
j [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 States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application,

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

■ ------------------- -- - —-.^^asagaasaii

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULĘ“ 
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.

---------------- ---------------------------------------------------

No 78 M Z ENTEBED AT THE MAHANOT CITT, PA., \ 
\PO8T.OFFICE AS SECOND CLmbS MAIL MATTEB.J M MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 29 RUGSEJIO 1942, (TUESDAY, SEPTEMBER 29, 1942) Bceikowakl,’ BMtl"?" ,Dd Mgr 54 METAS

Isz Amerikos Darbas Ant Alaskos Plento Paskubintas

NUDURE BROLI
ANT SMERT

Laike Barnio Už Turtą
Suttle, Wis. — Pas ūkininką 

Augusta Milleri apsigyveno ne- 
senei jo žentas Mikas Glazier, 
su savo paczia už kuria aplaike 
nuo tėvo penkiolika akeriu že
mes. Norints užrasze taja pase
ga žentui bet tankei tarp uosz- 
viu ir vaiku kildavo nesuprati
mai ir barnei, ant galo tėvas 
taip inpyko kad nutarė pamo
kyt savo vedusia duktere kad 
turėtu proto ir kad paguodom 
tėvus. Tėvas pradėjo apdirbi- 
neti kaili dukrelei.

Žentas užpykęs kad uoszvis 
plaka jo paczia, szoko ant jo.

200 Ateiviu Namai Per- 
kresti Per Palicija

Philadelphia, Pa. — Valdisz-
ki agentai padare ablava ant 
200 namu, aresztavodami 35 
ateivius isz kuriu buvo dau
giausia Italijonai ir Vokie
cziai. Surasta pas juos visokį 
rasztai prieszingi musu val
džiai, kelios kameros, ginklu ir 
amunicijos.

Rusai Laikosi Narsiai
Rusai Iszgujo Vokieczius Isz 
Nekuriu Daliu Stalingrado Už- 
muszdami Ju 4,500; Badai

Broliui pasiprieszino jo brolis 
Andrius, 23 metu amžiaus. In- 
irszes vedusis brolis pagriebė 
kirvi ir vienu ypu padėjo lavo
nu broli. Po tam pabėgo ir lyg 
pziol jo nesurado.

Tėvas Neturėjo Pinigu 
Palaidoti Savo Dukrele

Dearborn, Mich. — Lavonas

Alaskos milžiniszkas plent as kuri valdžia stato per Roc
kies kalnus bus apsaugotas per kalnus ir dideles girrias. 
Per szita greitai pastatyta tilta pereina sunkus trokai su 
visokiu materijolu ir maistu del darbininku. Kėlės dirbasi 
del apgynimo Alaskos laike kares, kad galima greieziau 
pergabenti kareivius ir amunicija.

PANIEKINO
JO TĖVUS KARE

mirusios Tanijos Boruch, 16 
metu mergaites., randasi mies
to lavonyczioje ir bus palaido
tas ant vargszu kapiniu jeigu 
tėvai ja neatsiims. Tanija dirbo 
gkalbinyczioje ir visas jos už
darbis iszeidavo ant užlaikymo 
tėvu ir szeimynos o norints 
vargsze sunkei sirgo bet darbo 
nepamete kada liga ja apėmė. 
Bet mirtis ja paliuosavo nuo 
tos nevalninkystes kada mirė 
ambulanse, vežama in ligonbu- 
te. Daktarai nutarė kad mergi
na mirė nuo stokos gero mais
to.

Szeimyna apreiszke miesto 
valdžiai kad negali ja palaido
ti nes neturi pinigu. Tėvas jau 
puo ilgo laiko negali dirbti.

Trukei Susidaužė, 20 
Žmonių Užmuszta

---------
Dickinson, Md. — Apie 20 

pasažieriu likos užmuszta ir 
daugelis sužeista baisioje ne
laimėje ant Baltimore & Ohio 
geležkelio po tam vagonai už
sidegė. Nelaime atsitiko apie 
7:30 isz ryto, praeita Ketverga 
kada greitasis trūkis isz Det
roito trenke in užpakali eks
presinio trūkio einanezio isz 
Clevelando. Tame laike buvo 
miglotas oras ir vienas kito ne
matė.

Tėvas 17 Vaiku
Pasikorė Ant Lovos

Pennsyde, Pa. — Ignotas 
Krisztok, 56 metu, tėvas 17 vai
ku, pasikorė ana nakti ant lo- 
yos stulpo. Jo duktė patemino 
kabanti tęva ant virvutes ir 
tuoj aus nupjovė virve. Norints 
ji adgaivino bet in puse valan
dos vėliaus jis mirė. Priežastis 
Bavžudinstos yra nežinoma.

Nuszove Kaiminka

Newark, N. J. — Jurgis 
Sherwood, 16 metu vaikas, nu
szove savo kaiminka Mrs. Lil
lian Hollister, 42 metu, su ka
rabinu kuri pasiskolino nuo sa
vo draugo. Priežastis nuszovi- 
mo kaiminkos buvo ta, kad ji 
paniekino ir apkalbėjo bjaurei 
jo tėvus. Kada toji nuėjo pale- 
sint visztas, vaikas seke paskui 
ja paleisdamas in ja szuvi, in 
peczius, užmuszdamas ja ant 
vietos.

Motina Surado Savo 
Sunu Po Karsztam

Pasimeldimui
New York — Jeszkodama sa

vo sunaus per szeszis metus, 
Mrs. Edna Rosser pribuvo ana 
diena in czionais isz St. Louis, 
su vilczia kad gal ji suras czio
nais nes sūnelis pabėgo isz na
mu ir instojo ir laivyną. Būda
ma Dievobaiminga motere, nu
ėjo ji in bažnyczia Szv. Mikolo 
pasimelsti ant intencijos greito 
suradimo mylimo dingusio su
naus.

Eidama isz bažnyczios isz- 
girdo szaukenti baisa: “mo
tin!” Apsidairius, paregėjo 
laivoriu, kuri nepažinojo, nes 
jos sūnūs turėjo tik 19 metu ka
da pabėgo isz namu o priesz ja 
stovėjo jau vyras.

Ant galo kada laivorius pri
siartino areziau, motina mėtėsi 
jam in glebi szaukdama: “Dži- 
muk, mano dingusis sūneli.” 
Sūnūs sugryžo in narna su mo
tina nes taja diena buvo pa
leistas nuo tarnystes ant keliu 
dienu priesz iszplaukima in 
[Europa.

BAISUS REGINYS 
STALINGRADE

Krūvos Lavonu Ant
Lauku

Moskva — Sziadien niekas 
nepažintu puikaus miesto Sta
lingrado kuris iszrodo kaip 
milžiniszkos kapines. Lavonai 
krūvoms guli ant ulycziu, su
žeistieji dejuoja ir meldžia pa- 
gialbos o j u draugai per juos 
važiuoja sunkeis trekais ir tan- 
komis, netemindami ant j u de
javimu ir szauksmu nes Vokie- 
cziai neturi mielaszirdystes ant 
tuju kurie jau ne yra tinkami 
neszti toliaus ginklus.

Vokiecziai diena ir nakti lei
džia szuvius ant miesto kuris 
jau beveik visas griuvėsiuose 
bet jo gyventojai, vyrai, naršei 
gina ji o ju moteres ir vaikai, 
nors neszaudo bet užprovineja 
savo vyrams ginklus ir apžiū
rinėja j u žaidulius.

Vokiecziai siunezia vis nau
jus kareivius in vieta žuvusiu 
kaip gyvulius in skerdinyczia 
o ypatingai vyrus isz pamusztu 
kitu sklypu kuriuos priverti- 
neja ant tarnystes po bausme 
suszaudymo.

Pennsylvania Paauka
vo Daug Vyru

Harrisburg, Pa. — Pagal re
gistracijos apskaityma tai 
Pennsylvanijos valstija užre- 
gistravojo daugiau kaip du mi
lijonus vyruku ant kariuome- 
niszkos tarnystes ir da užre- 
gistravos apie milijoną nuo 45 
lyg 65 metu ant tarnystes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Japonai Paskandino 2 
Amerikos Laivus

Washington, D. C. — Kada 
du Amerikoniszki transporti
nei laivai plauke ant Solomonu 
Salų, likos paskandyti per Ja
ponu submarinus drauge su 272 
kareiviais ir aficieriais.

Nuo kada Amerikonai ir An- 
glikai pradėjo kovoti ant Gua
dalcanal, neteko 11 laivu o Ja
ponai neteko 23 laivu, kariszku 
ir transportiniu.

8,000 Žmonių Užmusz
ta Bombardavime

Karlsruhe
London — Isz Zuricho pra- 

neszama buk paskutiniam bom
bardavime Vokiszko miesto 
Karlsruhe, likos užmuszta tar
pe 8 ir 10 tukstaneziu žmonių. 
Miestas taip likos sunaikintas 
per bombas kad tik griuvėsiai 
pasiliko. Visos dirbtuves likos 
suteszkintos per bombas. Bom
bardavimas atsibuvo 2 diena 
Septemberio.

Trokas Trenke In Veži
mą Užmuszdamas 4,

Sužeidė 23
Middletown, N. Y. — Didelis 

vežimas su szienu, kuriame va
žiavo studentai isz mokyklos 
ant partes, pagal senoviszka 
paprotį “hay-ride”, likos pa
taikintas per dideli troka ir 
perverstas su taja pasekme kad 
keturi likos užmuszti o 23 su
žeisti. Dreiveris troko likos ar- 
esztavotas.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Allijentai Pradės Antra Frun- 
ta; Amerikonai Bombardavo 

Kelis Miestus
*

Dideli Amerikoniszki bom- 
binei eroplanai ana diena už- 
] 
miestu Kroecijoj, Vengruose J 
Rumunijoj ir Bulgarijoj, pada-

MOSKVA — Rusai iszgujo Vokieczius isz 
klupo ant Vokiszku užimtu keliu daliu Stalingrado su didėlėms bledems nes 

užmusze apie 45,000 Vokiecziu musziuose laike
rydami dideles bledes. Isz kur 
tieji bembinei Amerikoniszki 
eroplanai atlėkė tai yra slapty-
be. Neužilgio ketina užklupti ir 
ant Vokietijos su visoms spė
koms kad parodyt Hitleriui 
kad Vokiszki miestai negales 
apsisaugoti nuo tuju bombiniu 
eroplanu kurie ketina sunai
kinti svarbiausius Vokiszkus 
miestus.

Kinuose Allijentai smarkiai 
supliekė Japonus užmuszdami
dideli skaitlį nevidonu ir pa
ėmė daugeli in nelaisve.

Artimoje eroplanu stoties Al- 
giere, didelis eroplanas nukri
to ir 25 lekioto j ai sudege ant 
smert. Buvo tai pacztinis ero
planas lekentis isz Afrikos in 
Franci j a.

Telegramai pranesza buk 
Vokiecziai užkalbino 2,500,009 
mediniu grabu Francijoj del 
savo žuvusiu kareiviu. Tieji 
grabai kasztuos po 265 franku 
kožnas.

Vokiecziai uždraudė laikyti 
pamaldas Czekams j u bažny- 
cziose ir užgriebė visa bažnyti
ni turtą. Nesenei Vokiecziai su- 
szaude vyskupą ir tris kunigus 
už pasiprieszinima.

Skaitykite “Saule”

Pasirengimai Ant Vokiecziu

Angliszkas generolas B. L. Montgomery, kamandie- 
rius Angliszkos kariuomenes Egipte, pasirengineje su savo 
generolais ant užklupimo Vokiecziu Aleksandre ir Kaire, isz 
kur Vokiecziai likos nustumti adgal.

Nedelios. In laika 26 dienu, nuo kada Vokie
cziai užklupo ant Stalingrado, neteko 84 tuks-
tanezius kareiviu ir 1,200 ju tanku likos sutesz
kintos. Vokiecziai da neinejo in viduri Stalin
grado tik muszasi užmiestyje. Vokiszki karei
viai, paimti in nelaisve, yra apiplyszia, alkani 
ir serganti ir ju ūpas visai dingo musziuose. Jie 
taipgi neturi tinkamu mandieru o szaltis jau pra
deda jaustis in ženklus ir tieji vargszai yra be-
veik pusnuogi.

Prezidento Roosevelto pasiuntinys Willkie 
peržiurėjo kariszkus laukus ir yra tvirtas kad 
Allijentai su pagialba Amerikos pradėtu tuo- 
jaus antra frunta idant iszgialbeti Rusija nuo 
prisiartinanezios nelaimes nors jie laikosi lyg 
paskutiniam. Isz Rusijos Willkie nukeliavo in 
Kinus kur tarsis su Kiniszku generolu. Kaip ro
dos tai tasai antras fruntas bus neužilgio prade-
tas.

Isz MacArthuro frunto daneszama buk 
Amerikoniszki lekiotojai bombardavo daugiau 
kaip 14 Japoniszku laivu ir keli tavorinei laivai 
su daug maisto ir ginklu likos paskandyti. Ame
rikonai ant Solomono Salų laikosi drueziai ir ve
ja Japoniszkas žiurkes isz visu aplinkiniu.

Badai Vokiecziai pradėjo surinkinet visus 
Amerikonus kurie buvo apsigyvenia Paryžiuje 
skaitliuje 300 ir juos uždare žverineziuje kaipo 
kariszkus nelaisvius.

Darbininkes Pas Fordą 
Turi Neszioti Vyrisz- 

kas Kelnes

Detroit, Mich. — Fordo au
tomobiliu kompanija iszdave 
ana diena ukaza uždrausdama 
drbininkems neszioti szlebes 
kurios dirba visose szakose to
je dirbtuvėje, kaipo ir rasztiny- 
cziose ir turi neszioti vyriszkas 
kelnes.

Kompanija taipgi uždraudė 
merginoms ir moterems neszio
ti czeverykus su aukotoms 
kurkoms, sveteriu ir auksiniu 
papuoszu kaipo ir uždrausta 
maliavoti sau nagus.

Tuju darbininkių mandieros 
turi būti trumpa jekute su ran
kovėms, tamsios vyriszkos kel
nes ir czeverykai su žemoms 
kurkoms.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Kas Girdėt
sidegintu ir laikytųsi isz tolo 
nuo tuju liepsningu sutvėrimu 
isz tolo.

eriausia yra toms mote-

da stoviu kėlės miliutas, matau 
ta j i daigta kuri ’ketinu matyt, 
paraszyta žibanczioms litaro- 
mis.”

Mergaite gali perskaityti

STEBUKLAS
visi susiririkia. Vyriausi Žy
dai ir minia Izraelitu persigan
dę tais stebuklais szauke dide
liu ’balsu:

— Garbe Jėzui Kristui, kuri

Raszomojos
Maszineles Reikalingos
Ginkluotoms Jėgoms

Vela apibegineja paskalai 
apie padaryma taikos ir už
baigti szia kare bet tieji pas
kalai ateina isz Vokiszku szuli- 
niu. Jeigu ne pats Hitleris pra
sklaidė tuosius paskatas tai jo 
ministeris von Ribbentrop, ku
rie jeszko taikos su allijentais.

Vokiecziai pradeda suprasti 
su kožna diena kad szioji kare 
jiems nepasiseks ir turės ka
da jeszkoti taikos nes žino ge
rai kad jie kare nelaimes nes 
kur tik yra užemia sklypus, ten 
verda neužganadinimai, pasi
kėlimai ir žudymas Vokiecziu.

rems ant svieto gyventi 'kurios aiszikei adresus ant kopertu ki- JJIORYTA yra tai mažas mies- 
yra iszmintin 
geriausia intekme ant vyru, 
valdydamos juos be ju žinios.
Bet toji intdkme ne yra supran-

ugos. Tokios turi geniuose, gali atmyti kazyres^ telis Azijoj kuriame didos-j 
'ir visokius nematomus daigtus. nc dalis gyventoju-susidėjo isz 

-------- ::-------- Žydu.
Asztuntam szimtmetyje gy-Teksuose ana diena užbaigė

rymas. Sziadien yra 361,000 
Indijonu Amerikoj. Visoj va
karinėje hemisferoj yra 30,000,- 
000. Kada Columbus atrado 
Amerika Indijonu Naujame 
Pasaulyje buvo 11,000,000.

—Common Council for Amer. Unity.
musu tėvai nukryžiavojo, o 
kuri antra karta kankinom 
sziadien ant paveikslo.

— Tikėkime in Ji! Lai Jis!ir 
mums atleidžia musu nusideji-^; 
mus!

Po tam visa minia Žydu 'nu
sidavė pas arkivyskupą o su
lieja ant keliu, stebuklinga pa
veikslą priesz vyskupą, apsakė

Kasyklu Biuras pradėjo pro
grama rasti visus galimus szal- 

Į tinius svarbiu mineralu ypatin
gai tu mineralu, kurie taip bū
tinai reikalingi apsigynimo pa
stangai. Du’projektai, jau tyri
nėja Appalachian depozitus 
“mangano” (manganese) Vir
ginijoj ir Georgia.

L. TRASKAUSKAS
Lietuviszkas graborius

tama del vyru. Motere, kuri tu- universiteto mokslą vyras, jo vend ten vienas Dievobaimin- : 
pati, diedukas ir bobute, —, o as Krikszczionis szale Žydisz- 

. Intek-1 visi isz ricinos szeimynos. Kas ko mald-namio, kuris turėjo sa- 
’ • parodo kad niekados ne per ve-! vo grinczeleje ant sienos abro- 

'lu semti mokslą ir jo niekados za Vieszpaties Jėzaus., 
' neužtenka del'žmonių. j In koki tai laika iszsikrauste jam apie datirtus stebuklus, 

-------- ::-------- 'jis isz tos grinezios in kita, pa- į kokius Szv. Kraujas parode ir 
Praeita menesi redaktorius imdamas su savim visus narni- prasze jie Szvento Krikszto.

'F. Boczkauskas sujeszkojo del nius rakandus, užmirszo apie' 4"’-’—’’------
žmonių 18 vardus laivu ant iku-la'brozla. In taja grinezia insi- 
riu jie atplaukė in Amerika.'kraustė Žydas kuris insikraus- 
Visi buvo u'žganadinti isz tojo'tęs nepatemino ant likusio ab- 
patarnavimo. Jeigu ir jums to
ji žinia yra reikalinga tai Ikreip- 
kites pas ji o jis ir jums norin
gai patarnaus sziame reikale.

ri iszminti, gali su savo vyru ( 
padaryti ka tiktai nori. , 
mei jos pasiduoda vyras be jo parodo kad niekados ne per ve- 
žinios. Tokiu pat palaiminim u 
yra vyrui motere kuri ant vy- neužtenka del žmonių, 
ro negali intekmes iszverti, 
stekas paprastai iszminties — 
arba jos vyras yra paskutiniu 
niekszu ar asilu.

. -Tieji taikos paskalai paeina“^ tas yra laimin,gas ,kuris
isz Turkijos, Szveicarijos, 
Szvedijos ir Argentinos kur 
randasi pilna Vokiszku sznipu 
kurie taisės žinias praplatina 
kad tik suerzint gyventojus.

Hitleris žino gerai kad nesu
plieks Rusus kaip tai prižadė
jo padaryti in deszimts dienu, 
nuo laiko u'žklupimo ant Rusi
jos.

yra didelis ir garsus bet tasai, 
.kuris moka taip mylėti kaip 
Kristus mylėjo ir taip atleisti 
kitiems kaltes kaip Kristus at- 
leidinejo kaltes, taip kentėti 
kaip Jis kentėjo ir mes jeigu 
mokėsime taip mylėti kaip 
Kristus prisakė, tik tada ‘busi
me laimingais.

Mažam Chili jos kaimelyje, 
Pirados, likos pastatytas pa
minklas isz granito ant kurio 
isžbrežta. sekantis paraszas: 
“Diena 25-ta Gruodžio, 1938 .4 l i •...mete, ant szitos vietos nupuolė 
lietus, pirmutinis in laika 91 
metu.” Kaimelis Pirados yra 
Vieta kur recziausia nupuola 
lietus ant svieto. Nerako stebė
tis kad gyventojai tojo kaime
lio apvaikszcziojo taja atmin
ta A ' Jt,' . j ’

rozo ant sienos.
♦ Viena diena atlankė ji kitas 
Žydas, jo prietelis, kuris tuo- 
jaus patemino kabanti abroza 
ant sienos.

— Ka ? — paszauke užpykęs, 
— tu, Žydas, kaip-gi gali iszlai- 
kyti toki abroza savo grinezio- 
je! — Ir jis taip inpuole in pa- 

------- o, — ------ dūkimą jog pradėjo visaip' 
meri Juozą Graber atsibuvine- priesztaraut priesz szventa ab- 
jo szermenys jo motinos, kurios roza.

Iszbego isz grinezios savo

Nebaszninke Užsidegė 
Nuo Žvakes

Rainsburg, Pa. — Pas far-

“Stebuklingas” kūdikis li
kos atrastas ypatoje deszimts drapanos užsidegė nuo žvakes
metu mergaites, Kreida Atkin- kuri stovėjo per arti grabo, 'prieteliaus ir nusidavė pas vy- 
son, isz San Lucia, KalifOrni- ,T-2’—1 —J-J---------------------------- ' ” 1 • . ,
jos, kuri turi taja dovana kad ir szlebe gulinezios moteres už-'sakyt apie baisu prasižengimą, 
mato visokius daigius su už- 
risztoms akimis. Kada jos už
klausia, keli mokyti psycholo- 
gai, kokiu budu ji tai inspeja 
tai mergaite atsako:

“Yra tai lengvas ’būdas, ka

Arkivyskupas su daugybe 
kunigu įprisilenke prie praszy- 
mo Žydu, mokino juos per ke
liolika dienu, ir kriksztino 
szimtais. Ant praszymo Žydu 
paszventino visus mald-namius 
visam mieste, permainydamas 
juos ant Katalikiszku bažny- 
cziu.

Didelis džiaugsmas pastojo 
mieste Berytoje isz priežasties 
dideliu stebuklu ir atsivertimo 
taip didelio skaitliams Žydisz- 

' ku dusziu.
•Szitas atsitikimas likos pa

imtas isz senoviszku užraszu 
kliosztoriaus mieste Berytoje.

— GALAS —

Alaskos aukso gamyba 1940 
m. buvo aukszcziausia jos visoj 
istorijoj pagal Vidaug Depar
tamento Geological Survey. 
Aukso produkuota net $25,375,- 
000 vertes, ta suma pervirszija 
garsias “.gold rush” dienas.

1880 m. pradėta užrekorduo- 
ti aukso iszdirbyste ir užraszai 
parodo kad isz Alaskos aukso 
gauta iki $561,311,000 vertes. 
Amerika nupirko Alaska nuo 
Rusijos 1867 m. už $7,200,000. j

I I 1
Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala

Vaikai pastate per arti žvakia resnius Žydus idant jiems ap- 
•  ,   ,. _•  .. X L _n a. • i ■ _ • v , *
sidege ir nuo to pradėjo degti į Ant rytojaus atvede rabina 
visas kambarėlis. Ant giliuko su gauja Žydu in grinezia savo 
kaimynai užtemino liepsna ir prieteliaus. Ant parOgejimo 
ja užgesino bet nebaszninke tu- Į szvento abrozo Žydai inpuole 
rejo tuojaus palaidoti nes buvo in pasiutima o už kora iszbnau- 
labai apdegus.

Saule” dabar $4.00

Suv. Valstijų Indijonai nėra 
nykstanti rase, pagal John Col
lier, Suv. Vai. Indijonu Reika
lu Komisijonieriaus. Gyvento
ju skaitlymes parodo kad Indi
jonu skaiezius dauginasi grei- 
cziau negu 'bendras gyventoju 
skaitlius. Buvo laikas, 
Komisijonierius Collier,

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

sake 
kada

metams in Suvienytose Valsti- Indijonai labai greitai nyko, 
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. juos iszbaige karas, ligos ir ge-

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Priežodis kalba kad apie mi
rusius reikia kalbėti gerai ar
ba visai nieko. Jeigu visi taip 
darytu tai istorija nežinotu kas 
padare gerai arba blogai. His- 
torija turi apie mirusius kalbė
ti teisybe del mokslo gyvųjų — 
turime žinoti ka žmones gero 
ar blogo nuveikė laike savo gy
venimo.

Meksikos Prezidentas Skaito Kariszka 
Raparta5 t

Seni dokumentai likos suras
ti mieste Genoa, Italijoj, 
parodo kad visi kasztai suradi
mo Amerikos isznesze tiktai 
ant 6,000 doleriu. Kolumbas ap- 

; laike už savo kelione tik 150

kurie

ke locnininka isz ju skaitlio. Po 
tam nuėmė abroza kalbėdami.

Isz juodinėkime ta ji Jezusa 
taip kaip musu tėvai dare.

Ir pradėjo spjaudinet ant 
szvento veido, muszt kumsz- 
cziomis ir visaip iszjuokinet.

— Juk žinome 'gerai jog tė
vai musu perdare rankas ir ko
jas Jėzui, padarykime ir mes 
taip.

Vinimis pradėjo perdurineti 
kojas ir rankas Jėzui ant szv. 

' abrozo.
| — Musu tėvai padavė jam 
tulži su actu — padarykime ir 
mes taip.

Mirkydami skudurėli in tul
ži ir acta prikiszinejo ji prie 
lupu Vieszpaties Jėzaus.

— Musze ji lendria per galva 
— darykime ir mes taip.

—$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. N

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 
pirmutines, puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-1 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas

Vaidelota, apisaka

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Vaienczjjos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 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.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats 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 Krepe- 
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

doleriu. Laivoriams tada mo
kėdavo tik po du dolerius ant 
menesio uiž ju darba.

Generolas Manuel Avila Camacho, prezidentas Meksiko, 
skaito savo metini raparta apie kare. Tukstancziai žmo 
niu girdėjo jo kalba per reidio ir ypatiszkai.

Pradėjo muszt szventa galva 
Vieszpaties Jėzaus ant abrozo.

In tula mokykla, San Fran- 
ciske, in kuria lankėsi tiktai 
Kinczikai, atėjo tūla diena da- 
raktor'ka kuri turėjo raudonus 
plaukus. Kada Kiniszki vaikai 
pamate motere su raudonais 
plaukais, su kliksmu iszbego 
jie isz mokyklos.

Panasziai atsitiko antra ir 
treczia diena ir ant galo vaikai 
visai nenorėjo lankytis in mo
kykla.

Mokyklų valdžia nusistebėjo 
tokiu pasielgimu vaiku isz 
priežasties naujos daraktorkos, 
isztyrinejo visa dalyka ir nega
lėjo atsistebėti ka dagirdo nuo 
Vaiku.

Sztai Kiniszki vaikai mane 
kad nauja daraktorika turėjo 
ant galvos ne raudonus plaukus 
bet... liepsna. Todėl valdžia 
praszalino daraktorka isz mo
kyklos.

Jeigu visi vyrai panasziai 
manytu kaip tieji Kiniszki vai
kai kad visos moteres turi tru
puti savyje ugnies (jeigu ne 
®nt galvos tai lupose) ir taip 
bijotu ju kaip tieji Kiniszki 
jyaikai tai daugelis vyru neap-

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

U. S. Treasury Department.

— Musu tėvai liepe jam iper- 
durt szona su durtuvu.

i Atnesze durtuvą — o vyresni 
Žydai padavė ja vienam isz- su- 
jsirinkusiu Žydu idant perdur- 
jtu szona Vieszpaties Jėzaus 
ant abrozo.

i — Bet o dy vai! Isz szono pra- 
Idejo tekėt kraujas ir vanduo, 
j Ta insiutus -gauja Žydu pradė
jo visaip iszjuokinet abroza ir 

‘ kalbėjo tarp saves:
— Krikszczionys kalba jog 

Jėzus daug padare stebuklu.

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedrt!!! __

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

Nuneszkim ta 'krauja ir van
deni in mald-nami ir suszauki- 
te ligonius. Patepsim juos tuo 

I krauju o persitikrinsim ar juos 
įtas iszgydins — kaip tai tvirti
na Krikszczionys.

Pirmiausia atėjo suparalyža- 
votas kuris buvo be valdžios 
nuo daugelio metu ir buvo ži- 
nomas visam mieste kaipo ne- 
iszgydomas žmogus. Pateptas 
szv. Krauju, jis atsikėlęs pra
dėjo vaikszczibt. Po tam aklas, 
nebylys, paikszas ir t.t., likosi 
iszgydinti per 
Kraujo o s'kaitlis ju buvo taip j “ 
didelis — jog mald-namis 'buvo 61 . 
įpripildytas. | No‘. .
J 1 te pustysiu;

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
i Gaižia 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 
i 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-

patepimą SZV. Imybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
. . . južeiktos karaliaus dukters; Jonukas

- | kuris buvo protingesnis už savo poną 
l puslapiu .........................15c

127 Trys istorijos apie Duk- 
Peleniute; Du brolei

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. 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.......... 25a

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 ku- 
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 paezia,
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla-

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir | ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..................................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'zt keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; 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..

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 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
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 ............................... 15°

Adresas:
Saule Publishing Co
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Kaip Agute Rinkosi Sau Jauniki
* — Kodėl ne? — ir apkaito
* mergina kaip bijūnas — asz . . ... . , i■v ■ ...J,namie ir mislysiu apie tave..
* ir melsiuosiu už tave... ir už vi-

(Tęsinys)
Tame laike Vincas sėdėjo ki

tam kambarelyj szalle Martinie
nės prie kvatierkos arielkos ir 
su ja kalbėjo. Isz pradžių apie 
szi, ta kalbėjo o kiada po pora 
stikleliu iszsimete, insidrasinoĮ 
ir tarė Vincas in ;

— Norėjau su jumis, dediene, 
pasikalbėt.

— Na ka toki?
— Nuo senei norėjau su ju-, 

mis sueiti ir pasikalbetie bet 
nedrysau...

— Sakyk... sakyk... mano tu 
Vincuti.

— Ve, dedienele, žmogui nu
sibodo tokis gyvenimas... tė
vas jau senas — negali jau 
dirbt o Dievui dėkui, duonos 
yra invales o nėra kam namie • 
je prižiūrėt...

— Na taip, teisybe, teisybe...'
— Norecziau paeziuotis’ ir 

turiu merginu invales bet ne 
viena man taip nepasidaboja 
kaip jusu Agotėlė.

Tai pasakęs, atsiduso ir pa- 
bueziavo Martinieniai ranka.

— Juk žinote, jog asz neesu 
girtuoklis ir netinginis; jeigu 
man neatsakytumet, tai szita 
Subata atsilankycziau su pirsz- 
lu o ant Užgavėnių butu vestu
ves...

Martiniene užsimislijo va
landėlė o ant galo tarė:

— Asz prieszai tave nieko 
neturiu nes nežinau kaip Ago
tėlė mislija.° f

— Na tai gerai bile taip... o 
su Agtele asz duosiu rodą — 
nupirksiu puikius karielius ir 
bus po visam.

O Jonas toje valandoja taip 
su Agotėlė kalbėjo:

— Jau asz bueziau senei pas 
jus su pirszliu atkeliavęs bet 
nedrysau nes asz niekados ne
sitikėjau idant tu norėtai už 
manės eiti...

— Jeigu motinėlė ant to tiks 
tai asz su džiaugsmu už tavęs 
eisiu.

Jonas isz džiaugsmo leidosi 
su ja szokt...

Ant rytojaus, anksti, paszau- 
ke sena Martiniene Agota, kuri 
rengėsi eiti in laukus prie bul
vių, liepe sesti szale saves ir pa
pasakojo jai, kaip vakar kar- 
cziamoje Vincas prasze kad už 
jo leist ir ar gali su pirszliu at
kėliau!.

Klause Agota ka motina pa
sakojo o ant pabaigos dadejo 
jog ji labai isz to džiaugtųsi nes 
Vincas yra geru ūkininku ir 
darbininku.

Iszgirdus tai susirūpino mer
gaite nes jai sėdėjo szirdyje Jo
nukas; nieką mergaite neatsa
ke o kad ir atsake tai ne sziaip 
ne taip.. Iszejo isz grinczios su- 
sirupinus ir nubėgo' ant kryž
keles kur stovėjo koplyczele ir 
iribegus in ja, puolė ant kelia 
prie abroza Motinos Dievo ir 
meldėsi idant savo sopulius ap- 
malszint...

Tame ėjo keliu žilas senelis, 
barzda turėjo lyg juostai. Ne
turėjo kaires rankos, truputi 
raiszavo, turėjo rankoje gum
buota lazda, vienok tiesiog lai-

muszt ant valnystos, vienok 
Dievas kitaip surėdė! — ant 
vienos tokios kares, kulka nu
traukė ranka taipogi ir viena 
koja sužeidė.

Kada iszsigyde, o jau buvo 
I nejaunas, ėjo per svietą bet ne 

Martiniene: iisz S’odumo iszsimai-
tyt ir su gerais žmonėmis apie 
praeiti pasikalbėt. Mėgo pasa
kot apie praejuses dienas, apie 
kares o labiausia apie Kos- 
cziuszka. Būdavo ne viena kar
ta kaip pradėdavo pasakot tai 
net jam .akys 'žibėjo o kada 
baigdavo tai kožna karta-apsi
verkdavo. Pažinojo ji visi ir vi
sose apygardose ji visi mylėjo. 
Kaip tik senas Krakosas pasi
rodydavo, tai jau kaime visi 
džiaugdavosi, tiek seni kaipo 
ir jauni. Bet tas senelis ir apie 
viską žinojo o ve ir apie dakta- 
rysta truputi nusimanė. O kaip 
jau insisznekedavo apie szi ir 
ta, tai galo nebūdavo o baigė ■ 
vis apie Kosciuszka, apie Len
ku kariuomene o ant Maskolių '■ 
nuolatos kerszijo ir kad tie vi
sa nelaime ant Lenku patrau- ' 
ke.

Sziadien senas Krakosas ėjo 
smagiaus ir linksmiaus, gum-,J 
buota lazda nesze ant peties 
kaip karabina o nors buvo ru
deninis oras vėsus bet nebuvo 
gerai apsirengęs; vienok buvo 
gerai insziles 'o ir akys buvo 
liksmos. Kada priėjo prie kop- 
lyczeles, inejo in vidų, mete ke
pure ant žemes ir puolės ant ke
liu pradėjo melstis.

Atsikreipė Agota ir patemijo 
jog užpakalyje jos kas tokis 
randasi; veidas jos buvo nuliū
dęs ir akys pilnos asza.ru.

— Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus! —■ pagarbino se
nelis.

— Ant amžių amžinųjų — 
atsake Agotėlė ir su žiursteliu 
pradėjo szluostyt akutes.

— O kas tau, Agotėlė? Verki, 
ka ? Ei, merge, mergei, sziadien 
nereikia verkt...

Atsiduso mergina ir užsimis
lijo.

— Kaip matau tai tau kokis 
berniukas galvoje sėdi? Na ka,

Juokėsi Isz Vokiecziu

kesi — iszrode ant atstatyto 
kareivio.

Tarnavo jis 'kariuomeneje ka
da KoscziuszJka su Krakosais 
musze Maskolius, prie kaimo 
Raelavicu —- musze gerai ir tai 
ne viena karta. Buvo ir Vala
kuose, kur rinkosi Lenku ka
riuomene, nors ir norėjo iszsi-

! — Dievas tau už tai užmo- 
ar atminiau? — kaip matau, kės... o asz musziuosiu už tevy- 
nuo to rūpiniesi — ar taip? |ne, visus o ypacz už tave

— Atminei, seneli: nori atva-’atiduoeziau savo gyvasti... 
žinot su pirszliu bet mama nori Taip kalbėjo ir mislijo Jonu- 
iszleist už Vinco.

— Ar tu Vinco nenori?... na! 
Tai ve, dabar linksmas laikas ’
o tu norėtai kito. O koki tu no- j nepoilgam tęva, ir du kaimynus

I su viryta pas Martiniene.
— Jonuką, ir tas sake kad j Nusidžiaugė Agotos motina 

atsiuns pirszlius... bet asz neži- nes jįai,p jau žinote, norėjo už 
nau ar mano motina norės nes yįnco dukteri iszleist nes buvo 
jis biednas.

— Ka ežia, sziadien nereik 
mislyt nei turtingam nei bied- 
nam apie apsivedima.

— Kodui? — klausė Agotėlė.
— Ar tai nežinote kad mu- 

siszkiai muszasi su Maskolium 
ir kas gyvas traukia in glitas. 
Sziadien asz pats gailauju jog 
esu senas ir kolieka... nes tai 
gryžta senovės laikai ir vela, už 
savo žeme muszimes... Girdėjau 
sziadien miestelyje kad musisz- 
kiai ima virszu... tai tokis mies
te krutėjimas ir džiaugsmas, 
kaip ant jomarko!

Vienoj valandoj Agotos vei
das prasiblaivė nes ji gana jau 
prisiklausė apie senovės laikus 
nuo jaunu dienu o savo žeme 
mylėjo labiaus už visiką!

— Bet eikie, eikie, seneli, in 
kaima ir papasakok visiems; 
beje, palaukite, reikia pirma 
pasimelst.

Klaupė Agota priesz abroza 
nes linksmesne nes apie jauni
kius užmirszo ir drebanezios 
lupos paskendo maldoje.

Senas Krakosas stovėjo sza
le jos, žilus jo plaukus vejas 
tarsze o jis su rankove aszaras 
szluoste.

kas isz szirdies o Vincas nepa- 
siliove su pirszliais nors žino
jo jog ten muszasi. Nusiuntė jis

ATSKAITA APIEAUSIS
Kaip Aprasze Studen
tas Naudingumą Ausu

Prie Ko Jos Tinka

Vokiecziai sake, kad pa- 
skandytas dokas Egiptiszko-

| turtingu ir darbininku per ka 
susodino svetelius in užstale.

Svecziai pasakė ko atėjo o 
Martiniene, iszgerus czerkelia, 
žiurėjo in Agota ka ji, pasakys.

Agota isz pradžių užsidenge 
su žiursteliu akutes ir nenorėjo 
nieką atsakyt bet kada, prispy
rė ja tai drąsiai tarė:

— Ka, asz galiu jums dabar 
atsakyt. Visi sako o ir senas 
Krakosas pasakojo kad dabar 
ne laikas mislyt apie linksmy
bes; kur tik kokis berniukas 
kaime randasi, in karia rengia- ■ 
si... isz dvaro jau senei visi isz- 
ejo: Andrius, Motiejus ir Miku 
sūnūs, ir nuo dėdės visi iszejo. 
Jonukas taipgi rengiasi tai ir 
Vincas privalo eiti ginti nuo 
neprieteliu tėvynė; juk aeziu 
Dievui sveikas o namie tai ir 
jus viską padarysite...

—- Gerai sakai, mergele, —■ 
prikiszo ant to senis Krakosas, 
.per duris ineidamas — sziadien 
ne laikas apie linksmybes mis
lyt, kada kožnas,. skubina eiti 
muszt Maskolių. O! kad asz 'bu- 
czialu jaunesnis ir kad turecziau 
ranka., senei bueziau buvęs su 
savo tėvynainiu* pulku Varsza- 
voje.

— Teisybe pasakoji, — tarė 
vienas isz pirszliu, — juk nuo 
senei apie mus svietas žino jog 
mes ne bobos ir ne prie vinde- 
lio sutverti, kada kiti mus bro- , 
liai muszasi... ar-gi mes ne vy
rai, ar-gi Glovackis, mužikas, 
nesupere Maskolių?! Mes kita
dos ir muszemes; tegul eina ir 
Vincas gint tėvynė o kada svei- 1 
kas sugrysz tada iszkelsime 
vestuves kokiu dar kaime ne
buvo.

Ant to pirszliai Vinco pabai- 
•ge. Ar norėjo ar nenorėjo, ture- 
Ijo Vincas eit ginti tėvynė bet 
ruoszesi kaip szarka in užmari. 
Butu neejas bet bijojo žmonių 
liežuviu ir žinojo jog Agota ne
būtu už jo ėjus.

Pasiėmė pinigu isz savo ka- 
vones ir nuėjo su senu Krako- 
su in miesteli isz kur paskui 
leidosi in Varszava.

Jonukas iszkeliaudamas in 
kare isz netycziu susibėgo su 
Agotėlė. Ilgai su savim kalbe- 

Isivedima nei nepamislijo. Pasi- Josb an^ galo gavo Jonukas nuo

tp * *
Žinia apie pasikelima Var- 

szavoj (29 d. Laprik. 1830) grei
tai pasklydo nes senas Krako- 
sas ėjo namas nuo namo ir ta 
linksma naujiena visiems pasa
kojo. Pats jaunuosius kalbino 
idant eitu in kariuomene. Kal
bėjo' jiems, per kur turi eiti ir 
kad ndklaidžiotu. Senesniems 
perdestinejo jog dabar bus ge
naus; gunde idant turėtu pa- 
ruosztus arklius; czedintu ja
vus; nesilankytu in kareziamas 
ir czedintu pinigus nes Dievas j § 
žino kaip gali pareit ir kaip 
Dievas suredys.

O merginas ramino senas 
Krakosas, pyko ir juokėsi po 
truputi isz tu, kurios savo jau
nikiu žliumbė kalbėdamas jog 

■del ju geriaus tada patiks kada 
savo mylima pamatys gryžtant 
uloniszkai pasiredžiusi.

Bet Agota suvis neverke nuo 
laiko kada dažinojo apie ne
prieteliu užpuolimą o apie ap-

Jus mergužes, nedaug 
laimėsite,

Jeigu vyrus pas vaitu tempsite, 
Kad szliuba su jumis duotu, 

Ir sutaikoje gyventu.
Viena nesenei taip padare,
Vyra pas skvajeri nuvarė, 

Bet nieko negavo, 
Pro va pr aszp ic a v o.
Tai mat mergele,

. Kokia tu kvailele, 
Ant juoko save palikai,

Ir vyrelio negavai.
Prie vyru nesikabinkie, 

Kad 'katra imtu, neverskite
Ba bile kutvalos nenorės, . 
Ir szventa gyvenimu turės.

Taip mergeles, prie vyru nesi- 
kabirikite, 

Dora gyvenimą veskite, 
O jeigu koja paslysta,

Tegul in kita miesteli nu
klysta.

Jeigu vesis dorai, 
Bus viskas gerai,
Gera vyra gaus, 
Ir ko daugiaus.

* * *
Vienoje vietoje ant Veselkos 

bobeles susirupeziavo, 
Bet mu'sztis negavo, 
Mat vyrai perskyrė, 

Viena nuo kitos nuvarė. 
Paskui viena isz tu ho'bu, 
Ant vaikino užsisėdo,

Vaikinas nuo saves taja bobele 
stūmė,

Pats per duris laukan iszdume.
* * *

Jau apie Czikaga nenoriu ne 
kalbėti,

Ne szmotelio popieros gadyti, 
Sunku sriutas iszvalyti, 
Ir apie viską aipraszyti.

Ten tai subegimas isz Ameri
kos visokiu srutu,

Isz visokiu apygardų kokios 
ten nebutu,

O bobos su visokiais budais, 
Daugiausia su svetimais 

vyrais.
O ka jau gaspadines isz ju, 

Apsakyti to negaliu,
Burdingieriai daug nukenezia, 

Nuo tu bobelių, aibeeze.
Katras nuolatos nefundina, 

Tai ne.ilgai pabūna,
Nuolatos turi gerkle pripildyt, 
Jeigu nori ilgiaus pas jas pėdas 

suszilt.

“Ausis turi ne tik žmogus 
bet ir kožnas' mandagus eebe- 

‘ ris, livarukas, puodas, žvėris, 
czebatas, uzbonas ir daug kitu 

! daigiu. O net ir sienos turi au
sis kurios gali girdėt tik*tada 
kada neprivalo klausyti. . .

Randasi visokiu ausu, muzi- 
kaliszku, plonu, nepraustu, 
kurcziu, zuikiniu, asiliniu, sku- 
riniu, porceliniu o net ir auksi
niu. Molinis uzbonas patol ne- 
sza vandeni pakol jo ausis nu
trūksta o jeigu tarnaite ji su- 
musza tai turi užmokėti ne tik 
už ausi bet ir už visa uzbona. 
Szventas Florijonas, patronas 
nuo ugnies, turi net septynes 
ausis: dvi prie galvos, ketures 
prie czebatu ir viena prie vied- 
relio.

Tankiausia pas kurczius 
žmones rasi kurczias ausis, yra 
ir tokiu ausu kurios negirdi 
verksmo ne meldimo kitu žmo
nių. Kožnas diedukas, bobute 
ir prabobute turi kurczias au
sis ant senatvės o tai del to kad 
negirdėtų kaip vaikai ir anūkai 
meldžia Dievo kad jie grei- 
cziau mirtų.

Laimingos yra tosios vedu
sios poros kur pati truputi ak
la o vyras truputi kurczias...

Ausys yra labai reikalingos 
del daraktorių idant mokiniu 
ausis galėtu daužyt ir gnybti o 
rasztininkams ir sztorninkams 
ausys yra reikalingos idant ga-, 
lėtu už ausu užsidėt alaveli ar
ba plunksna.

Žiemos laike' ausys yra rei
kalingos del suszalimo o del 
mylincziu porelių idant insirny- 
letu net lyg ausu.

Patogios moterėlės gavo pui
kias auseles del nesziojimo aus
karu o del musu vyru Dievas 
davė, dideles ausis1 su 'kurioms 
turime klausyti “szunc-pote- 
riu” savo moterių, kurios nuo 
dienos apsivedimo lyg .grabo 
lentai bumlba in musu ausis o 
ne'kurios savo vyrams per au
sis tvyszkina.

Sztai tik trumpas mano ap- 
raszymas apie naudingumą au
su bet ant to užbaigsiu nes bi
jau idant jums ausys nepagestu 
nuo mano apraszymo. Ant ga
lo meldžiu visu pasakyti bra
vo!' —F.B.

Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu!

Nepadaryk klaidos, szia
dien kovojam už savo gyvas
tis. Vyrai mirszta už tave — 
mirszta kad Amerika butu 
apsaugota!

Duokie musu kareiviams 
ginklu, eroplanu ir tanku ku
riu labai reikalauja. Bonai 
nuperka bombų. Kožnas de- 
szimtukas ir kožnas doleris 
kuri indedi ant pirkimo bonu 
ir markiu yra smūgis del mu
su nevidonu. — Kirsk jiems 

i kur daugiausia skaudės. Pir- 
I kie bonus kurie kasztuoja 

nuo $18.75 ir augszcziau o 
markes nuo 10c ir daugiau.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iti 

kitas vietas arba iszvažiuoja ia 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Garsintojas Japonu 
Propogandos

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems !a ik- 
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.

je pristovoje, nebus galimas 
iszkelti in virszu, bet Kapi
tonas Edvardas Ellsburg, 
su savo darbininkais iszkele 
dokas in trumpa laika ir da
bar juokėsi isz Vckiecziu 
lepszejimu. Ellsburg va- 
žiuoje valdiszkam automobi
liu j e Egipte.

* * *
Szenadoryje buvo kriksztyn«o- 

, < . , „ v ,, i j t I Tai užtino gerkle ne vienos,lilrn Tnnnl-n kadi Agotėlės kryzulka... o kada Jo-, .tiko kaita su Jonuku kada n„ . . i () kaip Anglikai pro szali e o
«7altinplin vanrlpnl T(, 1 »ukas atsitolino, mergina grau- 1 . . ...szc isz szaltinelio vandeni. Jo t . Tai ant tosios grinczios žiurėjo

Mislino kad vedies smaugia 
Žydą,

Ba tokio giedalo negirdejo 
niekada.

aukas tyczia jos lauke o kada f^’ai apsiverkė, 
'pamate, pasveikino ja žodžiais 
i Dievo ir tarė:

— Agotėle, ketinau ateiti pas 
tave su pirszliu ir jau buvau su 
tuom reikalu nuejas pas dede 
bet senas Krakosas pasakė jog 
musiszikiai jau muszasi už tė
vynė tai ir asz neturiu ka. kai
me sėdėt.

— Turi teisybe, mano Jonuk, 
— atsake Agotėlė,— dvare nie
kas neliko tik sena ponia...

— Eisiu gal szia sanvaite 'bet 
kada sugryžsziu, jeigu bus va
lia Dievo, tai ar eisi už manes, 

j Agotėlė?! Nes asz, nors ant ka
res lauko busiu, vienok nuola- 

i tos apie tavęjpiislysijį!

* * *
(Bus daugiau)

ISTORIJE apie Gregorius,
----------------- - Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! I I

PLATINKI!!

SKAITYKIT
440 A ITT 17”

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

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

,.Sauler Mahanoy Citv. Pa.

Juozas Smythe, kuris bu
vo aresztavctas per valdisz- 
kus agentus, turėdamas ant 
saves Japoniszkus planus del 
vedimo czionais propopan- 
dos. Klauso jisai sudžiaus 
užmetinejimo apkaltindamas 
iHį^^udogziszkgMąrbg^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
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.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
l»y<raszczio. PASKUBINKITE I I I

asza.ru


“SAULE” MAHANOY CITY, PA'.

Žinios Vietines taipgi vėlina to paties del mu
su seno škaitytojaus pono Zi- 
džiuno ir jo pacziules.

— Utarninke Szv. Mykolo, 
abkaniolo; Seredoje Szv. Jero- 
mino.

— Ketverge pirma diena 
Spal i o — O’k toberio. Menesis 
paszvonstas ant garbes Szv. 
Ražalicziaus.

— Garnys ana diena paliko 
pacziullėi Danielio Guinan pa
togia ir sveika dukrele. Yra tai 
ju pirmutinis kūdikis. Danie
lius yra, pacztorium musu mies
te.

—■ Apteikėme laisžka isz 
San Francisco, Calif., nuo mu
su iseno pažystamo gyventojams 
kareivio Jono [Las’ky] Leske- 
•vicziauis, kurio motina gyvena 
ant W. Spruce uly. Jonas yra 
seržantas laivorysteje kur ten 
ant Pacifiko mariu. Siuncze la
bas! dienas motinai, visai re
dakcijai ir patinstamiems. Sa
ko kad jam sekasi gerai ir liū
di paskui Mahanoju. Tikisi 
turėti gilinki neužilgio atlan
kyti sena miestą.

t Musu sena gyventoja Ka
tre Kluszinskiene, kuri pergy
veno orionais apie 40 metu, 
gyvenanti 1309 E. Pine ,uly., 
mirė praeita Sereda namie. 
Velione sirgo ilga laika. Gimė 
Lietuvoje. Per 16 metu laike 
jszitoriuka. Josios vyras mirė 
1940 mete. Paliko tris duktė- 
res: Julija, norse Reading, Pa., 
Izabele, iiamie ir Katre, pati 
Ernesto Alilero isz Pottsvilles 
tris ianukus, broli Vinca Ruse- 
yieziu, mieste ir pus-broli An
driu Janusevicziu is'z Grier 
City, Pa. Laidotuves atsibuvo 
Sukatos ryta, su apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 
valanda, kūnas palaidotas pa
rapijos kapuose. L. Traskaus- 
kad laidojo.

— Subatoje likos suriszti 
mazgu moterystes per vikara 
Kum S. Venslaus'ka, pana Ma
in, duktė ponstvos Ignotu Czi- 
liiisku, 808’E. Market uly., su 
J uozu Chunlko nuo 628 W. Rail
road uly.

— Nedėliojo mirė gerai ži
nomas ir senas miesto laikro
dininkas, Karolius Kuesher, 
kuris laike per daug metu szto- 
ra ant 315 W. Centre uly. Pali
ko paezia.

Tamaqua./Pa. f Juozas Sta- 
siulevicziu^421 Spruce uly., 
ana diena aiplaike žinia nuo val
džios buk ju sūnūs, kapralius 
Juozas, likos u'žmusztas miu- 
szyje kur ten ant Pacifiko ma
riu. Juozas instojo in marinius 
kareivius tris metus adgail. Pa
liko tėvus, ketures seseres ir 
tris brolius isz kuriu vienas 
randasi kariuomenėje. Yra jis 
pirmutinis isz szio miesto ku
ris paaukavo savo gyvastį szio- 
je 'karėje.

— Tamoszius Dambrauskas, 
29 metu, 218 Columbia uly., mi
re praeita sanvaite Werners
ville ligonbuteje. Prigulėjo prie 
S.S. Petro ir Povylo parapijos. 
Jo tėvai mirė szirdies liga, vie
nas tuoj po kitam, 1937 mete. 
Paliko dvi seseres, Violeta ir 
Stanislova, namie. Likos palai
dotas Panedelyje per graboriu 
L. Traskauska isz Malianojaus.

SHENANDOAH, PA.

New Britain, Conn, f A. a. 
Jeva Adomaitiene, po tėvais 
Blazaukiute, gyvenanti ant 19 
Rhodes uly., mirė 17-ta diena 
Rugsėjo ir 'buvo palaidota 21 
diena su apeigomis Szv. An
driejaus bažnyczioje ir palai
dota ant Szv. Marijos kapiniu. 
Velione paliko nuliudime vyra 
Szima, duktere Ona, sunu An
taną, New Britain, sunu Vlada, 
Holland, Mich., ir tris anulkus, 
dvi seseres Helena ir Rože, bro
li Vinca, kuris gyvena Wilkes- 
Barre, Pa., ir Prana., gyvenanti 
czionais. Prigulėjo prie vieti
nes S.L.R.K. kuopos.

Žudinsta Laike Szei- 
miniszko Susirinkimo

Honesdale, Pa. — Kada bu
vo szeimyniszkas susirinkimas 
pas ūkininką Harvey Hadden, 
45 metu, ir visi linksmai szne- 
kucziavosi, kas tekis užklausė 
apie jo karabina kuris stovėjo 
prie duriu. Hadden nuejas prie 
karabino, pasiėmė ji ir indejo 
patrena, szaudamas be jokio 
žodžio in savo paezia Margarie- 
ta, 40 metu. Po tam vyras isz- 
bego laukan ir pats sau paleido 
szuvi in szona. Kokia buvo 
priežastis staigaus szovimo tai 
nedažinota.

Naminis Frontas I 
I

Pryszakys
Dabartinis karas paliete vi

sas pasaulio dalis, karėj daly
vauja beveik visas pasaulis. 
Musu sąjungininkai — Chinie- 
cziai, stumia Japonus adgal 
nuo centro linijos, tu'kstancziai 
myliu ilgio ir musu kovojantie
ji vyrai kala abu galu tos lini
jos. Narsiu Sovietu sulaikymas 
užpuoliku nukreipė Naciu lėk
tuvus nuo atakų Afrikos dy kū
muose. Musu laivai gabeno 
Amerikos szautuvus, tankas iri 
bombas in Afrika.ir Darbo Die-j 
na atžymėta daugiau 200 laivu 
nuleidimu in vandeni ar pradė
jimu budavoti. Sekamu metu 
deszimt syk daugiau pabuda- 
vosime.

Budavoti sziuos laivus, kar
tu su tukstaneziais szautuvu, 
tanku ir lėktuvu mums ir Suv. 
Tautoms, reikalinga daug dau
giau darbininku negu dabar tu
rime. Kada musu jauni vyrai 
apleidžia karo darbus ir stoja, 
in armija, ju vietas turės užim
ti senesni vyrai ir moteres. Pa
baigoje 1943 m. viena isz ketu- 
riu moterų — gal viena isz visu 
trijų — tarpe 18 ir 44 metu am
žiaus, bus samdoma ir nors tre- 
czia dalis ju musu karo indus
trijose.

Milijonai darbininku turi bū
ti iszlavinti naujiems darbams 
pristatyti in laika, reikalingus 
ginklus musu kareiviams, ko 
daugiau laiko mes gaisziname 
to daugiau prieszas laimi. Lai
kas ir darbo taupymas, kiton 
pusėn, padeda musu vyru-jega 
ir musu kovojanezia galybe. 
Todėl, kada, militarine pagarba 
atiduota musu karo didvy
riams, musu “produkcijos ka
reiviai” užsipelnijo viesezo pa
gyrimo — 16 vyru ir 1 moteris 
gavo pirmus “Certificates of 
Individual Production” už pa
tarimus — buvo geriausi isz 
12,000 patarimu — del pageri
nimo karo reikmenų.

Szoka In Liepsnini Prūdą

Laike kariszku laivinimu Harding Field, La., szitas ka
reivis yra pasirengiąs szokti in liepsnuota prūdą ir isz- 
plaukti in kranta. Mat, jeigu laivas ant mariu butu torpe
duotas, tai kareivei žinotu kaip iszplaukti isz liepsnų kada 
laivas pradėtu skensti.

Szalies Mineralu
Rezursai

Ar Amerikos mineralu rezur
sai neiszsemiami?

Žinomas kiekis minksztosios 
anglies, pagal garsaus ekono
misto, Stuart Chase, gali iszsi-

Smulkmenos Isz 
Vidaus Departamento

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50d O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI-

Daug Amerikiecziu gali pri
sidėti prie karo pastangos pa
dedami valdžiai iszriszti sun
kia problema. Armija ir Laivy
nas reikalauja raszomuju ma
szineliu puse milijono. Ameri
kos raszomuju maszineliu ga
mintojai dabar gamina ginklus 
ir karo pabūklus ir jie gali pa
gaminti tik treczia dali reika
lingu raszomuju maszineliu 
ginkluotoms jogoms. Liekama 
dali turėsime gauti nuo Ameri
kos biznio, valstijų ir miestiniu 
Įvirszininku ir privatiszku savi
ninku.

Suv. Valstijų valdžia nupirks 
szias raszomasias maszineles 
mokėdama aukszcziausia Vasa-

JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
IR T. T.

-- SL. J .<51 
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Velniszkas Malūnas, Aut 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po

ras butu vartojama szildymo 
tikslams.

6. Kada aliejaus kaina žema, 
aliejaus kompanijos sulaiko 
iszdirbysta.

Žurnalas sako kad szie blo
gus budai ir neatsakanezios 
biznio praktikos iszeikvoja ke
tures bacz'kas aliejaus del kiek-

Akyvi Trupinėtai
—< Reidio programai yra 

siuneziami 21 kalbosia Indijoj.
—■ Apskaitymas parodo 

kad 3,000 tonu gero plieno yra 
sunaikinta kas meta Amerikę 
per iiumetina senu britv'iniu 
peiluku.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

— Juozas Ruseckas su pa- 
cziule, ant Heights, neiszpasa- 
kytai nudžiugo kada aplaiike 
nuo valdžios žinia buk ju sūnūs 
seržantas Konstantas, lekioto- 
jas su Amerikoniszka, flota, yra 
gyvas ir Šveikas. Nesenei tėvai 
aplaike telegrama buk jis buvo 
dingės muszyje bet vėliaus li
kos surastas gyvas.

— Seredoje, tai yra 30 die
na Rugsejio, ponstva Pra
nai Židžiunai, ant Heights, ap- 
vaiksztines savo 26-tas sukak
tuves vedusio gyvenimo, ku
riuos suriszo a.a. kum S. Pantie 
mus. Ponia Petronėle Zid'žiu- 
niene po tėvais vadinosi Slkin- 
kiute. Ponas Žid'žiunas gyvena 
Amerikoj 35 metus ir laike sa
vo vedusio gyvenimo susilaukė 
sunu Albina, kuris tarnauja ka
riuomenėje, Camp Edwards, 
Mass., ir dvi dukteres; viena, 
Janina, dirba kariszkoje dirb
tuvėje, Bridgeport, Conn., o ki
ta, Evelina, yra namie. Priete- 
lei ir gimines liuke ja “jauna
vedžiams” laimes ir sveikatos 
ir kad- susilauktu da ir 50-to 
Auksinio juibilejaus. Redakcija

Statytojas Laivu Aiszkinasi

Henry J. Kaiser, statytojas laivu [vidurije] kalba su re- 
porterais ir Donald Nelson, kariszku produkcijos adminis
tratorium apie dirbimą kariszku eroplanu ir tikisi aplaikyti 
dideli kontrakta nuo valdžios.

laikyti per 4,000 metu, bet ži
noma kiekis “tsuingsen” 
būti suvartojamas in 8 metus 
nenustojamą gamyba ir alie
jaus, tikima szios szalies neisz- 
semiamas produktas, turėsime 
neilgiau 15 metu jeigu naujos 
versmes nepasirodys.

Žurnalas “Building Ameri
ca” kartodama p. Chase iszro- 
kavimus Gegužes menesio lei- 
doje, praszo szalies imti žygius 
priesz iszeikvojima Amerikos 
turtingu mineraliniu rezursu. 
Žinomas kiekis kitu mineralu 
yra — kietosios anglies 200 me
tu; vario 15 metu; szvino 15 
metu, cinko 20 metu ir “vana
dium” 15 metu.

Kada szie rezursai isznyks, 
Suv. Valstijos turės importuoti 
tu mineralu isz kitu szaliu, jei
gu valdžia priesz isznykima ne
ras, nauju depozitu, arba jeigu 
nevartos kita medžiaga ju vie
ton. Karo reikalavimai irgi pa
greitino suvartojimą szalies 
metalu ir mineralu.

Kad nors trukumas nekuriu 
mineralu pasirodė neisz ven
giamas pagal ‘‘Building Ame
rica, ’ ’ mes galime sulaikyti isz- 
baigima kitu prouktu — kaip 
aliejaus, gamtiszko gazo ir an- 
gllies — jeigu tik sulaikysime 
ju iszeikvojiipa. Isz visu me
džiagų aliejaus iszeikvojimas 
yra did'žiauses.

Ir varžybos tarpe asmenų ir 
kompanijų praturtėti lengvu 
keliu yra aliejaus eikvojimo 
svarbiausia priežastis.

Tautine Rezursu Taryba, pa
gal žurnalą, sako, kad aliejus 
eikvojamas todėl kad

1. Versmes per arti driliuoja- 
mos ir isztraukta daugiau alie
jaus negu publika ant syk per
ka, tu'kstancziai galionu iszga- 
ruoja.

2. Driliavimo ‘blogus budai 
iszeikvoja gamtiszka gaza ku
ris rastas su aliejum. Kada ga- 
zas iszeikvotas daug aliejaus 
pasilieka ipo žeme.

3. Gazas yra. eikvojamas ka
da pasiekia virszu.

4. Prasti inrengimai neisz- 
traukia visa aliejų arba nesu
stabdo garavima ir t.t.

5. Vieton aliejaus, butu ge
rai jeigu anglis arba kitas ku-

vienos baczkos iszdirbtos par-

Anglies ir-gi daug eikvoja
ma. Kompanijos kasdavo prie 
virszaus areziauses gyslas 
(veins), dabar turi daug giliau 
kasti kas daugiau pinigu kasz- 
tuoja. Ir jos priverstos imti an
glį isz beveik iszsibaigusiu vie
tų, tas ir-gi yra brangus dar
bas.

Federates valdžios invairios 
agentūros, ypaiez Suv. Valstijų 
Kasyklų Biuras, veikia sulai
kyti iszeikvojima szalies mine
ralu. Kaikurios privaezios 
kompanijos padeda. Ir moksli
ninkai jeszko nauju 'budu kaip 
gauti daugiau gazolino isz alie
jaus, didesne elektrikine jėga 
isz anglies ir t.t.
—Common Council for Amer. Unity

gali įdavimui.

rio 1 d., 1943 m. kaina, jos bus 
perduotos Armijai arba Laivy- 
nuo. Tas maszineles valdžiai 
nupirks atsakomi raszomuju 
maszineliu pardavėjai veikda
mi Suv. Valstijų Iždui.

* * *
Septynių bilijonu doleriu ka

ro atstatymo programa reika
lauja daugiau darbininku, tau
tines budavojimo kontraktoriu 
draugystes ir dailydu tarptau
tine unija pradėjo lavinimo 
programa.

* * *

Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpate 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saulo, 
Menesi, Žvaigždes 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.

— Robertas Burns, 80 me
ta amžiaus perejo 3,640 myliu 
isz San Francisco in New Yor- 
ka, idant atlankyti .savo gimi
nes peksezias.

Dabar vyrai lyg 50 metu am
žiaus gali stoti in kariuomene... 
bet turi parodyti ipaliuosavima 
isz drafto tarybos. Kariuomene 
nenori imti prityrusius senes
nius vyrus nuo karo darbu.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ISTORIJEapie na 1SZ 
-----------------  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^. i 
SAULE PUBLISHING CO.,

:: 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<J o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Pakrasztinai Sargai

Amerikoniszka pakraszti- 
ne sargyba pradėjo naudoti 
žeglinius laivus dęl apsaugo

jimo pakraszcziu, nes tokiu 
žegliniu laivu submarinai 
greitai negali pateminti nak
ties laike. Jo draugas leke 
viszuneje prigialbedamas 
jam tame darbe.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

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

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde
li markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

I MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
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.




