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Isz Amerikos
TĖVAI PALIKO 
i VAIKUS

Po Apgloba Savo 11 
■ Motu Dukreles, Per 
j Ketures Dienas
' Philadelphia, Pa. — Vaiku 
idrauguve paėmė po savo globa 
III metu mergaite ir jos tris se
sutes, kurias ji dažiurinejo per 
ketures dienas kada jas aplei
do tėvas ir moczeka.

Toji maža motinėlė turėjo 
prižiūrėti 4 metu sesute, kita 14 
menesiu amžiaus ir kita sesu
te tik menesio amžiaus. Ji jas 
prausė, maitino ir dažiurinejo. 
Tėvas iszvažiavo in Brooklyna 
jeszkoti darbo o moczeka ap
leido jas tuoj aus po iszvažiavi- 
mui tėvo..

Ana diena atėjo laiszkas nuo 
Imoczekos su keturiais dole
riais. Maža Adelute taip nu-i 
jdžiugo aplaikydama pinigus 
kad melde savo kaiminkos kad 
prižiuretu sesutes pakol ji pa
reis isz krutamu paveikslu. 
Kada mergaite sugryžo isz pa
veikslu, rado du palicijantus 
Jszneszant rakandus isz namo 
Įuž neužmokejima randos. Te- 
Vai likos paszaukti ant atsako- 
piybes už apleidima tokiu ma
lto vaiku.

j Kvailiu Nestokas 
j Ant Svieto

BUVO DANGUJE IR'MOTERE JAM ----------------------------
KALBĖJO SU I PRIŽADĖJO $3,000 DEDE SAMAS ISZ-

PAŽINSTAMAIS — LEIDŽIA PO 148

Blystone, La. — Daugelis 
žmonių atlanko narna Benos 
Hostetter, kuri praeita sanvai- 
te buvo užmigus letargiszku 
miegu o kada pabudo, apreisz- 
ke buk laike tojo miego, jos du- 
szia buvo nuėjus in dangų ir 
ji kalbėjosi su pažinstamais 
kurie mirė keliolika metu ad- 
gal.

Danguje (?) ji sutiko sena 
gyventoja tojo miesto kuris mi
re 55 metus adgal ir kuris jai 
pasakojo kas tada atsitiko ir 
koki žmones tame laike gyve
no toje aplinkinėje — kas bu
vo teisybe nes ta užtvirtino se
niausi žmones kurie ten gyve
na.

Bena taipgi pradėjo inspe- 
ti ateiti ir pasakyti praeiti jai 
nežinomu žmonių ir tankei tei
singai inspeja. Dabar lengva
tikiai sudeda jai nemažai do- 
leruku idant ir joms inspetu 
ateiti.

Už Nužudymą Jos Vyro
Detroit, Mich. — Vladas 

Novoselka, kuris atsėdėjo ka
lėjime keliolika metu, likos ve
la nubaustas bet szi karta ant 
viso gyvenimo, už nužudymą 
Andriaus Lutko. Vladas sake 
buk ji prikalbino prie tojo dar
bo Lutko motere, prižadėdama 
jam duoti tris tukstanezius do
leriu.

Kada motere stojo sude, pri
sipažino buk prikalbino An
driu ant papildymo žudinstos
nes vyro labai nekente geisda
ma nuo jo atsikratyt ir gauti 
po jo mireziai insziurenc bet 
kompanija, iszstyrinejus prie
žastį mirties vyro, neiszmokejo 
jai pinigu. Motere likos užda
ryta kalėjime.

MILIJONUS

Ant Kares Kas Diena
Washington, D. C. — Nuo 

Julajaus menesio, 1940 meto, 
Dede Samas pradėjo iszleidi- 
net po $7,700,000 kas diena 
ant vedimo kares bet praeita 
menesi szio meto toji suma pa
didėjo ant $148,200,000 ant die
nos bet lyg pabaigai szio meto 
turės iszdavinet po 200 milijo
nu doleriu kasdiena.

MUSZIS ANT MARIU
Anglikai PaskandinoįKelis Ita- 
liszkus Laivus Ir Suszaude 33 
Eroplanus; Rusai At spyrė Vb- 

kiszkus Užklupimus
ŽUDYKITE LONDON —- Amerikoniszki eroplanai

BE JOKIOS suszaude du Italiszkcis Laivus ir 33 Vokiszkus

Stumersville, Ohio — Ana 
Idiena kokis tai senukas, eida
mas ulyczia, pakele nuo uly- 
jczios du deimantinius žiedus 
feurisztus su szilkine stuczkele 
ir tame laike priėjo,prie jo ko
kis tai biznierius. Senukas pa- 
Bzauke in ji: “mai gudnes, tieji 
žiedai turi būti labai brangus. ’ ’ 
Biznierius ir-gi buvo tos pa- 
Czios nuomones kaip ir senukas 
kuris biznieriui pasakė kad 
geriau butu buvę kad jis butu 
Suradęs pinigu tai butu links- 
mesnis nes turi serganczia pa- 
czia ir jog jam geriau prisiduo- 
tu deszimts doleriu ne kaip tie
ji žiedai. Biznierius su mielu 
noru padavė jam deszimtine, 
pasiėmė žiedus o senukas, szir- 
dingai padekavojas, nuėjo to- 
liaus.

Biznierius tuoj nubėgo pas 
Artimiausia auksoriu rodyda
mas žiedus ir klausdamas kiek 
jie gali būti verti. Auksorius, 
apžiurej as ‘ * deimantus, ’ ’ pa
sakė biznieriui kad tokiu žiedu 
gali daug nusipirkti fersztory- 
je po deszimtuka. — Geras už
darbis ir naujas rakietas.

' Mount Carmel, Pa. — Kas 
teikis nutraukė Ameriikoniszka 
Vėliava nuo stulpo. Valdžios 
Agentai tyrinėja taji atsitiki
ma o miestas paskyrė 1,000 do
leriu dovanu kas iszduos taji 
įsegama.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

BURDINGIERIUS 
NUŽUDĖ 
GASPADINE

Ir Pats Save
Springdale, Ky. — Manyda

mas kad būdamas ant burdo 
per ilga laika, Theo Seitches, 
turi tiesa jame “bosaut”, to
dėl, kada jo gaspadine, Elzbie
ta Titler pardavinėjo narna ir 
rakandus, jis, pasiprieszino 
priesz tai už ka aplaike szunc 
poteriu nuo gaspadines. Theo 
labai už tai užpyko, nuėjo ant 
virszaus, pasiėmė revolveri ir 
vienu szuviu padėjo gaspadine 
negyva po tam pats sau paleido 
kulka in smegenis.

Už Deszimtuka Gavo 
400 Doleriu

Johnstown, Pa. — Dabar 
Mikas Sakovski gailesį kad 
neteko 400 doleriu kuriuos pa
slėpė maiszelyje senu skuduriu 
vietoje indeti juos in banka 
kaip visi iszmintingi žmones 
daro. Jo motere nieko nežino
jo apie paslėptus pinigus, par
davė maiszeli skuduriu del 
skudurininkui už deszimts cen
tu.

Norints Mikas pranesze a- 
pie tai palicijai, kuri pradėjo 
jeszkoti po visa miestą sku
durininko, bet lyg sziam raszy- 
mui jo nesurado.

Isz to yra tokis pamokini
mas: “Neslėpk nieko priesz 
savo motere, nes ji turi dalintis 
su vyru džiaugsmu ir nuliūdi
mais kaipo ir turtu nes tokis 
pasielgimas vyro nuolatos isz- 
eina ant blogo abiem. Dabar 
Mikas gailesį, kad taip pada
re bet gailestis dingusiu pini
gu nesugražys.

RADO $8,000
PO MIRCZIAI

SKUPUOLIO

Kuris Mirė Isz Bado

Geigertown, Ind. — Po mir
eziai Pilypo Strickler, 87 metu 
amžiaus škupuoliaus, kuris gy
veno ant keturiu margu farmu- 
kes, szeszes mylės nuo czionais, 
jo anūkas, James Parsons, ku
riam jis paliko farma ir sena

ISZGIALBEJO 
TĘVA

Pati Ir 9 Vaikai Iszgial- 
bejo Tęva Isz Kalėji

mo; Nenorėjo Ji 
Apleisti

Sanderson, Wis. — Kada Fe
liksą Mroczinski valdžia užda
re kalėjime už neužpokejima 
25 doleriu taksu, in valanda 
laiko po tam jo pati, pasiėmus 
su savim devynis vaikus in se
na sulužusi troka, atvažiavo in 
kalėjimą ir inejus in szerifo 
ofisą pradėjo jam kalbėti:

“Turi mano vyra uždaryta 
kalėjime, todėl paimkie ir mus

sugriuvusia grinezele, sugrio
vė ja pasiimdamas geresnes 
lentas kad pasitaisyti savo na
rna o likusi medi sudegino.

Po keliu sanvaieziu laiko, 
atejas ant tos vietos, pradėjo 
su lazda krapsztyti tarp pelenu 
ir apvertė akmeni po kuriuom 
rado pundą pusiau sudegusiu 
bumaszku. Pradėjo karsztai to- 
liaus jeszkoti nes suprato kad 
užtiko slapta vieta kur jo die
dukas buvo paslėpęs savo tur
tą. Viso surado apie asztuonis 
tukstanezius doleriu — dau
giausia auksu ir sidabru. Ap
degusias bumaszkas apmainė 
banke ant nauju.

Senukas nieko nesake apie 
paslėptus pinigus priesz mirti, 
tiktai surasta po jo mireziai 
apie septyniolika doleriu. Mi
re jis isz bado nes gimines apie 
ji visai nesirūpino nes buvo 
persiskyres daugeli metu 
savo paezia, kuri nenorėjo 
tokiu skupuoliu gyventi.

SU

SU

Valdžia Aresztavojo
Daug Ateiviu

visus. Neturime miltu ne pini
gu, — maitinkite dabar ir mus, 
kitaip isz czionais nesitrauksi
me.’’

Kada szerifas davė telefoną 
pas pavieto prokuratorių, už
klausdamas ka turi daryt szi- 
tokiam atsitikime, du iszalkia 
vaikai pradėjo gvoltu rėkti 
taip jog tasai negalėjo susikal- 

1 beti. Vienas vaikas pagriebė 
gulinti revolveri nuo stalo, ki
tas sudraskė svarbias popieras 
o kada atvažiavo ponas proku
ratorius pasirėdęs baltoms kel
nėms, du maži murzini vaikai 
apsiskabino jam už kojų ir žo
džiu buvo tokis armideris kaip 
ant Demokratiszkos konvenci
jos.

“Paleiskite taji žmogų ant 
liuosykes ir lai jis važiuoja na
mo su savo banda čigonu,’’ — 
paszauke prokuratorius žiūrė
damas su gailesezia ant savo 
isztrintu kelnių.

Feliksas insodino savo ban
da čigonu in troka, atsisėdo 
prie rato ir mostelėjo su ranka 
in. szerifa. ir. prokuratorių 
szaukdamas, gud bai and gud 
luck!

ele veland, Ohio — Valdžios 
slapta palicija padare ablava 
ant czionaitiniu ateiviu kurie 
buvo prieszingi valdžiai. Ana 
diena aresztavojo 22 Italus nuo 
kuriu paėmė ginklus ir l^OO 
patronu. Aresztai atsibuvo 
Clevelande, Youngstown, Can
ton, Akron, Lorain ir Alliance.

Lyg sziai dienai viso aresz-

—• Piktumais nepriskutbins 
užvirti puodui.

MIELASZIRDYSTES

Senus, Moteres Ir 
Vaikus

London — Vokiszki karei
viai aplaike paliepima nuo sa
vo aficieriu toki: “Žudykite 
be jokios mielaszirdystes se
nus, moteres ir vaikus.’’ Toki 
tai paliepima rado kiszeniuje 
užmuszto Vokiszko kareivio. 
Panaszus paliepimai likos isz- 
siunsti del Vokiszku kareiviu 
ir in kitus sklypus paveržtus 
per Hitlerį. Hitlerio paliepi
ma apie taja nauja skerdyne 
skamba sekaneziai: “Neturė
kite jokios mielaszirdystes ne 
susimylejimo nes jums tas ne
reikalinga laike kares. Iszmes- 
kite isz savo szirdžiu visa gai-
lesti del jusu nevidonu. Žudy
kite Bolszevikus kiek galite be 
jokio apsvarstymo. Jeigu su
tiksite sena motere ar vyra 
arba vaika, užmuszkite juos be 
jokio pasigailėjimo.’’

SUMISZIMAI UŽ
KAVA

7 Užmuszti Berlyne
London — Septyni palicijan- 

tai likos užmuszti ir 25 darbi
ninkai likos suszaudyti, taipgi 
daugelis sužeista laike maisza- 
czio kokis kilo prie pristovos 
Berline.

Darbininkai ant doku isz- 
neszdami maiszus su kava isz 
laivu, pradėjo mėtyt kava pa-

eroplanus muszyje ant Mediteraniszku mariu. 
Muszis buvo trumpas bet Medingas de! Italu ir 
Vokiecziu. Daug kareiviu žuvo. Devyniolika 
Angliszku laivu atplaukė in Gibraltar apsaugo
ti taja drutviete nes Vokiecziai kerszina užklup
ti ant jos.

MOSKVA — Aplinkinėje Sevastopoliaus 
Vokiecziai likos atspirtį kelis kartus per Mas
kolius. Maskoliai atmusze kelis geležkelio 
punktus, paimdami kelis miestelius ir kaimus 
isz po Vokiecziu valdžios. Tuose musziuose 
žuvo apie du tukstaneziaį Vokiecziu. Ant Uk- 
rajinosfrontoKarkove kilo keli musziai bet Vo-..
kiecziai likos atspirtį su didėlėms bledems.

Anglikai, pasinaudodami isz puikaus oro, 
vela užklupo ant nekuriu svarbiu vietų Vokie
tijoj o ypatingai ant Rhuro aplinkines kur ran
dasi daugybe visokiu kariszku dirbtuvių, pada
rydami daug bledes su 300 eroplanu.

Kinuose Japonai užėmė svarbia vieta 
Shangjao, prie geležinkelio. Czionais keli szim- 
tai Kincziku žuvo musziuose.

JAPONAI SUMUSZTI

Neteko Keliu Laivu

mejo muszi nes jie laimėjo tik 
ant popieros, meluodami. Ita
lai netOko 20 eroplanu ir keliu 
transportiniu laivu.

Washington, D. C. — Ame
rikoniszki eroplanai užklupo

j keliuose del susirinkusios my-|ant Japonu artiffioj,3 Alaskos
L niro rrm/-knm Iriimo. vwarl.oiri

Žmones Gyvens Ilgiau

nios žmonių kurie pradėjo 
musztis kad gauti nors pakeli 
kavos. Isz to kilo didelis sumi- 
szimas kuriame likos užmusz- 
įta septyni palicijantai, dauge
lis aresztavota ir 25 suszaudy
ti.

Sziadicn po visa Vokietija 
gyventojai nerimauja ir prie- 
szinasi valdžiai isz priežasties 
stokos maisto.

Atlantic City, N. J. — Ant 
susirinkimo daktaru vienas isz

West Pittston, Pa. — Žeme 
inslin'ko in kasyklas Sullivan 

, per ka daugelisju iszpažino kad ateityje, apie rprajĮ Coal’ Co., per ka daugelis 
1960 mete, žmones dagyvens tliama hlslinko .kasj,klas ir 
paprastai lyg 75 metu, arba 15 s,utruj<0 vandenines paipos.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

prie Aleutian Salų, 850 myliu 
nuo Alaskos, paskandydami 
viena kariszka Japoniszka lai
vą, sugadino tris kitus ir kelio
lika eroplanu. Lyg sziai dienai, 
nuo kada atsibuvo muszis antika drutviete. 
Coral mariu, Japonai neteko 
59 laivu tarp kuriu radosi 37 
kariszki laivai.

Valetta, Malta. — Anglikai 
nuszove penkiolika Vokiszku 
eroplanu, kurie užklupo ant to
sios vietos. Malta yra Anglisz-

Italai Paskandino 16
Allijentu Laivu

Bern, Szvaicarija. — Vokie- s : < 4 
ežiai uždraudė Lenkams kai- 
keti Lenkiszkai Danzige-Gniez- 
ne. Kas neiszmoko Vokiszka 
kalba in laika dvieju ir puses 
meto, tai neturi vietos Danzi- 
8 - - <■ r : į • ■ i-_

metu daugiau ne kaip sziadien 
___ ______________ _ gyvena.

tavota 40 Italu, 46 Vokieczius Paskutinis tokis apskaity
mas buvo 1930 mete, kada taijmotnt ulyczios, (kuriuose sužeis- 
paprastas ilgis amžiaus buvo ta 22 ipasažieriai, keli gana PA

SKAITYKIT “saule” PLATINKIT skaitomas lyg 60 metu. vėjingai.

Washington, D. C. — Du di
deli bosai susidūrė ant Ver

ir 5 Japonus.

Lcndon — Italai skelbia buk 
paskandino 16 allijentu laivu 
muszyje Italiszkuose pakrasz- 
cziuose ant Mediteraniszku 
mariu. Tame muszyje dalyvavo 
Angliszki ir Amerikoniszki lai
vai. Bet negalima tikėti Ita
lams j u skelbimuose kad jie lai-

Washington, D. C—Valdžia 
nutarė paliauti statyti karisz- • 
kus laivus o in j u vieta dirbs 
eroplanu nesziotojus, nes tieji 
bus naudingesni szioje kareje, 
ne kaip kiti laivai.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT.
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Kas Girdėt
kliosztori, neprakallbedamas ne 
žodelio in laika tuju trisde- 
szimts metu in nieką.

Kongrese likos perstatyta
Motere, kuri praleido ketu

ris metus Italijoj, apreiszke 
kad isztikruju apsiverke isz '1 
adiXi ll-r n /l <-» v-v 4- iTvCl 1 4" O *1džiaugsmo kada pamate balta 
duona, sugryždiama isz Euro
pos.

“Per paskutinius du metus 
nemacziau kepalėli baltos duo
nos’’ — įkalbėjo Mrs. Reba 
Kelley, kada pribuvo in Fila
delfija ant Szvediszko laivo 
‘'‘Drottningholm. ’ ’ Kuom Euro
pos gyventojai sziadien maiti
nasi tai sunku pasakyti bet turi 
kentėti baisu varga.

naujas užmanymas uždėti di
desnius padotkus ant Ameri-I Madison, Ky. — Už tai, kad 
koniszku gyventoju ant atei- jo tėvas baisei keikdavo ir 
.nanezio meto. Nevedusieji, ku-1 plūsdavo ant Dievo, jo sūnūs, 
rie uždirbineja daugiau kaip 20 metu Stan Corbin užimusze 
po $500 ant meto ir vedusieji, savo tėvu su geležine sztanga 
uždiibdlami ant meto daugiau1 o ikuna paslėpė senoje kiauliny- 
kaip $1,200, turės mokėti pa- ežioje. Matyt sanžine nedave 
dotkus. Už kožna vaika at- jam ramybes nes ana diena >nu- 
muszta po $300. Jeigu tokios J važiavo in miestą ir pasidavė 

, tiesos pereitu ir kongresas tai in rankas palicijos prisipažin- 
užtvirtintu tai žmones mokėtu'damas ka padare su tėvu, 
sekanezius padotkus:. Į -------------------------

. Ir viszteles moka padotka, 
nors apie tai nežino, prigia'lbe- 
damos ant apgynimo savo 
filklypd ir prigialbsti kitom 
vieszpatystems —kiausziniais. 
Sausio menesyje Amerikonisz* 
kos viszteles padėjo 3,372,000,- 
000 kiauszinius, kaip apie tai 
skelbia departamentas ukystes.

Pagal taji skaitlį tai galime 
spėti kad viszteles padės 50 bi
lijonu (kiauaziniu, prilyginant 
priesz 40 bilijonu kuriuos pa
dėjo praeita meta.

Visatos ne tiek kudakina kiek 
dvikojinei sutvėrimai kada tu
ri mokėti didelius padotkus — 
jos dirba be užmokesczio ir ty
li nerugodamos.

Uždarbis Nevedes Vedes Vedes su
2 Vaikais

$ 600. $ 14. $ - $ -
1,000 84. — —
1,300 133. 12. —
1,500 171. 45. —
2,000 258. 132. —
2,500 345. 219. 75.
3,000 651. 505. 336.
5,000 875. 708. 540.

NUŽUDĖ TĘVA programos reikalauja pilna ko-Į
-------  Į operacija vartotojo. Szeiminin-

Kad Tas Už Daug įke ir pirkėja gali padėti su- 
prasdamos kaip dainų a-uksztis 

Keikdavo , veiks ir turėdamos kantrumo 
palkol tokia -milžiniszlka pro
grama pradės veikti.

“Patvarkymai uždeda daug 
nauju ir kebliu sunkumu ant 
krautuvninku ir ju pristatyto
ju. Pirkėjai turi suprasti kad 
su Gegužes 18 d. kiekvienas 
krautuvninlkas turi pertvarky
ti jo daigtus, kad sutiktu su 
kainu patvarkymais ir po Ge- ma ja matyt o nežinot apie tai.'ko.
guž-es 18 d. jis negali parduoti Iszrodo ji in paprasta žmogui — Ar anglelkasis jau dau- 

aukszczio. Tai į tik turi vienla koja palnaszia iibgiau nedirbo? — užklausė aky- 
1 milžiniszikas darbas, ypatingai'arklio bet ta ne visi gali pate- 
smu'llkmieniems krautuvnin- mint o prieik tam kasyklose yra

ji vai'lei. O ji taip atsiliepe:
— Kaip matyt tai esi teisin

gas žmogus o ant skatiko ne- 
.„„u-pns o 'kad apsiėjai su ma- 
i nim teisingai ir da atidavei 
'man ta paskutini pinigą, tai už 
Į tai paimkie sau visk-a; turėsi 

— Pasakyk man, teveli, ar tojo sidabrą ant viso savo gy- 
Dvasi-a kasyk- vas-ezio tiktai atsimink, idant 

daugiau negeistum po žeme ei-

Ir Kasyklose Randasi 
Dvasios Kurios Pri- 

gialbsti Žmogui

nctlrysfu iivelkad^uigryž-t iii lėit-'' 
‘syklas. Vaikinas, nuėjo- ir 
davė kortėle; vyresnysis maty
damas ir žinodamas parasza 
dvasios pradėjo jeszkot kada 

Į tokis ir tokis darbininkas -dir
bo kasyklose. Jeszko ir jeszko 
ir vos surado jeg jis priesz mie
tą laiko liodavo anglis i-n karu
lius; taip 'dabar suprato vaiki-

mat ei kada
lu?”

— Ir kaip, ar tu mislini jo-g'ti nes tave patiktu baisi nelai- nas jog jis buvo -per visa meta
ji bile kam pasirodb... — atsi- me. 
liepa senas mainieris. — O gal
ir macziau o nežinau nes gali-!sus pinigus in karuka ir iszny-

— Varle (dvasia) inpyle vi-

j daigtus virsz

Tieji kurie uždirba daugiau, 
turės mokėti daugiau o tieji, 
kurie uždirba milijoną doleriu 
ant meto turės mokėti apie 800 
tulkstancziu doleriu padotko.

Valdžia trauks padotkus tuo-
jaus prie užmėkesezio, kad- 
žmones neturėtu ergelio -kada 
makes padotkus.

Paduszkoje Rado $300 smulkmieniems
 ' kams, kuriu rekordai neužbaig- 

Pittsburgh, Pa. — Ūkiniu- ti.
kas isz czionaitines aplinkines,I “Vartotojas neturi tokios 
Robert Hoffman, nusipirko, problemos. Valdžia insteigda- 
ant licitacijos kėlės senas pa- ma 'kainu au'kszti atlieka dar- 
duszkas po mireziai savo kai- ba dėl vartotojo kuri ji arba jis 
miiikos, už kurias užmokėjo- sau viens negali atlikti. Bet 
pusantro dolerio. Norėdamas vartotojas privalo apsipažinti 
iszv-edyt, -pajuto koki tai pun-'su pagrindiniais parupinim-ais 
deli kuri isz-eme isz vienos pa- kainu patvarkymu.
duszikos ir labai nusistebėjo “Tikima, kad per pirmas 
radęs ryszelyje 300 doleriu bu- kelias sanlvaites po Gegužes 18 
maszikomis. Teisingas ūkiniu- d. bus daug neaiszkiu klausy- 
kas sugražino pinigus dukterei 
mirusios.

Kas Diena Atsitinka

In Wasliingtono valdžia atsi- 
szauke su pavelinimais neku- 
rioš labdaringos draugavęs 
kad valdžia pavėlintu kad i 
Szvediszkas laivas “Drotting- 
ham” atvežtu in Amelrika 10 
tukstancziu isžbad-ejusiu Gre- 
kisžfcu vaiku kurie pasiliko be 
tavu ir jokios prieglaudos.

Grekiszkas komitetas pa- 
sziaJIpos ir nekurios labdarin
gos draugavęs czionais Ameri
koj aplaike praszyma isz Gre- 
kijos kas kiszasi tuju apleistu 
vargingu vaiku kad jie butu 
priglausti per musu gyvento
jus. Taipgi aplaikyta praszy
ma i kad Szvediszka valdžia 
paaukautu asztuonis laivus at
gabenimo maisto in Grekija.

Apie tai jau likos apsvarsty
ta. per Aknerikoniszika draugija 
paszialpos.

Daktaras Gregory Zaners, 
isz geologiszko instituto Kali
fornijoj, pranaszauja buk in 
penkesdeszimts metu visos 
aukso kasyklos ant svieto isz- 
sibaigs nes in ta laika kasyklos 
tojo geltono metalio taip bus 
iszdirbtos x kad neužsimokes 
daugiau jas įkasti.

Laikas nuo laiko auksas 
dingsta, jeigu ne ant žemes tai 
mariose buna paskandytas. O 
gal su pranykimu aukso nuo 
žemes, žmones daug laimin
giau gyventu ant svieto nes 
auksas yra priežastim godu
mo, žudinseziu, kariu ir nupuo
limas dorybes.

Ateis laikas kada žmones ap
sieis ir be jo o invyks kitokis 
pinigiszkas sistemas ant svie
to.

Mieste Ortonville, Minneso- 
toje, mirė 'žmogus kuri visi pra
minė “Home Made” Burns, 
kuris nuolatos girdavosi kad 
visiką gali pasidaryti, isz.sk i- ,
riant valgio. Tasai žmogus pa- GANCZIA MOTINA 
sidirbo sau puiku graba ku
riame likos palaidotas — dir-' 
bo ji nuo kada pradėjo sirgti.

Burns, kuris susilaukė 72 me- 
. .J amžiaus, pasidirbdavo sau 

tojo tylėjimo žino tiktai vienas Lkrylbdes> czeverykus, drapa- 
isz tenaitmiu Žydu rabinu, isz-'nag ir net nekuriuos dantis. Ma- 
duodamastajaslaptybiatikpo!žo-e ,dil.btuveje> ,kurioje ,pra. 
mircziai tojo tylmczm kanky- leisdavo kasdį0na ,po dvyiika

mu ir bus -nesutikimu tarpe 
vartotojo ir pardavėjo apie 
maksimumo kainas. Jie neisz- 
vengiami net ir kada krautuv- 
ninlkai insteige savo alulkszti su-

Panaszus Atsitikimai lyg nustatytu parupinimu.
-------  | “Kada nesutikimai pasiro-

Dixon City, Pa. — Mikolas d0) patartina, kald pirkėjas ir 
Nalega, anglelkasis dirbantis krautuvninlkas bandytu susi- 
czionaitineje kasykloje, likos taikinti. Tik kadajievis nesu- 
užmusztas per sugriuvimą an-g-j tinka ir pirkėjas gali inrodyti 
liu. Velionis Ibu'vo mevedes ir falktu, kad neprisilaikyta prie 
buvo ant bardo pas savo tautie- .kainu patvarkymu, tik tada rei- 
ti, Stasi Rydzona. Kada par- kia. prane’szti patvarkymu pil- 
veže jo sumankiota la-vona na- dytojams.
mo, burdinigb-osis nenorėjo pri
imti 'lavona in stuba todėl mies- 'sas iszleido triju-puniktu rodyk- 
tas turėjo ji palaidoti savo Ja, kuri iszdesto kaip szeimi- 
kasztu. Į ninke ir pirkėja gali prisidėti

Daug panasziu atsitikimu prie in'vykdinimo kainu augsz- 
turime visur bet atsiminkime 
kad numirėlius turime palai
doti. Bet kalte ir tuju kurie ne- žinlkite su kainu patvarkymais 
priguli in jokias draugystes, ir kaip jie veikia.
neturi insziurenc ir kurie ne
turi jokiu giminiu kurie užsi-' Palikite dalba Kainu Admi- 
imtu laidotuvėms. Jeigu turi nistracijos Ofisui. Nuo pat pra- 
insziurenc nors tiek, -kad užtek- j džio-s, OPA prižiuręs kainas, 
tu ant palaidojimo tai -niekas (vartodamas pilnai prityrusius 
neatsisakytu juos palaidoti 
prigulincziai.

Kainu Administracijos Ofi-

ežio.
1. Priesz Liepos 1 d. susipa-

Nebūkite kainu policininku.

Vienam isz Besarabiszku ri 
miesteliu mirė 65 metu Žydas, I 
dažiuretojas vietines Žydisz- 
kos szkalos, Samuėlius From- 
mer, kuris per 30 metu nepra-
(kalbėjo ne žodelio. Slaptybe įu

tini o.
Trisdeszimts metu adgal J mokėjo padirbti ir savo ciga- 

Samuelr kuris tada turėjo 35 rus> yįsį jį pažinojo isz navat- 
metus, turtingas kupezius, lai-' 
ke szfeimyniszko -nesupratimo Į 
su savo paezia, mete -ant jos', 
prakeikimą tais žodžiais: “O, 
kad-tu sudegtum.” Taip atsi
tiko (kad isztikruju in kėlės die
nas po . isztarimui tuju nelai- [J 
mihJgu žodžiu, pati Samuelio ■j 
tapo auka 'liepsnos. Užsidega 
ant jos szlebes kada ji stovėjo 
prie gazinio pecziuko. ;

Vyras tuom atsitikimu taip j

valandų, dirbo per 22 metus,

teicrninius darbininkus isz Dar
bo Departamento Statistikų, 
•sužinoti kainu krypti.

2. Po Liepos 1 d: Kainu ir 
Paskirstymo Tarybos — komi
tetai isz jusu kaimynu — jau 
veiks ir priims dkundus. Žino* 

i Pats Likos Užmusztas kite kaįP iv kur praneszti apie 
 jpatvarkymu 'laužy-ma. Tarybos

Flint, Mieli. — Važiuoda
mas namo atlankęs savo ser- 
ganezia motina, Mrs. Vera Gor
inau, isz Cbicagos, kuri likos 
nesenei sužeista automobiliaus 
nelaimėjo, Robertas Gorman, 
40 metu, likos užmusztas kada 
vare automobiliu ir su auto

no jo budo ir pasirėdymo. Gy
veno jis maliavodamas apgar
sinimus ant sztoru.

Tūlas profes oris New Yorke 
apgarsino buk jam reikalinga 
mosis del vieno turtingo žmo
gaus, kuris tosios dalies kūno 
.neteko automobiliaus nelaimė
je. Ant pareikalavimo atsiszau- 
ke arti tūkstantis kandidatu 
kurie su mielu noru norėjo pa

ATLANKĖ SER-

| isžklausys skundu ir sutvarkys 
' kur galima bet ypatingi atsiti
kimai bus pavesti OPA pildy
mo aficiaiams del galutino nu
sprendimo.

Tuo taupu, OPA iszlavins 
profesijonalius pirkėjus dirbti 

I su kiekviena Krao Kainu ir 
dabotimobiliam nukrito nuo stataus Paskirstymo Taryba

kalino. Pravažiuojanti žmones 
surado nelaiminga žmogų po 
automdbilium, 'baisei sumalta.

Kainu Arba Prekių 
Kontroliavimo 
Programa
Kainu Administracijos Ofi

sas ralgina peukanczia visuo-•/ ------------ ---------------- čir o u. luiuiii livru uviuju ipci-. ------ - --------------------- ------------

persiėmė kad nuėjo pas vietini' aukaut savo nosis už truputi nielne turėti kantrybes paiko! 
rabina melsdamas jo kad jam'aukso — penkių tukstaneziu'kainu kontroliavimo progra-

— Ponas profesorius ™a pilnai iszsivystys.
Amcrikiecziai pripažins kad 

jeigu pribūtu in musu Skulkino ‘kainu auksztis (ceiling) yra j u 
pavietą, po anglekasiu pedei.

kainas ant vietos.
3. Del ilgai-tesianczios pro

gramos. Supraskite, kad yra 
jusu asmeniszka atsakomybe 
pirkti reikmenis .pagal kainu 
aukszczio 
aukszczio.
susidekite ir pasidalinkite su 
kaimynais.

—Office of Price Administration, 
Washington, D. C.

arba žemiau kainu 
Su stoka reikmenų

Jonais Laukas, isz Colp, Ilk, 
raszo: — Prisiuncziu užmokes
ti už laikraszti “Saule” ku
ria skaitome jau 30 metu ir ti
krai yra man smagu -skaityti 
ja ir su nerimaseziu laukiu pa
kol! ateis po muisu pastogia. 

lujxiiv ------ dabar $4.00 tratorius Leon Henderson sa-, Linkiu vis'o gero visai redys-
la Besą- metams in Suvienytose Valsti-'ke.

ugdapKas įą Žydu josei $5 Vieszpatystese.Į ‘

užduotu pakuta nes per jo prie
žastį ir prakeikimą, jo pati mi
rė tokia baisia mirczia.

Rabinas paliepė Samueliu! 
tylėti lyg pabaigai jo gyveni
mo. Del lengvesnio iszpildymo 
pakulos jis nusidavė in ( 
j.-abija, inžep

doleriu.
butu gavės už dylka kėlės nosis

apsauga priesz 'kilanczius pra- 
gyvėnimo kasztus, Adminis-

'tai.
Ilgai-tesiantis pavykimas SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

tamsu. Kartais ji pasirodo tik 
kaip žiburėlis, arba pabarszki- . 
na in tapa; o tai negeras ženk
las: kur dvasia barszkina tai 
ten nelaimingas brastas ir tik
rai užgrius.

— Bet asz to barsžkinimo 
niekad negirdėjau! — pertrau
ke Jonukas.

— Nes ji daugiausia barszki
na pusiau-naktyje. Seni anigle- 
kasei kalba jog tada kalnas 
yra sun|kiauses o seni angloka- 
sei niekad pusiaunaktyje ne* 
dirbs tiktai laukia pakol pereis 
toji adyna nes tame laike dau
giausia propu sulūžta.

— Jeigu tai yra kalnu dva
sia!, tai privalo prigialbet ang- 
Idkasiams.

— O gal mistini jog nepri- 
gialbsti? Prigialbsti ji, pri
gialbsti, jeigu sau užtinka tei
singa vyra.

— Viena karta tai taip buvo. 
Driliuoja vienas amglekasis ir 
driliuoja, net jam prakaitas 
ant alkiu pilasi o czion, vietoje 
anglies tai nubyra tik akmuo. 
Sztai isz po szmoto didelio ak
mens iszszoko varle, didele ru
pūže, kaip tosios kurios kopūs
tuose talnkei sesdi. Kaip svietas 
stovi varliu kasyklose nebūna; 
žiurkes tai atsiranda bet varliu 
kasyklose da nemacziau.

Sztai vade iszszokus prisi- 
žiurinejo didėlėms akimis, ang- 
lok-asis matydamas jog tai gali 
būti kokia pikta dvasia, tylėjo, 
nieko nekalbėdamas ir lauke 
kas czion toliaus pasidarys. 
Varle prakalbėjo, žmogiszku 
balsu ir rodo kur turi driliuot 
skyle. Patrako ne dinamito ne
liepė dėt o skyle pati iszszove 
be parako ir sugriuvo milži- 
niszkas szmotas auglio. Nega
lėjo anlglekasis irtdet tokio 
szm'oto anglies in karuka nes 
varle paszoko po apaezia ang
lies, sztai szmotas tik, op! ir 
jau radosi ant karulko; net ant 
virszaus visi buvo nusistebėja 
isz kur taip dideli szmota tasai 
anglekasis gavo. Tada tasai 
anglelkasis labai gražiai pade- 
kavojo tai varlei o ji vela in ji 
prakalbėjo ir pasakė kur jis 
turi daugiau skylių driliuot bet 
idant parako nedėtu nes isz 
kalino ir taip eina anglis. Dirbo 
taip su varle per visa menesi.

Kada atėjo diena pedes, var
le atsiliepe in ainglekasi: “Pa- 
iimlkie dabar karuka ir važiuo
kle atsiimt savo užmokesti, pri
valo tau duoti ji pilna o kada 
gausi tai atvaižiuokie prie szaf- 
to. Anlglekasis žemai pasiklo- 
niojo varlei ir taip padare kaip 
jam paliepė.

Pribuvęs su pilnu karuku pi
nigu, (o buvo visi vienaki), 
varle tarė: “Dalyk”. Taip ta
sai 'žmogelis pradėjo dalyt: 
‘‘Tai man, tai tau, tai man, tai 
tau.” Sztai ant galo pasiliko 
jam tik vienas pinigas; taip an
glelkasis no daiulg anislydamas o 
eidamas pagal teisybe, atidavė,

vai Jonukas. J
— Kaip-'gi galėjo dirbt jeigu J 

jam buvo uždrausta. O ar ma
žai jau turėjo: vos nuveže ka- 1 
ruka namon! O jeigu ne'butu 
paklausęs tai butu atsitikę taip 
kaip su tuom vaikinu kuris per 
visa meta sėdėjo -po žeme o mis- 
lino jog tai per diena tiktai.

— D a asz niekad negirdė jau 
apie ta vaikina, apsakyk man 
tėvai, apie tai.

— Buvo karta sau jaunas 
vaikinas kuris pribuvo isz toli
mos szalies in czionaitines ka
syklas. Isz 'pradžių davė jam 
telki dar-ba jog liedavo angli in 
karus; liodavo ir liadavo ir bu
tu liodaves lyg sudnai dienai 
nes svetimam ne taip greitai 
duoda geresni įdauba: palkol 
kasyklų -dvasia nesusimylejo

• ant jo.
Vaikinas buvo labai geras ir

• malonus o ka jau prie kasyk-
u tai pirmutinis insileidinejo 

o paskutinis iszsitraukdavo o 
ant anglies žiurėjo, rodos ant 
savo locno kūdikio. Susimylėjo 
ant galo dvasia ir kaip nestos 
viena (karta ir nep-asz-auks:

— Eikie paskui maine!
O buvo pasirėdžius kaip pa

prastas mainierys o vaikinas 
mislino sau jog tai mainieris ir 
ėjo paskui ji.

O dvasia, tai yra nevos tasai 
mainierys, paklausė:

— Ar turi užtektinai aliejaus 
lempukeje?

— Turiu.
— O duonos ar turi?
— Turiu.
— Tai eikie, parodysiu tau 

kasyklas.
Ir nuėjo. Daejo lyg -naujam 

numeriui o czionais siena per- 
siskyre ir inejo in viduri ang- 
Ili-es. Ir ėjo, taip ėjo, o mainie
ris parodinėje kur yra kokis 
darbas kur anglis kiecziausia, 
kur kokis vanduo o ėjo ir ėjo o 
vaikineliss mislino jog per vi
sa diena ėjo -nes isztelko jam 
d-u'onos ir -aliejaus nes buvo tai 
puiki diena ho! ho! tokiu dienu 
nedaug žmogus pats praleis.

Ant galo mainieris, o tikrai 
kalbant, dvasia, iszvede vaiki
na in virszu ir padavė jam -kor
tele su savo paraszu kaipo turi 
jam ant virszaus užmokėt už 
visa laika kiek jis buvo po že
me nes prisakė jam taipgi idant

po žeme.
Vyresnieji baisei nusistebėjo 

ir nenorėjo tikėt vaikinui nes 
kada eme jiems apsakinet taip 
ir taip, kur ir ka buvo mates,, 
kur anglis kiecziausia, kur rei
kia kasti, knr vanduo gali už
lieti; tajp susiprato jog tai ne 
melagyste ir jog parastas dva
sios yra teisingas ir už visa me
ta iszmolkejo jam pinigus ir 
kaip-gi neturėjo iszmoket jei
gu patys ant to gerai uždirbo ? 
O kas kiszasi apie vaikina tai 
neturėjo isz to jclkio pelno. Da 
ir buvo jo kalte o tai už tai jog 
nepaklausė dvasios, nes ten li
po kur jam ‘buvo uždrausta.

Puse meto tik iszlaike neei
damas in kasyklas nes po tam 
taip ji trauke prie auglio jog 
niekaip ncigalejo apsieit be ka
syklų. Negailėdamas ilgiaus isz- 
laikyt, nuėjo iii kasyklas. Bet 
kaip tik nusileido žemyn, sztai 
gengveje nupuolė mažas akme
nukas irpataik e jam tiesiog in 
galva.. Mažiukas tai buvo szmo- 
telis bet nupuolė nuo augszto 
tai ir ant vietos ji užmusze.

Mat negalėjo vaikinas ne sa
vo metinio uždarbio naudotis o 
užpykino “dvasia kasyklų.”

Oj, tokis jau žmonių būdas- 
jog kaip sau ka toki užsispyrė 
tai jau 'be to ne gyvent negali.

Taip raszi.au szita a,psakym>a 
kaip man se’nas mainieris -pasa
kojo, nieko ineipeimainydamas 
ne perkreipdamas. —F.B.

SKAITYKIT “SAULE” PLATTNKIT

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

Naujas Lietuviszkas
SAP N ORIUS

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, 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.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
------------------ Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz,

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

raszi.au
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—isuaijo už^tevODIENA’-NEDELIOJE,21 BIRŽELIO
j meiteluka užmokėt nes nevalia j ’
gyvulio užmuszinet nors jis ir' 
b.lcde padarys; tada teisingai 
buvo apsudinta.

Kada Matauszas užmokėjo 
ii. i i i n'ž meiteluka ir kasztus, taip' Na: kad tave galas! Pamesk i ’ U

. Ar . ■ - 'užsidegė piktumu jog nutarėta savo piktumą, Matauszai, ir ° 1 d °
., . ,i • . • ūke parduot ir ant visados kai-eikie'drauge su mumis, — taipi 1

ni • T r> • 4 Ima pamest. Tuoiaus pradėjokalbėjo Jonas Kagosius, tur- . 1 •’ 1 •' i
,. .... . Ijcszkot pirkiko o nors jam gi-'tingas miesczionis isz vieno,' 1 i

. , i. . . , • 'mines ir pažystami perdestine-.musu miestelio m savo kaimy-,...
'jo ir paežiam buvo labai gailai 
tėvynė parduot, kad tik ant sa
vo pastatyt. Pirkikas atsirado,! 
Matauszas pardavė ūke ir dal 
ketino pora dienu paliūtie 'pa
kol iszkeliaus. Laikas greitai 
perbėgo ir tiktai viena, nakti 
ketino name nakvot kuriame 
gimė ir užaugo. Dabar jaute, 
kas tai yra apleist gimtines vie
ta. Vargintas tuom skausmu, 
tuo laik nusidavė ant atsilsio 
■bet nerimastis mete ji per visa 
nakti. Užmigo, po teisybei, ant 
valandėlės bet ir miege nerado 
palengvinimo, 'negalėdamas da- 
stigot ijgiaus, paszoko nuo guo
lio ir nebudines nieką, iszejo 
laukan.

Kokia buvo jo iszgastis kada 
paregėjo priesz save raudona 
gaisra ir juodus kamuolius du
rnu vercz'entysi isz kaimyno na
mo. Leidosi in ta szali ir netru
kus stojo vietoje tarp kuopos 
pažinstamu 'kurie stengėsi ap- 
mialszint indu'kusia ugni. O kad 
buvo vejas, nieką negalėjo pa
daryt ir ugnis pradėjo platin
tis in szalis. Sujudėjimas mies
te pastojo labai didelis o ir rik- 
smlas nemažas. Matauszas, ne
žiūrėdamas ant liepsnos, gelbė
jo ka galėjo.

Patelmijas vienas pažinsta- 
mas Matau'szo, paszauke:

— Kaip tai, ar-gi tu, Matau
szai, gelbsti narna savo nevido
no Vaszelio!

— Tokiam atsitikime nevi
donu nepažystu, ežia eina apie 
artima — ir leidosi Matauszas 
in griniezia Vaszelio, kuri bu
vo visa apimta liepsnomis.

Bet nelaime! toje valandoje, 
kada isz'n'oszinejo jauniause isz 
šuneliu Vaszelio, ant pats 
slenlksczio, nupuolė ant jo de
gantis balkis ir parmusze ant 
žemes, pakol žmones spėjo isz- 
trauikt, baisei apd'ege, vienok 
kūdikis likos sveiku. In mene
si Matauszas apleido gydynes 
narna, vienok gimtines mieste
lio nepametė nes aplaike pa- 
szialpa nuo rando kaipo nagra- 
da už narsa ir miessezionys ne
mažai sudėjo.

Vaszelis sujudintas gerybe 
Matauszo, jog iszgialbejo sūne
li, nežinant jam atpirko par
duota ūke per Matausza ir vela 
jam atidavė, kuria tai dovana 
Matauszas su džiaugsma .pri
ėmė. Persiprasze vienas antrą 
ir nuo to laiko gyveno su savim 
neperskirtoj meilėje.

— GALAS —

Puihuy ....
Nevidonai

na ir sėbrą, kuris sėdėjo prie 
savo grinezios ant suolelio.

— Pasiliautum po kvarabu 
su savo praszymu, mano Jo
nai nes žiniai jog ne eisiu, — at
kartojo su piktumu Matauszas.

— Kaip tai, ne eisi in vestu
ves su savo kaimynais pas taip 
artima giminaite? Jau tik vy
reli, isz tavęs nuobradas. Ai
tai gražu' sėdėt namie susirau
kusiam. Privalome gyvent su
tikime ir vieinylbeje, nuliudime 
ar džiaugsme su savim dalin
tis, tai kodėl tu vienas iszsiski- 
ri nuo mus? Žinai, jog vestu
ves, tai 'nors kiszkas patampy
sime ...

— Jeigu norėjote idant asz 
ateieziau in tas vestuves tai ne- 
reikej'o praszyt Vaszelio.

— Jeigu tu taip ant jo pyks
ti, tai neprivalai su juo kalbėt 
o ir ne žiūrėt nereikalauji, — 
taip perdestinėjo Jonas su isz- 
minezia...

— Gana to, gana — ir paszo- 
ko ant lylgiu kojų. — Žinote 
gana gerai jog asz nenoriu ne 
paminėt apie ji o kad reiketu 
da žiūrėt ant jo; kraujas many
je verda o kumszczios sauvalei 
susispaudžia. Žinote jog per ji 
mano tėvelis numirė, kaip jis 
pievas prisisavino per prova, 
kurias prosėnei musu laike. 
Neatleisiu ant to rakalio lyg 
smert.

Nuspjovęs Matauszas inejo 
in priemene ir duris drueziai 
užtrenkė. Doras ir tykus Rago- 
žis, žinodamas gerai būda sa
vo kaimyno, nuspjovė, pecziais 
truktelėjo ir nusiyrė toliaus. 
Ne viena karta Matauszas per 
nleapykanta Vaszelio turėjo isz- 
sižadeti ir kaimynu. Vaszelis, 
nors buvo godus, nes kaipo tur
tingas, buvo visam mieste pa- 
guodotas nes ve, turtingas, jo- 
gi prieszininkas Matauszas, 
nors ir buvo geras ir darbszus 
o ir blaivas žmogus, mažai vie
nok turėjo prieteliu o tai per 
savo greita būda, per kuri ne 
vienam davėsi in ženklus.

In pora menesiu po toms ves
tuvėms, Matauszas iszsirėge in 
laukus, norėdamas prie szven- 
tos dienos apžiūrėti javus. Ka
da prisiartino prie bulviu, pa
regėjo tris meitelukus knisan- 
czius jas, nors da buvo suvisai 
jaunos. Kraujas užvirė gyslose 
MataUszo, pagriebė akmeni ir 
taip smarkiai pataikė viena 
meiteluka jog tasai parpuolė ir 
ne koja nekrustėlejo. Toje va
landoje atbėgo piemenelis su 
veiksmu o kuris buvo užmigęs.

— Kebo tu, rakali? — pa- 
szauke rustai Matauszas in 
veikenti vaikina.

— Vaszelio, dedyti!
— Pargynes namon kiaules 

pasakysi savo gaspadoriui jog 
ežia laukuose jis turi kepsni, 
tegul pasiima kol da sziltas nes 
netrukus szunes ir varnos sues.

Piemenelis verkdamas, par- 
gyne kiaules o Matauszas atvė
sės isz piktumo susiprato jog 
per savo staigumą negerai pa
dare ir to pradėjo gailėtis. Bet 
kas jau stojosi, tai jau negali 
atstot. Vaszelis, dažinojas apie 
tai baisei užpyko ir nutarė ap- 
slkunst. Ir apskundė Matausza
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Mrs. John Dodd, isz Spokane, Wash., buvo inkureja 
“Tėvo Dienos” kuri su savo dvasiszkuoju invede taji pa
protį apvaiksztineti Tėvo Diena ant garbes savo tėvo. Po 
tam greitai tasai paprotys prasiplatino po visa Amerika ir 
sziadien gerbiame savo tęva, gyva ar mirusi, panasziai kaip 
gerbiame Motinos Diena. Mrs. Dodds tėvas buvo naszlys ir 
iszaugino szeszis mažus vaikus po jo paczios mirties ir tas 
davė jai užmanymą ant Tėvo Dienos, 1910 mete. Bet ar dau
gelis isz vaiku gerbia taji “Old Man”, kaip daugelis ji va
dina, kuris juos iszmaitino, davė mokslą ir paaukavo vi
sus savo smagumus kad vaikams butu daugiau.

Szitas tėvas džiaugiasi kad galėjo pribūti namo, isz ka- 
' riszkos tarnystes, pasimatyti su savo šuneliu. Sūnelis 

džiaugiasi isz tėvo pribuvimo o tėvas sau mansto: ‘‘Gal asz 
tave, sūneli, negreit vela pamatysiu bet mano užduotis yra 
kovoti už laisve del tavęs ir kad tu galėtai užaugti laisvu 
vyru ateityje.”

UŽVEIZDA IR 
GABALAS SIDABRO

Pas Anglijos konsulą, Egip
te, po svecziu įpriemimo, pra
puolė gabalas sidabro.

Nebuvo galima kaltint sve- 
czius kad jie prisisavino sidab
rą. Taip pat nebuvo galima 
kaltinti kitus nes nieko isz sve
timu žmonių ten nebuvo.

Supykęs konsulas kaltino už
veizda už neprižiurejima jo 
turto, grasindamas kad ji at
statydins nuo tarnystes.

Tada užveizda prasze konsu
lo kad jam duotu valanda lai
ko sujeszkoti vagi. Jis sake 
kad, jeigu vagis neatsiras, jis 
pasiryžęs priimti už neprižiu
rejima kokia nors bausme.

Konsulas su ta sanlyga suti
ko nes jam ‘buvo gaila tarno ku
ris visuomet buvo labai sanži- 
ninigas ir isztikimas. Be to, jis 
turėjo vilties kad tarnas sidab
rą atras.

Po kiek laiko prižiūrėtojas 
suszauke sveczius in soda ir ta
re:

— Kaip žinote, prapuolė si
dabras. Yra intarimas jog kas 
nors isz mus ji pavogė. Asz ži
nau būda, kuriuo lengvai gali
ma vagi surasti. Toje tamsioje 
kamaraitėje yra uždaryta asi
las. Jis, be abejo, vagi pažins. 
Kiekvienas musu o pirmas pats 
konsulas, ineis in ta kamaraite 
ir paims asila už uodegos. Kaip 
ji palies vagis, asilas subliaus. 
O jeigu jo uodega palies nekal
tas, gyvulys tylės.

Prasidėjo ceremonija. Vie
nas paskui kita ėjo in kamarai
te, visi eme asilui už uodegos 
bet jis tylėjo.

— Ar visi paėmėt asilui už 
uodegos? — paklausė prižiu-

Bet truiputi palaukit. Visi su
stokit aplink mane ir pakelkit 
rankas aulgsztyn.

Visi pakele.
Tada prižiūrėtojas priszoko 

prie vieno sz.aukdum.as:
— Vagi turime!
O kreipdamasis in konsulą, 

tarė:
— Praszau žiūrėti! Asz ty- 

ežia nusuodinau asilo uodega 
ir kiekvienas, kuris ja palies
davo, turi , suodina ranka. Tik 
szitas vienas bijojo paliesti, 
manydamas, kad asilas tikrai 
bliaus ir jis turi szvarias ran
kas.

Ir tikrai pas ji rasta sidab
ras. Todėl ne užveizda bet va
gis buvo isz tarnybos paszalin- 
tas. Už gudrumą užveizda ga
vo dovana.

Vis Tas Pats

I retojas.
— Visi.
— Stebėtinas dalykas! — ta

rė prižiūrėtojas. — Matyt kad 
[musu tarpe vagies nėra. Gerai!

Pulko abazas Indiantown 
Gap likos iszrinktas, palat- 
kos užstatytos, tiktai reikėjo 
stulpo idant iszpletot Ameri- 
koniszka vėliava. Pulkau
ninkas pasiszaukes seržantą 
O’Hara, Airiszi, kalba in ji:

— Patrikai, cikie ir su- 
jeszkokie man ‘pole’ [stulpą] 
augszcziausia koki gali su
rasti.

Seržantas po keliu minutu 
ateina su didžiausiu kareiviu 
ir atidavęs garbe kalba: Pra- 
szau pulkauninko, kad visam. 
abaze nesuradau auksztesz- 
nio Pole [Pole ir pole yra 
panaszus žodžei nes Pole yra 
Lenkas, o pole yra stulpas], 
kaip penkių pėdu ir asztuo- 
niu coliu bet sztai suradau 
Lietuvi, kuris yra szesziu pė
du ir keturiu coliu dydžio. 
Kam jisai tau reikalingas tai 
nežinau, bet niekas nežinos 
skirtumo ar tai Pole ar Lit.

* Melą negalėsi išvirinti su 
gurnu. ,

Vai tas Pittstonas, 
Miestelis nelaimingas,

Randasi kėlios merginos, 
Mažai kam vertos.

Guzute kaip sdnos riaukė, 
Važinėja bambileis ir kaukia, 

Jokios sarmatos neturi, 
Ant nieko nežiūri.

O ka, jau nekurios bobos, 
Isztikruju netikusios, 

Kada vyrai in darba iszein'a, 
Pas kumute sueina,

Kožna Ibotolkute paneziakoje 
neszioja,

Ir per dienas girksznoja,
Vyras isz darbo pareina,

Valgio negauna.
Vienas vyras nuo 'bobos 

pabėgo,
Per langia laukan iszlindo, 
Bet in kelnore inpuole, 

Bonkute su guzute sumusze.
* * *

Baltimore] atėjo pas Žydą 
nedorėli,

Moterėlė, pirkti kalniereli, 
Moteriszke derėtis pradėjo, 

Prie turgaus nedaejo.
Žydlas plūdo ant moteres, 
Moterie pagridbe Žydą už 

koseres,
Smirdelis szauke: aj vaj!

Kom polis, go evei,
Ar tu boba pasiutai, 

Žmones jau renkasi, ar matai-
Motere Žydui tvylkszt per

kanda,
O tasai jai in pirszta kanda, 

Pradėjo gvoltu rėkti,
O žmones persigandę bėgti.

Adbeges palicmonas,
Puikus džentėlmonas, 
Pasiėmė pas skvajeri,

Motere pasisamdė lojeri, 
Žydas 'kasztus užmokėjo, 

Motere linksma namo nuėjo,
* * *

In Elžbietos miestą nu- 
piszkejau,

Ulyczia nuliūdus ėjau, 
Kokia tai ragana palmacziau, 

Ir net nutirpau.
Iszejus isz stubos stovėjo, 

In einanezius žmones 'žiurėjo, 
Baisei buvo makalota, 
Kaip baidykla Ikudlota, 

Visa murzina, 
Nusigandau ir gana.

Sztai pro szali keli vyrai ėjo, 
O ta boba in juos prakalbėjo:
‘‘Szetite in vidų, pasikal

bėsime,
Nors stikleli ramybes isz- 

gersime. ’ ’
Vyrai, matomai, net sudrėbėjo,

Su tokia smirdelia užsidėt 
nenorėjo,

Ba jeigu bolba nevala, 
Tai žmogų szlyksztumas ima.
Kad kas ant jos susimylėtu,

Tankias szukas nupirktu,
Tai nors iszsiszukuotu, 

Bužius isz galvos iszvaikytu.
Visi ja ant juoko laiko, 
Žodžių kalboje netaiko, 

B a kokis ponas, 
Toks jo kromas.

Naminis Frontas 
Pryszayks

tice clii'ba dienia ir naktį kacį 
sunaikinti nusisĮlatymą jM£s3 
samdymą žmonių del ju rases, 
tikyboš, spalvos arba auklėji
mo. Szie buvusieji hesusiprati- 

‘Lrnai neturėtu sulaikyti jusu nuo
Mes kariaujam trejuose fron

tuose: kovu fronte, fabriku - >. 7 I llliXl 11CLU1CLU ou.
frontp/ir ^iu fronte. Sumuszti karisz,ko d,arbo< 
Aszi, mums reikalinga armija 
isz mažiausia 8,000,000 vyru. [ 
Kita armija isz 20,000,000 turi musu vyru dąrbo-speku yrą 
gaminai ginklus musu kariau-lpai£oika demokratijos. Mes ži- 
jantiems vyrams. Mums ir-gip1Cme kad laisvieji vyrai ir mo-J 
reikalinga dar treczia armija terys Suv. Valstijose gali dau- 
isz 12,000,000 ūkininku, kurie gįau gaminti irpragaminti ver- 
augins maista kovojantiems ir j gus-darbininkus Europoje ir 
darbininkams. Kiekviena isz- Japcuijoje, jeigu jie yra iszmo- 
sziu armijų .reikalinga isziai- kinti ir iszlavinti kaip tuos dar- 
mejimui, ir nei viena negali eg
zistuoti be kitos.

Kur gausime sziuos darbi- 
ninkus-kareivius kurie mums

* * * '
Visa problema mobilizacijos

bus atlikti. Bet tas turi buli 
greitai inlvykdinta. . f

* * *
Mes priėmėm kainu kontrolė

taip reikalingi ? Paul V. Mc-^ nes žinome kad tai yra bruožas 
Nutt, pirmininkas naujosios saugumo priesz nesuvaldomas 
Karines Vyru-speku Komisijos augsztas kainas. Ofisas Kainu 
pareiszke, kad 7—8 milijonai Administracijos pranesza kad 
isz ju bus paimti isz civiliniu kainos, moterų, mergaieziu ir

Geriau 'sziadien turėti 
kiauszini, ne kaip viszta rytoj.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

industrijų, kurios bus sustab
dytos ligi karo pabaigos, 400,- 
000 ligi 600,000 su mechanisz- 
kais gabumais bus paimti isz 
akiu ir 400,000 isz profesiona
lu, 1,500,000 isz tu, kurie laiki
nai randasi be darbo ir 2,000,- 
000 isz namu — isztekejusiu 
moterų be jaunu arba mažucziu 
vaiku, isz mergaieziu, jaunu 
vyru kurie per jauni stoti armi
jom ir isz. senesniu vyru.

Jeigu jus priklausote prie 
vienos isz sziu klasifikacijų ir 
norite padėti laimėti szi kara, 
nueikite in areziausia U. S. Em
ployment Service ir ten galėsi
te sužinoti ar jums yra tinka
mas darbas. Neatsisakykite da
bartinio darbo ligi gausite pa- 
szaukima stoti in nauja vieta. 
Turite, būti insitikine kad turi
te gabumu tiems darbams nes 
negalima karo metu eikvoti jė
gų niekais. Karo metu viskas 
turi būti sunaudojama.

Jeigu neturite užtektinai isz- 
silavinimo jus galite pasimo
kinti mokyiklo-sė, kurios moki-1 
na invairiu amatu, 'kurie reika
lingi karo industrijoje. Yra 2,- 
400 amatu mokyklų, 10,000 
dirbtuvių mokyklų karo indus
trijoj. Jeigu dabar dirbate vie
name isz 3,195 fabriku, kurie 
siūlo “in plant” lavinimo kur
sus ir kurie jau iszmokino 3,- 
750,000 per mažiau kaip dvejus 
metus. Pagal szia sistema dar
bininkai mokosi dirbdami — 
mokosi atlikti darba kuris rei
kalauja iszla vintu gabumu. 
Taip darydami jie vis daugiau 
prisideda prie kovos del lais
ves. ■ v

Kadangi ;viš daugiau vyru 
reikalinga karo pastangomis, 
mums reikes kreiptis prie “ mo- 
teru-spėku ’ ’ (woman-power). 
Vienas ir puse milijono moterų 
jau dabar dirba prie karo dar
bu ir per kitus dvejus metus 
tikimasi kad ju bus 4 milijonai 
daugiau. Moterys parode gabu
mą atlikti industrijos darbus 
taip gerai kaip ir vyrai — ne
kurios dar 'gėriau.

* * *
Daug nesusipratimu kyla del 

ateiviu ir kokia role jie galės 
vaidinti karo pastangose. Atei
viai gali būti samdomi prie bi 
kokiu karo darbu, iszskyrus 
slaptu darbu Armijoje arba 
Laivyne. Net ir tie darbai jiems 
galimi, jeigu gauna sutikima 
Armijos arba Laivyno. Beveik 
visada sutikimas duotas kada 
praszoma. Piliecziai sveturgi- 
me, negrai ir 'kitos minorines 
grupes randa duris atidarytas 
kur pirmiau negalima buvo 
prieiti. Prezidento Komitetas 
del “Fair- Employment Prąę-

vaiku drabužiu liks tokios pat 
kaip praeita rudeni.

(
“Valgis laimes szi kara.”; 

Karo Produkcijos Taryba in-' 
sake konservatoriams valgiu, 
kad atidėtu visus 1942m. žuvm 
konservus lasziszu (salmon), 
sardinku, silkių ir makreliu 
(mackerel) musu karo jėgoms 
ir musu talkininkams. Gal jiem 
bus reikalinga tiktai 50% sziu 
konservu bet nenorima rizi
kuoti pritrukimo.

Karves ir-gi randa sau vietos 
karo pastangose. WPB Bureau 
of Industrial 'Conservation su
rado, kad piene randasi ‘ ‘ case
in”, isz kurio galima gaminti 
drabužiu, baldus, dažus, plasti
ka ir daugėlį kitu dalyku. Ame- 
rikiėcziai gal dėvės drabužius 
pagamintus isz “casein” kom
pozicijos ir miegos po užklo- 
dais isz “casein” gamintus.

Kainu auksztis del ledo yra 
truputi atleistas. Pardavėjai- 
gales parduoti leda pagal 1941 
m. kainu vieton sziu metu Ko
vo menesio kainu... WPB pa
keitė taisykles pagal kurias si
rupas (molasses) gali'būti par
davinėta ūkininkams... jiems 
bus reikalingas del naikinimo 
vabalui., sirapas buvo reikalin
gas pietuose tam tikslui... Fe
deral Security Administrato
rius McNutt pranesza kad 2,500 
isz 3,070 kauneziu szalyje susi
organizavo in maitinimo komi
tetus praeitais metais. 6 mili
jonai vaiku 93,000 mokyklose 
gauna pietus dykai. Tai yra re
zultatas szios “federales mai
tinimo programos. ’ ’

War Production Board, 
Washingtpn, D. C.

Atsilygino Su Fordu r?5
Vienam važnycziai iszva- 

žiavus in laukus, sugedo for- 
dukas (automobilius). Tame 
važiavo pats fordo tėvas, 
Henrikas Fordas. Matyda
mas kad žmogelis gala gaus 
besikeikdamas, nutarė jam 
prigialbet. Iszlipo isz savo 
fordo, pataisė pagedusia 
maszina ir viskas buvo gerai. 
Žmogus norėdamas už patar
sima maszinos atlyginti, pa
siūlė Fordui puse dolerio.

— O ne, Fordas atsake, 
man pinigu nereikia. Asz 
pats turiu ju užtektinai—at- ’ 
sake Fordas juokdamasis.

— Tai kokiu galu tu tam 
prakeiktam Forde važinėji, 
kad turi pinigu?

— Matai tamisteli, asz 
tasais maszines pats iszdir- 
bineju.
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Žinios Vietines
<

—• Nedelioje, Birželio-June 
21 d., — pirma diena Vasario.

— Nedėlioję taipgi pripuo
la “Tėvo Diena” del atminties 
inu's'u visu teveliu. Jeigu tėvas 
da gyvais pagerbkite ji ir pa
linksminkite jo gyvenimą, jei- 
■glU1 jau randasi po žeme, sukal
bėkite nors kelis poterėlius 
už jo duszia, nes jisai stengėsi 
jums prigiailbet visame ir jus 
maitino pakol buvo gyvas, už 
ka jam turite būtie dėkingi.' 
Palguodokite savo teveli!

— Sziomis dienomis lankė
si po musu pavietą, ponas Jo
nas Luikasaviczius isz Worces
ter, Mass., ir tarp tu kuriuos 
atlankė buvo jo sesute poni 
Helena Labanauskiene She- 
nandorije ant Heights. Būda
mas Mahanoj'uje atlankė ir re
dakcija “Saules,” nes yraįsenu 
skaitytoju per 40 mėtų, taipgi 
atlankė iszduotoju Viktorą L. 
Boczkauska, su kuriuom tarna
vai kariuomeneje pirmutinėje 
svietineje kareje. Ponas Luka- 
saviczia yra gerai žinomu 
[VVorcesterije, daugeli metu ad- 
gal gyveno Shenandorije, isz- 
,važiuodamas in Worcesteri 
kur turi gera užsiėmimą prie 
New Haven, Hartford Conn., 
geležinkeliu kaipo inspektorius 
ir turi daugeli darbininku po 
savim. Sugryžtant namo, su
eitojo pas savo sesute Ona Britz 
Linden, N. J. Acziu už atsi- 
lanlkyma, drauge, ir linksma 
pasi'kalbejima apie slenovis'zkus 
laikus tarnaudami kariuomene
je.

— Pati Juozo Dralbnio, 512 
W. South uly., ėjo po operaci
jai Gerojo Samaritono ligon- 
buteje, Pottsvilleje, Utarninke. 
Linkime poniai Drabnienei 
greito pasveikimo ir sugryži- 
mo namo pas savo szeimynele.

— Seredoje atsibuvo už
baigimas mokslo dažiuretoju 
ligoniu — nersiu, Ashlando li
gonbuteje kur 18 merginu už
baigė pasekmingai taji moks
lą. Tarp j u radosi ir kelios Lie
tuvaites.

— Profesorius Edwardas 
Mundy, vargonininkas per dau
geli metu Airisziu bažnyczioje, 
mirė Utarninke namie, 129 W. 
Mahanoy Avė. Paliko paczia ir 
tris sūnūs tarp kuriu vienas 
yra kunigu Filadelfijoj. Bus 
palaidotu Petnyczioje.

* x
— Ketverge iszkeliavo in 

Harrisburga ant egzamino 
daugelis musu vyruku kurie 
likos paszaukti ant kariszkos 
tarnystos. Tarp tuja randasi ir 
įpusiszkiai kaip: Juozas La
pinskas, F. Varanaviczius, J. 
Czikanaviczius, P. Kazlauskas,
A. Raczkauskas, J. Kuczins- 
kas, J. Augustaitis, P. -Banio
nis, J. Vencius, V. Liauczius, B. 
Judinskas, A. Rutkauskas, S. 
Luczinskas, V. Pranckeviczius,
B. Rutkauskas, J. Švinkimas, 
J. Stepaleviczius ir Jonas Pe- 
cziufea.

— Ketverge apleido mies
tą 109 vyrukai kurie buvo pa
traukti prie kariuomeniszkos 
tarnystos. Visi iszkeliavo in 
Harrisburg, Pa., kur bus per
žiūrėti o jeigu bus tinkami tai 
liks nus'iunsti in abazus, o ne
tinkami bus sugražinti namo.

— Važiuojant namo isz su
sirinkimo Pcttsvilleje, staigai! 
susirgo gerai žinomas gyven-, 
tojas William D. Becker, 138 
E. Market uly., mirdamas au- 
tomobiliuje, Seredoj, 10:30 vai. 
vakare, artimoje St. Clair. Ve
lionis buvo Registratorium 
Pottsvilles sude ir keliolika 
metu adlgall buvo miesto takso- 
rium. Paliko paczia ir viena 
duktere.

Gazas Isz Vandens Onutės Malda

Ountei iszkrito du prisza- 
kinei dantukai ir kad ja ap- 
malszyt, pasakyta jai kad 
Dievas duos jai naujus. Ne
delioje nuėjo in bažnyczia ir 
meldėsi o nors ji labai lauke 
tu dantuku, jie nepasirodė.

Tula nakti motyna, iszgir- 
do Onyte sznekant. ir tykiai 
atėjo prie jos kambarėlio pa
žiūrėti. Onute klūpojo prie 
lovos, kalbėdama:

— Vai Dievulelia.u, jeigu 
da nepadarei man nauju dan
tuku, tai nors sugrąžyk man 
isz dangaus mano senus iki 
kitai Nedeliai.

:: :: VASARA JAU CZIĄ :: :: ANT PARDAVIMO

* Amerikoj likos atrasta 
anglis 1701 mete o pradėjo ji 
iszlkasti isz žemes ir naudot net 
1785 mejte,

SHENANDOAH, PA.

— Tarp tuju, kurie užbaigė 
savo auksztesrii mokslą West 
Mahanoy Township High 
School, ant Heights, buvo ir 
musu tautietis Povylhs Luka- 
saviczius su aukszta garbe pra
eita Panedelije. Povylas gyve
na su savo teta ponia Helena 
Labanauskiene, ir yra įsunum 
p. Vinco Lukasavicziaus isz 
Plymouth, Pa. Tarp kitu gi
miniu kurie dalyvavo užbaigi
me mokslo ir mate kaip Povy
las Lukasavicžius aplaike savo 
diplomą, buvo jo tėvas p. V. 
Lukasaviczia isz Plymouth, 
Pa., dede p. Ant. Lukasavicz- 
i us su paczia isz Wilkes-Barre, 
Pa., jo sesute Eleonora, isz 
Harrison, N. J., ir dede Jonas 
Lukasaviczia isz Worcester, 
Mass. Linkime tau, Povylai, 
geros pasekmes isziam gyveni
me ant naujo kelio.

Scranton, Pa. — Antanas 
Jurgis Zvalauskas, sūnūs pon- 
stvos Motiejų Zvalausku, 421 
Legett uly., ana diena užbaigė 
daktariszka kolegija Jefferson 
Medical College, Philadelphi- 
joj, kaipo medikaliszikas dakta
ras. Jis buvo nariu Pasteur me
dical ir Moon Pathelogiszku 
draulguviu. Taipgi buvo koki 
tai laika Misericordia ligonlbu- 
teje. Pradedant nuo 1 Liepos, 
jis pradės darbuotis Scrantono 
ligonbuteje. Daktaras Antanas 
yra taipgi pulkininku kariuo
meneje ir kada užbaigs savo 
tarhysta ligonbuteje, pradės 
pildyti savo dinsta kariuome
neje. Linkime naujam dakta
rui geros pasekmes.

Motina Užmusze Savo 
Kūdiki Automobilium

Philadelphia, Pa. — Ketu
rių metu Edvardukas Mullin, 
iszbego su džiaugsmu pasitikti 
savo motinėlė, kuri sugryžo isz 
miesto kur mokinosi .kaip va
ryti automobiliu. Motina, ne
mokėdama da gerai varyti ma- 
szina, susimaisze užvažiuoda
ma ant saidvoko, prispausda
ma vaikuti prie medžio taip 
baisei kad po keliu miliutu jis 
mirė kada ji veže in ligonbute.

Norfolk, Va. — Tukstancziai 
žmonių mate kaip Vokiszkas 
submarinas paskandino du 
Amerikoniszkus laivus prie 
czionaitinio pakraszczio kada 
žmones maudėsi ir mate taji 
atsitikima.

— Gardžiause duonele yra 
toji kuri yra savo rankom už
dirbta.

Anthony Morch, New Yor- 
ko iszradejas, iszrado būda 
kaip galima paverst vandeni 
in gazoliną. Toki gazoliną 
galima padirbti už 5 centus 
už galona. Ana diena jisai 
rode savo iszradima ant pa
rodos New Yorke, už ka ap
laike didele garbe nuo val
džios.

Iszmintingi Žodžiai

— Liežuvnin'ke gali tave 
priversti 'tylėti, bei, niekados 
neprivers prie klusnumo.

Geras Namas; trijų laipsniu1; 
puikiausioje vietoje Camdenę, 
10 miliutu nuo Philadelphijos, 

į kitados jame gyveno daktaras, 
Į bet namas dabar gali būtie 
I naudojamas kaip apartamentas 
del trijų szeimynu. Akmeninis 
frantas, uždangalai ir sietai 
ant visu langu, eldktrikiiiiaYe- 
frigeratorius, linblium makidi-. 
nyczioje ir kuknioje; antras irt 
treczias apartmentai turi ra
kandas už ka dabar mokama ■ ' . . '■ ' po $32 ant menesio. Isz prie-' 
žasties kad locnininkas turi, 
valdiszka užsiėmimą dūri ap-< 
leisti narna in menesi laiko. 
Parsiduos tiktai už $6,200. Te- 
lefonuokite 7223-M arba rašky
kite tuo jaus pas:

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

t-*" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui

Pribuvo In Savo 
Tevynia

Seymour ir Beryl Everett, 
dukreles pirmo Amerikonisz- 
ko sekretoriaus kuris buvo 
Vichy, Francijoj, pasekmin
gai pribuvo in Amerika ant 
apsigyvenimo. Mergaites 
gimia Europoje.

Nauja Gyduole Del 
Senu Ratu

Dabar galima pataisyti se
nus guminius automobiliu ra
tus su pagialba naujai iszra- 
sto gurno vadinamo “thio- 
kol”, su kuriuom aptepama 
seni ratai ir iszlaiko gana il
gai. Ant paveikslo matome 
Joną Lange, tepant taja nau
ja guma ant senu ratu fabri
ke Trenton, N. J., kur ji isz- 
dirba. Kada tasai gumas isz- 
džiusta, laikosi druczei ant 
ratu. t

Skaitykite “Saule”

—• Jei'gu nori būtie prielan
kus kitiems, užmriszk apie 
save.

— Žiūrėk ant savo neprie- 
teliaus su vilczia kad jis kada 
pasiliks tavo prietelium.

Ūkininkai Vercziami 
Pristatinėti Vokie- 
cziams Valgomus

Daigtus

Lietuva.— Esame gavo kiek 
žinių (apie dabartine Lietuvos 
žemes ūkio būkle. Kaip ir Ru
siu okupacijos laiku, taip ir da
bar ūkininkai yra vercziami 
pristatinėti Vokiecziu instai- 
goms nepakeliamus javu, mė
sos, bulvių, (pieno ir kitu žemes 
ūkio gaminiu kiekius. Jei Rus
ai sziolmis piliavomis sieke ūki 
galutinai sugriauti ir priversti 
ūkininkus eiti in kolchozu bau
džiava, tai Vokiecziu 'tikslas 
yra ko daugiauisia iszspausti 
isz Lietuvio ūkininko jo gami
niu ir aprūpinti pirmoje eileje 
Vokiecziu kariuomene ir Vo
kietijos gyvėntojus, neatsižvel
giant Liėtluivio ūkininko reika
lu. O kaip del žemes nuosavy
bes, tai ūkininkai Vis dar 'laiko
mi savo žemes valdytojais, be 
nuosavybes teisiu.

Vasara- jau ežia. Visi ant 
jos pasirengineja ir pasinau
doja isz puikaus oro. Tėvas, 
vaikai ir motina prižiurine-

ja kariszkus darželius kad 
prigialbeti sklypui iszsimai- 
tyt laike kares ir kad butu 
užtektinai visokiu daržovių.

Suv. Valstybių Kariuo
menes Pertvarkymas

Washington, D. C. — Kada 
Suv. Valstybių kariaujancziois 
jėgos pradės užklupimo veiki
mus1—ikaro veiksmu, kuria vis 
labiau remia aufcszti valdinin
kai ir didele dalis spaudos— 
kariuomene bus prisirengus su 
pertvarkyta .auksztaja koman
da arba valdyba.

Szis pertvarkymas in tris 
skyrius, seke prezidento Roosc- 
Vėlto prižada per radio “neszti 
kara prieszui tolimose žemose 
ir tolimuose vandenynuose. ” 
Jo žodžius gyrė daug laikrasz- 
czi'U ir aukszti valdininkai. 
New York Times tipingai atsi
liepę. '“Kara galima laimėti 
atimdami iniciatyva nuo prie- 
szo kontra-užpuolimiu. ’ ’

Ekspertai sutinka kad Su- 
vien. Valstijų kariuomene bus 
veiklesne su insteigimu sziu! 
trijų nauju vaidyklų: žemes jė
ga, oro jėga ir reikmenų patie
kimas.

Lt. Generolas Henry H. Ar
nold paskirtas vyriausiu ka
riuomenes oriai vyno vadu: Lt.

Generolas Lesley J. McNair, 
vyriausiu žemes jegu vadu, ir 
Generolas Brehon J. Somervell 
reikmenų patiekimo galva. Vi
si trys atsižymeje kariuomen
eje.

Kiekvienas isz j u bus atsa
komas Karo Stabo galvai Ge
nerolui Charles C. Marshall, 
kurio pareiga yra prižiūrėti, 
kad tinkami užmanymai pada
ryti del visuotino užklupimo.

Karo Sekretorius Stimson 
reikalauja didžiausia veiklumą 
tilk vienam tikslui-—laimėkite 
kara! —C.C.A.U.

laikraszti "SAULE” kurie apie tai ui- 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
taikraszczio. PASKUBINKITE I I 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalaujė tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes. /I I

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 

CĮtl tieti Andru Rėklaiti kuris 
■T užlaiko puiku saluna kur 
'ft gausite iszsigiart geriau- 
J V šio alaus, porterio arba ir 

visokiu kitokiu gėrymu.

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bohdus 

ir Markes.
♦♦++*♦** -k-k*****k*

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Dede Samas turi daug daugiau

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

SP2.K0S
del Kariszku Iszdirbyscziu

ne kaip szitie visi trys in daikta!
h :VT. Į

Ą dolfas Hitleris, Japonas Hirohįto ir Italas Benito 
‘ *■ Mussolino, negali 'džūiigtt naktimis. '^Jie gana 
?ino kad Amerika sziadijem.juos supliekė visokiuose 
darbuosia. ■u.- - -v.,;

Amerika gali tai padaryti, nes Amerika turi už
tektinai Elektrikiszku pajiegu. Elektriko pajiegos 
prigialbsti žmogiszkai galybei ir iszdirbineje tan
kas, eroplanus, laivus ir ginklus.

Kiek tuju pajiegu turi Amerika? Daugiau kaip 
szitie trys diktatoriai ir kiti sklypai ant svieto.. Pen- 
kis syk daugiau ne kaip turėjome paskutinėje kare
je ir tas viskas buvo padirbta konia vien tik per 
elektrikiszkas kompanijas, kurios yra locnaste mi

lijonu Amerikonu ir yra vedamos per Ameriko
niszkus biznierius.

U'-* ■ y ;' ’*
Tos visos pajiegos bus suvienytos in viena, kad 

supliekti > szituos tris pasiutėlius, kuriu paveikslai 
pasiliks pakabinti ant sienų kaipo Kvailei!

Pennsylvania

Power & Light Company

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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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