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

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

Founded in 1888. Yearly Subscription: United Stales, $4.00;
To Foreign Countries, $6.00. Advertising Kales on Application,

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

DU-KART SANVAITIN1S LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA

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

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

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Nn RR / ENTERED AT THE MAHANOT CITT, PA., X
RO. UO pžj \POBT.OFFICE A8 SECOND CL*bS MAIL MATTER./ M MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 18 RUGPIUCZIO 1942, (TUESDAY, AUGUST 18, 1942) Bocikuwskl,’ Elitai. S M 54 METAS

Isz Amerikos
DETROITE

BUS DARBO

Del 75,000 Moterų Ir 
Merginu

Detroit, Mich. — Apskaityta 
lead lyg Birželio menesio 1943 
meto, 75 tukstaneziai moterų ir 
merginu bus priimtos prie vi
sokiu kariszku darbu.

Valdžios darbininkiszkas vir- 
Bzininkas sako buk lyg Birželio 
menesio, ateinanti meta, 506 fa
brikuose bus reikalinga 283,- 
000 darbininku. Tam paežiam 
menesyje szimet tieji fabrikai 
turėjo 456,000 darbininku.

Praeita Panedeli prasidėjo 
jgervale registracija 650,000 1 
moterų ir merginu, tu j u kurios 
nori priimti darbus kariszkuo- 
se fabrikuose visa diena ar tik 
(dalimis dienos.

Nuo kaireses in deszine stovi: Admirolas King, kaman- 
dierius Amerikoniszkos flotos; admirolas Leahy, pirmuti
nis rodininkas del prezidento ir generolas Marshall, pirmi
ninkas Amerikoniszkos kariuomenes, kurie atėjo pas prezi
dentą Roosesvelta ant pasirodavimo kas kiszasi kariszko 
padėjimo Europoje ir Amerikoje.

BAIDYMASVELNIO

Velnes Neprileido Vy
ra Idant Sueitu Su Pa-

RUSAI ĄPLĘĮDOJAIKOPA

ARIELKOS 
AMERIKOJ UŽTEKS

Dar Ant 3 Metu
; * • ■
Washington, D. C. — Valdže 

paskelbė buk kad ir iszdirbys- 
ta arielkos bus sulaikyta Lap- 
kriezio menesyje, tai nuo tada 
arielkos užteks Amerikoj ant 
pusketvirto meto. Pagal aplai- 
kytas žines nuo distilaciju tai 
magazinuose sziadien randasi 
540 milijonu galonu arielkos. 
Negalima apskaityti kiek to
sios arielkos bus iszgerta kas 
meta bet apskaityta kad tosios 
arielkos užteks ant pusketvirto 
meto. Žinunai sako kad tos 
arielkos užteks ant penkių me
tu.

Karvute Suede
Ūkininko 300 Doleriu
Lancaster, Pa. — Charles 

(Wilson, czionaitinis ūkininkas, 
palikes savo automobiliu szale 
kelio ir surdota ant sėdynės, 
kuriame radosi trys sžimtai 
doleriu bumaszkose, nuėjo prie 
artimo prūdo žuvaut. Atėjo ai 
kana karvute, sustojo prie au- 
tomobiliaus ir paregėjus szale 
surdota ir manydama kad tai 
kas gero ėst, nutraukė surdota 
su pinigais ir pradėjo kramtyt. 
..Wilson, neturėdamas giliu
ko, sugryžo prie automobiliaus 
in laika pamatyt kaip karve 
baigė kramtyt surdota ir tik 
viena rankove pasiliko. Žmo
gelis pagriebė už rankoves ir 
pradėjo traukt bet surdoto su 
pinigais neisztrauke. Nuvaręs 
karve namo, papjovė ir norints 
atrado savo pinigus bet buvo 
taip sukramtyti kad nebuvo 
galima j u pažint. — Tai-gi ne
teko pinigu o ir geros karves.

Nuplakė Savo Paczia 
Ant Smert

Dorsey, Ind. — Charles 
Swift, 40 metu, likos uždarytas 
kalėjime už nuplakima savo 
paezios ant smert kurios lavo
ną surado naujai iszkastam ka
pe artimoje jo farmos. Kūnas 
moteres buvo visiszkai nuogas. 
Pagal daktaru isztyrinejima tai 
motere likos taisei sumuszta 
nuo ko mirė.

Sūnūs Kareivio

Tarp 900 Amerikoniszku ka
reiviu dabar West Point mo
kykloje randasi ir John Doo
little, sūnūs generolo Doo
little kuris buvo pirmininku 
pulko kuris užklupo ant mie
sto Tekio, Japonijoj, atsižy
mėdamas naršei laike tojo 
bombardavimo.

Garnys Priežastim 
Savžudinstos

Marvindale, Pa. — Jokūbas 
Sukoski labai geide sūnelio ir 
tikėjosi jog szi karta garnys 
jiems tikrai atnesz sūneli bet 
baisiai nusimįne kada bobute 
jam apreiszke kad szi karta 
garnys vela jam paliko dukre
le. Jokūbas taip tuom nusimi
nė kad ana diena paleido sau 
kulka in smegenis. Motere pa
sakė palicijai jog nuo kada 
dukrele gimė jos vyras vaiksz- 
cziojo nusiminęs ir visados bu
vo nuliūdęs o ant galo pradėjo 
labai gerti ir gere iki užbaigė 
savo gyvenimą.

Ka Turėjo Daryti Var
ginga Apleista Motere?

Weshaukan, Wis. — Isz di
deles rupesties kad ja apleido 
vyras Andrew Montellus, nelai
minga motere perpjovė savo 
trijų metu šuneliui gerkle su 
britva, po tam atsigulus prie 
lavonėlio, pati sau perpjovė 
gerkle. Vyras paliko paczia be 
cento ir nežine kur jis dingo. 
Miestas palaidojo du lavonus 
ant vargszu kapiniu.

Sapnas Merginu
Iszsipilde

mesta Paczia Ir Su
Ja Susitaikintu

Wisner, Neb. — “Retavoki- 
te ir gialbekite mane nuo vel
nio!” — taip suriko Andrius 
Janovski inpuldamas in palici- 
jos stoti. Ant užklausymo kas 
jam atsitiko, žmogelis pasakė 
buk jau nuo keturiu dienu bė
ga paskui ji raguotas velnias 
kuris jam neduoda sugryžti 
pas savo paczia kuria jis aplei
do. Keturis metus adgal aplei
do jis savo ūkia ir paczia del 
patogiu akeliu Onutės Potocz- 
nos o kada jai nubodo Andriu
kas, geide vela sugryžti pas sa
vo paczia bet tame pasiprieszi
no velnias. Kada tik Andrius 
prisiartino prie stubos, juodas 
velnias pastodavo jam kelia 
kalbėdamas: “ Sugryžk prie 
savo Onos nes kitaip, trauksiu 
tave in pekla. Apie savo paczia 
užmirszk ir prie jos nelysk.”

Draugavimas su velniu trau
kėsi per kėlės dienas ir ant galo 
Andrius adbego in palicija 
jeszkoti pagialbos. Perdetinis 
palicijos susimylėjo ant var
gingo žmogelio, davė jam du 
“aniolus sargus” ir visi nusi
davė pas moteria kuri su mielu 
noru priėmė savo Andriuką o 
palicija iszejo nusiszypsojus ir 
kada priėjo prie užpakalio na
mo, rado poną velnią žiūrinti 
per langa bet kada tasai pare
gėjo žemiszkus “aniolus sar
gus”, dūme nuo lango net dul
kėj. Buvo Andriejienes meiluž
is kuris neprileido vyro nes jam 
buvo mielas gyvenimas prie ap
leistos moteres pas kuria 
tankiai atsilankydavo ir ja 
mino.

jis 
ra-

Atkerszino Vyrui Nu- 
žudydama Kūdiki Ir 

Pati Save

Chicago — In ateinanezius 
tris metus Amerikoniszkos ko
legijos iszleis 21,000 daktaru 
kurie bus siuneziami ant ka- 
fiszku lauku ir in abazus.

Apmainė Paczia Ant 
Automobiliaus

Springdale, Wyo. — Jack 
Avans apmainė savo paczia ant 
automobiliaus su kokiu tai Mi
kčių Traff bet neilgai jis džiau
gėsi su savo forduku nes val
džia jam atėmė už neužmokeji- 
ma taksu. Traff apleido motere 
su vaikais ir badai apreiszke 
jog yra pasirengęs apmainyt 
savo nauja automobiliu ant 
naujos moteres bet palicija ji 
turi ant akies ir ketina uždary
ti in kalėjimą jeigu vela bandy
tu padaryti mainas.

Detroit, Mich. — Izabele 
Fintkovski, 16 metu ir Mare 
Dolczak, apsakinėjo savo drau
gėms apie sapna koki turėjo 
ana diena. Merginoms sapnavo
si buk laike plaukimo luoteleje 
ant upes, atsitiko joms nelaime 
ir abidvi prigėrė. Drauges ir 
draugai nusijuokė isz tos leng- 
vatikystes ir visi inlipia in luo- 
tele nuplaukė ant upes. Staiga 
didele vilnis užėjo, apvertė 
luotele ir visi inpuole in vande
ni. Visi iszsigialbejo tiktai Iza
bele ir Mare, kurios nuėjo ant 
dugno. Ju lavonus iszgavo už 
keliu dienu. — Nelaimingas bu
vo tai sapnas, kuris iszsipilde 
taip, kaip merginos sapnavo.

ttSF3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

U

Bet Viskas Likos Sunaikinta 
Pakol Rusai Apleido Miestą; 
Vokiecziai Artinasi Prie Sta
lingrado; Amerikonai Panesze 

Dideles Bledes Ant 
Solomoniszku Salų

London — Holandijos sub- 
marinai paskandino du Japo- 
niszkus laivus kurie veže mais- | tas Maikop likos apleistas per Rusus nes ji il- 
ta del kareiviu o kiti du likos 
sudeginti.

MOSKVA — Kaukaziszkas aliejinis mies-

London — Penki žymus gy
ventojai Holandijoj likos su- 
szaudyti kad neiszdave tuos 
kaltininkus kurie iszverte Vo- 
kiecziu truki su kareiviais.

Delhi, Indija — Indija nori 
daryti taika su Anglija ir kad 
susitaikintu kaslink davinio 
Indijai jos laisve bet nekuria 
Indusai ant to nesutinka.

Dirbs Eroplanus 70 
Tonu Sunkumo

Washington, D. C. — Karisz- 
ka taryba mano pradėti dirbti 
sunkius ir milžiniszkus eropla
nus 70 tonu sunkumo skaitlyje 
500 kurie bus žinomi kaipo 
“Marsai.” Szimta tokiu ero
planu tuoj aus aplaikys Ameri- 
koniszka laivorysta o vėliaus 
aplaikys 400 daugiau.

Nori Bombarduoti
Ryma

London — Narys Angliszko 
parliament© Southby, padavė 
užmanymą kad Anglija atsi
mokėtu Naziams už bombarda
vimą Kairo ir kad pradėtu 
bombarduoti Ryma. Bet narys 
Attleby tam pasiprieszino ap- 
reikszdamas kad valdžia nega
li iszduoti savo planu isz laiko

Albany, N. Y. — “Bai-bai, 
teveli,’ suszuko trijų metu vai 
kutis per telefoną savo tėvui 
kuriam motina palėpė atsisvei
kint su tėvu. Po tam motina, 
Mrs. Jennie Carwell pasiėmė
vaikuti ant virszaus, paleido |ka ketina daryti bet tik tiek 
szuvi in jo galva po tam pati primine kad Anglija pasielgi- 
sau paleido szuvi in krutinę.)neja labai lėtai su Italija. 
Abudu likos surasti negyvi per 
vyra kada tasai parbėgo isz 
darbo. Priesz nusižudymą mo
tere karta tarė savo vyrui kad 
“vienatiniu budu kuriuo galiu 
tau atkerszint yra per nužudy
mą tavo kūdikio. ’ ’ Porele negy
veno poroje nuo kokio tai laiko 
nes vyras nuo jos persiskyrė 
kad ji nrejo gyventi su savo 
motina.

Kairo, Egiptas — Australie- 
cziai paskandino tris Vokisz- 
kus laivus. Rhcdesoje likos su
naikinta eroplanu stotis su dvi- 
deszimts eroplanu.

Istanbul, Turkija — Dažino- 
ta czionais buk Italai suszaude 
keturis bažnytinius tarnus už 

isznipinejima priesz valdžia.

giaus negalėjo apginti ir Rusai buvo priversti 
trauktis toliaus. Priesz apleidima miesto, Rusai 
viską sunaikino kad nesigautu in Vokiecziu ran
kas. Dabar Vokiecziai artinasi prie Stalingrado 
nors panesze milžiniszks bledes, tukstaneziai 
Vokiecziu likos užmuszti musziuose.

Per vienuolika dienu muszio ant Solomo- 
no Salų, Amerikonai panesze dideles bledes bet 
užėmė kėlės salas iszvarydami Japonus su didė
lėms bledems. Japonai skelbia buk paskandino 
40 Allijentu laivus ir suszaude 58 eroplanus bet 
ar tai teisybe ar ne tai dasunku intiket Musziai 
ant tuju salų tęsęsi diena ir nakti.

Beveik 400 tukstaneziu Rumunu likos už- 
muszti arba sužeisti ant Rusiszko frunto ir 250 
tukstaneziai ant Odesos ir Krimejos frunto nuo 
kada Rumunai buvo priversti prigialbinet Vo- 
kiecziams kovoti priesz Rusus. Beveik visa Ru- 
muniszka kariuomene radosi ant Rusiszko 
frunto.

London — Aplaikyta czio
nais žinia buk majoras miesto 
Varszavos, Lenkijoj, atėmė sau 
gyvastį būdamas susirupines 
kad 100,000 Žydu bus iszsiuns- 
ta in nežinomas kariszkas ne- 
laisviu stotis.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vokieczei Kerszina Su- 
szaudyti 1,000 
Holandiecziu

Nauji Eroplanai Del Anglijos

Seržantas Jack Early, isz New Orleans, La., iszbando 
naujo budo eroplana koki siuneziami in Anglija. Jis bom
bardavo kelis Vokiszkus miestus su kitais lekiotojais.

London — Vokiecziai Holan
dijoj kerszina suszaudyti tūks
tanti gyventoju jeigu jie neisz 
duos kaltininkus kurie yra kal
tinami už iszvertima kariszko 
trūkio kuriame likos užmuszta 
daugelis kareiviu.

Lyg sziam laikui Vokiecziai, r 
nežude Holandieczius, tik gy - , 
ventojus Francijos, Czekoslo- 
vakijos, Jugoslavijos ir kitu.,, 
sklypu bet dabar imsis ir priy 
Holandiecziu. Tokiu tai budu 
Vokiecziai atkerszina už pa? 
pildytas skriaudas Vokį&f-,K 
ežiams. >

London — Angliszkas gene
rolas Doolittle pribuvo in Lon
doną ant svarbaus posėdžio. 
Buvo jis vadu eroplanu kurie 
bombardavo Japonija nesenei.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
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Kas Girdėt
Pacziuoti vyrai visam s'kiy- aplaiko tik 5 dolerius ar milijo- 

pb, kurie turi paczias ir vaikus j11US-
' Paprastas žmogus u'žmoka, 
su beda kelis, ar keliolika dole-

ant iszauginimo, bus vėliaus 
smaukiami ant kariszkos tar-j 
nystos, kaip dabar kariszikas 
sztabas apgarsino.

Abt Amerikoniszku ukiu 
duodasi jaust stokas darbinin
ku, todėl valdžia nutarė parga
benti darbininkus isz Meksikos 
pri'gialbet ūkininkams del pro
dukcijos maisto, koki sziadien 
yra reikalitagi del vedimo ka
res. Stokas darbininku ant ukiu 
yra priežastim klad vyrai dirba 
'kariszkuose fabrikuose aplai- 
kydami gera užmokesti.

Apie ta ji stoka darbininku 
galima apraszyti daug bet kož- 
nas Ižmogus, kuris jau pabaigė 
50 metu1 ir supllesze kėlės poras 
czeveryku, vaikszcziodamas po 
miestus jeszkodamas kokio 
nors darbelio gali pasakyti ki
taip nes kur ateidavo melsti 
darbo, tai jam bosai atsakyda
vo: ‘‘You are too old”— tu esi 
per senas.
' Kaip galima sutikti su to
kiais dadbdaveis kurie atsako 
darbus del sveiku ir tinkamu 
žmonių kurie su noru dirbtu 
visokius darbus. Sziadien val
džia skelbia buk visi tinkami 
žmones turi dirbti idant iszlai- 
meti szia kare o bet darbu ne
duoda.

Skaitėme nesenei ir girdėjo
me kad Suv. Valstijos yra tur
tingiausiu sklypu ir turi neisz- 
semtus daigius reikalingus ant 
laimėjimo kares. Amerikonisz- 
kfi: kariuomene yra geriausiai 
apginkluota ir turi geriausius 
ginklus ant svieto.

Amerika iszdirba eroplanus, 
tankas ir visokius kariszkus in- 
naigius, dideliuose skaitliuose, 
apie kokius Vokiecziai ne Ja
ponai negali ne sapnuoti.

Musu flota yra didžiausia ir 
drūtesne už visas kitas flotas 
sudėtas in daigta.

Ir taip toliaus.
Nėra ko stebėtis kad dauge

lis žmonių girdėdami tai, žiu
rėjo ant szios kares, tikėdami 
kad suteszkinsime Japonija da 
“priesz pusryczius” ir lengvai 
sau duosime rodą su Hitleriu. 
Bet staigai pabundame isz tojo 
miego kada kariszikas bjuras 
.Washingtone paskelbė jog “da. 
intelaimėjomJe kares ir da galime 
ja pralopzti su didėlėms ble- 
dems.”

“Musu materijoliszka pro- 
d ūke i ja del kares yra didele bet 
neužtektina. Nepristateme tiek 
kiek reikėjo ant kariszku frun-' 
tu tokiame skaitlyje koki yra 
reikalingi, todėl esame kareje 
lyg ’keliu o pakol da pasieksi
me kaklo ir pakol rasimes ant 
Ireliti ingalejimo, turime pasi
rengti ant visokiu nesmagumu 
ir dideles bledes... ”

Per ilgai buvome penejami 
feu netikra vilczia o dabar ka- 
riszklas bjuras duoda ant nuri
jimo karczias piliules. Svei
kiausia rodą laike kares yra 
mažiau melagyscziu o daugiau 
teisybes. 

— • • ■ -
Kongresas dabar apsvarsti- 

neja byla kad pakelti padotkus 
kad surinkti bilijonus doleriu 
reikalingus del vedimo kares. 
Nesiras tokio žmogaus Ameri
koj in kurio kiszenius Dede Sa
mas neinkisz ranka kad iszimti 
jsz j u reikalingus pini gus ant

vedimo 'kares nes jam pinigai 
yra labai reikalingi.

Neapsieis ir be rugojimu nes 
sziadien ,'kožnam yra sunku mo
kėti ipadotkus nežiūrint ar jis

riu, bet jis turės ta ji džiaugs
mą kad didžiausia sunkenybe, 
tuju padotiku puls ant milijo
nierių.

Apskaityta, ant paVyzdies. 
kad žmogus, kuris turi $5,000,- 
000 grynos ineig'os in metus, 
turės mokėti, pagal valdžios 
apskaityma $4,374,616. Bet ne
kurtose valstijose tai tieji pą- 
dot’kai yra didesni. Paimkime 
Kalifornijoj, jeigu milijonie
rius turės $5,000,000 ineigos tai 
turės mokėti valdžiai $4,374,- 
616 o valstijai $740,950 padot- 
ku. Reisžkia tai, kad isz tu pen
kių milijonu doleriu ne tik jam 
nieko nepasiliks bet da turės 
daimoketi isz savo kiszeniaus 
$115,566! Milijonieriui, turin- 
cziam milijoną doleriu, po už
mokėjimui valdisžku ir vaisti
niu padotku Kalifornijoj, pa
siliks tik 4 tukstancziai doleriu.

Tieji vargingi milijonieriai! 
Kas sziadien norėtu būti mi

lijonierium tokiose aplinky
bėse ?!..

re kokis tai James Perone tu
rėdamas 80 metu, kuri visas 

1 miestelis praminė ‘ ‘ žmogus 
drūtesnis už perkūną. ’ ’

Tasai 'žmogus turėdamas 26 
metus, likos pataikintas per 

, perkūną pirma karta, kuris nu- 
plesze visas drapanas nuo jo 
bet sziaip nieko blogo jam ne
padarė.

In ketures sainvaites po tam 
atsitikimui vėla likos pataikin
tas per perkūną bet sziuo kartu 
apjako ant kaireses akies. Po 
tam Perone aplaike dinsta za
kristijono vietinėje baižnyczio- 
je ir trecziu kartu likos patai
kintas per perkūną. Bet jam 
velia nieko neatsitiko bet jo 
draugas szale jo likos sužeis
tas. In kelis metus po tam, ka
da 'Perone, laike viešnios susto
jo drauge su savo sunum po 
medžiu, vela trenke perkūnas 
kuris užmusze sunu bet tęva nc- 
dall'ypstejo. Ant galo in du me
tus po tam, perkūnas trenke in 
jo narna sudegindamas ji lyg 
pamatu bet Perone ir sziuo 
kartu pasiliko gyvas bet mir
tis nuo kurios niekas neapsi
saugos, ant galo paėmė savo 
auka, — ko perkūnas negalėjo 
padaryt.

Motere Adgijo Lovoje 
Mirus Per 6 Valandas

New York — Mrs. Delia Can- 
Ion nustebino nemažai savo gi
mines ir patinstamus kada 
staigai atsisėdo lovoje, ant ku
rios gulėjo mirus per szeszes 
valandas. Gimines ir pažinsta- 
mi ja apverkinejo ir gailėjosi 
jos staigia mirczia.

Motere nenorėjo tikėti idant 
po inpuolimui in mirtina mie
ga, szeszes valandas priesz tai, 
visi ja laikytu už mirusia ir jau 
dare parengimu ant jos palai
dojimo. Szeimyna jau buvo nu

Didesniuose miestuose Ame
rikoj valdžios slapta palicije 
beveik kožna sanvaite u'žklupa 
iszkresdami namus 'Vo'kiszJku 
gyventoju nepaisant ar tai yra 
ukesai ar ateiviai, pas kuriuos 
suranda visokiu dokumentu 
kas kiszasi Vokiszku naziu.. 
Ana diena 'Philadelphijoj ir 
New Jersey valstijoj areszta- 
vojo kelis szimtus tokiu Vo- 
kiecziu pas kuriuos surado 
daug ginklu, kamerų ir amuni
cijos ir visokiu rasztu prieszi- 
nanteziuju musu valdžiai.

Tokius paulksztelius valdžia 
sšunezia in abazus ant tolimes
nio tyrinėjimo ir iszsiuns juos 
adgal ni ten isz kur pribuvo ar
ba bus teisiami už sabotaža ir 
bus patalpinti in kalėjimus.

Miestelyje Grantville, kuris 
guli tarpe Minnesotos dideliu 
girriu, atsibuna nepaprastos 
pamaldos. Gyventojai tosios 
aplinkines, po vadovysta “Ap-‘ 

'asztalo Phelon Berkman, klū
pos per visa diena, 13-ta d. atei- 
nanczio menesio, melsdamiesi 
idant Dievas jiems parodytu 
koki stebuklą apie 12 valanda 
vidurnaktyje. Susirinkia žmo
nes klūpos malsziai ir melsis 
tiktai mislia, pas Dievą, kad 
parodytu koki nors ženklą kad 
nztikruju randasi Dievo galy-, 
be. j

Ant medines toblyczios ran
dasi sekantis užraszas: “Ne- 
praszysime Dievo kokio spe- 
cialisžko stebuklo tik paliksi
me tai ant Jo valios idant pa
darytu kas Jam patinka. Todėl 
niekas nežinos isz anksto k a 
Dievas padarys.”

Del ko tieji žmones praszo 
Dievo idant jiems parodytu 
stebuklą ?

Ar-gi szitas svietas, ant ku
rio žiūrime ir gyvename su jo 
visais stebuklais ne yra užtek
tinai dideliu stebuklu idant 
pertikrint kožna apie galybe 
musu Sutverto jaus ?

Gerai butu kad Dievas pada
rytu tiems netikėliams stebuk
lą prisiuinsdamas koki szimta 
Rusiszku Kazoku su nagai- 
koms!

Lyons, Francijoj, nesenei mi

pirkus vieta ant kapiniu ir keti- Į 
no ja palaidoti už dvieju dienu. J 
“Gyva nebaszninke” turi arti 
90 metu bet nuo kokio tai laiko 
ji sirgo szirdies liga kas buvo 
priežastim jos mirtino miego.

Naminis Frontas 
Pryszakys

Ka tik iszleistoj knygutėj: 
“Bukite Pergales tvarkytoju 
Savo Namuose”—Valdžia nu
stato szesziu daliu būda namu 
frontui.

Programas pataria, kad iszei- 
mininkes privalo:

1— Mažau iszleisti pinigu ir 
daugiau taupyti,

2— Paczios gaminti daiktus 
ir ja (daugiau turėti,

3— Neei'kvo'ti ir ilgiau laiky
ti daiktus,

4— Viską kuo - atsargiausia 
pirkti,

5— Sutvarkyti savo darbo 
valandas,

6— Apsaugoti szeimyna ir 
padėti apsaugoti kraszta.

Amerikiecziai taupo pinigus. 
Su karo prasidėjimu daug be
reikalingu daiktui dingo, kas 
davė žmonomis progos pradėti 
taupyti: pirkti karo bonus ir 
taksus užmokėti; tas mums vi
siems padės kada karas baigsis 
ir mes pradėsime atstatymo 
darbu. Miestu žinomu sulapos, 
pagal Suv. Valstijų Darbo 
Skyriaus, buvo 00 nuoszimtis 
auksztesnes 1942 metuose negu 
1941 m.

Szios sutaupos yra svarbios 
del trijų priežascziu. Jos su
laiko ataksztus gyvenimo isz- 
kasczius dabar; jos padeda ko
voti kara, kada tampa karo 
ženkleliai ir bonai; ir jos padės 
žmonėms kada pertvarkymas 
seks kara.

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

Musu kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku bonu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts metu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.

Raudonasis Kryžius reika
lauja 50,000 kraujo aukotoju 
kas įsianvai'te iszpildyti paženk
linta dali [kvota] sekamais 12 
menesiais. Kariuomene ir Lai
vynas reikalauja 2,500,000 pus- 
kvorcziu kraujo. Raudono 
Kryžiaus Kraujo Aukotoju Cen 
trai yra praszomi padidinti sa
vo kvotas. Sziam būtinam 
darbui nauji centrai bus ati
daryti. Tai padauginimas isz 
1,600,000 puiskvorcziu virsz pe
reitais metais.

Kalbėdamas apie rimta tru
kumą fizikos ir matematikos 
mokytoju, Paul V. McNutt, Ka
ro Vyru-pajegu Komisijos pir
mininkas ragino dabartinius 
mokytojus ir tuos kurie nori 
tapti mokytojais insiraszyti; 
nemokamai — in trumpo laiko 
mokinimo kursus, kuriuos 200 
kolegijų ir universitetu pradė
jo po Suv. Valstijų Ąpszvietos 
Ofiso karo programa.

“Fizika ir matematika neat
būtinai reikalinga pasekmin
gam vartojimui ir gaminimui 
svarbiu vidutinio karo gabumu 
inrankiu,” p. McNutt įsake. 
“Mums reikalinga daugiau 
mokytoju mokinti vis daugiau 
mokiniu dabar ir ateityje.”

Kurie tik nori insiraszti iii 
ypatingus karo fizikos ir mate
matikos kursus privalo susi- 
neszti įsu registram, arcziau- 
sioj kolegijoj arba universite
te. Galima gauti tolesniu in
formacijų isz: Office of Educa
tion, Washington, D. C.

Prekių arbti kainu Admini
stracijos Ofiso Suivartotoju 
Skyrius pataria szeimininkcms 
pirkti pauksžtienos, žuviu ir 
kita ‘ proteinu maista kuriu da
bar pakankami yra, kol tęsiasi 
laikinas trukumas jautienos, 
verszienos ir kiaulienos.

Mesa, piauksztiena ir žuvis 
turi lygia muitinlgumo verte, 
Suviartotoju Skyrius nurodo 
ragindamas szeimininkes pirk
ti daugiau visztu, sziadienos 
Victory Food Special.- Kiti 
“proteinu” maistai yra suris, 
džiovintos pupos, žirniai ir le-» 
sziukai, jie nebrangus ir juos 
galima labai skaniai pagamrn- 
ti.

Pakraszcziu Sargyba jeszko rai 
tininku kurie gyvena prie At
lanto arba Gulf pakraszcziu del 
naujai organizuoto “Beach 
Patrol.” Savanoriai bus inra- 
szyti in laikina rezervą, 'turės 
apsipažinti su patroles daly
kais ir veikimo (pareigomis, 
bus aprūpinti ginklais ir man- 
dieromis. Arkliu savininkai, 
kurie negali stoti in patrole 
praszomi Valdžiai pa vesti j u 
arkliu^ ir pakiklas ir Pa
kraszcziu Sargyba pristatys 
vyrus. Del tolesniu praneszi- 
mu raszykite in savo District 
Coast Guard Patrol.

Žemdirbystes (arba Agri
kultūros) Sekretorius Widkard 
prasze visu piliecziu padėti: 
Wartime Forest Prevention-'i 
Kova. Reikia užgesinti kuo 
mažiausi gaisra arba ugni gi-j. 
riose ir atsargiai vartoti degtu
kus ir visokia deganezia me-' 
džialga. “Neatsargus degtukas 
padeda asziai,” Wickard sake. į 
“Apsaugodami musu girias 
nuo gaisru, mes padedam lai-1 
meti kara ir padedam laimėti 
taika po karu.”

Apie 900 moterų instos iu 
Smith- Kolegijos (Northamp
ton, Mass.) lavinimosi mokyk
la del aficieriu, pirma Spalio 
(Oct.) menesio sanvaite. Jos 
bus nares: Women’s Reserve, 
U. S. Naval Reserve.

Aplikantes arba kandidates 
turi sutikti sekamus reikalavi
mus:

1— .Tos privalo turėti Baka- 
liauro (Baccalaureate) laipsni 
panaszai kaip akademijos laip
sni nuo pripažintos kolegijos; 
arba turėjo pasekmingai už
baigti 2 metu darba pripažinto
je kolegijoje arba universitete, 
kuris darbas veda prie laips
nio,

2— Privalo turėti ne miažiau 
dvieju metu patyrimą profesi
joj arba biznyje, kuris padės ju 
darba tarnystėje ir privalo tu
rėti ne mažiau 2 metu matema
tikos mokslo (tai yra mokslas 
apie aritmetika, geometrika, 
triogometrika ir t. t.) aukštes
nėj mokykloj arba kolegijoj,

3— Privalo būti Suv. Valsti
jų pilietes, nemažiau 21 metu 
amžiaus nedaugiau 50 metu pa
skyrimo dienoje ir turi iszlai- 
kyti sveikatos ir gabumo bandy
mus, neturėti vaiku mažiau 18 
metu ir būti gero, d oraus 
budo.

Moterys, kurios nori tapti a- 
ficieriai turi paraszti del “Pre
liminary application blank” 
isz Director of Naval Officer 
Procurement, ofisai randasi in- 
vairiuose miestuose arba Lai
vyno distriktuose. Parinkimo 
tarybos peržiuręs aplikacijas 
ir ves bandymus ir kalbės kan
didatėms.

Laiszkai mi'litariniams asme
nims Hawaii ir Pacifiko piet- 
vaikuose turi būti siuneziami 
reguliaru pacztu1, ne oru. Oru 
tik kada būtinai reikalinga. 
Tiek daug paczto siuneziama 
oru, kad galima tik maža dalele 
perkelti oru ir liekama siunsti 
laivais, Karo Departamentas 
pranesza.

Raudonasis Kryžius jeszko 
darbininku savo karo progra
mai. Vyrai reikalingi kaipo 
‘‘Field Directors,” ir “Assist
ant Field Directors” ezionais 
Suv. Valstijose ir užsienyje. 
Aplikantai arba kandidatai 
privalo būti tatpe 20 ir 50 metu 
amžiaps. Vyrai parinktines 
tarnybos amžiaus nebus priim
ti jeigu neturi užlaikomųjų as
menų arba jeigu juos galima 
szaukti prie kariuomenes tar
nybos.

Moterys gali dirbti valdžios 
ligoninėse ežia ir užsienyj. Ap
likantes turi būti tarpe 25 ir 45 
metu ir gerame sveikatos padė
jime.
Tokios asmenys gali susineszt 

su Personnel Service, National

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Headquarters, Washington, 
d. c. ’ r

------------- . ’
Kasdieniniame paprasto 

Amerilkieczio gyvėnime daug 
progų pasirodo taupyti. Svar
bus ir rimtas klausymas dabar 
yra szeimynos automobilius. 
Automobilius žmones turi var
toti tik kada būtinai reikalin
ga. Ji sziadien nereik vartoti 
pasilinksminimams, važinėti 
in krautuves, arba in moterų 
kliubus. Karo laikas,taupyki
te automobilius ir gazoliną.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
--- o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Pri’siuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c J

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

Naujas Lietuviszkas 

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Kaip Jeva1 
Apskundė I 

Adoma f
Kalėdų ir Barcziu gas-pado- 

lystos sykiu, viena prie kitos, 
stovėjo. Kalėdų laukai buvo 
dailus, apskritus, gerai užlai
komi ir be skolų. Barcziu-gi 
taip-gi gražus bet perdaug in- 
skolinti. Kalėdų laukai prigu
lėjo prie jaunos mergaites, ap- 
kriksztytos senu vardu Jeva o 
Barcziu gaspadorystoje gaspa- 
doriavo jaunas Barczis, žmoge
lis da nevedes ir nesziojantis 
taipgi senovės varda Adomas.

Adomas Barczis iki ausu bu
vo insimylejas in Jeva Kale
džiute o paskutine taip-gi apie 
Ado,ma tik ir mislijo; negalėjo 
nei naktimis miegoti o dieno
mis tik ir lauke kada ateis pas 
ja Adomas ir pasakys paskuti
ni žodi.

Bet Adomas visados tylėjo. 
Prikimszo savo galva juodom 
skolom ir nuolatos tik mislino 
kad delei tu skolų Jeva jam at
sakys savo ranka. O czia už 
nieką sviete nesinorėtu ja pa
mesti ir jis taip-gi Nedelia nuo 
Nedėlios lauke nuo Jevos bent 
kokio nors ženklo. Bet Jeva, 
mergaite kukli ir sarmatlinga, 
nenorėjo pati Adomui ant kak
lo užsikabinti.

Jeva vienok buvo patogi mer- < 
gina ir apie ja kas diena jeigu 
ne vienas, tai kitas vis klausi
nėjosi. Susirinkdavo jauni ir 
seni, dideli ir maži, kreivi ir 
tiesus o kuo daugiau ju Jeva ! 
lankydavo, Adomui vis sun- ! 
kiau ant szirdies darydavosi. • 

Viena sanvaite Adomas tokiu 
svecziu jau suskaite iki puses ' 
tuzino, žiūrėdamas per savo 
grinezios langa ir galutinai in- ! 
puolė desperacijom. Sumano 1 
Jevai padaryti truputi ramy
bes o priek tam suteikti ir savo 
szirdžiai palengvinimą kad pa- ■ 
dare toki szposa, kokio per visa 
savo gyvenimą neturėjo. Tai 
didžiauses paikumas! Pas ji 
tuo tarpu buvo sene Motiejie- ! 
ne, gy va kaimo laikrasztis, tai- ’ 
gi ir pradėjo dabar ant Jevos 1 
visokius niekus, visokius paste- * 
bejimus pasakoti.

Asilas tasai, kuris nori su ja 
ženytis, — apreiszke. — Asz 
ten jau nieko nesakau bet ka 
jau žinau tai žinau.

Motiejiene bėgiojo per kaima 
su tuo apkalbcjiu kaip su sziltu 
pyragu. Apsakė ji sziai, tai ir 
anais, tos vėla da. pagražino ir 
apkalba ėjo isz lupu in lupas o 
po keturiolikos dienu Jeva ant 1 
žmonių liežuviu buvo juoda, 
kaip anglis.

Priėjo prie Jevos ausu tasai 
pasakojimas o taipgi isz kur to 
pasakojimo pradžia ir apėmė 
mergaite kartumas, juo dides
nis kad vistiek Adomo užmirsz- 
ti negalėjo. Dabar jau visai ne
žiūrėjo jo pusėn ir ant jo pa
sveikinimu nieko neatsakyda
vo.

Adomas dabar jau isztikro 
eme abejoti. Bet viskas stojosi 
da arsziau. Už sanvaites gavo 
paszaukima sudan kad atsaky
ti sude ant skundo apie szloVes 
nupleszima. Skunda pada vė Je
va Kaledžiute. Adomas apsirė
dė szventadieninem drapanom 
ir nuėjo pas savo kaiminka. 
Jeva stovėjo prie namu. Kada 
pažino savo kaimyną, insprudo 
pirkion ir užsidarė. Dykai jis 
pas duris baladojo ir kalbino,

Ji mo-

niekas neatidarė. Per kėlės J 
dienas taip-gi mėgino kur Jeva 
susitikti ir pasikalbėti bet jam 
tas viskas nenusiseke.

Atėjo sūdo diena ir Adomui 
nieko neliko kaip tik eiti sudari. 
Tai buvo graži pavasario sau
lėta diena bet Adomo szirdyje 
nerado vietos nei vienas kait
rios saules spindulėlis. Jo szir- 
dyj buvo tamsu, apsiniaukus, 
kaip Adomo ir Jevos dienoje 
priesz Kalėdas. Atejas sudan, 
atrado ten jau Jeva, Motiejiene neteisingu kalbu ir apsunkinote 
ir kitas pelikes ar szeszes yipa- jai iszejima už vyro, 
tas.

Slidžia pradėjo:
— Jus esate Adomas Barczis, i vyro? Jeva gali eit už vyro ka- 

gaspadorius isz’ Viszniavos?
— Taip, ponas sudžia, — at

sake Adomas.
— Czia esanti Jeva Kaledžiu

te skundžia jus už iszplatinima 
negražiu kalbu apie ja kurios 
jai nuplesze sziove.

— Tas neteisybe, ponas sli
džia. Kaip esu gyvas, tai apie 
Jeva visados kogeriausiai mis-' 
linau ir kalbėjau ir visados jai 
gero velijau.

Prisiekdinta dabar liudinin
kai ir prasidėjo prova.

Tai buvo juokinga komedija. 
Viena boba kaltino kita, paga
lios viskas priėjo prie tu pasa
kojimu szaltinio, prie senes 
Motiejienes. Toji prie muro 
prispausta, turėjo pasakyti tik
ra teisybe ka jai Adomas paša - 
ke, kad asilas tasai, kuris nori 
su Jeva apsivesti o ka jis žino, 
tai žino.

— Ka jus ant to ? —atsisuko 
sudžia prie Adomo.

— Kas teisybe, tai teisybe, 
taip pasakiau bet daugiau nie
ko. Sakiau jog asilas tas, kuris 
su ja nori ženytis ir kad 'butu 
su katruo isz ju apsiženijus tai 
jis pats galėtu mane apskuinsti 
kad ji pavadinau asilu bet ne 
Jeva.

— Bet pasakei kad žinai vi- 
sokes istorijas apie mane — in- 
simaisze Jeva.

— To nesakiau, — gynėsi 
Adomas; — pasakiau tik: ka 
žinau, tai žinau.

— Ir ka-gi tu tokio žinai? — 
pyko Jeva.

— O, visokius daigtus, — nu
sijuokė Adomas. — Ant pavyz- 
dies, žinau kad Katekizmas su
sideda isz pelikių svarbesniu 
daliu, kad isz svaro mėsos yra 
gera sriuba ir 1.1.

— Czia ne vieta niekus pasa
koti ! — suriko sudžia. — Pasa
kėte kad žinote ka apie Jeva 
Kaledžiute ?

— Tai teisybe, žinau ka, —- i 
užtikrino Adomas.

— O ar turite ant to liudinin
kus ?

— O, ir ne mažus, viena isz 
seno testamento.

— Perstokite su tais savo ne
gerais juokais! —• reke sudžia, 
— nes liepsiu tuojaus jus už
daryti. Sakykite tuojaus, ka

žinote pikto apie Jeva Kale- valandų Adomas su Jeva va
žiavo viename vežimėlyje ir 
abudu juokėsi kaip vaikai o ul- 
bavo kaip balandžiai.

Praėjus trimi sanvaitems at
sibuvo linksmos ir triukszinin- 
gos ju vestuves.

džiute ?
— O kas ta pasakė kad asz 

žinau ka nors pikto apie Jeva? 
—- gynėsi Adomas. — Nieko o 
nieko! Yra graži ir gera, kaip 
aniolas.

Jeva paraudo iki ausu, su- 
džia-gi apreiszke:

— Savo žodžiais liepete kož- 
nam dasimislyt, ka žinote daug! 
ka blogo apie Jeva Kaledžiute,! 
kuri tuotarpu nukentėjo nuo

Adomas prasijuokė.
— Jai apsunkinau iszeiti už 

uz-

su-
tas

Nežinojo

Motere:— Ar tu žinai, kad 
Vinco sesuo randasi ligonbu- 
teje?...

Vyras:— Ne. Kas jai at
sitiko?

Motere:— Nieko, 
kinasi ant norses.

da tik nori, turi po dvideszimts 
jaunikiu ant kožno pirszto 0 
kožnas gali mislyti apie didžia 
laime kaip gaus tokia paezia.

Jeva vela paraudonavo.
Sudžia klausė toliau.:
— Del ko-gi sakete kad kož

nas yra asilu, katras tik su ja 
apsives ?

— Pasakiau tai nes ka nors 
žinau.

— Bet po szimts paraku, tai
gi dabar norecziau iszgirsti ka 
jus žinote! — atsiliepe sudžia.

— Ponas sudžia, to ponui pa
sakyti negailiu. Jevai jau seniai 
norėjau pasakyti bet pats sau 
netikėjau. Sziadien tai jau pa- 
sakycziau ir jeigu ponas sudžia 
iszeis isz czia ir visi kiti, tai jai 
pasakysiu.

— Ka jus sau gero mislijate! 
Czia yra sūdąs o ne, Velykų isz- 
pažintis!

— Tai-gi, asz ir tyliu, — ap
reiszke Adomas.

— Tokiu budu liepsiu jus 
daryti.
. — Tai tegul mane ponas 
džia liepia uždaryti, jeigu 
taip reikalinga Jevos gerovei.

Bet-gi nors syki pasakyk jei
gu tas hera nieko blogo, — ta
re Motiejiene.

— Jeva, man rodos, galėtu 
užsirūstinti, — atsiduso Ado
mas.

— Inžeista yra, ar taip, ar 
taip, insimaisze Joniene.

— O kaip nieko nepasakysi 
tai kožnas gali apie ja mislyti 
ka nori ir kasžin ka.

— Jevute, ar galiu pasakyti ? 
Tai nėra nieko blogo, — ar ga
liu? —- dabar klausė Adomas 
mergaites.

— Sakyk, ka tik nori, — su- 
szvapejo mergaite.

— Gerai, tik ka-gi žinote?— 
paklausė vela sudžia.

— Žinau, — pradėjo Ado
mas, — kad Dievas jau Rojuje 
suvienijo Adoma su Jeva ir kad 
Jeva visados priguli Adomui. 
Žinau kad Jeva Kaledžiute jo
kio kito netauri ir su ne vienu 
nebus laiminga kaip tik su Ado
mu Barcziu, — dėlto visi kiti, 
tai tikri asilai.

— Ar galite patvirtinti savo 
iszpažinima? — paklausė su
džia.

— Patvirtinti to negaliu, — 
apreiszke Adomas, — bet žinau 
kad tas teisybe. Jeva gali pa
tvirtinti, jeigu nori, o jeigu ne
norės tai tegul mane, ponas,r 
liepia uždaryti ant ilgiau, tai 
geriau. O butu geriausia kad 
uždarytumėt mane ant viso gy
venimo.

— Ka tu ant to sakai, Jeva?
— atsisukęs sudžia paklauso 
mergaites.

Bet toji nieko neatsake tiktai 
su rankom užsidenge veidą ir 
verke. Sudžia palaukes kėlės 
miliutas paklausė:

— Jeva, gal prova a.tszauksi ?
— Taip, taip! — isztare verk

dama, mergaite.
j Sudas pasibaigė. Po porai

Vai tu Elizabeto gyva-naszle, 
apsimalszyk,

Ant gyvasties savo vyro 
nesivaryk, 

Priesz kitus nelok, 
Vdluk nustok.

Neprikalbinek kad vyra 
nuszautu, 

Dievo neprasžyk 'kad fabrike 
užmusztu,

Ba tavo vyras apie tai gerai 
žino, 

Iszgirsta apie viską nuo kožno.
“Juk balsai szunu, 

Ne eina prie dangiszku vartų.” 
Ne tavo galybėje sunerti isz- 

praszyti, 
Ba tave pirma gali isz svieto 

iszvaryti.
Duokie gera pamokinimą savo 

dukrelei,
Paklydusiai avelei, 

Kuri su savo vyru taip gyvena, 
Kad tasai nelaimingas per 

dienas stena.
Mano rodą gera, 

Perpraszyk savo vyra, 
Gyvenikie su juo sutikime, 

Kaip Dieviszkam prisakyme. 
O jeigu da karta iszrunysi, , 
Tai nuo manės nepasislėpsi, 
Radau tave jau vienam 

užkaboryje,
Nuo manes niekur nepasislėpsi, 

Niekur nepabėgsi.
* * *

Isz miesto vidutinio, 
Dvi bobeles bambileis iszsi- 

bostino, 
Mat turėjo czesus’ gerus, 

Tai nepaisė apie savo vyrus, 
Bet viena ilgai būti negalėjo, 
Už nedėlios namo parpiszkejo, 

O kita kur ten mėtėsi, 
Po apygardas trankėsi.

Turbūt tu bobelių vyrai niekai, 
Suvis kaip koki -kazelckai, 

Jeigu' visa valia bobai duoda, 
Niekad in kaili neduoda. 
Prisiminė pliekite in kaili, 

Su virvagaliu per sėdynė vali, 
Pinigu bobai nepaveskite, 

Veluk in banka nuneszkite.
* * * 

įSkulkine nesenei veseile
. atsibuvo, 

Ir mano Ikumlas in ten .pakliuvo, 
Sztai ka -man kalbėjo, 
Net isz juoku drebėjo.

Mate kaip viena kvailiuke, 
Neves vadinosi misiuke, 
In vyro kelnes pasirėdė, 
Ir in szonus insireme.

Po peczia kaip monke 
landžiojo,

O vyras ligonbuteje dejavo, 
Visiems lietuviams sarmatos 

padare,
Ir badai daugiau ka tokio

, padare...
Jau ka toji padūkele iszdaro, 
Tai ne arsziausia to nepadaro, 
Jokios jaustos neturi del savo 

vyro, 
Kuriam gailės aszaros ligonbu

teje byra.

Jeigu toji misiuke neapsi- 
malszys,

Tai mano kūmas burmistro 
papraszys,

Tuja monke isz peczes iszvarys, 
Arba ant sausos szakos 

pakabys.

Naujo Pasaulio Kvie- 
cziai Palengvins Poka 

I rine Maisto Užduoti

Vakarinio Žemyno kviėcziu 
sandelis, kuris gales būti apie 
14 szimtu milijonu buszeliu, 
kartu su vidutiniszka dali
mi kitu javu, duos sziam že
mynui pirmaeile vieta isz- 
riszti maisto užduoti nuvar
gusiam po karo pasauliui.

Szis tikėtasis naujo pasaulio 
derlius kviėcziu auginimo rajo
nuose buvo inrodytas raporte 
Suvien. Valstijų Žemdirbystes 
Departamento.

Jau dabar, raportas pranesza 
kviėcziu, auginimo szalys deda 
pirmąsias pastangas sutikti 
šzia didžiąją pokarine užduo
ti. Szis 'dalykas apims ne tik 
maisto pristatymą mažiausia 
po Naciu (Vokiecziu) valdyba, 
bet ir budus, del paskirstymo 
maisto, tvirtuma tarptautines 
piiklybos ir valdymą prekių 
arba kainu ir iszdirbyscziu.

Žemdirbystes (Agrikultū
ros) Departamento skaitlynes 
parodo milžiniszka maisto at
sarga Vakariniame Žemyne. 
Jos parodo kibk kviėcziu bus 
galima iszgabefnti, ne inimant 
sziu metu derliaus.

Suv. Valstijos, 708,000,000 
buszeliu; Argentina, 210„000,- 
000 buszeliu; Kanada 400,000,- 
000 buszeliu.

Dalis javu sandelio yra nau
dojama gamybai alkoholimis 
karo reikalams, kuri papildo 
gainyha isz sirapo. Fabrikai 
kurie gamino gėrimus, dabar 
gamina alkoholi isz kviėcziu, 
kuris papildo stoka del perga
benimo sunkumu vežti sirapa 
isz Kubos ir Puerto Rico in 
Suv. Valstijų bravorus.

Didele sutaupą komu ir kitu 
javu pasekme didelio derliaus 
Amerikose, kartu su sumažin
tu iszgabenimu, padare Vak. 
Žemyna pasaulio maisto sande
li. Sandeliai penpildinti, o pa
jungti žmones Naciu užimtuo
se krasztuose badauja; duona 
atimta isz ju del karo ir ju už
kariautoju reikalavimu. Szis 
padėjimas privedė prie susita
rimo tarp Suv. Valstijų, Argen
tinos, Kanados, Australijos ir 
Britanijos. Buvo nutarta su
dėti szimta' milijonu buszeliu 
kviėcziu gelbėti karo-pamusz- 
tas szalis “kaip tik tarptauti
nis padėjimas pavėlins.”

Pagal szio kviėcziu susitari
mo, Suv. Valstijos pažadėjo 50 
milijonu buszeliu, Kanada ir 
Britanija po 25 milijonus bu
szeliu, Argentina ir Australija 
kiek bus reikalinga, pridėti.

Pagal szi užmanymu karo 
iszbadejusioms tautoms galima 
bus siunsti maista. Žinantieji, 
kurie mausto szi užmanymu 
pranaszauja, kad Amerikos, su 
savo perpildintais sandeliais ir 
didele iszdirbysta bus valdoma 
jėga pokariniuose sprendimuo
se. —C. C. For Am. Unity.

—• New Orleans, Lousiano- 
je, praeita meta persiskyrė net 
997 vedusios poros.

— Egiptas priesz kare tu
rėjo 23 auksztesnes mokyklas 
in kurias lankosi 4,842 moki
niai.

Į J UOKAI
Tarp Dvieju Kumucziu

— Ar tamisteles dukrele 
yra muzikaliszka?...

— Žinoma kad yra. Juk 
isztekejo už vargamistro!

Žydelka Ir Rabinas

Pas rabina atėjo Žydelka, 
melsdama nuo vyro persi
skyrimą. Rabinas užklausė 
jos: Kokia tame priežastis, 
kad nenori su savo vyru gy
venti?—Bet ji tyli kaip mū
ras. Tada rabinas pradėjo 
klausinėt:

— O gal jisai tave mu- 
sza?
— Ne, rabeleibon.

—- Gal vaiku neturi?
— Turiu.
— Tai kodėl nenori gy- 

su juom?!...
— Rebe!... paszauke ant 

galo Žydelka: Man nuolatos 
nuduoda, kad mano vyras ne 
yra tėvu mano paskutinio 
kūdikio!...

Geras Tonikas
Kcstumeris:—Ar szitas to

nikas del plauku yra geras?
Pardavikas:—Asz nežinau, 

bet kada truputi užliejau ant 
szukos tai ji persimainė ant 
szepeczio.

Navatnas
Pareikalavimas

f

Motina:— Tylėk, tu bubne, 
szauke užpykus motina isz 
piktumo, užduodama vaikui 
per užpakali.
Tėvas:— Ko tu nuo to vai

ko reikalauji,—pertrauke tė
vas?— Kaip-gi tu nori, kad 
bubnas tylėtu, jeigu in ji 
muszi?!...

Didesnis Szeszkas

Pirma Kaiminka: — Taip, 
asz girdėjau baladojima, ir 
atsikėliau isz lovos pažiūrė
ti po lova ir pamaeziau iszsi- 
kiszant vyro koja.
Antra Kaiminka:—Del Die

vo szvento,... ar tai buvo 
vagis?
Pirma Kaiminka:—Tai bu

vo mano vyras, nes jisai isz- 
girdo baladojima pirma, ne 
kaip asz.

— Viena isz didesniu uly- 
cziu Medyolane, Italijoj, vadi
nasi Adomas Miekeviczius; ta
sai liuosybes apasztalas atsi
lankė in tonais 1848 metuose.

‘—! Kanadoje girrios užima 
ploczio 600,000 akeriu.

IR JUS GALITE 
PASKANDYTI 
SUBMARINES

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstyju Kares Bonu 

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo1 
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.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa,
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Žinios Vietines
— Ponstva Antanai Povi- 

laicziai, isz Broofldyno, N. Y., 
atsilan'ke pas savo pažystamus 
ir gimines ir :prie tos progos at- 
silanike in redalkcija “Saules” 
sudedami geras velinimus re
dakcijai nuo Brook'lyno pažys
tamu. Acziu jums už atsilanky
mu. Ponia Povilaitiene paeina 
isz Slienamdorio ir yra duktė 
ponstvos Juozu Naujumu. Po
nas Povilaitis yra szviesus žmo
gus ir mandagus ir t uri užsiėm
imą su Atlantic Coast Fish Co. 
Lankydamiesi musu aplinkinė
je jie taipgi vieszejo Lietuviu 
Dienoje Lakewood parke su
tikdami daug sa'vo pažinstamu 
ir draugu.

t Antanas 'Szeipenskis, ku
ris .pergyveno mieste apie 30 
metu, mirė namie po num. 628 
W. (South uly., praeita Ketver- 
ga, sirgdamas kelis menesius. 
Velionis gimė Lietuvoje ir pri
gulėjo prie 'Szv. Juozapo para
pijos. Paliko paczia Agnieszka, 
kelis sūnūs ir dukteres ir broli 
Jurgi, mieste. Grahorius L. 
Traskau^kas laidoja.

- —• Kunigas P. Ozesna suri- 
»szo mazgu moterystes pana 
Blanche, duiktere ponstvos Vik- 
torio Kauno, 11 S. Third uly., 
BU Mikola Meehan, 87 S. Cata
wissa uly., Petnyczios valkara.

—i (Subatoje atsibuvo iszple- 
tojimas Amerikoniszkos vėlia
vos kaimelyje Park Place su 
tinkamoms apeigomis ir pra
kalbomis per žymius kalbėtojus

—• Seržantas Juozas Valen- 
tukeviczia isz Baton Rouge, La. 
lankosi kėlės 'dienas pas savo 
motinėlė ponia Ona. Valentuke- 
viczione aut 121 E. Pine uly. 
Juozas yra lokiotojum korpuse 
jau kelis metus.

— “Saules” redakcijoj Ne
dėliojo larikesi ponai Juozas 
Tysliava, redaktorius “Vieny
bes” ir advokatas Alfredas J. 
Wentz, isz Brooklyn, N.Y. Abu
du sveczei taipgi 'dalyvavo Lie
tuviu Dienoje ir pas advokato 
sesute ponia Noikeviczieiie 
Park Crest ir pas redaktorių F.

i Boczikauskus.
— Diena 24ta szio menesio 

bus iszsiunsta 108 vyrukai ant 
daktariszko peržiūrėjimo in 
Allentown ir tieji, kurie bus 
iszrasti sveiki bus iszsiunsti 
ant karisžkos tarnystes in aba - 
žus. Sekanti tarpe kitu isz mie
sto ir apielinlkes yra: V. Dulins- 
kas, V. Za'borski, A. Laurinai
tis, F. Kulakovski, G. Vanagai
tis, J. Rutkauskas, J. Kuzas, J. 
Kranski J. Alanskas, V. Jen- 
kerta, J. Bresevski, J. Labunas, 
V. Kavalauskas, J. Matskus, V. 
Bludžius, J. Raczlkauslkias, J. 
Ratkeviczius, E. Seleckis, A. 
KeniaUc'kas, Ed. Bocžkauslkas, 
(suirus leidėjo “Saules”).

"t Subatoje apie 10:45 vai. 
vakare likos mirtinai sužeistas 
per automobiliu Benas Kerlevi- 
czius isz Kingston, Pa., per au
tomobiliu artimoje Lakeside, 
mirdamas Nedėlioję apie 1:15 
vai., Locust Mountain ligonbu- 
teje nuo perskelto pakauszio. 
Graborius Szukaitis pasiėmė 
lavoną in Kings tona ant palai
dojimo. Daugiau apie nelaimin
ga žmogų nedažinota ir kokiu’ 
budu nelaime atsitiko. Palicija 
tyrinėja atsitikima. Nelaimin
gas žmogus turėjo apie 57 me
tus.

— Ponai Petras Czibas ir 
Juozas Menlderis, isz Brooklyn, 
N. Y., lankėsi Laikewoode da
lyvaudami Lietuviu Dienoje, 

Subatoje, taipgi atlankydami 
draugus ir patinstamus Mali a- 
nojuj ir Shen'andoryje ir prie 
tos progos atsilankė in redak
cija “Saules” nes yra geri mu
su skaitytojai. Yra tai pirmuti
nis atsilankymas pono Mende- 
rio in angline aplinkine isz ku- 
rįps nemažai gėrėjosi ir pažino 
daug žmonių. Acziu už atsilan
kymu.

SHENANDOAH, PA.
------------ I

— Aleksa Navickas, 13 N. 
Emerick uly., likos sužeistas iii 
galva 'laike darbo Willian 
Penn Ikasyk'losia ir nusiunstas 
in Locust Mt. ligonbulte del gy
dymo.

— Buvusis vikaras Kun. 
Jurgis Virželis, Szv. Jurgio 
parapijoj, kuris yra dvasiszku 
kapelonu kariuomeneje, ana 
diena likos paženklintas kaipo 
kapitonas, Camp Roberts, Ca- 
lifornijoj. Kunigas Virželis 
kitados buvo kapelonu Nužė
rėto ligon'buteje. Kapitonas 
Viltelis turi broli Edvardą ku
ris gyvenai 5 S. West uly., o jo 
motina įgyvena Filadelfijoj.

— Vincas Macejunas, kuris 
dirbo ant WPA, likos surastas 
ant ulycziosi apalpęs ir likos nu
vežtas in ligon'bute ant gydy
mo.

Harrisburg, Pa. — Daugelis 
moterių dabar dirba Pennsyl- 
vanijos geležinkelio szaposia, 
artimoje Eynola ir kas diena 
skaitlis tuja 'darbininkių pasi
daugina.

Akyvi Trupinelei
— Italija užima .110,000 ke- 

turkampiniu myliu; valstija 
Kalifornija pati užimu suvir- 
szum 158,000 keturkampiniu 
myliu.

— Japoniszkas sklypas tu
ri po savo valdžia suvirszum 
4,000 visokiu įšalu.

— Garsus Kiniszkas Mūr
as yra 1,200 myliu ilgio, 50 pėdu 
ploczio; pastatytas del apgyni
mo Kinu nuo Totoriszku užklu- 
pimu. Sziadien lik puse jo 
randasi.

— Jeigu žmogus svercntis 
200 svarui galėtu gyvent ant 
saules, tai turėtu sunkumo 
5,200 svaru.

— In visas ba'žnyczias Suv. 
Valstijo'sia lankosi 39,375,279 
tikineziuju.

Mergaite Gerai Žinojo

—• Gulk Onute dabar in lo
vele o ant laba nakt pabueziuo- 
kie savo dažiuretoja.

— Asz josios ne'bucziuosiu, 
nes man duotu per veidą.

— Ka tai ženklina? Isz kur 
atėjo tau in galvele tokia, mis- 
lis? ■

— Jau asz žinau,., .tegul 
mam'a užklausia tėvelio. Jis 
jau gavo!...

Iszmintingi Atsakymai
____  i

— Kas tai yra szliubas?
Ats. — Iszmintingas daigias 

del kvailio o kvailas daigias del 
iszmintingo.

— Kuomi skiriasi szuo nuo 
žmogaus ?

Ats. — Tuomi, kad szuo loja 
ant nepažinstamo p žmogus lo
ja ant savo geru pažinstamu.

— Kokis yra skirtumas 
tarp 'žmogaus ir baežkos ?

Ats. — Bacžka pilna alaus 
stovi geriau o žmogus pilnas 
daro prieszingai.

Laikrasztininkas
Aresztavotas

William Griffin, leidėjas 
“New York Enquirer” (ant 
kaireses), eina in suda ant 
perklausinejimo, laike teis
mo. Jis su 28 kitais yra kalti
namas kad savo laikraszty- 
je pakurstinejo kareivius kad 
prieszintusi kariszkai tarny- 
stai.

Shreveport, La. — Didelis 
kariszkas eroplanas sukrito 
artimoje stoties ir užsidegė. Du 
aficieriai ir du lekiotojai likos 
užmuszti.

Kumsztininkas Mokina Rekrutus

Buvusis szampionas kumsztininku, W. H. Dempsey, da
bar mekina rekrutus mokykloje Manhattan Beach, L. I.

Rusai Apgina Geležkeli

Rusai, kur ten ant kariszko 
frunto karsztai apgina gelež
keli kuri Vokiecziai stengia
si paimti. Rusai szaudo in 
prisiartinanezius Vokieczius 
kurie panesze dideles bledes.

*

Oleke Eina In Fabrikus Iszbandineja Valgi Del Laivoriu

Pirmumtinis iszsiuntimas 
surinktos blekes Chicago j e, 
buvo sukrautas ant vagonu 
ir nusiunstas in fabrikus isz 
kuries dirbs reikalingus ka- 
riszkus dalykus. Dabar ble- 
kia renka po visas dalis Ame
rikos ant tojo tikslo.

Bukareštas — Keturi smar
kus drebėjimai žemes davėsi 
jaustis Bukarešte; paskutinei 
du buvo smarkiausi ir padare 
daug bledes. Apie 50 žmonių 
likos užmuszta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Amerikoniszki laivoriai ant kariszku laivu yra gerai maitinami per valdžia ir tik 
geriauses valgis yra jiems paduodama. Patys aficieriai ragauja ar valgis yra tinkamas 
ir ar gerai pagamintas. Szimet laivoriai sunaudojo 60,000,000 svaru mėsos ir 192,874,500 
svaru szviežiu daržovių. » •

Alfonso Ynitis, isz Miners
ville, Pa., raszo:—Geidžiu isz- 
rcikszti mano nuomone kaip 
mano uoszvis ponas Yonaitis 
myli sikiaityt “Saules’ laikrasz- 
ti .'kuris ateina ant laiko. Žino
dama 'kiek jisai my'li “Saule” 
įkaityti, todėl asz užmoku pre
numerata už ji.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.:

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 

’sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .......................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ..............................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu . . .'..............15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

t
 Adolfas, Benito ir 

ir Hirohito [Vokietis, 
Italas ir Japonas], 
trys aklos peles, gali 

būtie isZbaidytos tik per pirki
mą Amerikos Kares Bonu ir 
Markiu. Pilkite kožna diena!

ĮEeV “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti-1 
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu . ................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ................  15c

No. 150 Ketdrios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu . ....................................  15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ......................................... 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. .. .25c

No. 157 Juokingas apraszymas
apie Savizrola; Didis klasteris. 40
puslapiu ........................................ 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. ,25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krėpė- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu....................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................;........... 10C

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio kti- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia: 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........ .. 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu .................................... ••. 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygelę: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudręs 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..............................................15e

Adresas: •]
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.




