mirti 
likos suszaudyta 285 žmones, 
tarpe j u buvo ir daugelis mo
terių. Daugiau kaip tūkstan
tis žmonių likos aresztavoti 
tame suokalbyje už jo mirti.

Vėliausi telegramai prane
sza buk Hitlerio budelei iszžu- 
de apie 31 gyventoju Czekoslo- 
vakijej laike tojo budelio laido
tuvių už jo mirti.
—

Japonu Laivas Su 
12,000 Kareiviu

Paskandytas
Melbourne, Australija — Ge

nerolo MacArthuro generalisz- 
kas sztabas apgarsino buk Al- 
lijentu submarinas paskandino 
Japonu ginkluota laiva su 12 
tukstaneziais kareiviu ant Pa- 
cifiko mariu. Tasai pat subma
rinas paskandino taipgi du ki
tus Japoniszkus laivus kurie 
plauke su daugybe maisto del 
Japoniszku kareiviu. Japonai 
taipgi paskandino viena Alli- 
jentu laiva o kitiem dviem pa
sisekė pabėgti.

Balkanuose Užmuszta 
475 Italai

Milan, Italija — Praeita me
nesi Balkanuose likos užmusz
ta 475 Italiszki kareiviai, 782 
sužeisti ir 178 nesurandami. 
Afrikoj užmuszta 285, Rusijoj 
178, ercplanuose žuvo 50 o su 
laivais nuskendo 122 laivoriai.

Czeku
Už Heydricho Nužudymą Vo
kiecziai Iszskerde Visa Miesteli 
Su 1,200 Gyventoju; Japonai 

Neteko 3,000 Kareiviu In 
Tris Dienas

žmonijai.
Suv. Tautos, kurios kovoja 

Nacizmą ir Faszima inima Suv. 
Karalyste Didžios Britanijos ir 
Sziauru Airija, Unija Sovietu 
Socialistu Respublikų, Chinija 
Australia, Belgia, Kanada, Co
sta Rica, Cuba, Czekoslovakia, 
Dominiku Respublika, ElSalv- 
ador, Grekija, Guatemala, Hai
ti, Honduras, India, Luxem- 
burga, Holandija, Naujaja Ze
landija, Nicaragua, Norvegija, 
Panama, Lenkija, Pietų Afri
kos Unija, Jugoslavija ir Mek
sika.

Philadelphia, P.a. — SkalEbi- 
iiycziu iszvežioto.jai draipanu 
skaitlyje 1,400 isz 71 skalbiny- 
cziu iszejo ant straiko už -dides
ne midkesti. Didėli hotcllei ir 
klariszkois stotys daiu'g nukentė
jo per streiką, nes neaiplaike 
czystu drapanų.

SUSZAUDE
59 JAPONU 

EROPLANUS

Su 200 Lekiotųjų
Chungking, Kinai — Ame- 

rikoniszki laisvanoriai lekioto- 
jai prie Salweem upes suszau
de 59 Japoniszkus eroplanus 
su 200 lekioto j u. In laika dvie
ju sanvaieziu suszaudyta apie 
60 eroplanu ir apie szimtas vi
sokiu troku. Allijentu lekioto- 
ju žuvo penki lekioto  j ai su sze- 
szeis eroplanais.

New York, N. Y. — Valdžia 
privertė 250 dektrikieriu su- 
gryžti prie darbo in Floyd Ben
nett Field po 11 dienu streiko. 
Darbininkai sutiko ant nauju 
iszlygu.

Japonai Neteko 3,000 
Kareiviu In 3 Dienas

Chungking, Kinai — Japo
nai, užklupdami ant miesto 
Chuksin likos smarkei atspirtį 
per Kinczikus kada 3,000 ju 
kareiviu likos užmuszti ir daug 
sužeista. In laika dvieju san
vaieziu, nuo kada Japonai už
klupo ant tojo miesto, badai 
neteko apie 18,000 kareiviu.

Ana diena isz Chungking at
lėkė daug Angliszku ir Ameri- 
koniszku lekioto  j u su eropla
nais in pagialba Kinczikams.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Mebourne, Australija — Ge
nerolas MacArthur danesza 
buk da keli Japoniszki laivai 
likos paskandyti kas dabar pa
daro devynis laivus paskandy- 
tus in laika 4 sanvaites.

Ottawa, Kanada — Kanada 
prižadėjo prigialbet Amerikai 
apsaugoti Alaska nuo Japo
niszko užklupimo per Japonus 
jeigu prie to daeitu.

New York — Subatoje atsi
bus czionais didele kariszka 
paroda kurioje dalyvaus ka
riuomene ir laivoryste su ka- 
riszkais innageis ir parėdytais 
automobileis. Paroda užims 
apie 12 valandų laiko.

Tokio — Japonija pripažino 
buk likos smarkei supliekta 
paskutiniam muszyje, netekda
ma szesziu laivu ir 35 eroplanu. 
Manoma kad už tai Japonija 
užklups musu pakraszczius 
Alaskcs.

Kairas, — Anglikai susivie
nijo su laisvais Prancūzais už- 
klupime ant Bir Hacheim kur 
ketina atsibut kruvini musziai._____

Melbourne, Australija — Al
lijentu eroplanai sunaikino ir 
suszaude 18 Japoniszku ero
planu laike muszio Salamaua, 
Naujoj Gvinoje.

Baltimore, Md. — Grekijos
Karalius Jurgis ana diena at
lėkė in czionais po tam nuva
žiavo atlankyti prezidentą 
Rcosevelta. Sako jis kad Gre-

LONDON — Vokiecziai kaišei atkerszi- 
no Czekiszkam miesteliui Lidice, iszskersdami 
visus gyventojus, susidedant isz 1,200 gyven
tojų ir tai ne tik vyrus bet ir moteres ir vaikus 
už tai kad jie nevos paslėpė jame du žudintojus 
kurie paszove mirtinai Hitlerio budeli Heydri- 
cha. Buvo tai viena isz didžiausiu skerdynių 
nekaltu žmonių už mirti vieno rakalio. Miestelis 
Leidice susidėjo isz anglekasiu darbininku ir 
medžiu iszdirbeįu, stovi netoli nuo tos vietos 
kur tasai budelis likos paszautas dvi sanvaites 
adgal bet žudintoju lyg sziol nesuimta ir todėl 
Hitleris taip baisei atkerszino gyventojams, Lyg 
sziai dienai ant Hitlerio paliepimo jau iszskers- 
ta 350,000 Jugoslavu ir 90,000 Lenku kurie pa
siprieszino Hitleriui. Nekuriose vietose net visi 
kaimai likos isztusztinti per szaudymus.

Paskutini telegramai pranesza buk pasku
tiniam muszyje su Allijentais, Japonai neteko 
tukstaneziu kareiviu ir 35 laivu prie Midway 
Salos. Ant Rusiszzko frunto Vokiecziai likos 
atspirtį prie Karkovo, netekdami daug karei
viu, tanku ir eroplanu.

VOKIECZIAI
ATMUSZTI PRIE
SEVASTOPOLIAUS

Daug Užmuszta
Moskva — Utarninke atsi

buvo czionais kruvini musziai 
kuriuose likos užmuszta 2,500 
Vokiecziu ir 24 tankai suszau
dyti. Sevastopolius buvo ap
gultas per Vokieczius per sep
tynis menesius ir nuo tojo lai
ko apie 50,000 geru Vokiszku 
kareiviu žuvo. Gyventojai 
miesto per taji laika gyveno 
vien tik skiepuose ir urvose. 
Tukstancziai smarkiu eksplo
zijų po visa miestą davėsi gir
dėt kurios padare milžiniszkas 
bledes.

Detroit, Mieli. — Apie trys 
szimtai “ tuimelkeriu “ Federal 
Engineering Co., sustojo dirbti, 
<beit Valdžia paliepė jiems su-

kija nepaliaus musztis ir kovo- gryžti prie darbo arba eiti iii 
ti lyg paskutiniam. < ■ karium-enia prie tarnystes.

Italija Neteko Kelio
likos Laivu

London — Ant Meditera- 
niszku mariu Italai neteko pen
kių laivu kurie likos paskan- 
dyti per Anglikus. Du kariszki 
laivai apsauginėje tris trans
portus kada tieji likos užklupti 
per Anglikus. Daug kareiviu 
žuvo.

----------------------------------------------------------------------------. ■ ■ v :

Vokiecziai Szaudo 
Saviszkius

New York — Angliszkas rei- 
dio isz Stokholmo pranesza in 
czionais buk 17 Vokiecziu likos 
suszaudyti Berline už užsikei- 
sejima ir suokalbi priesz val
džia. Daug likos aresztavoti 
už ta pati prasikaltima. Vokie
tijoj kasdien yra didesnis pa
vojus nes gyventojai pradeda 
nerimauti isz Hitlerio valdžios.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
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■*Kas Girdėt i Amerikos Vėliavos Diena, Birželio 14ta 

j Apvaiksztinesim Gimimą Musu Vėliavos 
★ 165 Metus ★

Naminis Frontas 
Pryszayks

Karo Bonu Ryba Dvigubai Padidinta
Pagal Iždo Departamento Sprendimą

Szvedijos laiknaszcziai raszo 
apie padėjimą Grekijoj kad ten 
gyvenimas žmonių tikrai yra . 
apverktinlas ir baisus. Žmones * 
maino savo locnastis už maista J
o jėigu moka pinigais tai turi ^j^**-******^***^**-**********^*******************-******************-**********.. 
mokėti baisiai augsztas prekes. 
Duonos įgalima gauti visai ma
žai ir tai neužtenka del sžeimy-į 
nu o mesla. visai dingo isz kro- 
mu. Taipgi yra didelis stokas 
graibu isz priežasties daugybes 
mireziu isz priežasties bado. 
Mirusius iszveža in užmiesti 
kur laidoja juos grabese po de- 
szimts ir daugiau. Valdžia pra
dėjo deginti lavonus nes nėra 
vietos kur ju laidoti.

Birželio (June) 14-ta diena, vėliava Suvieny
tu Valstyju apvaiksztines savo 165 metine gi: 
mimo diena, nuo kada Kongresas užtvirtino ja 
1777 mete, 
Teisingysta

Anai dienia Brukseloje apsi
vedė jaunikis 74 metu su mote
rėle 72 metu amžiaus. Jauna
martes tėvas, turintis 102 me
tus ir jos motina 99 metu daly
vavo toje svodboje. Da kaip ko, 
tai jaunavedžiu tėvai gales su
silaukti anūkėliu.

nuo tada toji musu vėliava 
ir Laisva Gyvenimą!
ant vėliavos buvo padaryta
New Mexico valstijos likos

Viena žvaigžde buvo uždėta prie

persta-

1912 
priim-

Hitlerio budelei baisiausiu 
budri iszskerde mažiausia 200 
tukstanieziu Žydu Rusijoj, Len
kijoj ir Baltiko sklypuose ir 
išžgujo milijonus ant isztremi- 
mo. 1

to Laisve,
Paskutine permaina 

mete, kada Arizona ir 
tos po josios sparnu,
vėliavos, per ka sziadien juju dabar randasi 48.

Dabar 1942 mete žmonys daugiau suprato kiek tai ženk
lina del ju toji vėliava, po kuria randasi milijonai karei
viu, laivoriu ir lekiotoju, kurie už ja kovoja, kad Laisve 
nuo szios žemes nedingtu, 
tu vėliavas. Kur jos?!...

Paimkime sziadien kitu Tau- 
Ka jos sziadien ženklina?!...

Nepamirszkite, iszpletokite Amerikos vėliava Birželio, 14 
diena ir parodykite, kad Jus ja Guodojate ir Mylite!...

“Dievas neuždraudė žmogui 
nahdoti alkoholiu bet blaivybe 
yra geru dalyku del žmogaus 
naudos,” taip pasakė kunigas 
Gėorge Meyer, prabaszczius 
Sžv. Leono parapijos Milwau
kee, Wis., ant seimo adminis
tratorių svaiginarieziu gerymu 
Schroeder hotelyje.

“Didesne dalis gyventoju 
czionais Amerikoj, reikalauja 
svaiginarieziu gerymu,” kalbė
jo kunigas. “Dievas nedrau
džia naudojima alkoholiam nes 
prieszingai, ir patsai Kristus 
gere vyria nes tai buvo gerymas 
jo žmonių.”

“Jis pats permaine vandeni 
ant vyno, lant praszymo savo 
Motinos. Taipgi Jis iszrinko 
vyną kaipo ženklą slavo kraujo. 
Bet balžnyczia mokina apie rei- 
kialinguma blaivystes ir apsiro- 
kaviiria 'ant naudojimo svaigi- 
narieziu gerymu. ’ ’

Vyro smegenys sveria 50 un
cija o moteres sveria 44 uncijas 
(bet riėkuriu sveria daug ma
žiau nes yra iszdžiuv®). Pap
rasto vyro szirdis sveria 11 un
cijų o moteres sveria 9 uncijas. 
•— Todėl nekuriqs moteres ne
turi szirdies del vyru...

Ne tik vargingi žmones ir 
darbininkai turi savo visokius 
ergelius bet ir turezei. Paimki
me toki Fordą, fabrikanta au
tomobiliu Detroite, kiek jis tu
ri ergeliu su aiplaikytais laisz- 
kais, kuriu aplaiko kas diena 
isz visu daliu svieto. Per meta 
ąplaiko jis daugiau kaip mili
joną visokiu laiszku. O jeigu jis 
užsimtu ju skaitymu ir atple- 
szinejimu, tai jam užimtu 24

Tieji, kurie stengiasi aplai
žyti žinia, ant kokio laivo at
plaukė in Amerika ir kaip jis 
Vadinosi, lai raszo pas redak
torių “įSaules” F. Boczkauska 
o jis pasirūpins jums gauti ta ja 
žinią kaip gavo jau del dauge
lio. Toji žinia 'bus jums reika
linga ar sziadien ar vėlesniam 
laike ant visokiu dokumentu o 

. ypatingai dėl iszemimo ulkes- 
isžku popieru.

valandas kožna diena. Bet ta j i 
daiba atlieka jo sekretoriai ir 
palgialbininkai. Kožna diena jo 
privatiszikas sekretorius isz- 
duoda jam raparta isz alplaiky- 
tu laiszku del savo perdetinio.

Didesne dalis tuja laiszku 
yra praszymai darbo arba su- 
szelpimo. Maldaujanti laiszkai 
paeina nuo vyru, moterių ir 
mėiginu; kupcziu ir iszradeju, 
žymiu žmonių ir visokiu artis
tu, kurie apraszinejia Fordui 
savo varga ir nepasisekimą, ti
kėdamiesi aplaikyti nuo jo pa- 
szialpa.

Jeigu Fordas iszklausytu vi
su praszymu tai kožna meta 
iszdal'įntu apie szeszis milijo
nus doleriu.

Szimtai moterių meldžia For
dą kad jas suszelptu kad galėtu 
užmokėti savo skolas apie ku
rias vyrai nieko nežino. Moki
niai ir merginos praszo idant 
jiems padovanotu automobi
lius o laikais ir fortapijonus. 
Daugiausia isz to ubagiszku 
laiszku ateina isz New Yorko, 
Chica'gos ir hitu didesniu mie
stu. Bet laisžkai taipgi ateina, 
isz Kinu, Persijos, Rusijos ir 
daug kitu vietų.

Bet Fordas 
laiszku atsako 
in gurbą.

eidama su mergaitėms per sa
le, staigai pradėjo graudžiai 
verkti ir niekas ja negalėjo pri
versti idant pereitu per ta ja sa
le. Tas atsikartodavo per kelis 
metus. Mergaite szalinosi nuo 
tos sales kaip nuo pavietres nes 
ja laibai pergazdino didelis pa
veikslas Miikaldos, karalienes 
Sibilijos, isz penkiolikto szimt- 
meczio.

Ant galo mergaite susipaži
no su jaunu turtingu ponu ir 
svod'ba ketino atsibūti už keliu 
menesiu. Atėjo diena vinczevo- 
nes. Susirinko daugelis žmonių 
bet mergina apėmė didele neri
mastis bet nutarė ’būti narsi ir 
ineiti in sale kur atsiibuvinejo 
szckiai, bet vos ženige žingsni, 
kad sztai paveikslas Miikaldos 
nukrito nuo sienos pataikinda
mas jaunamartei in galva taip 
smarkiai kad ji likos užmuszta 
ant vietos.

Tik dabar grafas dašiprato 
del ko jo augytinie turėjo tokia 
baime praeidama pro sale ku
rioje kabojo paveikslas garsin
gos pranaszes Mikaldos. Mer
gaite prijautė nelaime nes gir
dėjo nuo senu žmonių buk, kas 
dirsteles ant jos paveikslo tai 
ji patiks nelaime.

Kas turi norą, lai in tai inti- 
ki... O kas turi protą, lai sau 
ima pamokinimą isz szio apra- 
szymo.

jeigu už ju iszvežima žmones 
yra szaūdomi. Matyt kad Vo- 
kieeziams jau trumpa prasto 
maisto, jeigu jie griebiasi to
kiu žiauriu priemonių del keliu 
sauju d ruskois ar kelia svaru 
geležies.

Vyskupas Reinys Buvo 
Sužeistas Vilniuje

Amerikos Lietuviu spaudo
je buvo pasklidusi žinia, kad 
Lietuvoje Vokiecziai pcrszove 
Vyskupą Beini, o jo palydovą 
visai nuszove. Dabar gauta 
isz Lietuvos žinia sako, kad 
Vyskupas Reinys buvo ■sužeis
tas Vilniuje nuo karo veiksmu. 
Taipgi Kunigas Czibiras ir 
daug žmonių buvo užmuszta. 
Keno tie karo veiksmai buvo 
žinia neaiszkina.

Neteko Tūkstanti
Liaudies Mokytoju

Praneszta, kad Sovietu oku
pacijos laiku Lietuva neteko 
viena tūkstanti liaudies moky
toju. Iszveže in Sibirą ne tik
tai mokytojus bet ir ju szeimy- 
nas, kaip tai: iszveže 771 liau
dies mokyklų mokytoju kartu

Iszlaimeti szi Ikara, kiekvie
nas sziose valstijose turi dirb
ti ten kur jis daugiausia reika
lingas ir turi būti prisirengęs ' 
atiduoti viską ka turi, jeigu 
reiketu, už laisve. Tai yra 
svaibiausia idea kuri remia U. 
S.A. vyru-speku mobilizacijos 
programa, ir-gi idėja kuri sto
vi už didžiosios unijos laisvu 
tautu priesz tiranija — Suv. 
Tautos.

Suv. Tautos sudeda savo vi
sus rezursus vyru ir medžia
gos, pagreitinti diena laimėji
mo. U.S.A, gali duoti daugiau 
ginklu, lėktuvu ir tanku negu 
bile kita tauta, todėl, kad mes 
turime didžiausius rezursus. 
Mes siuneziame szia pagel'ba 
savo draugams ir alijantams 
formoje “lend-lease” persiun
timais. Bendros Tarybos suda
rytos AVashihgtone ir Londone 
nusprendžia kur szie persiunti
mai daugiausia reikalingi.

Mes jau iszsiuintem daugeli 
reikmenų ir ginklu musu Ali
jantams ir mes vis siunsime. 
Priesz kėlės dienas, “Lend- 
lelase” administratorius Ed
ward R. Stettinius, Jr., pa- 
reiszke kad szi kooperacija da
bar veikia a'bipusisžkai, dabar, 
kad mes dabar gauname pa- 

1 gelba isz ju kaip ir mes teikia
me pagelba.

■ Tai yra todėl, kad mes dabar 
turime didelius pulkus ka- 
riaujarieziu už mariu, Austra-i 

i ijoj ir Rytuose ir Britu Salose.
Britai, kuriuos mes valgydi

nome ir apginkl'avomie po Dun- 
I kiliko -evakuacijos dabar val

gydina musu pulkus sziauru 
Airijoj pristatydami jiem reik
menų ir statydami j u stovyk
las. Czia nėr klausymas pinigu, 
tai yra knygvedystes transak
cija tarp draugu.

Didžioji Britanija ir-gi yra 
davusi daug militariniu reik
menų U.iS.A. kartu su visiszkai 
inrėngta szautuvu dirbtuve. 
Rusija davė mums svarbia da
ta apie tanku statyba ir atsiun
tė mums techniszikus eksplio- 
dojanezio-s medžiagos eksper
tus. Australija prižiūri musu 
jėgas Tolimuose Rytuose. Ame
rikos karo laivai yra taisomi 
Britu uostuose taip kaip Britu 
laivai taisomi musu uostuose. 
Ir Amerikos lėktuvai Australi
jos aptarnauti ju aerodromuo
se.

* * *
Amerikiėcziu muzika yra ži

noma visam pasauliui. Ju “rag
time”, ju “jazz”, ju “swing”. 
Dabar Amerikiecziai turės ma-

mažai 
o kitus

ant tu 
inmeta

ISZLIETUVOS
Už Gabenimą In Lietu

va Druska; Mirtis

su 1,155 szeimynu nariais. Isz-I.gįau muzįgos kad U.S.A. laiku 
vežtųjų mokytoju žmonos daž- 
nai taippat buvo mokytojomis.
Dalis ištremtųjų is'zblaszkyta 
po placzius Sibiro plotus.

Skaitykite “Saule”

SAPNAS MOTINOS

nai galėtu dainuoti dainą su
naikinimo virsz naciu Vokieti
jos ir Jalponijos. Tas yra pa
sukime sprendimo Karines Ga
mybos Tarybos, kuri stabdo 
gamyba beveik visu muzikos

Nuo kada Lietuvoje uždrau
dė slpaudinti Lietuviszkas kny
gas ir lailkraszczius o ypatin- u ■
gai maldaknyges, tai ju dabar 
yra didelis stb'kas ir negalima 
gauti. Todėl jeigu turite sena 
maldaknyge kuria branginate 
kaipo senai atminti, prisiunski- 

’te ja ant apdarymo in musu re
dakcija o ji bus apdaryta kaip 
nauja ir užteks jums ant viso 
gyvenimo.

grafasPriesz kare
que, Avigncne, Francijbj, pri
ėmė pas save varginga sierate- 
le vardu Tarrasa Huesca, ant 
iszauginimo. Prieik tam grafas 
turėjo savo tris dukreles. Mer
gaites turėjo savo atskirus 
kambarėlius o idant ineiti in 
grafo kambari, reikėjo pereiti 
per didele sale 'kurioje kabojo 
daug visokiu senoviszku pa
veikslu. Tula diena Tarrasa,'

Manos-

Isz Vokietijos atėjo žinių, 
kad praeita sanvaite Karaliau- 
cziaus teismas nubaudė mirties 
bausme penkis žmones, kurie 
buvo suimti gabenant in Lietu
va kontrabandos kėliu druska, 
geleži ir muilo akmeni. Už to
ki menknidki nuteista suszau- 
dyt penki žmones. Kaip girdėt 
Lietuvoje žmones neturi drus
kos, geležies, nei muilo, jeigu 
kontrabandininkai gabena te
nai tuos -daiktus siu tokiu pavo
jum savo gyvybei. Tu daiktu 
labai stinga paezioj Vokietijoj

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz,

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

----- ★ 
instrum.dn.tu ir rezervuoja kiek < 
dabar turi Armijos ir Laivyno j 
ir Marinu 'benams. Dabar ga- < 
lite būti užtikrinti kad jeigu ; 
mažiau instrumentu bus var- ; 
to jami, daugiau ‘ ‘ G erand ’ ’
szautuvu bus vartojama. Sztai 
skaitlynes: apie 15,000 tonu ka
ro medžiagų buvo vartojama 
pialriams, saksofonams ir ki
tiems muzikaliniams instru
mentams 1940 m. Ta medžiaga 
butu pristaezius geležies del 
11,500 szesziu tonu armijos 
suirikvdžiimu, plieną del 83 vi
dutiniu tanku, misinga del 49,- 
000,000 szuviu .30 kalibro 
“cartridges”, vari del 500 155 
.mm..' larike vartojamu daigtu ir 
aliumino de’l 40,000 lėktuvu ra- 
<ietu. * * *

Mes ir-gi turime apsieiti su 
mažiau dideliu peiliu, kiszeni- 
niu peliuku, ir manikuro žirk- 
iukiu. WPB nusprendė kad jie 
nereikalingi ir sustabdė ju pro
dukcija po Birželio 30d. WPB 
ir-gi numusze gamyba stalo 
peiliu ir szakueziu ir kitu reik
menų. Pažiūrėkime kiek szis in- 
saikymas jftitaulpo. 500,000 to
nu geležies ir plieno. 2,000 tonu 
nėaptraulkiamo plieno, 600 to
nu vario priemaiszio ir dar ni
kelio, kromo, gumos ir plasti
kos. Visi metaliai ir medžiagos 
reikalingi karui už laisve.

Prezidento Committee on 
Fair Practice vėl nori užtikrin
ti, kad negrai galėtu prisidėti 
prie Ikaro darbu. Komitetas per 
menesius turėjo klausytis skun
du, kad negrai nebuvo mokina
mi laivu statybos darbu piet- 
rycziu valstijose kur laibai 
trūksta sziu darbininku. Pra,- 
cita sanvaite komitetas suszau- 
ke apszvietos autoritetus Ten
nessee, Mississippi, Alabama, 
Georgia, South Carolina ir Flo
rida kad insteigtu traineravi- 
mo kursus negrams visu laivu 
statybos svarinu 
Komitetas pabrėžia., kad 
žingsnis in gerąją puse.* * *

OPA primina kad jeigu 
kalinga karo paskirstymo kny
gute arba cukraus pirkimui 
eertifikatas namu prezervavi- 
mui galite nueiti in vietine Ka
ro Kainu ir Paskirstymo Tary
ba . . . OPA ragina motoris
tus lytu valstijose nesuvartoti 
savo pilna gazolino kvota bet 
laikytis žemiau jeigu galima. 
Ir narnu savininkai Atlantiko 
paikraszcziuose ir Pacifiko 
sziaąrvakaruose patirti per
dirbti narnu szildymo sistema 
isz aliejaus in anglis jeigu gali
ma . . . W'PA insaike, kad ne
gailima gauti nauju telefonu ap
tarnavimu tik jeigu esate ikaro 
ir svarbiuose civiliu darbuose 
ir galite inrodyti kad alptarna- 
vimas yra reikalingas jusu 
darbui . . . Pardavimas gumi
niu gyvybes-iszgellbejimo kos
tiumu yra sumažintas iszsky- 
rus kroviniu laivams ir tanke- 
riams . . . Prezervuoti vaisiai 
ir vaisiu sunka buvo paszalinta 
isz lubiniu kainu bet kaczįu ir 
szunu maistas buvo pridėtas.

War Production Board, 
Washington, D. C.

užsiėmimu.
yra

rei-

: Fraternales organizacijos, 
savitarpinės paszalpos skyriai, 
moterų skyriai ir panaszios in- 
staigos, dalbar gali investuoti 
$100,000. per metus laiko in 
Sulv. Valstijų Karo Bonus, Se
rijos F ir G, pagal praneszima 
Iždo Sekretoriaus Henry Mor- 
genthau, Jr.

Szis naujas patvarkymas 
pradeda veikti Liepos (July), 
1 d. Jis buvo padarytas todėl 
kad daugelis tu organizacijų 
kurios atidėjo inumatyta staty
ba lyg karo pabaigos nuspren
dė tuos pinigus indeti in Karo 
Bonus.

Iždo oficialiai pabrėžia, kad 
szie Bonai nėra naujos Serijos 
leidinys. Szi $100,000 ryba ant 
turtu (holdings) tesis ikalerido- 
riszko meto laika ir apima 
sziuos 1942 m. Galima ingyti 
$25. vertes Serijos F Bona už 
$18.50 Serijos G Bonai par
duodami nuo $100.

Ndbus pakeitimo dabartinio 
rybo isz $5,000. nustatyta kai- 

', po asmenų nlorma del Serijos E 
' Bonu bi kokiais ikalendorisz- 
kais metais.

Serijos E Bonai gali būti re
gistruojami tiktai asmenų var
dais; bet Serijos F ir G del di
desniu investoriu gali būti re
gistruojami varduose turtu 
globėju1, organizacijų, korpora
cijų, neinkorporuotu instaigu, 
darbo uniju ir Ikitu grupiu kaip 
ir asmenų vardais.

Serijos F. Bonas yra 12 metu 
priaugimo Bonas, iszleistas pa
gal “discount basis” — 74 
procentas (nuoszimtis) su
brendimo kainos. Jeigu bus isz- 
laikytas 12 metu, tai Bonas ims 
nuoszimti kuris bus lygus 2.53 
procentą per metus priskaityta 
prie perkamos kainos ir užskai
tomas 2 sykius per metus.

Serijos G Bonas yra 12 metu 
einamosios inplarikos Bonas 
iszduotas ai'ba perkamas pagal 
pilna verte ir duoda 2.5 procen
tą per metus laike, kurie yra 
molkomi 2 syk per metus su Iž
do czekiu. Naujas apribavimas 
del turtu (holdings) isz $100,- 
000. per vienus kalendoriszkus 
metus Serijoj F arba G, arba 
abiejose, yra ant pirkimo kai
nos (cost price) bet ne ant su
brendimo vertes (maturity val
ue).

Iždas pabrėžia kad tuikstan- 
cziai asmenų, korporacijų, dar
bo uniju ir kitu organizacijų 
sziais metais jau nupirko ligi 
$50,000. dabartine ryba dėl 
kiekvieno kaUendoriszko meto. 
Pagal nauja patvatkyma szie 
Bonu pirkėjai gales nupirkti 
dar už $50,000 per liekamuosius 
6 menesius sziu metu nuo Lie
pos (July) 1 d., ligi Gruodžio 
(Dec.) 31 d., 1942 m.

— U. S. Treasury Dėpt., 
Washington, D. C.

Preke, 15c.
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Sirpukas Ir fĄagdute
Palinksmejo Magdute. Nuo 

tos -dienos pradėjo kas vakara 
vaiikszczioti pas Žvingilus. Jos 
tėvams ežia nebuvo nieko nau
jo nes ir pirma rinkdavosi ten 
kaimo mergaites su rateliais 
nes taip linlksmiauls būdavo o 
žinoma, jeigu žmogus linksmas 
tai ir darbas geriau® sekasi. 
Tik motina -prasergejo kad 
dukters kuodelis ne kiek neei
na mažyn, todėl imdavo kartais 
net bartis už dykavima bet tik
tai niekad nepykdavo. Ir kaip
gi pykti ant savo vienturtes!

— Mat per diena privargsta 
tai vakare nors pasilinksmina 
ir pasidainuoja — tardavo sau 
motina.

O Magdute tuo tarpu, kiek 
tik galėdama, skubinosi mo
kintis1: po keliu s-anvaieziu to
kio mokslo, galėjo -paraszyti 
laiszka. Nors tikro adreso ne
žinojo, vienok parasze senąjį 
protaudama, kad isz ten jau 
nuleis laiszka Sima'nui.

Magdute klausė per laiszka 
Simono, kodėl jis taip ilgai ne- 
duda -apie save žinios? Ar jau 
užmirszo a-pie jos raszteli? Ji 
rasize kad priesz Adventus no
rėjo iszpirszti ja už seno nasz- 
lio Laurino Didgalvio. Bet ji 
isz jo tik pasijuokus ir užklau
sus pirsžlio arDidgalvis nori ja 
už dukraite. Paskui rasze kad 
tuoj po Kalėdų atvažiavęs pas 
ja su pirszlliu Antanas Giedrai
tis. Tėveliai norėja sutikti bet 
ji ėmusi praszyti, kad jos taip 
ankstį neleistu isz namu, nes 
ji norinti nors sziek-tiėk -padėti 
jiems prie darbo ir jie tik vie
na teturi pasiuntmeniai o ja 
iszleidus, reiketu merga sam
dyti. Taip ilgai inkalbinejus 
tėveliam, 'kad jie -ant galo pri
žadėjo Giedraicziui atsakyti.

Apie viską parasze Magdute 
o užbaigdama laiszkeli -pridėjo 
kad ji tyczia iszsimokinusi ra- 
szyti, idant -pati galėtu apie 
viską ąpraszyti ir parodyti 
jam kad nors jo Rudžiuose ne
bėra, vienok ji dažnai -apie ji 
mananti ir salvo rasztelio neuž- 
mirszus.

įsileido laiszka ir įkas diena 
lauke atsakymo.., Magdute daž
nai klausdavo rasztininko ir 
szimtininko ar nėra laiszkelio? 
Bet visada dykai. Perėjo gavė
nia ir Velykos o laiszko nebu
vo. Isz pradžių mergina lauke 
kantriai bet tolyn — neramyn, 
kartais net apsiverkdavo. O 
motinai savo nusiminimą ir 
aszaras iszteisindavo tuom kad 
ji -dažnai sapnuojanti buk Si- 
manas pargryžes sodžiui! bet 
neatejas pas juos, tai vėl, kad 
ji užmusze karoję.

Bet motina pamažėl i pradėjo 
srlprasti visa teisybe. Supratu
si norėjo visai iszvaryti isz duk
ters galvos dideli prisiriszima 
prie naszlaiczio.

— Kaitgi tau taip galvon in- 
lindo tas Simanas? O kad ir bu
tu ji užmuszia, tai kas-gi? Ar 
jis tau brolis -ar kas ? Kaip ateis 
in val'scziu žinia -kad negyvas, 
tai užpirksime už jo du-szia Mi- 
szias ir g’aln'a.

Tai'p protavo motina.
— Oj, motinėlė, motinėlė, ko

dėl tamsta taip kalbi? — atsa
ke verkdama mergaite. — Jam 
mirus, asz visai ne-begalesiu 
gyventi: jis man už tikra broli 
brangesnis.

— Kvaile esi! Tylėk! Žiūrėk,

ne galvoj jo neturėk. Ar tu už 
jo isztėkesi? Duotu jam tėvas! 
Jeigu nori kad tėvas jam nu
leistu koki rūbli-kita, tai ne 
nėžiopterėk prie jo apie tai, ka 
dabar man kalbėjai. O pati im
kis prie darbo, tiktai isztikru- 
ju o tuoj apie viską ulžmirszi.

Vienok Povilaitiene mate 
jog darbas nėpagydo ir mergi
na vis eina menkyn, matyt, ne
gali užmirszti. Pramane tada 
jai toki daiba, kuris galėtu ir 
jos mintis tikrai pasmaginti ir 
ja piaczia palinksminti. Todėl 
viena karta sako dukterei:

— Magdute, ar žinai ka, žmo
nes rengiasi Vilniun ant atlai
dų. Mudu su tėvu kalbėjome 
apie tai. Žinome, kad tu jau se
nei ketini keliauti su visa -ben
drove. Tėvas duos kėlionei pi
nigu. Tetule Paberžiene eina, 
tai ir tave galėtu drauge paim
ti.

Mylinti motina atitiko gera 
v'aista serganeziai mergaites 
s-zirdižiai gydinti. Viena mintis 
apie kelione nudžiugino mer- 
gate, nusiszlucste aszaras nuo 
alkiu, apkabino motina ir pade- 
kavojo kad taip už ja rūpinasi. 
Idant nepasivelintu, nors ben
drove turėjo iszeiti da už dvie
ju sanvaieziu, mergaite pradė
jo tuojaus rengtis in kelione.

Isz motinos rūpinimosi, kad 
dulkte u'žmirsztu s'avo sopuli, ir 
isz Magdutes džiaugsmo, kad 
galės -keliauti Vilniun, nereikia 
mlanyti, kad jos buvo negeros 
moteriszkes. Motina mylėjo sa
vo vienintėle, bet savotisžkai. 
Ji tikėjosi isžleisti dukteri už 
turtingo vyro ir tokiu budu su
teikti jai visiszka laime. Už tai 
ir norėjo matyti savo dukters 
szirdi laisva idant, isztikus ge
rai progai, galėtu iszbrulkti ja 
už to, kurio kiszeuiuje labinus 
ska-mbaneziu barszke-s.

Magdute-gi iszke-liaudama 
visai nenorėjo užmirszti Sirna- 
no bet džiaugėsi pasimelsianti 
prie Motinos Szvencziausios, 
kad' greieziaus sugražintu j'ai 
Sim-ana.

Palgaliaus bėndrove isjsiren- 
ge ir Magdute po priežiūra te
tules isze-jo su kitais.

Kitoje pus-ej-e kelio, priesz 
Povylaicziu namus, gyveno 
Laurinas įSuskis. Jo brolis Po-

vylias, kaip ir Simonas, tarna
vo kariuomeineje. Teisybe, .jis 
jau'settei -buvo pabaigęs savo 
tariiysta bet namon dar negry- 
žo — pasiliko ant antros tar
nystes.

Pasibaigė laikas ir antros 
tarnystes ir Taurino brolis par
vyko namolei, ketindamas pa
reikalauti savo dalies kuri jam 
prigulėjo isz tėviszkes po tėvo 
galvos.

Isz -pradžių keletą dienu na- 
miszkiai ji laike kaipo svėczia 
bet kada Laurinas paprasze ji 
eiti drauge su savim kulti, su
siprato Povylas kad niekas 
duobos dykai neduoda, -prisi
spausti -prie darbo jis nebeno- 
rejo. Todėl nutarė savyje ne
draskyti žemes, kaip pirma bu
vo ketines, tik atsiimti savaja 
dali pinigais ir persikelti gy
venti in miesteli kur norėjo 
gauti vieta palicijanto.

— Vis-gi kariuomėneje žmo-1 
gus -pripranti prie kitoniszko 
gyvenimo nekaip sodžiuje. Nie
kas ne bepasakys in mane: “tu, 
Povylai,” bet visi mane vadins 
“ponu Susikcviczia”. Teisybe, 
reikes žiūrėti ant gatvių tvar
kos, gaudyti vagis ir sodinti 
juos in kalini, aresztuoti gir
tuoklius, iszskirti bėsimuszan- 
czius, tik gaila, kad tada ir pa
ežiam gali numuszti uosi. Ar
ba, neduok Dieve, ne-nusiduos 
kas-norint, kaip reikiant, tai 
virszinikas gal ir kupra apdau
žyti, kaip kad atsitikdavo ka- 
riuomeneja, arba pavaryti ir 
nuo vietos. Bet szito niekas ne
žinos nes asz ne toks kvailys, 
kad sakinėcziausi. O kad -kas 
ir patirtu, tai didelio ežia -daig- 
to! In akis bet-gi nesakys nes 
bijosis kad neužsitrauktu ant 
saves beda, kad neinkaitin- 
czia-u kaili. Nereiks daug dirb
ti o duonos turėsiu ir ne tik duo
nos -bet kaip paiicij-antas, turė
siu ir mėsos ir žuvies ir sviesto 
ir sūrio ir degtines — vienu žo
džiu ko tik panorėsiu ir vis tai 
dykai, ne už pinigus. Reikia tik 
apie deszimta valalnida, parei
nant per miestą, atsistoti priesz 
karez-iama, iszsiimti lapeli po- 
pieros ir -paiszeli ir pasakyti 
balsiai:

— Mėndelis po deszimtos va
landos vakare neuždare szin-

kiaus, du rubliu sztriuopos, tai labiaus gefbtti. Nes vis-gi kuri 
tuojaus Žydas iszbelgs: ' miesczic-nis, tai miesczionisJ

— Pane -Sųskevicz, kurli-gi nėra ka lygint in sodieti. Vis- 
'po desimtos, da tik pusze de- kas gerai, tik isz kur paimti 
simtos, da visos -pusz-es iki de- tuos.pinigus? ,

Kad lertgyiaus ingyti -pinigu, 
keviez, as‘su tamsta norhi pa- Povylas užsimanė vesti turtin- 
kalbet. 11

— Asz su Žydais ineužsįdedu' savo p-a&pstamn,
—; pasakysiu tyczia, kad la-1 miestelyje kokios su turtu pa- 
biaus nusigianstu Žydas.

— Uj> dy vuži, va j! asz toj už- 
darhysi.

■— O ne, jau vistiek, po lai-

simtos trhuikzta. Uj! -pane Sus-

ga placzia. Eime tada klausinėti 
ar nežino
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nos.
Tai-gi viena karta Joskis pa

sage, j am:
— As turhi del pono “fain

ko! prikisz-ai! — ir eisiu sau interres”. Gyvena ežia, ties ap-

I' Vtllvus, VUllČl JJAJ11L liaozjiv OLL ou- 
serbus. Prhaszom pamėgint, 
gal irh pasiszėks ponui. O jeigu 
alnt gerho iszeis, tai Joskis ka 
uždirhbs ?

Pasipūtės savo didyste, Po
vylas isztikruju vylėsi, kad toji 
mergina gal už jo teketi. Vie
nok nežinodamas kaip insi- 
skverbti in ponios — naszles 
namus, pasipažino su jos tar
naite ir pradėjo ja lankyti. Ke- 

szabei”. As jam lėta sykiu panaite užtiko ja- vi- 
tamstei atsiunsi, tiktai tamsta rallineja; ji pasakė kad pialici- 
nėka prhe daktarhus nekalbėk, jntas ateina pas Juliuke ir to

dėl gražiai ji pakalbino. Tuom 
tarpu Povylas, pasidrąsinęs 
gražiu apsiejimu, viena Nėdel- 
dieni užklausė Juliukes, ar jos 
palnaite tėketu už jo?

— Ar tamsta isz galvos isz- 
ejai? — atsake juok-damasi 
mergina. — Kad jau panaite 
tamsta gražiai pakalbino, tai 
jau ji turi u'ž tam-stos teketi! 
Paklausyk, ir asz da ar nore- 
cziau tamstos, kas-žin da ka 
ant to atsakycziau.

Po tokio nepasisekimo suma
žėjo Pcvyi'o didyste. Mete jesz- 
kojas paezios per Žydą ir pra
dėjo sakytis po sodžius.

— J eigų negaliu gauti isz po
nu, tai tėgul bus isz ūkininku, 
kad tik butu turtiniga.

Atsiminė tada savo kaimy- 
naite. Ir pirma jau su ja buvo 
pasipažines. Kaip jis sugryžo 
isz -kariuomenes, pati Magdute 
pasirūpino- su juom pasipažinti 
nes jai būtinai regėjos kad Po- 
vyllas turi žinoti apie Simana ir 
galės jai idaiug ka pasakyti.

Tai-gi su gailesczia klausėsi 
jo aipsakinejimu, kaip kariuo
meneje galima būti szimta me
tu ir visiszkai nępasipažinti su 
viens kitu. Akis isztempus 
klausė, kaip jis apsakinėjo 1 apie 
kareiviu gyvenimą ir jo sun
kenybes. Kiek kartu jis kalbė
jo apie marszus, dar tekdavo 
•kėnsti bada, szalti ir nuovargi, 
ilsėtis nekurintose kaza-rmese, 
arba, kas da blogiaus, ant pli
ko lauko, — tiek kartu vargsze 
Mgdute 
galva ir dažnai nusigryždavo 
in siena, norėdama nematant 
nusiszluostyt aszaras. Mate ji 
savo mislyse Simuką, nuvargu
si, iszalkusi ir troksztanti. Kaip 
ji norėtu jam paduoti laszeli 
yandens!

Kaip tik ja liūdnumas paim
davo, kas jai dabar atsitikda
vo dažnai, kaip tik pradėdavo 
manyti apie Simana, tai tuoj 
bėgdavo pas -kaimyną, norėda
ma -patirti tokiu dalyku, kurie 
suramintu jos szirdi. -Senas ka
reivis, matydamas ja nuliudu- 
sia, mėgdavo kartais ja nura
minti apsakinėjimais atsitiki
mu isz kareiviu gy venimo.

Malgdutei beklausant nu- 
szvisdavo akys ir ji gardžiai 
nusijuokdavo.

(Bus daugiau)

tolyn. Kaip apeisiu taip visa t teikus, vena poni naszle su se- 
miestą ir pargrysziu namon tai 
teta rasiu ir degtines buteli ir 
alaus pora buteliu o kartais 
gal ir popierėli...

Petnyczioj vėl ant turgaus
surėksiu -ant Žydellkos:

— Szita žuvis jau sena! Duok 
asz ja daktarui parodysiu.

-— Aj, pane Sųskevicz, tams
ta -mėgszti -lydekus. As turhi 
toki grhalži lydeki. Norhejėi ji 
pasilikt ant

Dzidelio daigto, kad žmogei 
nuszipiriks trhupuczi kvepen- 
czi žulvi. J-ems nevodis. Je ne 
nepažins, nes neturhi toki ger- 
ru voszli, keip tamsta. Nu, kas 
pelnui perli tai, kad Faiga už
dirhbs...

— Tiė kepalėliai mažiaus 
sveria, ne kaip reikiant — pa
sakysiu vėl ineidamas tenais, 
kur duona kepa ir apsidairy
siu alnt lėntynu, -pilnu nesenei 
prikeptos duonos.

— Nu, nu, sėskis tik tamsta! 
— atsakys man duon-kepis, 
bulk pasisveikindamas o jo raln- 
koje cz-iužes popieriukas...

— Gerai, gerai! — sakysiu 
szypsodamasis. — Tiktai szi- 
tas kepalėlis tai man — pamė
ginsiu, ar gerai iszkeptas...

Tokiu budu galima ir valgyt 
ir gert o daug dirbti nereikia. 
Tiktai reikia žiūrėt kad gerai 
eitu interesai. Tai mano ir dir
va!

Povylas, kuris būdamas ka- 
riucmeneje, p-ermaine savo pa
varde isz Suskio -ant Sųskevicz, 
manste tik apie tai, kad ma
žiausiai dirbtu o turėtu daug 
uždarbio.

— Dalies nuo brolio gausiu 
tris szimtus bet kas-gi isz tu 
trijų szimtu! O da kas labiaus: 
brolis visu pinigu negales sy
kiu atiduoti. O ežia gerai butu 
mieste nusipirkti sau namus. 
Tai vis-gi 'žmogui ir už kvatie- 
ra nereikėtų mokėti ir žmones

Visi sako 'kad kur ten apie 
Indiana, 

Bobeles daVaidinos gana,, 
Suvis guzutes negeria, 
Už stikleliu notveria,

Tik tiesiog isz 'bonikos traukia, 
-O pusėtinai vyrucziai riaukė, 
Lai jums bulna ant sveikatos, 

Kaip ant lėntynos.
Tas aps-zvieczia' geriausia, 

Motėrel-e tamsiausia,
Kad ir akis turi,

Bet niėko neinžiuri,
Tiėk mato isz prysza-kio, 
Kiek ir isz užpakalio.

Duok Dieve, Dvasia Szventa, 
Tegul kožina sulpranta, 

Kad -girtavimas,
i Yra blogas daigtas.

* * *
Visi sako,kad. tas iCzikagas, 

Tai suvis ne kas, 
Del gero žmogaus gerai, 

Bet žinoma, visur randasi 
niėkszai.

Nedėliomis iln bažnyczia ne
eina,

Ba Nedėliomis priesz sauleteki 
namo pareina,

O ir skrybel-es sumankytos, 
Pinigu neturi nusipirkt kitos.

Vai vargszės, jus mergeles, 
Ar geroves sulaukti jos galės, 
In po-niute's dideles pavirtote, 

Suvisai isztvirkote, 
Ne esate mergeles, 
Ne Am-erilkonkeles, 

Palczios nežinote kokios 
Esate tautos.

1
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KAIP ISZPLETOTI AMERIKOS VĖLIAVA

N O? E

Jeigu keliolika žmoni i nesza didelia vėliava, tai mėlyna puse turi būtie ant de- 
szines puses. Laike parodo , vėliava turi būti neszama ant deszines puses. Jeigu isz- 
kabini vėliava ant lazdos, ta turi būtie viduryje kitu vėliavų ir aukszcziausia už kitas. 
Jeigu vėliava randasi saleje arba bažnyczioje, tai turi rastis ant deszines puses. Ne
naudokite vėliava del papuo zimo. Nuleisdamas vėliava nuo stulpo, darykie tai su pa- 
guodcnia ir palengva, ir ned okie vilktis ant žemes. Jeigu naudoji vėliava ant auto- 
mobiliaus, tai turekie veliav i ant lazdukes. Niekad neduokie vėliavai trauktis ant že
mes, josios vieta yra ore.

dūsavo, nuleisdavo

* * *
Vielna mergina stovėjo, 

Kita pro sz-ali bego, 
“Kur taip skabei begi, 

Ir -guma kramtai rodos -kad ka 
ėdi?” ' 

“Duok paikaju, ba ana,
Turiu resztyti Antania, 
Ba su mknim negerai,

Va, kaip žinai...”
‘‘ U-gi nuo kada, 

Pasidarė toji beda?” 
“Žinai...

Kaip pas mus buvai,
Ir AntaJnas buvo, tada, 

Žinai ana...
Padlina sake, kad su manim 

apsilporuos,
Žinai, nuo Nedėlios tos, 

Dabar nenori ne klausyti, 
Ketina in svietą runyt, 

Bet asz ji padla pa’piksysiu, 
Ir ženytis su manim priversiu, 
Kur szliubas bus, nežiūrėsiu,

Bile sau vyra turėsiu.”
O jus bambilines pavietres, 

Niekam nevertos, 
Darote tėvams tik juokus, 
Kas tam Mahainojuj toliaus 

bus?
Su visokeis paraleis už

sidedate,
Po tam ant kitu 'beda vereziate, 

Vyrucziai sergėkitės, 
Nuo tokiu bambiliniu valkatų 

szalinkites!

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Puiki Istorija Bet ar 
Teisinga?

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE f 1 ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI! i

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Hitleris apsakineje savo 
sėbrui pulkauninkui Engle 
apie pasekme kokia turėjo 
Rusijoj supliekime Masko
lių. Jisai aiszkina kiek tai 
žemes paėmė, bet ar teisybe, 
tai patys skaitytojai gali da- 
siprast, kiek jisai turėjo te- 
nais pasekmes. m l.. .s
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ŽiniosVietines
— Petnyczioj pripuola Sal. 

Szirdies Jėzaus o Subatoje Szv. 
Antalno. j

—• .Nedalioje pripuola Vė
liavos Diena. Iszikalbylkite ve
liamais prie savo namu.

Mokyklos užbaigimo 
proga, kuri atsibus Birželio 
[June] 14-ta diena 1942 m., pa
rapijos -svetainėje, Szv. Juoza
po Parapijines Mokyklos vai- 
kucziai suteiks sekanti Progra
ma: f

1— Pledge of Allegiance.
2— Dashing U. S. Marines 

daina ir szokis, 3-czias ir 4-tas 
skyrius.

3— When I Grow Up, daina, 
1-mas ir 2-tras skyrius.

4— Brangus Dangus, kome
dija, 8-tas skyrius.

5— That Awful Landlord!, 
monologue, E. Matalevicziute.

6—America, I Love You — 
Tom Thumb, daina ir szokis, 
5-tas ir 6-tas skyrius.

7—Armonikos solo, E. Ga- 
iniu'te.
l 8>—“Saulute,” operetta, 3- 
jczias, 4-tas, 6-tas ir 7-tas įsky.

9—Ma at the Basketball Ga
me, monologue, T. Stankevicz- 
įute.
i 10—Motina Pergales, hym- 
Įuas, (abiturientai), 8-tas sky.
i 11—Atsisveikinimas, Leo-
(nlardas Petock.

12— Kalba ir iszdalinimais 
diplomu ir dovanu, Gerb. Kun. 
P. C. Czesna.

13— Till We Meet Again,dai
lia, [abiturientai] 8-tas skyr.

14— ‘‘ God Bless America. ’ ’
15— Lietuvos Hymnas.
Abiturientai, (8tas skyrius), 

yra sekanti:
1— Leon'ardas Petock.
2— Jonas Zegley.
3— Juozas Meliauiskas.
4— Edvardas Deesing.
5— Kazys Paliokas.
6— Edmundais Milukas.
7— Bernlardas Valentą.
8— Viktoras Janaviczius.
9— Vincas Vahalec.

10— Blantoze Tuiniliute.
11— Helena Ploippertiute.
12— Teresa Stankevicziute.
13— Irena Petock.
14—Loretta Setaivicziute.

15— Elzbieta Matalevicziute.
16— Katarina Marcziulioniu- 

te.
17— Evelina Ganiute.
18— -Evelina Ma-žėikiute.
19— Florence Busaicziute.
20— Lucilia Alanskiute.
21— Alicia Vaitkevicziute.
22— Irena Bubniute.
23— Darata Marcziulioniute.
24— Beginla Aiduikiaicziute.
25— Charlotte Kristapavicziu- 

te.
— Užbaigimas mokslo Na

miniu Dažiuretoju Ligoniu ir 
Pirmos Palgialbos Sužeistiems, 
atsibuvo- Seredoje Szv.Juozapo 
svetainėje su programa ir di
deliu pasekme. Daugelis žmo
nių dalyvavo. Musu tautietis 
Daktaras Burke ir kitos žy
mios moteres kalbėjo in gra- 
duantes. Taipgi buvo perstaty
mas kaip studentes prižiūri li
gonius ir kaip veiktu nelaimin
guose atsitikimuose. Aplaike 
diplomus 95 studentes.

— Utiarninko valkara atsi
buvo mėnesinis susirinkimas 
Moterių Draugiszko Kliubo 
Elks svetainėje ant kurio daly
vavo apie 90 nariu isz visu da
liu Skulkino pavieto. Tarp ki
to ko, nutarta laikyti metini 
szoki Liepos menesi Bran- 
clo-Avilles Klinbe. Ateinantis

susirinkimas -bus Necho-Allen 
lietelyje, Pottsvilleje.

Frackville, Pa. — Seredcje 
ajpvaiksztinejo savo 20-tas su
kaktuves dvasiszikam luome 
Kun. S. J. Norbuta, czionlaiti-

Isz Amerikos
APGAVO VYSKU

PUS IR KUNIGUS
nes Lietu'viszkos parapijos kle
bonas. Kunigas Nerimta ran
dasi szioje parajpijoj. jau 15J/2 
metu, pribūdamas isz Easton. 
Buvo iiiszventintas in kunigas 
Szv. Petro ir Povylio katedroje, j 
Filadelfijoj ir aplaike savo pir
ma dinsta Szv. Kazimiero pa
rapijoj, Filadelfijoj. Taipgi bu
vo vikaru Szenadoryje ir Ta- 
makveje priesz apėmimą para
pijos Fralckvilleje. Linkime 
jam sulaukti 50-metinio Auk
sinio jubilejaus.

Tamaqua, Pa. — Kunigas S. 
J. Mažeika, vikaras S.S. Petro 
ir Povylo Lietuviszkoj parapi
joj, kuris taipgi buvo vikaru 
Szv. Juozapo parapijoj, Maha- 
noy City, liko perkeltas in Szv. 
Andriejaus parapija, Philadell- 
phijoj. Jo vieta užėmė kunigas 
Jurgis Degutis, kuris buvo vi
karu Szv. Jurgio parapijoj, 
Shenandoryj.

Akron, Ohio. — Trys szimtai 
karis-zku darbininku Goodyear 
Rubber Fabrike sustojo dirbti 
kad kompanija permaino dieni
ni -laika darbo ant sztukiu arba 
kiek padirbs tavoro.

Inspejo Savo Mirti
Altoona, Pa. — “Vaikelei 

mano, jau prisiartina mano 
paskutine valanda gyvasties, 
jaucziuosiu jog mirsiu už va
landos laiko. Taip kalbėjo Ma
re Vrolbel, 68 metu senuke, ka
da visa s-zeimyna 'buvo susėdus 
prie vakarienes. In kėlės miliu
tas po tam senute sugriuvo ant 
grindų ir daugiau neatsikele. 
Senuke paliko didele szeimyna. 
Mirė ji, įtaigai susirgus szir
dies liga.

ANT PARDAVIMO

Geras Namas; trijų laipsniu'; 
puikiausioje vietoje Camdcne, 
10 miliutu nuo Phi'ladelphijos, 
kitados jame gyveno daktaras, 
bet namas dabar gali būtie 
naudojamas kaip apartamentais 
del trijų szeimyiriu. Akmeninis

Ant Tukstancziu 
Doleriu

Milwaukee, Wis. — Phillip 
Suetter, 68 metu, likos aresz- 
tavotas per valdžios agentus 
Už apgaudinejima žmonių, par
duodamas jiems szerus aukso 
kasyklose, kuriose nesirado jo
kio aukso, tiktai prižadėjimai.

Tarp kitu apgautu žmonių 
randasi ir Katalikiszikas vys
kupais, Povylas P. Rhodes isz 
Green Bay, Wis., kuris likos 
apgautas ant 30,000 doleriu, 
kapo ir vyskupas Francis J. 
Beckman, isz Dubuque, Iowa, 
apgautas ant 250,000 doleriu. 
Taipgi likos apgauta daug ku
nigu ir 'biznierių.

Tasai apgavikas prižadėjo 
savo aukoms kad Už 300 tuks
tancziu doleriu, indetus iii jo 
aukso kasyklas, aplaikys jie 
pelno tris milijonus doleriu bet 
nieko negavo.

Tai vis godumas žmonių ant 
greito pralokime.

Ugnis Sunaikino 
Zakristija

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
kilo zakristijoj prie Szv. Ro
žes, KatalikisZkos parapijos 
ant Wanamaiker ir Media uly- 
czios. Vienuoles, gyvenanczios 
arti bažnyezios pamate liepsna 
ir pranesze apie tai ugnafge- 
siams. Vidurys -bažnyezios ir 
didysis altorius smaukei apde
gė. Daug bažnytiniu indu ir 
pa-redu sudege, vertes kelioli
ka tukstancziu doleriu.

Amerikonai Suvalgo
Daug Saldumynu

Washington, D. C. — Ame
rikonai praeita meta suvalgė 
visokiu saldumynu (kendžiu) 
beveik tris bilijonus svaru, 
vertes 400 milijonu doleriu, ar
ba 11 procentą daugiau svaru

frantas, uždangalai ir sietai ir 20 procentą daugiau vertes
ant visu langu, elektrikinis re-
frigerktorius, linol'ium maludi-
nyczioje ir kuknioje; antras ir 
trecz-ias apartmentai turi ra
kandais už ka dabar mokama
po $32 ant menelsio. Isz pri-e- 
žaisti-es kad- locnin'inkas turi 
valdiszka užsiėmimą turi ap
leisti narna in menesi laiko. 
Pars'iduos tiktai už $6,200. Te- 
lefonuokite 7223-M arba ralszy- 
kite tuojaus pas:

Mrs. B. W. Piontkowski, 
402 Linden St., Camden, N. J.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ttž 1940 meta.

Kas Per Daug Tai 
Szelauk

Jauni Vyrukai Mokinasi Laivorystes

Isz visu daliu Amerikos suvažine j a jauni vyrukai in Port Hueneme, Kalifornijoje, 
lavintis ant laivoriu ir kaip valdyti kariszkus laivus. Kiti mokinasi kaip valdyti dideles 
armotas ant kariszku laivu.

RAUDONO 
KRYŽIAUS

VEIKIMAI

Draugove Aplaike 
16,000 Laiszku

Washington, D. C.—In laika 
devynių sanvaieziu Raudonas 
Kryžius .aplaike net 16,000 
laiszku isz Europos, -siunezia- 
mus del savo giminiu in Ameri
ka. Laiszkai buvo raszomi vi
sokiose kalbose. Nuo 1939 
metu draugavo aplaike net 
274,069 'laiszkus isz visu s-zaliu 
svieto nuo kuriu nebuvo niekad 
girdėja.

Pasiuvo Net 625 Da
lyku In 3,694 Valandas

St. Louis, Mo. — In laika sze- 
s-ziu menesiu Jugoslavijos mo
terių drauguve in laika 3,694 
valandų pasiuvo ir numezgė 
625 visokius reikalingus -daly
kus del moterių, vaiku ir karei
viu. Taipgi turi kdles suorgani- 
zavotas kliasas kaip prižiūrėti 
ligonius.

Surado Jam Darba
Washington, D. C. — Kada 

draugUve da-žinojo buk tūlas 
jaunas ateivys, Grekas, likos 
praszalintas isz kariuomenes, 
kad negalėjo Angliszkai skai

tyti nei raiszyti, surado jam 
tinkama da-rba ir dabar gali 
pats įsiave is-zsimaityti ir lan
kytis vakarais in mokykla.

Drauguve Suszelpe 
Daug Žmonių

Washington, D. C.—Trys mi
lijonai vargszu Europoje, po 
visas dalis, likos suszelpti per 
Raudono Kryžiaus Drauguve. 
Tarp tuju aplaike paszial-pa 
24,000 Grekijoj, Lenkijoj ir 
Lietuvoje. Paežiam Kaire ap- 
1-aike nuo drauguves 10,000 to
nu vaistu, -drapanų ir kitu rei
kalingu dalyku.

Greenlandieczei Dave
Savo Aukas

Washington, D. C. — Danai 
kurie gyvena Greenla-ndijoj 
paaukavo del drauguves 740 
doleriu. Su prilsiuntimu tosios 
aukos, rasze: “Su mielu noru 
aukaujamo taja p-aszialp-a del 
gero žmonijos‘ir kovos už lais
ve!”

Slavokai Aukavo $500
Chicago, Ill.— Slavoku Tau- 

tis-zkas Susivienijimas paauka
vo del Raudono Kryžiaus Dr., 
pelnkis szimtus -doleriu del szel- 
pimo nuvargusiu žmonių Euro
poje. Tonais randasi apie 20,- 
000 Slavoku, kurie priguli prie 
Raudono Kryžiams Drauguves

šuszelpimo laike ligos ir kito
kiu nelaimiu.
—U.S. Red Cross Hqts., Wash. D. C.

Soi l i o 31 m. Teisin
gumo Departamentas pranesze 
kad 4,9*21,439 asmeinys užsire
gistravo kaipo ateiviai po Atei
viu Registratoijos Instatymu 
isz 1940m. s

New Yorke bu'vo daugiau
sia ateiviu, 1,820,006; Illinois- 
antroj vietoj su. 6.99,742 ir Pen- 
nlsylvanija trbęzioj; su. 646,759.

North Dakota turėjo auksz- 
cziausia nuoszimti na t u ra 1 i.- 
zuotu piliėcziu, isz 74,272 sve- 
turgimUsiu 58,934 buvo natu- 
ralizu-oti piliecziai.
—Common Council for Amer. Unity

Kiek Sveturgimusiu 
Yra Szioje Szalyje

Nosenei iszleist-o-s -skaitlyneis 
isz Cenzos Biuro parode, kad 
skaitlius sveturgimusiu baltu 
gyventoju Suv. Valstijose -su
mažėjo 18.4 nuo-szimeziu nuo- 
1930 m., iki 1940 meto.

Per ta laika mažai žmonių 
atvyko in Suvienytas Valsti
jas isz kitu szaliu ; nekurtos 
s-zailys Europoj sulaikė iszvyki- 
ma savo tauti-eeziu isz smliels; 
musu kvotos instatymai ir ka
ras Europoje prisidėjo prie su
mažėjimo. 47,000 asmenų -dau
giau iszvyko isz szios iszailies 
negu in czion atvyko. Ir mirties 
nata tarįpe -svetimta-ueziu szioje 
szalyje buvo labai aukszta gal 
todėl, kad nekurio-s -grupes tu
rėjo gera slkaitliu- senųjų gy
ventoju.

Cenzos Biurais užrekordavo 
net 11,419,138 -siveturgimusius 
1940m. 1930 mete skaitlius
buvo 3,985,405.

Kaslink. pilietybes, net 63.5 
n-uo-szimtis arba 7,250,252 sve
turgimusiu, tapo priimti kaipo 
piliecziai ir 3,343,814 buvo atei
viai. Cenzo-s skaitilynes paro
de kad tie buvo ateiviai, kas 
sudaro 4,168,886 ateiviusi szio- 
je iszalyje 1940 mete.

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Philadelphia, Pa. — Būti su
plaktu per užvydusia paezia 
namie tai puse bėdos ir da gali
ma užslėpti sarmata ir nužemi
nimą bet gauti in -kaili ant uly- 
czios nuo paezios prie daugelio 
žmioiniu tai jau už daug -žmo
gui. Bert Anderson turėjo szi.< 
atsitikima ana diena ir todėl 
u'žv-ede skrunda ant persiskyri- 
mo nuo savo prisiegeles. Mote
rėlė taip yra užvydi savo vy
rui kad kur tik jis dirba o ten 
randasi menginu tai ji ateidavo 
in dirbtuve sukelti pekla. Vy-; 
ras turėjo pamest kelis getus 
darbus isz tos priežasties. Su- - 
džia davė jam -persiskyrimą.

•,.iu
Pranas Gendrolis, isz Custer, 

Mich, faszo:. Prisiuncz'fu'Pamiš
toms užmokesti už laikraszti 
ant viso meto ir siuneziu szir- 
dinga -aeziu, kad nesulaikote 
'“Saule^ Į kuria myliu labai 
įskaityti, nes joje randu dalug 
akyvu apraszymu ir žinių.
i M -

— Biblijoj szuo yra mina- 
votas trisdeszimt-tris kartus.

PIRMUTINE PAGIALBA Oel Inrankiu

X jr
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Visokį Elektrikinei inrankei buvo padaromi 
isz materijolu, kurie sziadien yra reikalingi 
del iszdirbimo Amerikos kariszku ginklu. To 

dėl, tu inrankiu bus didele stoka laike kares, 
jusu seni elektrikinei inrankei, kaip szluoja
ma maszina, skalbiama maszina ir kiti elek

trikinei intaisai turės jums užtekti.

Laikykite tas maszinas geram padėjime ir 
saugokit jas, o jums laikys ant ilgo laiko. Pa
taisykite jeigu pagede, taipgi ir dratus, nės 
dratai sziadien yra labai reikalingi.

Jeigu tosios maszinos reikalauje pataisymo, . į ■ 
tai nuneszkite pas jusu Elektrikini Krominin- 
ka arba pas Elektrikieriu, o jisai jums patai
sys ir suezedins pinigo. Pataisykite, . . .lai 
iums laiko ant ilgo laiko!

Nesisvarstykite, Nes Gali Būtie PER VĖLAI!

PENNSYLVANIA POWER <&. LIGHT COMPANY




