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Isz Amerikos GYVENO KAIP 
VARGSZE KABE

VYRAS GULĖJO SU 
LAVONU PACZIOS

PER SANVAITE
Į

Po Tam Persipjovė 
Sau Gerkle 

f

Wakefield, Wis- — Steve 
Wanger, 57 metu, gulėdamas 
ligonbuteje su perpjauta gerk
le, apsakė palicijai buk jis per
gulėjo su lavonu savo paczios, 
po pastogia savo namo, per vi
sa sanvaite, kur buvo ja paslė
pęs. Wanger susibarė su mote- 
re su kuria gyveno ant “vie
tos,” nustume ja nuo trepu o 
kada >ja pakele, motere buvo 
mirus nes puldama nusilaužė 
sprandą.

Wanger kalbėjo: ‘.‘per pen
imes valandas laikiau ja negyva 
ant savo ranku po tam pagul
džiau ja in lova kur ji pergulė
jo dvi dienas. Po tam, bijoda
mas kad mano darbas neiszsi- 
duotu, nunesziau ja ant pasto
ges kur sergėjau jos lavona ir 
miegojau prie jos szono, ant 
galo isz gailesties persipjoviau 
sau gerkle ir pilvą. Per dvi die
nas gulėjau be maisto ir van
dens pakol mane ir nužudyta 
motere surado kaimynai kada 
atėjo persitikrint del ko niekas 
neiszejo isz stubos.”

Unija Nepavelina Mo- 
terems Dirbti Ka

syklose
Beckley, W. Va. — Angleka- 

siu unija UMWA paliepė ang- 
lekasinei kompanijai prasza- 
lint isz darbo penkes moteres 
kurios dirbo kaipo “szleit-pi- 
kes” ant brekerio. Dirbo jos 
del Algoma Coal Co., per koki 
tai laika pakol unija apie tai 
isztyrinejo. Unijos virszininkai 
tvirtina buk priėmimas mote
liu prie kasyklų darbu, prie- 
szinasi darbo tiesomis ir yra

Bet Turėjo $250,000
Uniontown, Pa. — Kaimynai 

mane kad pana Fanny Swan, 
86 metu, yra vargsze, kuri gy
veno vargingam kambarėlyje, 
kuriame buvo tik viena kede ir 
peeziukas del apszildymo kam
barėlio bet pasirodė kad ji turi 
turto ant 250 tukstaneziu dole
riu.

X

Jos dvi giminaites, manyda
mos kad ji turi turėti ant saves 
globėja, melde sūdo kad pa
skirtu jai globėja. Pradėjo 
sznipinet apie jos gyvenimą ir 
persitikrino buk senute turi 
185 tukstanezius doleriu vie
nam banke ir kitose bankose 
taipgi turi daugiau turto, viso 
ant 250 tukstaneziu doleriu. 
Senmerge likos nuvežta in Szv. 
Franciszkaus ligonbute, Pitts- 
burge, nes buvo labai silpna.

9 Lekiotojai Užmuszti

Melbourne, Fla. — Devyni 
lekiotojai likos užmuszti o trys 
sužeisti kada patrulinis eropla- 
nas nukrito in Atlantiko mares 
artimoje Banana upes, orines 
lekiojimo stoties artimoje pa- 
kraszczio. Trys kiti likos mir
tinai sužeisti.

Girtuokle Motina Ap- 
sieratino 4 Vaikus

Gray Ridge, Ind. — Agota 
Roadman, 33 metu, tula ryta 
neatsikele isz lovos idant ap- 
malszyti 13 menesiu amžiaus 
sūneli, todėl vyriauses sūnūs 
atsikėlė isz lovos pažiūrėti ko
dėl motina nepribudo ir surado 
savo motina gulinezia lovoje 
mirusia.

Kaip vyras vėliaus pripaži
no laike tyrinėjimo tai motere 
badai staigai mirė po keturiu 
dienu nuolatinio girtuokliavi
mo o gavus nuo arielkos kvai
tulį, atsigulė ir daugiau neatsi
kele isz lovos. — Tai-gi, arielka

3,000 ARESZTAVOTA 
ITALIJOJ

Už Pasiprieszinima 
Mussolinui

Moskva — Rusiszkas reidio 
pranesza buk 3,000 žmonių li
kos aresztavota už pasiprieszi
nima Mussolinui, Genoje, Tu
rine, Milane ir kituose Italisz- 
kuose miestuose kur gyvento
jai jau pradėjo baisiai neri
mauti isz nepasisekimo szioje 
karėj e ir kad turi aukauti tuk
stanezius savo žmonių nereika
lingai.

Tarp aresztavotu randasi 
daug aficieriu ir biznierių kai
po ir žymiu ypatų- Keli žymus 
Faszistai likos uždaryti kalėji
muose. Neužganadinimas kyla 
tarp gyventoju po visa sklypą.

Vokiecziai Szala Ant 
Smert Rusijoj

Moskva — smarkus szal- 
cziai užėjo Dono Klonyje, Vo- 
ronezho aplinkinėje kur gene
rolas Timoszenko supliekė Vb- 
kieczius užmuszdamas 3,000 
kareiviu.

Vokiecziai nebuvo pasiren
gia ant smarkios žiemos, dau
gelio kareiviu rankos ir kojos 
nuszalo ir daugelis sukrito ne
gyvi ant muszio lauko. Kada 
Rusai juos apsiaubė tai Vokie
cziai, geisdami suszilti, szoki- 
nejo sniege kad nesuszalt. Ne
kuria buvo apsisupia in skepe
tas, kaldras ir skudurius kad 
suszilt.

Sniegas jau nukrito dauge- 
liose vietose, kelei užpustyti ir 
negali pristatyt maisto ir amu
nicijos del savo kareiviu.

Badai Hitleris isztrauke isz 
Rusijos puse milijono kareiviu 
kuriuos siuns in Iszpanija o 
isz ten in Afrika.

Amerikonai Supliekė 
Japonu Plota; Paskan

dino 23 Laivus Ir
40,000 Kareiviu

Washington, D. C. — Vienas 
isz smarkiausiu musziu szioj e 
kareje atsibuvo artimoje Solo- 
monu Salų, kuriame Ameriko
nai smarkiai atsižymėjo ir pa
skandino 23 Japoniszkus lai
vus su keliais laivais ant kuriu 
plauke 40 tukstaneziai Japo- 
niszku kareiviu apimti taisės

DIDELI MUSZIAI AFRIKOJ
150,000 Amerikonu Ir Angliku 
Plaka Vokiecžius Afrikoj; Ita
lija Vela Bombarduota; Lavalas 

Francuziszku Diktatorium
salas-

Buvo tai kariszki, torpedinei 
ir kitoki laivai, kurie likos nu- 
siunsti ant dugno mariu drau
ge su keleis laivais kuriuose 
radosi apie 40 tukstaneziai Ja- 
poniszku kareiviu. Tame mu
szyje likos užmusztas Ameriko- 
niszkas admirolas Daniel J. 
Callaghan.

Tuo paežiu laiku eina smar
kus musziai Naujoj Gvinoje in 
kur pribuna nauji Australiszki 
ir Amerikoniszki kareiviai ir 
kaip rodos trumpam laike isz- 
vys isz ten visiszkai Japonus. 
Tunisijoj taipgi eina smarkus 
musziai su Italais ir Vokie- 
cziais.

Rusai Užmusze 3,590 
Vokiecziu

Moskva — Rusai užmusze 
200 Vokiecziu prie miesto Vol
kovo, artimoje Leningrado o 
kitus 1,500 prie Stalingrado, 
smarkiam muszyje. Rusai taip
gi nusiyrė areziau prie Kauka
zo isz kur iszvare Vokiecžius, 
su didėlėms bledems.

10,900 Jugoslavu Suki
lo, Paėmė Du Miestus

London — Kroecijoj, Jugo
slavijoj sukilo 10 tukstaneziai 
žmonių priesz savo prispaus
toj us ir paėmė du miestus ir 32 
kaimelius. Pasikelelei szaudo 
Vokiecžius kalnuose ir kur tik 
juos pasitinka.

Generolas Doolittle
Afrikoje

Brig- Gen. James H. Doolittle

Amerikoniszkas generolas 
James Doolittle, kuris valdo 
Amerikoniszkus lekiotojus 
aplinkinėje Bizerte ir Tuni
sijoj, Afrikoj, prigialbsti isz- 
guit isz ten Vokiecžius ir pri- 
gialbet laisviems Francuzam 
kurie prisidėjo prie Allijen- 
tu su vii ežia kad juos su
plieks ir aplaikys laisve sa
vo tėvynės.

Generolas Patten, kuris bu
vo vadu Francijos, buvo pri-
verstas atiduoti visa valdžia in 
rankas Judosziaus Lavai, ku
ris dabar yra žinomas kaipo 
diktatorius visos Francijos, ži
noma, po intekme kraūjagerio 
Hitlerio.

Kinai apskaitė buk nuo pra
sidėjimo kares su Japonais, 
jie neteko apie trijų milijonu 
kareiviu ir beveik tiek sužeis
ta ir paimta in nelaisve.

joms pavojinga nes tai atmena 
senovės laikus kada tai mote
res dirbo prie sunkiu darbu 
(kaipo nelaisvės-

Dievas Jam Paliepė 
Nužudyt Paczia

• Davenport, Iowa —- Nužudęs 
savo paczia, Howard Sperling, 
40 metu, nigeriu pryczeris, ku
ris taipgi buvo naktiniu palici- 
jantu pas turtinga farmeri, pa
baigęs savo darba taja diena, 
nuvažiavo in artima miesteli 
kur susitiko su savo darbdaviu. 
Kada tasai jo užklausė, ko jis 
in czion atvažiavo, pasakė kad 
turi matytis su szerifu o kada 
jo užklausė koki reikalą turi 
Sū szerifu tai tasai atsake buk 
nužudė savo paczia todėl kad ji 
ji nemylėjo. Sake jis jog Dievas 
jam paliepė užmuszti tokia mo
tere kuri savo vyro nemyli- 
Kvailys likos uždarytas kaleji- 
pie. v

apsieratino keturis vaikus ir 
tęva.

Sapnas Iszgialbejo 
Visa Szeimyna

Grayfield, N. Y. — Per ne
paprasta sapna, Mrs. Rita 
Fordson’ienes visa szeimyna 
iszsigialbejo nuo mirties per už 
sitrucinima. Motere taja nakti 
sapnavo buk nepaprasto didu
mo kirmėlė pristatė jiems bon- 
kute pieno in vieta paprasto 
pienininko- Atsikėlus isz ryto, 
rado bonkute pieno paprastoje 
vietoje bet atsimindama apie 
sapna, nenaudojo pieną bet pir
miausia davė pieno katei kuri 
po iszlakimui tuojaus pastipo. 
Kas užtrucino pieną ir pastate 
ji prie duriu ta paliČija lyg 
sziai dienai nesuseke.

Dėdės Šamo Kareiviai Ant Sargybos

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Amerikoniszki kareiviai yra pasirengia ant neprieteliaus diena ir nakti ne tik ant 
mariu bet ir ore. Amerikoniszki kareiviai sziadien patruliuoja Amerikoniszkus pakrasz- 
czius kad neprileisti neprieteliaus eroplanu ir laivu.

LONDON — Daugiau kaip 150,000 Ame
rikonu ir Angliku randasi Afrikoje, kurie isz 
keturiu pusiu užklupineja ant Vokiecziu neduo
dami jiems pasilsio. Daug Vokiecziu likos už- 
muszta ir ju tankos ir armotos suteszkintos. 
Angliszki lekiotojai ana diena bombardavo di
delius miestus Italijoj kaip: Trapan, Palermo, 
Genoa ir Capriano kur radosi Vokiecziu subma- 
rinu stotys ir amunicijos dirbtuves. Daug žmo
nių užmuszta ir sužeista. Badai tūkstantis Vo- 
kiszkii eroplanu ketina nulėkti ant Tunisijos, 
Afrikoj, užklupti ant Angliku, Amerikonu ir 
Prancūzu kurie prigialbsti Allijentams musziuo- 
se priesz Vokiecžius. Allijentai yra pasirengia 
ant ju ir oasveikins juos karsztai.

Ant Guadalcanal Japonai taip smarkiai 
likos supliekti kad ims jiems tris sanvaites pa
kol atgaus savo kvapa nes ten panesze milžinisz- 
kas bledes ne tik netekdami tukstaneziu karei-
viu bet ir daugeli laivu neteko.

Japonai vela ketina užklupti ant Kinu, Bur- 
moje, ir stengsis sumuszti Kinus keliose vieto
se, jeigu jiems tasai užmanymas pasiseks, nes 
Kinai sziadien yra geriau apsiginklavę ne kaip 
buvo kelis menesius adgal.

Rusijoj Vokiecziai isztraukineja savo ka
reivius ir siunezia juos in svarbesnes vietas kai-
po ir ant Kaukazo kur stengiasi apimti tenaiti- 
nius aliejinius szulinus. Maskolei naršei ginasi 
ir nepasiduoda Vokiecziams kuriu jau tukstan
eziai žuvo ant kariszku lauku.

tai gali szita. sau pasilaikytiŽveriszkumas Ir Bjau

rumas Vokiecziu

Oslo, Norvegija — Artimoje 
ne’aisviu abazo, prie Rusiszko 
rubežiaus, Norvegijoj, gyveno 
tūla motere kuri susimylėdavo i 
tankiai ant nelaisviu paimtu' 
per Hitlerio budelius, duodama 
iszbadejusiems nelaisviams ko 
pavalgyt ir gerti- Tula diena du 
Rusiszki nelaisvei pabėgo isz 
abazo bet vėliaus likos suimti 
ir kankinami ir vienas isz j u 
mirė baisiose kaneziose. Vokie
cziai nuvilko ji in darželi mie- 
laszirdingos moteres szaukda- 
mi in motere: “Jeigu turi tiek 
mielaszirdystes del Maskolių

ant atminties.”

Uždusino Kūdiki Su 
Paduszka

New York — Už tai kad ne
galėjo apmalszyti kūdiki, ku
ris nuolatos verke, jo motina, 
Mrs. Edna Miller, 30 metu, nu
mėtė ant jo paduszka ir nuėjo 
in kuknia prie savo užsiėmimo 
ir atneszti jam bonkute pieno. 
Sugryžus prie kūdikio, rado ji 
negyva. Norints paszauke dak
tarą bet jau buvo užvelu. Moti
na likos aresztavota bet vėliaus 
paleista po kaucija nes mirtis 
kūdikio buvo isz netycziu.
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Kas Girdėt
drauges — moteres. Vyras in- I 
kisz in ndktaize spillkute, prie 
kamzoles lenciugeli, žiedą ant 
pirszto, na ūr visas jo papuo- 
szimas ant padalbinimo savo

Mieste Louisville, Kentucky, 
gyventojai tūlam name, nak
ties laike, iszgirdo szuvius pas 
kaimyną Eddie Fletcher. Ap
imti baime, kaimynai mėgino 
gautis in vidų 'bet norints bala
dojo in duris ir melde kad juos - 
inleistu in vidų, niekas duriu 
neatidaro. Ant galo paszauke 
palicijanta kuris duris iszmu- 

. ;sze ir ant grindų kambaryje 
pamate g'uliriczia motina Flet- 
cherio, negyva o szale jos sė
dėjo sūnūs su revolveriu ranko
je-

Pasakė jis palicijantui buk 
nuszove motina nes ji kentėjo 
baisiai vėžio liga. Negalėdamas 
žiūrėti ant jos kaneziu, paleng
vino jai per nuszovima jos. Sū
nūs likos aresztavotas bet kaip 
tas viskas pasibaigs tai nežine. 
Jau tai ne pirmutinis pauaszus 
atsitikimas.

jeszko ne del to kad prisėst pa
durkas, tiktai kad turėti gerus 
laikus ir zulyt automobiliais po 
visas pabul'kes o kada ir iszte- 
ka tai ta pati 'daro ir ant galo 
pastoja valkata ir kas kart to-’kūno.

---- ' Bet ana diena New Yrorke 
pasirodė ant ulyczios kokis tai 

ant kvailys, kurio ausyse radosi 
kartaus gyvenimo; tai kam sau auskarai (kolczikai) ir tai ga- 
paigadina vidurius su saldumy- na dideli. Mynios žmonių žiu- 
nais ?.

I Apkriksztino Mirsztan- 
ti Kūdiki Savo 

Aszaromis
Boyersville, Mo.— Trijų 

tu Antanukas Miller nuėjo at
lankyti savo teta, kuri gyveno 
skersai ulyczios. Ant kelio pa- 

| mate gulinezia masznele, kuria 
i atidaręs, pamate maža bonku-

, irejo nusistebėja ant tojo pus- Į Kūdikis mane 'kad joje ran-
1 galvio kuris isz to nieko sau ne-'dasi ko gero ir iszgere visa. Po 

New Yorkas kas met iszduo-įdare, tiktai ėjo drąsiai ulyczia, Ikeliu v,ala;il,du Antanukas mi- ■ 
i finip 19 mi 1 iimi.iT doleriu ant I tn>wln.ma<i fail n'T.o-annrlinima ' ■ . . ...

lyn eina ant pragariszko keli o J

vienas skundžiasi

da apie 12 milijonu doleriu ant 1 turėdamas taji užganadinima, 
meto ant užlaikymo senu žmo- kad gal ir kiti vyrai seks paš
ilių, (kuriems jau suėjo 70 metu, kui ji nesziodami auskarus. — 
Apie treczias procentas gyven- Žinoma, “monkiu” ant svieto 
toju New Yoike, tai yra, apie 
360 tukstarieziu, aplaikys pa- 
szialpa ateityje- Tik pacziarii 
mieste New Yorke tokiu rauda ■ 
si 150 tukstaneziai.

nestotas.

Randasi tokiu žmonių ant 
svieto kurie savo iszminti nau
doja uždegimo ju locnos kvai
lybes.

me-

—■ Jeigu “Saule” skaitysi, 
tai daug8 naudosi ir daug apie 
svietą žinosi.

— Jeigu Dieva myli tikrai 
ir teisingai, saugokis grieko ir 
gyvenki® dorai.

Duona užima svarbiausia 
vieta kožiio žmogaus valgyje 
nes ji yra paramų žmogaus gy
vasties. Paprastai duodame f 
duonos prie kožno valgio ir 
kartais yra vienatinis musu 
valgis jeigu kitokiu neturime. 
Duona turi 'beveik visus mais
to svarbumus kuriuos sveikata 
reikalauja- Duoria yra pigi, 
yra sveikas ir skanus valgis ir 
visados įgalima jos gauti. Duo
na pristato kuriui sziluma ir 
energija. Randasi mažai val
giu kurie pristato tiek szilu- 
mos musu kunui ir taip pigiai.

Surikiai
kuris per diena vartoja savo 
muskulus, lengvai gali suval
gyti vietria arlba du svarus duo
nos kas diena su kitokiais val
giai kuriuos paprastai valgo
me. Duona yra nauldinga ne tik 
del szilumos bet ji yra musku
lu būdavojimo maistas. Jeigu 
ji yra padaryta isz cielu grudu 
tai priduoda kunui reikalinga 
mineraliszlka medžiaga.

Pienas turi panaszius geru
mus. Todėl valgis isz duonos ir 
pieno, yra daug naudingesnis 
valgis negu duona ar pienas 
valgomas atskirai. Mokslas ne- 
pamokino musu protėvius kad 
duona, pienas ir uogos padaro 
gera vakariene. Bet mokslas 
mus pertikrino kad toji kom
binacija priduoda viską kas 
yra reikalinga sveikatai-

Kokis tai “specialistas? 
tvirtina buk perkūnas viena 
karta daugiau trenkia in vyra 
ne kaip in motere. Vyrai yra 
geresniais perkūnsargiais per 
ka motere privalo tankiau 
vaikszczioti su savo vyrais. — 
Na, jeisu mes, vyrai, turime 
tarnauti mot eroms vien tik del 
to, idant jas apsaugoti nuo per
kūno tai — szirdingai atsisa
kome nuo to...

Isz Amerikos

re nes 'bonkuteje radosi drūtos 1 
truciznos.

Kada kūdikis pradėjo mirti, I 
motina klūpodama prie love-t 
les, pasakė daktarui, buk vai
kutis da ne yra kriksztytas, o 

■ kunigą szauk t jau buvo per vė
lu. Ka daro nuliūdus motina ? 
Sztai surinko delną savo bran
giu aszaru ir atsimindama 
kiek galėdama žodžius Kriksz- 
to, a.pkriksztino kūdiki su savo 
aszaromis.

dirbantis žmogus,

Yra tokiu žmonių 'kurie per
ka knygute vien ti(k del to kad 
ji turi paikius apdarus. Yra tai 
aipgavinigas manymas nes tan
kiai tokioje knygoje nieko gero 
nesiranda. Painasziai 'buna ir su 
žmogum kuris apsipacziuoja su 
mergina turinėzia patogu vei
deli. To'kis žmogus labai bius
tą. Kas isz tokio patogumo jei
gu mergina su patogiu veide
liu neturi iszminties, gero pasi 
elgimo, be jokios cnatos arba 
supuvusiu kunu ir duszia o ka
da iszsižioja tai rodos szimtas 
velniu iszeina isz jos puikaus 
sniulkuczio.

Taip, nežiūrėkite ant knygos 
apdaro ir merginos veido ne? 
tuomi labai apsiriksite ir po 
tam gailesites.

Amerikoj kas meta vis dau
giau ir daugiau atsibuna persi
skyrimu vedusiu porelių, ypa
tingai jaunesniu nes vyrui 
greitai nubosta pacziule o toji 
susijeszko sau kita drauga. 
Priežascziu ant persiskyrimu 
atsiranda labai daug bet taisės 
priežastis mes patys galime 
dasiprast. Sziadienines jaunos 
moterėles žiuri ant kukninio 
darbo kaipo ant menulio. Ka
da vyras pareina isz darbo isz- 
alkes ir pailsės, geisdamas. kuo
nors susidrutinti, nieko neran-1 
da nes pacziule neturėjo laiko 
jam pagaminti szilto valgio 0' nfatytumei kaip tavo pacziules 
ir nemoka iszvirti kaip reikia. Prielaidįms nupirko du tikietus 

parnesza ble- ulž taJ'a Pen!kin,e kuria tU: Jai l(la ’ 
szaltos vc^ an^ ‘naminiu daig-
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ypatų vardus, kurie p. Graves sa svietą pereitu, niekur neras 
sake, sziek tiek mokėjo Mala- ramumo.
j u kalba.. Daugelis isz j u nebu- j Girininkas prakaitu apsipy- 
yo piliecziai. Yale Universite- le ir mislino kas tai do kunigas 
tas dabar mokina Malaju kalba kad žino kad jis czion atėjo.
ir Michigan Universitetas Ta- Bet susimislijo viena dalyka, 
ju. 'ant szventoriaus augo stori me-

Indijos tautines kalbos, kaip 'džiai; girininkas užsiglaudė už 
Bengalu, Punjaku arba Hindu- ipedžio ir klauso pamokslo.
stanu, ir-gi mažai žinomos. — Dabar — pamislijo sau, — 
Taip pat ir su kalboms centri- jau manes nematis.
nes Azijos, vieta kuri taip kaip1 Bet kaip tiktai pamislijo, ku- 
Indija gali virsti svarbiu karo nigas pradėjo pasakoti apie 
■frontu. [Adoma ir Jeva, kaip jie, už ta

Netolimu ir Vidu Rytu sza- nuskurdusi obuoliuką, nustojo
'lys irgi mums užduoda rimta Rojaus.

Iužduoti kalbu, prisirengime.—Tai'p-pat, — tarė kunigas,! ISTORIJE apie Gregorius, 
'Mažai žmonių žino, kad Turku —r ir girtuoklis, už stikleli|-----------------  Isz Numirusiu
kalba laibai placziai vartojama.1 arielkos, prapuldo dangų oi Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai- 
Ind’iana Universitete investi kaip Adomas, sugrieszij'as, pra- i me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
tos kalbos kursai po Dr. C. F. dėjo bijoti ir kavotis už krumn 
Voeglin vadovyste. Sziame ir medžiu, taip ir girtuoklįs .ge- 
klase tame kurse yra. apie 12 disi pats saves, kad ir nuo akiu 
studentu bet ateinanezioj kla- žmonių gaus pasikavoti, bet ir
soj bus apie 20 arba 30. I už medžio pasislėpusi pamatis.

Arabu kalbose Amerikiecziai Į Girininkas iszgirdes tuos žo- 
buvo prisirengia, tiktai viena džius, labai nusigando, iszejo
kalba, Moroku, nebuvome isz- ant kelio, buteli su arielka su
mokė, bet dabar Pennsylvanija musze ir klausydamas pamicki- 
Uniiversitetas ir szios kalbos nimu kunigo iki pabaigai iszsi-

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

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Isz Numirusiu
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Mergaite Pripažino Sū
dė Kad Josios Motina 
Apgaudineje Tęva; Mo

tina To Nesitikėjo

Ka -ant to pasakytumėt jeigu 
turėtumėt tokia jauna pacziule 
kokia turėjo Antanas Kamins
kas (isz kur jis tai nesakysime, 
sau ta ja slaptybe pasiliksime) 
kuri tankiai norėjo lalkstyt ant 
pikczeriu, važinėti 'bamlbĮleis ir 
kitu “ geru laiku” o tu, žmoge
li, -neturetumei ant to laiko o ji 
turėjo prielaidini kuris netu
rėjo pinigu (kaip ir visi spor- 
telei) ir atėjo pas tave in sve- 
czius- Ka tu sakytam ant to, 
kad Antanas davė savo paeziu- 
lei penkis dolerius ant pirkimo 
reikalingu daigtu bet nuomone 
Vinco persimainė paskutinėje 
valandoje ir norėjo eiti drauge 
su savo prisiegele ant pikcze
riu o tavo pacziule, nematant 
vyrui, inspraude in prielaidi- 
nio delną idant jis ja nuvestu 
ant pikczeriu. Ka sakytum jei
gu būtumei Vinco vietoje, nu-

Philadelphia, Pa. — Kada 
Fredrikas Averbeck mirė, bu
vo manoma, kad jisai buvo 
vargszu ir neturėjo nei cento 
prie duszios. Bet po jo (palai
dojimui pasirodė, kad jisai tu
si 17 tukstancziu doleriu inde- 
tus in Saving Fund czionais 
mieste, isz teisios sumos turi už
mokėti $15,257 už visokias sko
las — daktarui, už burda, pri
žiūrėjimą ligoje ir kitu 'paliktu 
skolų. Jokiu giminiu iki szio- 
lei da nesurasta, kad atsiimtu 
likusius pinigus.

Philadelphia, Pa. — Fredas 
Elliot užvede skunda prieszais 
savo motere Rože, už per lauži
mą szeszto pjisiakymo Dievo. 
Laike teismo motere užgin- 
czino vyro užmetinejima bet 
viskas virto kitaip ir tai isz 
priežasties juju mažos dulkre^ 
les- kuri prisiklaus'inejo moti
nos iszsikalbejimu.

Elliot ’iene atvedė su savim 
in suda devynių metu dukrele 
idant atkreipi ant saves dides
niu malpnybia sudžiaus, kuri 
laike motinos liudijimo, mal- 
szei sau sėdėjo ir glamonėjo le- 
luikia, visai nesuprasdama kas 
ežia atsitiko tarp motinos ir tė
vo ir del ko abudu randasi 
sude.

Motina staezei užginezino 
užmotinejimus vyro, buk kokis 
tai vyras iszszoko per Įauga, 
kada josios vyras netikėtai 
sugryžo namo isz miesto. Su
ūžia primine moterei kad ne
meluotu ir kalbėtu teisybia. 
Motere užginezino, kad jokio 
vyro nesirado josios kam'barije 
kada vyro nesirado namie bet 
sztai mergaite greitai paszoko 
nuo krėslo garsiai szaukdama: 
“Mamyte, juk gerai žinai, kaip 
tasai vyras iszszoko tper Įauga, 
kada atėjo palicijantas su teve- 
liu paimti taji vyra. ’ ’

Motina tai iszgirdus, nuleido 
akis isz sarmatos ir prisipaži- .. „ 
no prie visko. Vyras aplaike puolimas Pacifike invyko. 
persiskyrimą, o mergaite tuom 
laik likos paimta po prieglau- ’ ri'au prisirengė 
da Vaiku Draugavęs kuri jau dariu Chinese”— tautinėj kai- 
turi du kitus ju vaikus patalpy- boj. Nebuvo gerai mokancziu 
tus per tęva, kad nematytu Kiniecziu kalbos. Szis yra di

Nepaprastos Kalbos 
Karo Metu

mokina.
Europos kalbas mes gerai ži

nome mes Amerikoj daugelis 
Europiecziu apsigyveno. Nela
bai daug žinoma apie Balkonu 
kalbas.

Taigi Amerika žengia in pa
sauli susisiekimu ir supratimu 
kurie ypatingai skiriasi nuo to 
prie kurio mes pripratę. P. 
Graves pastebi Azijos Žurnale 
“ar mums patinka ar ne, mes 
pergyvensime amžių savitarpi
nio pasaulio susipratimo kuria
me vartoti 'budai žinių perdavi
mo atrodys senovisziki.
—Common Council for Amer. Unity

spaviedojo ir paliovė gerti ant 
visados.

Pasaka Apie Girtuokli 
Girininką

Nors Amerikiecziai czionai 
atvykę isz viso pasaulio szaliu 
kalba beveik visas žinomas pa
saulio kalbas, szis pasaulinis 
karas iszseme musu įkalbu szal- 
tinius. Niekados tiek daug 
skirtingu nepaprastu ir retu 
kalbu buvo reikalinga kaip da
bar. Militarej, žvalgyboj ir in
formacijos susisiekimo vietose 
karo ir taikos metu kalbos lo- 
szia svarbia role.

Karo pradžioj nebuvo tiek 
Amerikiecziu kurie moka szias 
kalbas bet ir mokytoju jas mo
kyti. Perlu Uosto invylkis rado 
mus visai neprisirengusius Ja
ponu kalba vartoti. Priesz me
lus laiko tiktai apie 50 vyru ir 
moterų mokinosi Japonu kai 
bos. Ir nors dabar nuo karo 
pradžios daugiau mokinasi tos 
kalbos — permažai ypatų galė
jo ja laisvai vartoti kada už

Kiniecziu kalboj buvome ge- 
ypacz “Man-

ėjas ant pikczeriu stovėtum | bjauriu pasielgimu nelabos mo-[de'lis trukumas todėl kad tos
prie langelio, laukdamas tavo 
kaleinos įpirkti sau tikieta ir

tinos.

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

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

Bėga ji in sztora 
szinuke kokios zupes. 
mėsos—amso, suszildo ir pa
stato vyrui po mosią. Isz to ky- j Ka tn sakytum aut to, priete- 
la nesupratimai ir kasdieninei | liau ? 
barnei tarp poros, ant galo su- 
sipesza ir bėga in suda jeszlkoti J žinau ir jums apie tai para- 
persiskyrimo. Jeigu sziaidieni- sziau.
nes moterėles moketu virti, tai j 
turėtu įgereshius vyrus ir nerei
kėtų joms persiskyrimu.

gziadienines merginos vyru

tu.

O bet asz ta viską macziau ir

Paprastai vyrai nemėgsta 
neszioti kokius ten blizguczius 
ant savo kūno, 'kaip tai j u

kalbos vartojamos Japonu ra
dijo įpraneszimuose Kinię- 
cziams.

Musu silpniausios kalbos To
limu. Rytu fronte buvo Malaju 
ir Taju kalbos. Mortimer Gra
ves, sekretorius American 
Council for Learned Societies, 

gaus niekas nepereis, jeigu su1 praiiesza) -įaj karo pradžioj 
galvos lieilu- tiktai vienas Amerikietis gale- 

" ; jo 'gerai vartoti Taju arba Sija-
— Jeigu nori po savim pa-'mu kalba ir nebuvo nei vieno

likti .atminti, turi daug darb-1 kuris mokėjo arba galėjo mo- 
szauti ir nepamigti. Į kinti Malaju kalba. Po karo

— Auguole be saule® dings- pradžios National Resources 
ta, žmogus be darbo nyksta.- Planning Board surasze 41

:: Pamokinimai ::
—• Jeigu lėtai pasielgsi, tai 

paezia su ilgu liežuviu) gausi.
— Per aukszta bromą dah-

nusižeminimu 
lenks.

Pas viena dvarponį tarnavo 
girininkas. Geras 'buvo žmogus 
bet turėjo viena nelaime nes 
tanikei pasigenda v o.

Viena karta paszauke ji po
nas pas saye ir tarė:

— Esi man doru, tai priguli 
nuo manes tau atnagradijimas, 
sztai czionais turi tris renskus, 
važiuosi in bažnyczia ir gali 
ten 'būti taip ilgai, kiek norėsi.

Bet girininkas girdėjo kad 
bažnyczioje kunigai labai ba
rasi už arielka, bet kaip iszlkdn- 
sti be josios dvi arba tris die
nas. Tai ka daryt ? Pasiėmė bu
teli arielkos in kiszeniu ir nu
ėjo iii bažnyczia ir pataikė 
tuo kart ineiti kada kunigas sa
ke pamokslą apie arielka. Ku
nigas isztiese ranka ir rodos 
kad tare in girininką:

— Negana to, griesznas 
žmogau, kad karezemoj ir na
mie rūstini Dieva su arielka, 
kad atpuskus permainai ant 
paleistuvyscziiu bet gatavas esi 
ateiti ir ant Szv. Misziul su 
arielka. Tieji žodžiai užpykino 
girininką ir pamislijo.

— Kas-gi galėjo pasakyti 
tam kunigui kad mano kisze- 
niui yra arielka.

Bet norėjo da 'paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie 'baž
nyczia nes kozaunyczia buvo 
lauke nuo kurios kunigas sake 
pamokslą. Kunigas, kalbėda
mas, atsikreipė in ta szali kur 
stovėjo girininkas ir rodos 'kad 
žiuri in ji ir su pirsztu rode, pa
sakodamas apie Kaina kuris 
valkiojosi .po svietą ir niekur 
nerado ramumo sanžines. Taip 
jis kalbėjo: — ir girtuoklis, 
grieszninkas, nors ir isz vietos 
in vieta, vaikszczios, nors ir vi-

Valeria Janas, isz Scranton, 
Pa., rasizo: Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti ant viso meto 
už laikraszti ‘ ‘ Saule. ’ ’ Acziu 
szirdingai kad nesulaikefe, nes 
buvau pasivėlinus prisiunsti 
prenumerta, Asz esmių skai
tytoja “Saules” jau 35 metai. 
“Saule” man patinka labai. 
Jame randasi in vairi u ‘pasauli
niu žinių, apie musu Lietuva ir 
darbartine kare. Asz taip ilgai 
szi laikraszti skaitau, kad ne- 
galecziau apsieiti be jo. • Lau
kiu laiszkaneszio kožna Utar- 
ninka ir Petnyezia, nes tada ait- 
niesza mano ‘ ‘ Saule. ’ ’ Kaip I 
mano “ Saulute tomis dienomis 
neateina, tai man nemalonu ir 
negaliu sulaukti ateinaneziois 

I dienos, kad galecziau pasiskai
tyt žinueziu.

TIKTAI 50^ O APLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Greicziausiu Budų
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtai 
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. I 
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 Sau) 3, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi 
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO„

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

— Kas meldžiasi, dirba ir, 
su vargais gailėsi, tasai po mir- 
cziai turi danguje pasilsi.

i SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Bažnyczios Laikrodis
o ne įkas kitas!

Ūžia vela tuojaus atbėgo nuo
takos tėvas ir tasai suszulko:

— Kas ežia dabar naktimis 
pradėta veikti!... Pradėta zva- 
nyti didžiuliais varpais!

pusiaunakti ta savo kazyriavi-' —Tas tiesia,
" i jau laikėsi už ma pamėtė.

užsikabinės. Tai-I Motiejus ir Baltrus buvo diyiamo ir neatveši in czion savo 
gi nėra nieko ste'betino, kad jo dėti szposinin'kai, kurie jau ne duktes tai jaunikis tuojaus ga- 

‘ i ” les imti szliuba pas altorių su na; isžbauginti
— darė o karcziemninlkas mielai szluota! Už deszimt miliutu jau 'iszbegiojo isz namu ir sustojo 

jiems tuose szposuose padeda- szeszta! jant ulycziu. Nuotaka taip pat
4...„„ 4,„: ...• Ant musu laikrodžio uamieje Į iszbudo ir

dabar tik bus po pusei pirmos i baiinyėzia, susivėlusiais plau- 
bet ne daugiau.

—Galite tamsavo laikrodi pa- j

Asiluose bažnyczios tarnas 
buvo punktuialisžkas kaip laik
rodis bažnyczios bokszte. Nie
kados nei ant minutes vienos 
nesusivelalvo savo tame pla- 
cziamei užsiemime ir kada laik
rodis rengėsi iszmuszti paskir
ta valanda jis 
varpu virves i

vaiksztnejo in namus. Pasiliko 
tdn tik Motiejus, 'laikrodėlis ir 
Baltrus Užgulkelis. Jie .nieko 
nesirūpindami apie mieganti 
Prainia, kazyriavo su paežiu 
ka rėžiam n ink u ant alaus. Per,

— Bet įpraszau jėgamlasczio ke vyra nuo muro ir su ranka
įgeradejo, esu bažnyczios tarnu uždengė jam burna. lĮaugiiymn 
ir gama gerai žinau koks kada žmonių amt 
laikas?! (bet kiti tik .

— Matai kad bažnyczioje ne-| neturėdami
j ra nieko! j garsu atgal
I — Vakar pas nuotaka buvo eme ir žmones skirstytis. Ant 
I atsisveikinimas, visi gerai už- 
Isitrauke ir dabar negali atsi
kelti, pamigo! — atsake tuo
jaus Pranas.

Tuo tarpu iszsigirdo koksai

davė

'pat visu galo Barbora veide sa-
I vo vyra, kaip koki kalini poli-, 
cijantas.

Penkiomis valandomis vėliau1 
atsibuvo szliubas o Pranas po|

mylimiausiais žodžiais buvo vienam juoku ir piktumo pri- 
niuolatos pripratęs pasigirti:— 
Esu bažnyczios laikrodžiu.

Vienok karta atsitiko kad 
geležinis laikrodis bažnyczios 
bokszte žiemos laike sugedo ir 
sustojo. Vietinis laikrodinin
kas nieko negailėjo jam pada
ryti kad kaip nors pataisius, 
taigi nutarta per žiema jam 
duoti atsilsi o pavasari par
kviest! laikrodininką isz mies- I 
to. Dabar taigi isz teisybes bu
vo Pranas (toksai buvo bažny
czios tarno vardas) bažnyczios 
laikrodžiu ir su savimi nuola
tos brusloto kiszeniuje neszio- 
josi maža nikelini laikrodžiu- 
ka. -Tasai laikrodėlis vaiksz- 
cziodavo taip tikrai kaip saule, 
menulis ir žvaigždes ir Pranas 
visados jam galėjo užsitiketi. 
Nežiūrint bažnyczios laikro
džio sustojimo, Asiluose laikas 
vistiek saugiai buvo daboja
mas o syki jau net ir per daug.

Tas dalykas atsitiko ve kaip: 
Užgavėnių laike, viena Nede- 

lia, klebonas trecziu kartu už
sakė isz sakyklos jauna pora o 
ant rytojaus, tuojaus po szesz- 
tai valandai ryte, per Miszias, 
ketino-iatsibuti szliubas, kadan
gi jaunavedžiams tas anksty
vas laikas del ko tai buvo laibai 
reikaliiilgas.

Taigi, Nedėlios vakara, Pra
nas ant szesziu suzvanijo ant 
Aniolas Dievo po tam uždaręs 
visas bažlnyczios 'duris, insidejo 
raktus sau in kiszeniu. Ant 
szventoriaus būdamas atsimi
nė dlar sau kad tai dar butu ga
na anksti eiti namo taigi pasu
ko kairėn pusėn ir ulžejo vienon 
kareziamon. '

Karczemoje ikazyriuota. Pra
nas žiūrėjosi ilga ’laika in ka- 
zirninkus, plaudamas sau gerk
le ailucziu. Tas jam labai retai 
atsitikdavo, kad sėdėti prie ba
ro ir traukti lain Ines tas nepri
tiko jo badui, ir kaipo bažny
czios tailnui, o labiausia jam to 
daryti neduodavo jo pati Bar
bora. Tiktai pora kartu Pranas 
papuolė in allkoholiaus nagus 
bet kaip tai jlau sakosi, buvo 
girtas kaip priguli. Ir sziadien 
piktos dvasios ji sugavo in sa
vo lopas. Penki dideli stiklai 
juodo alaus jau perplauko jam 
per gerkle ir pajuto savo gal 
voj visa varpinyczia. Tai-gi, 

■ tuojaus ir pajuto savo storu 
balsu sekti varpu baisa atkar
todamas: Bim-bam! bim-bam!

Bet kad balso stygos neisz- 
džiutu, paliejo jas dar keturiais 
stiklais alaus ir tada savo gal
voje turėjo netik varpinyczia | 
bet visa bažnyczios bokszta. 
Kiek sykiu Pranas perdaug sa
vo bokszto virszune užasztrin- 
davo, turėjo pagirtina paprotį 
ant vietos atsiremti ir prasnau 
sti laimingu miegu. Ta pati pa
dare ir sziadien. Padėjo abid
vi alkūnes ant Ikarczemos stalo., 

. nuleido ahiit ^anku suiikia savo 
galva ir 
mesžka priesz Grabnycziu

atsiliepe Pra- tai liūdnas bet gana smuikus keliu dienu isz kaimo isznyko.j 
inas o jeigu tuojaus nesugryszi varpelio balsas ir dundėjimas.j Bet. nuo tos jam nelaimingos I 

Tai ugnaigesiai važiavo prie; nakties tapo, jis visu pramintas ! 
' “ ’ ’ į J “Pateptas bažnyczios laikro

dis.”

O bile Airisziute, 
Tai jau didele poniute.

Jau Lietuva isz tokio permiain- 
ilcailio naudos neturi, 

Katras ant žalia-'blekucziu 
žiuri,

Ba kaip Airiszaites raugalo 
» pritraukia, , 

Turime daug tokiu,
Ka yra po padu Airisziu1, ' 

Neprisipalžysta kad jis yra
Lietuvys, 

O taip daro tik kvailys.

BALTRUVIENE

bažnyczios su gesinama maszi- 
gyventojai visi

Valdžia Jeszko Penu 
(Centu)

vo. Jie vjsi trys tai-gi, tuo jaus' 
ir . sumislijo padaryti sziposa 
mieganteziam bažnyczios tar
nui. Pastūmėjo jie ant sieninio 
laikrodžio rodykles o po tam 
atsargiai iszeme isz kiszeniaius'

kabinti kur tvarte ant sienos 
bet nemunyti žmoilic-ms akiu --

Prano laikrodėli ir nustatė ant'atszove Pranas ir pradėjo žiu- 
penkiu valandų pirmiau. Tik- rėtis ant klebonijos. — Sakau 
rai pasakius ant tu abieju laik- kad szeszta valanda ir szliubas 

tuojaus turės atsibūti!
Nuotaikos tėvas nusiskubino 

namo o bažnyczios tarnas akiu 
nenuleidžia nuo klebonijos. Ap
linkui namuose ir klebonijoj 
nesimatė nei vieno žiburio! Ar 
ir kunigas klebonas galėjo pa
migti ? Juk jis visados atsikelia 
kartu su gaidžiais o girdėjimą 
turi lapes, toki kiaura. Pranas 
priszclko prie klebonijos duriu, 
patraukė smalkiai varpeli ir 
tuojaus 'lange pasirodė klebono 
galva.

— Kas atsitiko ?
— Kunigas klebonas pamigo, 

— tarė Pranas. — Tuojaus bus 
szeszios ir szliubas. Jauna pora 
negales ilgai laukti nes kitaip 
jie nesuspės savo reikalus at
likti.

Klebonas pasislėpė už lango 
o Pranas nuėjo sau in 'bažny- 
czia. Nei gyvos dvąsios bažny
czioje nėra o laikrodėlis jo in
do jau szeszta.

— Koki parszai tie vaikai,— 
murmėjo Pranas pats sau vie
nas, — kartais tarp saves pe- 
szasi kas turi prie Misziu tar
nauti o dabar ju niekur nei ma
tyt negalima.

Ant laikrodėlio buvo minuta 
po szesziu o niekas neatėjo baž- 
nyczion, taip pat ir pats klėbo- 
nas vis dar nepasirodė. Pranas 
nekantriai trepsėjo. Dabar pri
bėgo prie varpiniyczios ir tuo
jaus . suzvanijo visais varpais, 
kad net visas 'bažnytinėmis ste
nėjo. Ant to 'balso greitai atėjo 
klebonas ir dar būdamas priei 
bažnyczios duriu atsiliepe:

— Ka ežia dabar iszdarine ja- 
te, Pranai? Juk tai dabar pir
ma valanda nakties!

f pradėjo (kliurkti kaip's

rodžiu buvo penkiolika miliutu 
ant szesztos, ryte. Dabar jie isz- 
budino Prana.

•— Pranai, ar-gi jau nebus 
laikas tau zvalnyti? — paklau
sė Motiejus.

Pranas isz syk nieko negalė
jo suprasti ir tik kraiipe aplin
kui galva. Bet jau ant tiek bu
vo iszmiegojas ta savo iszgerta 
alų kad netrukus atgavo visa 
savo paprasta protą. Dabar, 
taigi, ikogreicziausia iszsitrau- 
ke savo laikrodėli isz kis'ze- 
niaus.

—- Del Dievo meiles! — su- 
szuko, — juk tai jau laikas 
zvalnyti ant jutrinos o asz dar 
nezvanijau nei ant Aniolas Die
vo! Apie szeszta-gi, szliubas!

Tai pasakęs greitai iszbego 
isz kabezemos. Likusieji kar- 
czcmoje ko neplyszo isz juoko. 
Pranas turėjo su savim raktus 
nuo bažnyczios taigi nebuvo 
reikalo eiti namo .kas jam buvo 
kiek tai smagiau kadangi jo 
Barbora rytmecziais visados 
turėdavo asztru baisa ir nepa
lenkiama valia.

Netrukus atsiliepe varpo bal
sas ant Aniolas Dievo ir po tam 
iszsigirdo džiaugsmingas visu 
varpu balsais apreiszkiantis 
kad už pusvalandžio atsibus 
bažnyczioje .poros szliubas.

Bažnytkiemyje isz pradžių 
imta kalbėtis kas tai gali būti 
bet po tam viskas visur vėla 
aprimo. Pranas žiūrėjosi priesz 
save jau visai iszsipagiriojas 
bet galvoje dar jaute stuksėji
mą ir nuolatos mislijo apie al
toriaus papuos'zima priesz 
szliuba. Nieko isz žmonių nesu
laukdamas nuėjo sau pas szuli- 
ni ant szventoriaus iszkasta 
idant tenai nors su szaltu van
deniu atsigaivinti. Bet tuo tar
pu atbėgo vienas isz kaimo gy
ventoju szaukdamas:

— Kas atsitiko, ar ežia rie- 
zvanyta ?

— Kas ežia turėjo atsitikti? 
Tuo jaus po szesziu atsibus 
szliubas! — atkirto bažnyczios 
tarnas, — dabar zvanijau ant 
jutrinos.

— Gal isz proto iszejai, juk 
dabar yra puse pirmos, naktis.

— Ka tu ežia man niekus pa
sakoji, — atsake piktai Pranas. 
Asiluose asz esu bažnyczios tar
nu, taigi ir turiu geriausia žino
ti kuri dabar valanda!

— Mano laikrodėlis eina kaip 
viena minuta, — tikrai tikrino 
atėjūnas o ant jo parodoma pu
se pirmos lygiai.

— Ka ten tavo ta bulve rodo 
man visai negalvoję.

Vaiku Prietelka

reitai atbėgo pas Paczedumo Drapanos

szvente. Ąpie deszimta valau-j tai tas
da, dlaiigubias svecziu isz ■ Bažnyczios laikrodžiu asz esudla.ugūfri a s s veczi u

kais, ir suriko ant Prano.
— O tai kur bezmeilas! Czia 

dabar pirma valanda o jis var
pais skambina.

— Tu man tokiu nieku nekal
bėk ir manes nemokink, paika 
žąsie!— bamibejo užgautas Pra
nas. — Esu bažnyczios tarnas 
tai geriausia ir žinau, kuri da
bar valanda!

Isz visu pusiu žmones pradė
jo plaukti prie 'bažnyczios ir vi
sur pakilo riksmas.

— Kas tai yra? Kur gaisras ? 
Kas atsitiko ? — klausinėjo su- 
begia ižmolnes. •

Pranas užsilipo ant szvento
riaus muro ir suriko in susirin
kusius garsiai:

— Szliubas! Szeszta valanda! 
Miszios szventos o ju laike 
szliu-u-ubas!

Netrukus atbėgo ir Barbora, 
Prano pati ir perlindus per 
žmonių minia, atsisuko iir kle
boną:

— Kunige klebone, kas czion 
veikiasi?

— Na-gi tavo vyras suzvani
jo ir saiko neatmainomai, kad 
jau szeszta valanda.

— O tu girtuoklio szluota! — 
suriko dabar ant vyro, — puse 
nakties iszbuVai karezemoj?, 
pametei laikrodėli ir dabar 
naikezia visam kaimui neduodi 
miegoti! Nulipk man tuojaus 
nuo muro!

Pranas vienok stovėjo vis dar 
ant muro bet paskui nuolankiai I 
praszndko:

— Ne, Barbute, laikrodėli tu
riu. Sztai ve, tik pasižiūrėk, 
jau penkiolika minu'cziu ant! 
septynių, — ir-igi dar gerai už
suktas... Devinta ji užsukau, tai 
labai gerai 'žinau.

— Gėriai kaip jaunas teliu-

Australijoj yra labai trum
pa ceikio ant siuvimo drapa
nų, todėl kriaucziai dabar 
naudoje pamuszalus del sur- 
dotu isz senu maisziuku ir 
net su litaroms juos insiuva 
in drapanas.

gausi.

gu paežiu turtinga 
tai iszmint ingos ne-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
f

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Jeigu tau pirti užkure, 
O kam raikali latrauji,

Per dienas po bobeles bomauji 
Jeigu girtuoklius užkurius 

pavarote, 
Kuriuos da už gyvasties savo 

vyro mylėjote,
Su jais per dienas girksznojote,i 

Vyras numirszta, Dievulis

r; jkas o po tam nežinai ka dirbi!
— barėsi pati.

— Bet mano laikrodėlis eina 
lUba gerai, — teisinosi Pranas.
.— Tukbut ji užsukdamas tu

rėjai jau makaule pilna ir su 
ralkcziuku pasukai rodykles 
veton užsukti.

Dalbar inejo ant szventoriaus 
ugnagesiai ir paszalines fabri- 
kos.

—. Kur yra gaisras ? — pa
klausė keli isz ju.

— Bažnyczios tarnui makau 
le dega, — suriko supykus Bar
bora — tiktai gerai padekite ta ■ 
jo raudona stogą,o gal tuokart 
jam nereikes tiesk daug gerti!

Klebonas liepe jai nutilti,
pats-gi atsiliepe:

- Mieli žmones, nieko blogo l
................... ¥

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo.

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; tolinus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25<f o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Sesuo Elzbieta Kenny, Au- 
straliszka dažiuretoja ligo
niu, apdovanota garbe už pa- 
tarnavima del sergancziu 
vaiku paralyžių iszgialbeda- 
ma szimtams vaiku gyvas- 
tes, pagal josios nauja būda 
gydymo vaiku sergancziu tą
ją baisia liga.

neatsitiko. Iszsisikirstykite sau J 
ramiai in namus ! Musu Pranas. $ 

* pasimilino kaslink valandų * 
skaitymo! , I*

— Ne, ne, nepasimilinau, — * 
atsiliepe dar Pranas, stoveda- į 
mas ant muro, — yra szeszta ¥ 
valanda! Tuo jaus 'bus szviesi * 
dienele! Esu bažhv... I*vTuo tarpu Barbora nutran- *

KALENDORIAI
1943 M.

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA, U.S.A.

Paimate už vyra, tai girtuoklis 
žaras, 

Bobele rodos auit szimto ai kliu 
užsėdo, 

Nepaiso isz pradžių, jeigu del 
jos kaili ėda,

Ir turi būti tai}) gerai, 
Kol iM-paauga pirmutinio vyro 

vaikai, 
Tada motinėlė nuo užkurio 

gina,
Per lazda kaip meszka szokina.

Sztai viena tokia boba,
Kai}) vyras gyvino buvo 

nelaba, 
Na ir žmogeli mainose užbelde,

Kuris ilgai pas ja buvo ant 
bordo,

O ‘kaip jos vyra, užbelde tuojaus 
pribuvo.

Ant. galo su girtuokliu ap- 
siporavo, 

Laiminga ? Ka norėjo tai gavo, 
Per kdlis metus varga ikentejo, 

Kol jos dukriukes in metus 
atėjo.

Na ir motina muszti pradėjo, 
Mergaite szoiko, parmusze 

užkuri,
Ir gerai kaili iszpere.

Ir da ant galo pas vaita nUra- 
bantino,

Motina nuo to girtuoklio 
iszgialbejo.

Sziadien motere kitaip iszžiuri, 
Ir lengvesni .gyvenimą turi, 
Kailio užkurys jai įiemusz, 

Ir pakajus namie dabar bus.
* * *

Sziadien ines moterėles jnicko 
nežiūri, 

Jeigu katra ir du vyrus turi,.
Žinoma kad taip daro tik 

girtuokles, 
() ne davadnos moterėles. 
Kaip su Airisze apsivedė, 

Asz sakiau ir sakysiu,
Kad nesiporuotu Lietuvys, 
Su Airisze ba dings suvis, 

, Gero niekad neturės,
Ii- lyg smert stenes.

Lietulvei mislina kad Anglisžka 
kalba,

Tai tikrai ponisžka,

Nellie Taylor Ross, Direkto- 
' re United States Mint, primin- 
jdama kad penai (centai) irgi 
gali pirkti Karo Bonus, praszo 

i vaiku ir tėvu iszimti ir vartoti 
'tuos milijonus penu, kurie yra 
i vaiku bankutese ir kitose vie
tose namuose.

Pirma, ji nori kad szie penai 
butu vartojami nupirkimui Ka
ro Bo>u ir antra, kad sziadien 
yra stoka penu nes mes produ
kuojame tik 50% pastangoje 
taupyti karo metalius.

Ir sziadien reikia daug dau
giau penu delei padidintos pir
kimo jėgos paprastu Amerikie- 
eziu.

Ponia Ross pranesza kad jei
gu kiekviena isz szalies 33,000,- 
000 szeimynu rastu ir pradėtu' 
vartot tiik po deszimt penu ir 
jie pasiliktu vartojami tai tau
toje butu treczia dalis daugiau 
.penu negu buvo gaminama 19 • 
41 m. Ir apart to, 1,000 tonu va
rio butu sutaupyta del karo ga
mybos.

Ponia Ross paduoda atsiti
kimo piet-vakaruose. Trijų me
tu mergaite nusipirko bona už 
1,875 penu ir turėjo dar 500 
penu pradėti kita. Daug žmo
nių pranesza kad jie deda ju 
penu sutaupąs in karo ženkle
lius ir bonus, bet sziadien neuž- 
telktiinai ju vartojami paleng
vinti padėti.

Rugsėjo men. pagaminopie 
už $12,000,000 monetų (coins) 
isz kuriu 59,086,500 buvo pe
nai. Daugiausia buvo ipagamin- 
ta praeita Gegužes men. kada 
119,000,000 kaldinti. Penas yra 
szalies naudingiauses pinigas. 
Per 150 metu daugiau kaip 19 
bilijonu monetų iszdirbta isz 
kuriu 11 bilijonu buvo penai. 
Sziadien bandoma rasti nauja 
metali dėl penktuko. Pirmiaus 
vartojami nikelis ir varis da
bar reikalingi karo tikslams.

iNaujas penktukas bus padary
tas isz sidabro, vario ir manga- 
nezijaus.
—Common Council for Amer. Unity.

SKAITYKIT

PLATINKIT!
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

¥ I

¥ ¥ '

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES
Burke

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Felikso; Subatoje Apieravoji- 
mas Szv. P. Marijos; Panedely- 
je Szv. Clernento, Popiež.

— Marcziuilioniu B rolei pra
dėjo pertaisyti savo įgroser- 
sztoi'i ant kampo Mafhalnoy ir 
Catawissa ulycziu. Marcziulio- 
nei yra progresyvisžki biznie
riai ir (gerai žinomi mieste.

—■ Nedėliojo Szv. Cecilijos, 
patrunkąs muzikos.

— Utarninke Szv. Jono nuo 
Kryžiaus.

— Ponia Ona Litviniene 
isz Tamaqua, Pa., ana diena 
lankėsi mieste ir užėjo in re
dakcija “Saules.” užraszyda- 
ma laikraszti del savo dukters 
Eugenijos, kaipo Kalėdinė do
vana. Ponia Litviniene taipgi 
yra musu skaitytoja. Acziu už 
atisilaiukyma. t

—• Vela iszkeliaus didelis 
skaitlis vyruku isz miesto ir 
apylinkes ant kariuomeniszkos 
tarnyistos. Panedelio ryta, 
Lapkriczio [Nov. | 23 diena isz- 
kelaus’ 94, o Utarniiuke, Lapk. 
[Nov.] 24 diena 130. Visi buis 

•pavežti in Allentown, Pa., ant 
peržiūrėjimo įveiktos. Tarp 
t uju randasi daugelis Lietuviu, 
Lenku ir Slavoku- *Tie 'kurie 
pabaigė 45 metus ir buvo re
gistruoti, nebus iszsiunsti ant 
egzamino. •
Tie kurie iszkeliaus Panedelio 

ryta, Lapk.-Nov. 23 Diena:

Joseph V. Long
Joseph Olah
Steve J. Lucas
Thomas J. Didgen, Jr.
Edward D. Keim 
Charles R. Wary 
Andrew J. Centik 
George Reimold, Jr. 
John H. Reed 
John W. Handza
Stanley J. Szematowicz
Ralph Gonzales
Albert J. Piletsky 
Charles M. Leary 
Andrew Belouskie 
Leonard Eckert 
Alfred Ganunis
Joseph Moncavage

Tie kurie iszkeliaus Utaminko 
ryta, Lapk.-Nov. 24 Diena:

Clifford J. Jackson 
William A. Becker 

“Michael V. Mills 
Frank P. Merook 

“Peter A. Dunelavage
John L.
John P. Shaughnessy 
Stanley Manzick 
Joseph C. Harley 
James F. Post 
John Robenies 
Vincent C. Banor.is 
Charles E. Spotts 
Joseph H. Mucha 
Steve Mucha 
Dr. John P. Campbell 
Harold C. Deem 
John H. Foghrty 

’“Walter A. Petrashonis
John P. Leary

Todėl mes, ruoszejai tuju 
Į prakalbu, meldžiame jus visu 
szirdingiausiai malonekite at
silankyti in jas laiku — antra 
valanda popiet — kad iszklau- 

Isius taip kalbos Lietuvos Pre- 
jzidento, pono Antano Smeto
nos, kaip ir kitu žymiu asme
niu. Su ipalgarba,

Ruoszos Komitetas

ANT PARDAVIMO FORNI- 
CZIAI IR NAMAS

Tamaqua, Pa- f Albertas 
Berniclkas, 34 metu!, likos su
rastas negyvas, sėdintis savo 
angliniam troke. Daktarai nu
tarė Ikald jis mirė staiga! szir- 
dies liga.

Paisiduos visi naminei forni- 
eziai ir namas arba paleisiu ant 
randos. Turiu greitai parduoti 
isz priežasties ligos. Atsiszau- 
kite pas:

Mrs. Rože Povilaitis,
1239 E. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.2t)

Emanuel Smith 
Edward P. Bonavage 
Joseph T. Whitaker 
Joseph J. Služis 
John A. Kupchinsky 
Paul Mocko 
Salvadore B. D’Amico 
Peter Medwick 
Daniel F. Guinan 
Nicholas Tynio 
George J. Walashunas 
James E. Eroh 
Stephen Bolicavage 
Joseph Igo 
Edward John 
Charles J. Doorley 
Orville Beynon 
Michael Humanick 
William J. Wilkaitis 
Carl. E. Reiseg 
William R. Miller 
Peter Walsonavich 
Stephen Backo 
Harry C. Kleindienst 
James G. Noah 
Daniel L. Brown 
Joseph A. Rightus 
James F. Harkins 
Joseph A. Getz 
Raymond Buchanan 
Joseph J. Wishar 
John J. Mitchell 
Ronald E. Cook 
Peter J. Kausas 
Joseph A. Recklitis 
Steve Ed. Gensure 
Thomas Greiner 
Milton E. Prensky 
Joseph A. Grady 4 
George A. Matlock 
Joseph G. Klein 
Stephen Krynoek 
Francis J. Kufrovich 
George F. Hilbert 
Casimir F. Cytrynowicz 
Michael Matrishin 
John J. Quick 
Joseph 
Wassel 
Harold 
Walter
Alex J. Kausas 
Norman E. Neifcrt 
Frank S- Kieres 
Edward J. Bražinsky 
Charles E. Schrepple 
Edward W. Kasputis 
Leo J. Maletz 
Thomas P. Lindenmuth 
George W. Lorah 
Kenneth T. Herbig 
Leon A. Wroblewski 
Richard Lord 
John M. Boyle 
Albert A. Hasenbin 
James A. Maher 
Andrew J. Ostravage 
Charleą, E. Eroh 
William C. Walinchus 
William J. Sommers 
Martin F. Reardon 
Andrew J. Osinchak 
Justin L. Miscavage 
Joseph F. McCall 
Paul Cornelius Reing 
yincent P. Nirosky

P. Babinsky 
Bulcavage

C. Blackwell
J. Žukas

William J. Yext
* Phillip Prydziat 

Ramon Flores 
Frank Climovich 
Daniel B. Junior 
Stephen Geshen 
Kleanthes N. Tsiokos 
Vincent A. Lutkus 
William F. Knarr 
Elmer S. Herring 
Donald J. Jones 
Ervin Banks 
Joseph Skasko 
George Gulick 
John J. Mahalick 
Frank Kodis 
Adam J. Matalavage 
Joseph J. Polusky 
James H. Fogarty 
James M. McGee 
Walter C. Tomalavage 
Domingo Valencia 
Edward J. Salmon 
John J. Wilner 
Christino Martinez 
William M. Pitkus 
Louis Tulin 
John L. Rosser 
Martin Hutira
Bernard J. DiCasimirro 
Louis R. DiBiggio 
Arthur Kemery 
Vincent S. Suzadail 
James P. Toomey 
Stephen Radejovsky 
Elpino Evangelist 
Steve Zubeck 
James J. Whalen 
John P. Salukas 
Thomas A. Palulis 
John P. Hogan 
Francis J. Burke 
Joseph S. P. Didyoung 
Frank J. Mokritsky 
George C. Christock 
Harrison R. Kranch 
Stanley J. Ryndock 
George A. Sleva 
Anthony J. Kaunas 
Joseph J. Can- 
Francis J. Sluzalis 
Patrick N. Todisco 
Abe Tulin 
Lęo J. English 
Andrew Belovesick 
Yesrial S. Eckroth 
Archibald H. Richards 
Peter Humanick 
Michael Drousjack 
John L. Talacki 
Homer .C. Bachert 
Joseph J. Lawrence 
Walter E. Shafer 
Edward W. McKerns 
Leroy T. Schad 
Clement A. Drabnis

1 Joseph E. Bankes 
Frank J. Keiser 
George Gnall 
George Wargo 
Emilio G. Todisco 
William J. Bonenberger 
Peter Ruggeri 
Frank J. Thiel 
James J. Brennan 
John J. Manion 
Daniel E. Stanaitis 

’“Alfred G. Clark, Jr.
Thomas J. Tracey 

“Patrick J. Gannon
< John .V. Haggerty 

John Petsuck, Jr. 
James J. Lawlor 
James V. Whalen 
Joseph M. Giblin 
Charles A. Petrey 
Stephen Melachick 
Martin B. Wichalonis 
Joseph B. Miller 

“Carmine Pignatelli 
Manus C. O’Donnell 
John S. Bobai 
Anthony J.' Swirk 
Robert F. Wagner 
William C. Kleckner 
Michael Souchuck 

“Francis X. McCormick 
Edward J. Tamalavage 
Joseph W. Klein 
James Stride 
Joseph Kowal 
John J. Grouzy 
Joseph Moleske 
Norbert J. Lapinsky 
Herald M. Williams 
Grayson Quick 
John J. Tichey 
Peter J. Stief 
Vincent J. Bolinsky 
Adolph Yankoskie

Philadelphia, Pa. — Pakvie
timas vietiniu ir apielinkes 
viemgeneziu. Broliai ir Sesers: 
Kaip jum, beabejones, tas tur
būt jau yra gerai žinomu, Sek
madieny 39-ta d. Lapkriczio, 
“Lietuviu Muzikaleje Svetai
nėje” (esamoje prie Allegheny 
ir Fulton gatves) kalbės Lietu, 
vos Prezidentas, ponas Anta
nas Smetona. Turinys jo kalbos 
bus, ne tik kad vien supažindi
nus mumis su reikalais Lietu
vos bet kartu taipgi ir su svar
biais reikalais ir szios szalies 
Amerikos, antrosios musu tė
vynės.

Ka Moteres Piktas Lie 
žuvis Gali Padaryt

Paėmė Brolio Vieta

Toledo, Ohio — Antanas Mo- 
krecki, dvylika metu adgal, li
kos paleistas isz kalėjimo na
mo ant trijų dienu su prižadė
jimu kad sugrysz adgal bet 
nesugryžo o sziadien, po dvyli
kos metu liuosybes, Antanas 
vela gavosi už groteliu ir tai 
per savo moteres liežuvi.

Nesenei jis susibarė su savo 
motere kuri apie tai pasakė sa
vo kaimiškai, kaip jos vyras 
pabėgo isz kalėjimo o toji vela 
paantrino savo kaiminkai ir 
taip žaibiniu telegrafu paskly
do žine po visa miestą. Ant ga
lo ir palicija apie tai dagirdo, 
aresztavojo vyra ir dabar jis

Džiovina Kareiviu Paczta Isz Mariu

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

ti markes del atsakymo, nes ki 
taip jusu laiszkas neaptures jo 
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi 
nigus visados siunskite ant szio
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

-— Jeigu nori dora gyveni-! 
ma. vesti, turi žlmogeli visas nie-'- 
Kvstes pamesti.

Kada eroplanas kuris leke su pacztu del kareiviu, nus
kendo, pacztas su maiszais likos iszgialbetas ir atvežtas in 
New Yorka, kur iszdžiovino ir nusiuntė del kareiviu, kurie 
tarnauje visosia dalysią Europoje. Dede Samas stengėsi 
pristatyti paczta del savo narsiu vyruku nežiūrint kur jie 
butu. '

TEMYKITE
SKAITYTOJAI’

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonekite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna-

turės atsedet kalėjime penkis| vima be jokio užvilkinimo ir 
zx 4-«i nnTTo vi 1 Tl zi<-« • • . ITmetus per savo nelabos mote

res liežuvi. Vyras buvo sugry- 
žes namo dalyvauti laidotuvė
se savo sūnelio ir daugiau ne
sugryžo in kalėjimą kaip buvo 
prižade j as padaryti.

apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra- 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde-

Protingu yra būtie 
paezedium; jeigu cze-j 
dini taji paezeduma. 
Amerikos Kares Bo-’. 

nai ir Markes tau prigialbes ir 
įprigialbes Amerikai. Pirki įl
okite Amerikos Kares Bonus iri 
■Markes SZIADIEN!

—■ Nekaltybe geriause del 
duszio's tinka, neis Dievui ir 
žmoniems patiksi.

:—• Jeigu piktybei szirdi a- 
tidarysi, tai visokiu bjaurybių 
ingy si. ,

—- Kas turi czysta sanžinia 
kad ir bus vargingas, bet bus 
linksmas -ir -didžiai laiming-as.

I
Įr

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

į 64 pus., Did. 5x7col
Tiktai, 10c

* ‘‘SAULE’’ 
t MAHANOY CITY, PA.SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

iszszoko

Kada jos brolis likos pa- 
szauktas ant kariszkos tar
nystes, Katre Hunzinga, 21 
metu, isz Patterson, N. J., už
ėmė brolio vieta dirbtuvėje 
eroplanu. Sesute per tris die
nas stovėjo s?ale brolio pri
sižiūrėdama kaip jis naudoja 
maszina o kada jis turėjo ap
leisti darba, jo sesute užėmė 
jo vieta.

Sunkus Moteres 
Darbas

Mrs. Jean McMullen, isz Pe
rryville, Md., isztraukineja 
sunku troka isz purvyno 
idant parodyt savo gabuma 
kad ir motere gali priprasti 
prie visokiu sunkiu darbu- 
Motere lyg sziam laikui netu
rėjo jokio' sunkaus darbo tik 
užsiėmė auginimu savo pen
kių metu sūnelio.

£LMERIO net akys
nuo nusistebėjimo. Taip, bu

vo tai Dvynukai! Netikėtas 
Dvigubas Orderis džiaugsmo 
isz dangaus!

Ir daugelis kitu žmonių szio- 
mis dienomis yra persiemia 
džiaugsmu kad aplaiko dvigu
ba orderi elektriko patarnavi
mu.

Sziadien, paprasta Ameriko- 
niszka szeimyna džiaugiasi isz 
Du Kart Tiek elektriko už j u

pinigus kiek aplaikydavo 10 ar 
15 metu adgal. Gal netikėjai 
per tai, kad tavo name, indeda- 
vai naujas elektrikiszkas intai- 
sas ir naudojai daugiau elektri
ko, o preke už elektriką vis bu
vo nužeminoma.

Bet, Amerike vis aplaikai 
daugiaus naudos, nes gabus 
darbininkai vyrai ir moteres, 
kurie dirba del elektrikiszkos 
kompanijos jum patarnauje vi
same pagal valdžios tiesas.

Yra tai Amerikoniszkas bū
das darbo ir sziadien už ta ko
vojame. Todėl, žymiai kilo 
iszdirbysta amunicijos ir gink
lu; laimėsime kare tokiu bu- 
du ir aplankysime pakaju ant 
sviete.

JUSU ELEKTRIKISZKAS TARNAS

Pirkite Amerikos Kares Bonus Ir Markes PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT COMPANY




