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PADEKA~ANT 

SENATVĖS

Kaip Vaikai Atsimokė
jo Seniems Tėvams 
Ant Senatvės Už Ju

Geradejystes
Philadelphia, Pa. — Tūlas 

tėvas, gana dideles szeimynos, 
kurio pravardes laikraszcziai 
neiszdave, apgarsino laikrąso
tyje padekavone del savo vai
ku kurie tęva ir motina neuž- 
mirszo ant Kalėdų, prisiunsda- 
mi jiems “dovana” — po pos- 
telkorte. Už tokia geradejyste 
savo vaiku, tėvas padėkavo j o 
atvirai jiems per laikraszti se
kančiu budu:

“Geidžiu padėkavoti savo 
vaikams per laikraszti kad jie 
manes ir motinos neužmirszo 
ant Kalėdų. Vienas mano sūnūs 
aplaiko po 250 doleriu algos 
ant menesio, kitas turi bizni 
Rochesteryj o kitas gyvena 
New Yorke, visi trys yra vedia 
ir jiems gerai pasiveda. Asz- 
tuoni kiti mano sūnūs ir dukte
rys prisiuntė mums po postel- 
korte vertes penkių centu. De- 
kavoju visiems szirdingai už 
dovana ir tikiuosiu kad ir j u 
vaikai nusiuns jiems tokias do
vanas kokias prisiuntė mums 
ant Kalėdų. ’ ’

Tokia tai užmokestis tėvu 
ant senatvės už iszauklejima 
savo vaiku. Bet acziu Dievui 
jog mažai randasi tokiu iszga- 
mu.

Rado Sėdinti Negyva 
Žmogų Ant Kurio

Surado $2,000.
Pottsville, Pa. — Kaimynai, 

pateminia jog prie duriu Juo
zo Anuszkevicziaus namo stovi 
kelios bonkos pieno, jau nuo 
keliu dienu, dasiprato jog tu
rėjo kas blogo atsitikti su juo. 
Paszauke jie palicija kuri isz- 
vertus duris rado ji sėdinti ant 
kėdės negyva. Kada ji palicija 
perkrete, rado ant jo du tuks- 
tanczius doleriu pinigais.

Badai Anuszkeviczius paėjo 
isz Lenkijos ir neturi czionais 
jokiu giminiu. Kitados jis lai
ke maža sztoreli ant Minersvil- 
les ulyczios, Pottsvillej, ir jis 
paliko kelis namus.

Du Broliukai Sudege 
Ant Smert

Wilkes-Barre, Pa. — Du ma
ži broliukai sudege ant smert 
o motina ir kitas sūnelis baisiai 
apdege, degancziam name Rus
sell Cragle, kaimelyje Hunj|tek 
Creek. Motina guli ant miruno 
patalo Nanticoke ligonbuteje. 
Manoma kad inkaites peczins 
buvo priežastim užsidegimo 
namo. Tėvas, anglekasis, tame 
laike radosi darbe.

“Bingo” Uždrausta Ka
taliku Diecezijoj

New York — Najorkine Ka- 
talikiszka diecezija uždraudė 
loszima “Bingo” visose para
pijose, pakol valdžia nusprens 
ar tasai loszimas yra legaliszku 
ar ne.

Palicijos kamisorius Valen
tine uždraudė loszima Bingo 
teatruose ir kitose vieszose vie
tose. Majoras LaGuardia nu
sprendė kad tasai loszimas yra 
nelegaliszku nežiūrint kur jis 
butu losziamas.

Prezidentas Panaikino
WPA Darbus

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas panaikino 
WPA projektus nes kaip jis 
aiszkino tai sziadien žmones 
nereikalauja paszialpos ant 
valdiszku darbu nes kožnas ga
li aplaikyti darbus fabrikuose 
ar kitur.

Nuo invedimo WPA, 1935 
mete, trys milijonai žmonių 
dirbo ant tuju projektu kurie 
maitino 30 milijonu ypatų ir 
sziadien dirba tik 300 tukstan- 
ežiu žmonių prie tu projektu. 
Kožnas sveikas žmogus gali 
sziadien aplaikyti darha be pa- 
gialbos valdžios suszelpimo.

9 Lietuviai Žuvo Ugnyj 
Cocoanut Grove

Boston — Tarp 477 žuvusiu 
žmonių ugnyje, kuri kilo pra
eita Subata, pasilinksminimo 
kliube, Cocoanut Grove, žuvo 
ir sekanti Lietuvei o keli 
apdege:

Sudege Stella Kvartunaine, 
isz Brightono, 151 Brayton 
road.

Panele Ona Cziraite (Chiras) 
isz Worcesterio, 232 Vernon st.

Jurgis Herman (aviezius) isz 
Brightono.

Mrs. Frances Juodeikiene isz 
South Bostono.

Povylas Mikalonis isz Re
vere, Mass.

Stepane Svikla isz Brockto- 
no.

Apdege Zofija Urbon, isz 
Dorchesterio.

Kazys Mikalonis, daktaro 
Mikalonio brolis isz South Bos
tono, taipgi apdege bet jam yra 
vilties pasveikti. Jis tarnavo 
tame kliube už virėja.

Kita Lietuvaite isz Brighto
no, panele Kidikaite, taipgi ne- 
sugryžo namo bet raszant szia 
žinia jos likimas buvo da ne- 
iszaiszkintas.

Buvo Gera Dedei, 
Gavo $2,000

San Francisco, Cal. — Už tai 
kad Margarieta Scott buvo la
bai prielanki ir niekam nesi- 
prieszino savo dedei, James 
Muilins, tasai mirdamas neuž
mirszo jos prielankumą ir man- 
daguma palikdamas jai du 
tukstanezius doleriu. — Yra 
tai puiku pavyzdis vaikams 
idant senesnius guodotu ir bu
tu jiems visame paklusnus.

Admirolas Sunaikintos
Flotos

Francuziszkas admirolas La- 
borde, po kurio valdžia ra
dosi visa Francuziszka flota
kuria jis paskandino kad ne- 
sigautu in Vokiecziu rankas. 
Jis yra labai prielankus mar- 
szalkai Petain.

KARE
Trys Amerikonu Laivai 
Paskandyti Prie Afri

kos Pakraszcziu
Washington, D. C. — Val

džia pranesza buk artimoje Af- 
rikoniszko pakraszczio Vokie
cziai paskandino vienuolika 
Allijentu laivu, tarp kuriu ra
dosi trys Amerikoniszki laivai.. 
Kiek kareiviu žuvo su tais lai
vais tai valdžia da nedažinojo.

Vokieczei Siunczia Ant
Frunto Netinkamus

Kareivius
Moskva — Vokiecziai pradė

jo siunst netinkamus kareivius 
ant Rusiszko frunto o ypatin
gai in Velyki Lūki ir Rzoszeva 
idant sulaikyti Rusiszkus ka
reivius. Tieji Vokiszki pulkai 
likos greitai sutverti isz moky
toju, inžinierių ir jaunu vaiku, 
kurie nieko nežinojo apie ka- 
riszkuma.

Amerikonai Sunaikino Daug Japonu Troku

Amerikoniszki laivai sunaikino daugeli Japonu troku su amunicija ant Guadalcana- 
lo, Solomonu Salose. Žemiau, musu kareiviai apstoja kariszka kuknia laukdami savo da
lies maisto kurio labai iszalkia.

7,000 Japonu Užmuszti 
Ir 9 Ju Laivai Paskan-
dyti Prie Solomonu

Salų |

Washington, D. (S. — Japo
nai užsispyrė užklupti isz neži
nių ant Amerikonu ant Guadal
canal©, bet likos atspirtį su di
dėlėms hledems. Tame muszyje 
likos paskandyta vienas Ame- 
rikoniszkas laivas o Japonai 
neteko devynių ir 7,000 karei
viu kurie nuėjo ant dugno ma
riu su laivais. Tas atsitiko pra
eita Panedelio vakara. Ameri
konai taipgi atspyre smarku 
užpuolimą Japonu, užmuszda- 
mi 180 kareiviu.

20,000 Kareiviu Mirė
Nuo Bado

London — Žinios ateinan- 
czios isz Szveicarijos skelbia 
buk feldmarszalka Manner
heim apreiszke Raudono Kry
žiaus Drauguvei buk 20 tuks- 
taneziai Rusiszku kareiviu 
Latvijoj, kurie radosi ten ne
laisvėje, mirė nuo bado ir ligų.

Lenkiszko Ambasado
riaus Simus Užmusztas

Washington, D. C. — Len- 
kiszkas ambasadorius, Jonas 
Ciechanovski, aplaike žinia 
buk jo 19 metu sūnūs Vladislo
vas, likos užmusztas musziuose 
laike lekiojimo. Vladislovas už
baigė lekiojimo mokslą Cali- 
fornijoj, praeita meta, po tara 
iszleke in Anglija instoti in 
Lenku lekiotųjų pulką. Tėvas 
iszkeliavo in Californija kada 
sūnūs užbaigė mokslą ir pats 
prisegė ant jo krutinės lekioji- 
mo medali. Buvo tai jo pasku
tinis pasimatymas su sunum.

Kingston, Jamaika — Smar
ki viesulą kuri prapute pro 
czionais, užmusze 18 žmonių ir 
padare daug bledes. Keli lai
vai nuskendo. .

Francija, Holan- 
dija Ir Vokietija 

Bombarduotos
600 Allijentu Eroplanu Užklu
po' Smarkiai Ant Tuju Vietų 
Padarydami Daug Bledes; Ru

sai Atmušze Vokiecziu 
Užklupimus

Suseke Dinamitines
Bombas

Sziadien neprietelei nau
doje naujo budo bombas, ku
rias užkasa in žeme ir kada 
pulkas kareiviu arba tankos 
pravažiuoja pro ta vieta, 
bombos eksplodavoje. Szito 
vyruko užduotis yra susekti 
kur tosios bombos užkastos 
su pagialba tam tikru instru
mentu, iszkasa bomba ir ja 
sunaikina.

Skaitykite “Saule”

geli troku su maistu ir amunicija.

Pagal valdžios apskaityma tai visokiuose 
musziuose nuo užklupimo ant Pearl Harbor žu
vo 42,635 Amerikonai. Tarp tuju buvo karei
viai, lekiotojai, marinei kareiviai ir kiti, kurie 
dalyvavo musziuose ir 180 dažiuretoju ligoniu. 
Isz tojo skaitliaus yra 19,512 nesurandami.

LONDON — Amerikoniszki ir Allijentu 
eroplanai, skaitlyje 600 užklupo ant Holandijos 
ir Franci jos paleisdami tonus bombų ant Lille 
kur sunaikino daugeli fabriku ir namu. Tame už- 
klupime dalyvavo Lenkiszki, Francuziszki, Ka- 
nadiszki ir Indusu lekioto jai isz kuriu keturi ne 
su gryžo ant savo stoeziu. Taipgi bombardavo 
Vokietija. Daug žmonių žuvo tuose bombarda
vimuose. _ -. . ’

Rusijoj vis eina smarkus musziai prie Rze- 
szovo. Rusai atmusze keliolika miestu, užmusz- 
dami dideli skaitli Vokiecziu, paėmė 40 tanku, 
suszaude keliolika eroplanu ir isznesze in pa
danges keliolika amunicijos stoeziu. Prie Vely
ki Lūki taipgi atsibuvo smarkus musziai.

Afrikoje Allijentai supliekė Japonus ir Vo- 
kieczius su didėlėms bledems.

Kinuose Japonai iszskerde apie 2,000 gy
ventoju Yuchow provincijoj. Daugiausia isz tu 
auku buvo ūkininkai ir vargingi žmones. Apie 
dvideszimts kaimeliu likos sudeginti drauge su 
gyventojais. Bet ir Kinczikai nepasidavė gin
damiesi, užmuszdami 600 Japonu ir paėmė dau

Rusai Atmusze 12 Mie-, kiecziu isz užPakali0’kurie tu- 
l re j o apleisti savo pozicija-s.

stelių Ir Užmusze 2,800 
Vokiecziu

Moskva — Po karsztam mu- 
sziui Rusai atmusze nuo Vokie
cziu dvylika miesteliu ir kai
mu aplinkinėje Stalingrado už
muszdami taipgi 2,800 Vokie
cziu ir daugeli sužeidė kaipo ir 
paėmė daug kariszko materijo- 
lo. Kazokai užklupo ant Vo-

Prie Reszovo Vokiecziai pane- 
sze dideles bledes ir daug tan
ku ir amunicijos. ,■ ,i

Washington, D. C. — Dide
lis kariszkas eroplanas leken- 
tis isz czionais in Paris Island, 
S. C., susidaužė ant artimo kal
no ir trys lekiotojai likos už
muszti ant vietos.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
ten užsiliko 'kokis Rusišzkas

Isz daugelio vietų daeina ži
nios buk laikraszcziai pradėjo 
paliauti iszeitineti isz priežas
ties stokos darbininku nes dar
bininkai likos paszaukti ant 
kariszikos tarnystos arba prie

Ūkininko Stepono Klaro, isz 
aplinkines Des Moines, Iowa, 
pabėgo pacziule, 'pasiimdama 
su savim berneli, sena automo
biliu ir 50 visztu.

Pabėgėlei atsidhre in miestą 
Des Moines, kur likos areszta- 
voti per palicija nes moterėle 

antatkreipė atyda policijos 
kitdkiu kariszku darbu’ Pana- > vyrisžku drapanų in ku-

tojai, smalkai ha ? '' : "
Jeigu nesupratote tai mes 

jums isziaiszkinsime ka tieji žo 
džiai reiszkia: sklindys yra 
blynas, Ickszte—torielka, ąso
tis — uzbonas, pirszcziuikas — 
nopertskas, saga — guzikas. 
siurblys—pompa, poksztingas 
reiszkia szposinirikas.

Ar dabar suprantat ka tasai 
* ‘ inteligentas ’ ’ kalbėjo ?

pildoma pagclba 4,000,000 ('lie-

szus padėjimas ir su svetim- 
tautiszkais laikraszcziais ir tai

rias buvo pasirėdžius.
Palicija pranesze vyrui kad TURTAS MEDYJE

mažesniu iszdavyscziu del 'ka- ne-siiuipina nes jo motelei 
labai ran(ias^ P° 'palicijos globa ant'' 

“bardo”. Klaras pranesze pa-', 
licijai kad jam nerupi kur ran-i 

[dasi jo motere tik jam daugiau
sia rupi kas atsitiko su jo visz- 
telenas.

Motere tuom labai užpyko
szaukdama su kartumu: “Tas'mam miestelyjs Winterset, ke>- 
asilas tiek supranta apie mo
teres kiek asilas supranta apie 
astronomija. Duosiu asz jam 
kaip sugrysziu namo.”

O gal moterėle turi tame tei
sybe.

riu sziadien kelias yra 
sunikus.

Ir “Saules” laikrasztis nu-' 
kentė isz priežasties paėmimo 
sūnaus iszduotojaus laikrasz- 
czio “Saules,’’kuris'buvo pres- 
motnu prie dideles spaudomos 
maszinos, o ir antras jo sūnūs 
turės stoti in kariszlka tarnys- 
ta. Todėl, bus ir mums trum
pa darbininku, o kitu sunku 
aplaikyti, nes tojo darbo nesu
pranta.

Diedukas Žinojo Ka 
Dare; Paslėpė Savo 
Turtą Senam Medyje 
Kuri Surado Anūkas
Mason City, Iowa. — Arti

laime ir pr'anesze apie tai pali- skirtumą) Darbuose buvo pa 
lijai. Du palicijantai pribuvo 'vestas Vyru Pajėgos Komisijos turiu milijonu) doleriu vertes 
?n namai sudaužė spyna ir nuo ribose rripintis ir tirti visus siuneziama Rusijon, kaip tik 
smarves net apkvaito. Ant lo- klausymus, ‘kilaiiczius isz rasi- susiras vietos laivuose ja pa- 
zos gulėjo mirusi senuke ku-nes, tikybines, spalvos, tautines krauti.” 
rios kūnas jau prasiėjo puti, o kilmes ar ateivisz'kumo diskri- 
szale lovos gulėjo jos ’ pėnkiu 1 minacijos.
netu anūkėlė Silpnai verkenti. I Tas Komitetas savo veiklos 
Mergaite nieko nevalgė per tris 1 praneszimuose ir pamokini- 
lienas, nuo mirties bobutes, muose nustatys tyrinėjimo bu- 
tiktai gerdavo pieną ir vande- da ir skelbs, kaip atitaisyti I ■ I. e e ■
mi. skriaudas o taip pat iszvystys

Tėvai paliko mergaite po' programa, kai]) teisingai, be 
doba bobutes, o patys isz’kelia- darymo skirtumo intraukti in . * vo m svecziu's
pas gimines. Daktarai yra la
bai nusistebėja, kad mergaite 
tai'p iszkente bet visai buvo 
silpna kada ja surado palicija.

KARO DARBAS
Donald M. Nelson, Karo Ga

mybos Tarybos pirmininkas, 
vienam spaudos susirinkimui

Ana diena likos paszauktas 
ant kariszikos tarnystos Karo
lius Broome, redaktorius laik- 
raszczio “Brantley Enter
prise,” isz Naliunsta, Ga. Isz-1 
pildydamas savo ulžklausymus, 
kolkius reikalauja valdžia, re
daktorius padavė koki turi už
siėmimą prie lai'kraszczio se- 
kaneziai:

“Asz turiu paraszyti visas 
naujienas, apgarsinimus, užlai
kyti knygas, užmokėti skolas, 
perskaityti kordktas, nu'czys- 
tyt litaras, padirbti apgarsini
mus ir visokius drukoriszkus 
darbus, suvynioti laikrasz- 
czius, jeszlkoti nauju skaityto
ju, pataisyt maszinas, sudėti 
laikraszti in formas ir indeti in 
maszina, nuvežti iaikraszczius 

“ant paczto, iszszluoti spaustu
ve, rinkti prenumeratas ir dau
geli kitu darbu. Bet kada turiu 
kiek liuoso laiko tai einu žu
vaut bet tas atsitinka tik karta 
in deszimts metu.”

Ar jis likos priimtas ant tar
nystos ar ne, tai negirdėjome. 
— Tokia tai yra gyvenimas ir 
darbas redaktoriaus mažo laik- 
raszczio, kuris vos gali save 
iszsimaityt o darbininku nėra 
isz ko pasamdyti.

kareivis su karabinu rankoje 
arba prie armotos, gal randasi! 
kur nors saujele Rusisžku le
kiotųjų, kurie stebuklingai isz- 
sisaugojo nuo mirties.

Ii menesei adgal, mirė turtin
gas ūkininkas Ben Jergenson 
kuris turėjo tris anukus; Mikui 
paliko puikia ūke, Andriui ke 
liplika szeru geležinkelio kom
panijos, o jauniausiam Pranui 
supuvusia grinczele ir kelis 
margus lauko, ant kurios rado
si daugiau akmenų ne kaip že
mes. Nemažai prisijuokė An
drius isz savo giminaiezio, bei 
Pianas turėdamas gera paezia.

Nelaimingos Ugnys 
Praeityje

trelczdali namo 'pirkimo kainos 
ir*duoti, po būti 'atsakymo, 3 
menesius laiko nuomininkui 
dar įgyventi atsakytams bute. 
Kainu administratorius Hen
derson sake kad nauji patvar
kymai “žymiai prisidės prie 
sulaikymo ‘sziaudinio’ namu 
pardavimo su tikslu apeiti nuo
mu tvarkymą. ” i 7

sake, kad daugiau negu vienas 
isz trijų szio kraszto gyvento
ju dar iki 1943 metu galo dirbs 
karo gamyboje arba tarnaus 

in Kalifornia karo pramone ir valstybes ta r- ginkluotose kraszto pajėgose, 
nyba visus darbininkus. sake, kad in ta apskaiezia-

vima vra intrau'kti ir žemes 
RAUDONOJO KRYŽIAUS Kada (lo„.

VEIKLA . l-giau kaip 44,000,000 žmonių
Deszimtis milijonu chirurgi-^ iiaro darbuose, sake to- 

niu apvalkalu pagamintu Ame- pau p 'y[t4son) civilio vartojimo 
įriikos Raudonojo Kryžiaus dar-j gamyba tUres ir turi būti suma- 
bo skyriuose savanoriu darbi- - .....................................
ninku, jau pasinhsta in . 
kareiviams sukeistiems prie 
Stalingrado ir kitur. Raudona-

Pasiliko tiktai dvasios tuju mažai atkreipė atidos ant tuju 
iilmc—/Prn Un-mn '/n I .1 .1 : ..V .. .-...VI. <-> J !vRusisziku kareiviu kurie žuvo 

nuo kulku ir Vokiszku bombų, 
nuo 22 dienos, Balandžio mene • 
syj, 1941 mete.

Bet tosios dvasios kareiviu 
neprileido Hitleriecziu prie 
Leningrado, “Sulaikė juos prie 
Mos'kvos ir sziadien juos veja 
isz Stalingrado.

Narsios tai dvasios tuju 
Maskolių!

William Green, pirmininkas 
Amerikonisz'kos draugavęs 
daibininku su prezidentu Roo- 
seveltu turėjo posėdi kas kisza- 
si 'kariszku daibininku ir regis-' j

iSzventos Traices bažnyczia, 
New Yorke, yra gal turtingiau
sia 'bažnyczia ant svieto. Jos 
turtas siekia ant 61,738,000 do
leriu.

“Narsios Dvasios.”
Kas iki sziol netikėjo in dva- 

ses ii- visokias baidyklas, turės 
in jas dabar intiketi isz prie
žasties to, kas sziadien dedasi 
ant Rusis'zko franto.

Nuo sanvaites laiko žinios 
skelbia kad Hitlerio armija yra 
iszvaryta adgal in vakarus nuo 
Stalingrado ir nuo Moskvos o 
Vo'kieczius plaka ne raudonoji 
armija 'bet ‘ ‘ dvasios ’ ’ Rusisz- 
ku kareiviu.

Kiek tai sykiu Hitleris gar: 
sino buk raudonoji armija yra 
supliekta, sunaikinta, isztrem- 
ta ir jos daugiau nesiranda. 
Kiek tai sykiu paantrino tuos 
žodžius Goebbels, Goering, Vo- 

j kiszka redio ir ju laikraszcziai! 
į ;'Penki milijonai, deszimts 
milijonu, penkiolika milijonu 
Rusu užmuszta! Kita tiek pa
imta in nelaisve o niekas ne 
sztant suskaityt kiek ju sužeis
ta.

Isztikruju, skaitant tokius 
daneszimus, tai jau nesirastu 
taiskes armijos, Gal szen ai

tracijos moterių prie visokiu 
kariszku darbu. Nebus tai nie
ko nepaprasto kad moteres tu
rės registruotis (prie tuju dar
bu nes kare to reikalaus isz 
priežasties stokos vyru.

Yra tai visus žmones lytin- 
czius kare, per kurios priežasti 
gyventojai turi kentėti viso
kius nesmagumus ir gal dau
giau ne kaip kareivis ant kares 
lauko ne taip kaip tai kitados 
nes sziadieiiine kare ne tik ant 
žemes bet ir ant mariu karei
viai yra saugesni ne kaip gy
ventojai miestuose kurie ran
dasi dideliam pavojuje nuo 
puolancziu bombų kurios žudo 
gyyventojus tukstailcziais.

Szioje kareje gyventojai tu
rės atloszti didesnes roles o 
ypatingai darbininkai
dirba kariszkose instaigose, ne 
tik vyrai bet ir moteres, seni ir 
jauni o kaip kur net ir vaikai. 
Visi turėsime prigialbet val
džiai kovoti priesz nevidonus 
idant užlaikyti ir 'apsaugoti sa
vo liuosy'be.

szandin'imu, dirbo surikai ii 
kantriai su savo moteria, lauk
damas geresniu laiku.

Ana diena, kada jau pritru
ko malku, nuėjo prie 'senos isz- 
džiuvusios o'beles kuria senas 
diedukas labai mylėjo ir ne
karta savo anukui kalbėdavo, 
kad tasai senas medis atnesz 
jam dideli gilinki. Su gailes- 
czia pradėjo kapot medi, o ka
da medis parvirto, patemiiio 
viduryje bleszine dėžutė. Pa- 
emias savo radini, nubėgo pas 
paezia o kada, dėžutė atidarė, 
nemažai nusistebėjo radęs jo
je daug įbumaszku su laiszke- 
liu kuriame' diedukas iszaiszki- 
no, kad turtas priguli prie Pra
no nes žinojo kad jis padarys 
su pinigais iszmintingiau ne 
kaip jo giminaieziai.

Dėžutėje radosi apie de
szimts tuks'tancziai doleriu, isz 
kuriu Pranas gerai pasinaudo
jo ir sziadien džiaugėsi radiniu 
daugiau ne kaip jo giminai
eziai isz savo turto.

Bostono Kliuibo ugnis [Bos- J 
ton, Mąs-s], kuri paėmė 481 gy- ■' 
rastis Lapkr. (Nov.' 
1942 m., buvo viena isz nelai- ' 
mingiausiu. Bet ir kitos ug- ; 
nys praeityje buvo baisios ku
rios paėmė daug auku kaip tai:

Iroquois teatre, Chicago, Ill., 
Gruodžio (Dec.) 30, 1903, sude
gė ant smert 602.

New London, Tex., mokyklo
je 19#37 m., sudegė 455 vaikai.

San Francisco, Cal., drebeji- 
me ir ugnyje, 1906, žuvo 500 
žmonių.

Hoboken, N. J., doke 1900 m., 
145 žuvo.

Birmingham, Ala., degan- 
czioje 'bažnyczioje 1902 m., 115 
žuvo.

Monongah, W. Va., angleka- 
sykloje 1907 m., 361 žuvo.

Cleveland, Ohio, mokykloje 
Laike View 1908 m., 174 žuvo.

Boyertown, Pa., teatre 1908 
m., 169 žuvo.

New York., Marszikiniu dirb
tuvėje 1911 m., žuvo 146.

Cleveland, Ohio, Crile ligon- 
buteje 1929 m., 124 žuvo.

Columbus, Ohio, kalėjime 
1930 m., 320 žuvo.
Asbury Park, N. J., Morro Cas
tle laivas, arti czionais, 1934 
m., 134 žuvo.

Inmete In Peeziu Dina
mito Manydama Kad 

Tai Deszra

kurie1

Tūlas tautietis, kuris nuda- 
vinejo save u'ž dideli progre- 
sista ir “inteligentą” ir kad 
jis moka kalbėti grynai Lietu- 
visžkai, ate jas pas tūla Liet u- 
visžka szeimyna pradėjo 'kal
bėti:

“Ar žinai tamistele, man la
bai patinka s'ljlindys, paduokie 
man kelis ant leksztes ir ąsoti 
alaus. Matau kad tamista turi 
sidabrini pirszcziu'ka, o gal 
siuvai saga. Pateminau kada 
jusu siurblys ant 'kiemo paga
dintas. Girdėjau kad tamistos 
vyras yra labai paksztiugas. ”

Ar supraptat_ci mieli skaity-

Marioni, III. — Persikraus- 
cziuis iii nauja narna, Mrs. Fay 
Onley, pradėjo valyti stalczhis 
ii- lentynas, surasdama lenais 
popierini krepszi su apipeli
jusia ‘ ‘ deszra.. ’ ’ Motore srikiszo 
ja.su kitom szasžlavom in pe
eziu ir uždėge. Isz pecziaus 
ėmėsi veržtis tirszti, juodi du
rnai. Motere pasziauke savo 
vyra, kuris pažiurėjas in pe
eziu pagriebė moteria ir grei
tai abudu dūme per duris lau
kan. Vos tai padftre, kad szf ai 
visas namas sudrėbėjo nuo ėks- 
plozijos. Peczius likos sudras
kytas ant szmotoliu o lubose ir 
sienosia iszrautos dideles sky
les. —Pasirodė, kad tai buvo 
ne deszra, tiktai szimotas dina
mito.

Mergaite Gulėjo Tris 
Dienas Prie Lavono

Kempton, M o.—Nematydami 
prie namo Mrs. Mortos Stern, 
68 metu amžiaus, kaimynai da- 
siprato kad gal užėjo kokia ne-

me gy- į----  o----
) 29-ta d ls^s Kryžius taip pat siunczia

500,000 svaru nenugriebto pie- 
no milteliuose Rusijos karo 
naszlaicziams įpenėti. Prie virsz 
500,000 drapanų, pasiaustų in 
Rusija nukentejusiėms nuo ka
ro aprengti, Amerikos Raudo
nasis Kryžius pasiuntė dar 
virsz 500,000 vaiku drapanų 
Rusijos karo naszlaicziams ap
rengti. In Rusija jau pasiunsta 
vaistu, gytduoliu, chirurgijos ir 
ligonines reikmenų už daugiau 
kaip 4,000,000 doleriu ir “pa-

SAVAITES
APŽVALGA

PAJAMŲ MOKESCZIU 
SZRIUBA PAJUSIME 

VISI
Namu tarnai, žemes ūkio 

darbininkai, Instaigu

—LT |žinta iki žemiausio laipsnio, 
Rusijaįįijj yra galimas. Civiliu 

Reikmenų Ofisas dabar daro 
sanraszus prekių, kurios skai
tomo visiszkai reikalingos civi
liams 'gyventojams.

NUOMU (RANDU) 
SUTVARKYMAS

Kainu Administravimo 
sas iszleido griežtus patvarky
mus, kaip užkirsti kelia apėji
mui nuomu sutvarkymo su pa- 
gialba naipu pardavimo, srity
se kur nuomas yra tvarkomos. 
Patvarkymai numato, 'koki rei
kalavimai turi būti iszpildyti 
parduodant namus: Sumokėti

Ofi-

Reikalas ‘griežtai sutvarkyti 
buomas smulkiųjų biznierių in
teresuose buvo pabrėžtas Kai
nu administratoriaus pavaduo
tojo Paul A. Porter, Kainu Ad. 
Ofiso (OPA) nuomu skyriaus 
vedejo. Duodamas savo paro
dymus už suteikimą P reziden
tui imstatyme galios sutvarky
ti nuomas visuose gyvenamuo
se ir prekybos namuose, p. Por
ter sake vienai Senato komisi
jai, kad visos ruszi.es smulkus 
bizniai nukenezia nuo dabar 
esamo nuomu padėjimo.

KARO LAIVYNO VYRU 
PAJIEGA

Karo Laivyno sekretorius 
Knox leido mums pamatyti au- 
ganiczia Jungtiniu Valstijų ka
ro laivyno pajėga. Jis pranesze 
vieszumai, kad dabar trijuose 
karo laivyno skyriuose yra 
apie 1,300,000 vyru: beveik vie
nas milijonas Karo Laivyne, 
apie 200,000 Mariniu Korpuse 
ir apie 110,000 Pakraszcziu 
Sargyboje.

—Office of War Information,

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

50c., o aplaižysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

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

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 /
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
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- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

i....................  15c
112 Trys apisakos apie pini-

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų apia 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke mg. 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budy ne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant

patar-|PuslaPiu’
. . . p. . . J No. capioaivva ^/aaaa-

liautojai, S t GUOgl atistes ll g'a- gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
lybes kitų žmonių, kurie i'ki- 
sziol Jungtinėse Valstijose ne
sijautė esą mokeseziu mokėto
jai, nuo ateinaneziu metu pra
džios staiga pajus skadsma sa
vo kiszeneje, 'kada insigales 
naujas pajamų mokeseziu bi
ll us, kuri Prezidentas pusi ra- 
sze pereita, savaite. Mėgstan
tieji iszsigęrti, įpypkoriai ir ke
leiviai pradeda dar an'kscziau 
mokėti aukšztus ‘karo iszkas- 
czius lies akezyžu pakėlimas 
naujame imstatyme pradeda 
veikti nuo Lapkriczio 1 d.

Mokeseziu ratos nuo asmeni
niu pajamų, sieikianczios nuo 
19% ant pirmojo mokeseziais 
apdedamo dolerio iki 88% nuo 
szesziu ar, septynių skaitlyniir 
aukztumo pajamų duos supras
ti Amerikiecžiams kad sziuo 
tarpu ir dar 'kuri laika po karo 
nei vienas 'pilietis negales Susi
krauti dideliu turtu, kaip tai 
būdavo sakoma.
PRIESH DARYMO SKIR

TUMO PAPROTĮ
Prezidento Komitetas Kovai 

Priesz Diskriminacija (daryli

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera;’Sen3- 
lis; Vargo sapnas ir pasaka apią či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

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

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

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

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, (prapulties Kranto; Mistras ir Krepe- 
62 puslapiu...................................15c

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai

’ Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
64 puslapiai .................................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu - -..if «'• • -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 ....................................... 15°

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

szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli • 
ponai., 105 puslapiu...................25c

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nępažinsta 
Dievo tas nępažinsta 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
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu..........25c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygęle: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(sy paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtdtf| Keletą Juoku ir Paveikslo. 
P™e ............................ 16e

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

ja.su
ruszi.es
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JURGIS DURNELIS
I.

Jeigu kaS, pradejas nuo tos 
vietos, kur Nemunas stveria 
Vilija in platu, 'bet lekszta gle
bi, pereitu ta puiku kloni, kur 
aiiraomet žydėjo tulpes o szia
dien auga daugybe velneleszii 
ir nežiūrint ant patogiu Lietu- 
vaieziu, ka neszant vandeni, 
breda per purvyną didėlėmis 
raudonomis kojomis — eitu vis 
priesz vandeni gimdytojos mu
su upeliu, tai isavystu dideli 
Snaudžiu kaima.

Krasztinis butas, sykiu su 
kleczia, tvartais ir kluonu, tai 
Piktu. Triobos pusėtinos ir kad 
tik vejas nebutu keliose vieto
se supaisziojas stogą, tai galė
tu likti paveikslingomis.

Butas, 'kaip paprastai pas 
gera gaspadoriu, sudėtas isz di
deles grinezios, ruimingos prie
menes ir kamaros. Prie kama
ros glaudžiasi, kaip prie moti
nos, maža kamaraite, vadina
ma szpnine; visajne kaime nė
ra tokios.

Tėvuką dabartiniu gaspado
riu — Vaitiekų dvare vadino 
Kreiviu, o kaime Seniu Vaitie
kum — kitokios pravardes jis 
neturėjo. Buvo tai geras žmo
gus ir meilus kaimynystėje, 
bet gramozdas: apleido trip- 
bas, pagadino Lauka ir maž ne 
praleido visu namu.

Vaitiekaus suims, Motiejus, 
da būdamas vaiku, pramintas 
tapo Piktu; ilganiui tas prami- 
nimas pasiliko pravarde ir per
ėjo ant vaiku.

Motiejus Piktas buvo gaspa-, 
dorium. kokiu mažai yra. Per 
savo gyvenimą geresnes, trio- 
bas perstate, in vieta senu, pa
state naujas, užsiaugino to
kius gyvulius, kokiu da niekas 
kaime (nebuvo mates; del to 
dvarponis ji aprinko vaitu.

Teko tada visiems: kol ge
rai — tai gerai, bet tegul tik ar 
tvora keno sulu'žus, ar stogas 
apdraskytas — tai isziplus.kaip 
nesutvęrima... Tai-gi bijojosi 
jo kaip velnio.

Būdamas uredninku, nekarta 
priėmė savo namuose ne tik 
strielcziu, klįuczvaiti ir vals- 
cziaus rasztininka bet net pra- 
baszcziu, o kelis kartus ir pati 
dvarponi; tai-gi statant butą, 
atidalino siena (pusią kamaros 
ir ant pasistebėjimo viso kai
mo, intaise poniszka 'kambarį, 
t. y., toki, kur nebuvo ne trupu- 
czio durnu, nes ji szilde szonas 
pecziaus isz kamaros. O kaip 
Piktas iszklo jo .sienas popiero- 
mis, kurias gavo dvare, kaip 
pastate nauja balta lova su pa
talais, žalia staleli, dvi nupirk
tas nuo strielėziaus mėlynas kė
dės ir raudona kamada su gel
tonais paukszcziais a!nt kampu 
— besiste'bejimui nebuvo galo.

Kamara, tokia pat, kaip ir

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

B Lietuviu kalboje ir busi
te užganėdinti! Jaigu ju
mis patiks parodykite savo 

draugams. 10c už viena; 3 už 
25c., arba 20 už $1.00 gražiu 
Linkėjimu su Konvertoms.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

niekad senesnia ypata nepava
dins pirmu vardu.

Nors ma'ža dalelia. tuju pata
rimu iszpildykite o jau bps di
delis 'žingsnis pradžios kaip 
pasilikti mandagiu “džentel- 
monu. ”

Iszrodp suvis prieszingu, 
' Tegul dukrele namie sėdi, 
| Tegul triusesi, to nesigėdi, 
Darbszios merginos niekas ne 

peikia, 
Ba kožnam vyrui geros gaspa- 

dines reikia.

‘ ' rg, sų . szuniukaįs,1 ežiu, ja tepe taukais o tarpais
* tai da gerai, kad ju neapkolie taisė sau ant galvos skepeta, 
$ czijo!
*; Kad ne Grigiene, tai nežine,'teszla.
* kas su jais dabar butu. Apsukri

ltai moteriszke!
namais. 1

* | kais elgesį ly
S "S? 5

bare vaikus ir maišze meintia

visos kaime, paskirta buvo del 
sudėjimo ant- žiemos morkvu, 
grucžku, bulviu ir t.t.

Taiipo-gi ežia stovėjo dvejos 
girnos ir didele piesta su paka
bintu aih't miklios karties dide
liu piestu. Tuomi piestu taip-gi 
anąkart nemažai stebėjosi vi
sas kaimas nes su pagialba tos 
prietaisos vienas 'berniukas ga
lėjo. nugrūsti tiek grūda, kiek 
keturi vyrai paprastais pieš
tais. Visi stebėjosi, bet, kad tai 
buvo iszmislas kaimyno Pikto, 
niekas nenorėjo insitaisyti. O 
ir turėjo teįsybia: koks ten Pik
tas nori būti iszmintingesniu už 
tėvus ir tėvukus!

Pats prąbąszczius ant pa
mokslo sake idknt užlaikyti 
iszmin tingus ir doringus tėvu
ku pobūdžius — taipgi jo ir 
klausė.

Motiejus Piktas, mirdamas, 
paliko du suirus ir viena duktė - 
ri. Vyresnysis, Grigas, ketino 
tapti milžinu, vienok neinsten- 
ge; padare, kiek galėjo; užau
gino sau įplatezius peczius, di- ' 
deles rankas ir kojas... liemuo 
vienok apleistas, nespėjo pas i 
kai kitas kūno dalis, susilenlkes, ■ 
iszkrypo... Moteres rodijo jam 
užleisti kaltūną, nieko nepada- 1 
re. Senis Motiejus priesz super- 1 
ti apipaczįavo ji su dpktere no- 
miesninlko Laumaiczio.

Kitas suirus, Jurgis, užaugo 
kaip reikia ir prie darbo buvo 
pirmas; Už tai niekad nesijuo
kė,, nemokėjo pasikalbėti su 
žmogum, sumurmės tik kaip 
meszka ir tiek... Tai da nieko! 
Tegul sau tylėtu, bet jis 'buvo 
lyg nepilno proto, bile vaikas 
ji galėjo apgauti.' Būdavo ateis 
pas ji berniukas su skylėtais 
czebatais ir pasakys:

— Jurgi! Mainykim czeba
tais!

— Et! — atsakys ir užsi- 
kreips.

'Berniukas ikąip ims praszyti 
ir skunstis, kulk neturįs Už ka 
nauju nusipirkti, tai ir prikal
bins: Jurgis ima nuo jo skylė
tus czebatus ir atiduoda savo 
sveikus.

O kiek prisiskolijo nuo jo . 
Žydellkos isz miestelio ir liuo- 
sininkai ir neatiduoda —ne ne- 
užsiinena.

Kartais būdavo marti ■ Gri
giene- pradeda rugoti:

— Kam tu, Jurgi, kruvina 
skatiką dalini valkatoms ?

Ne klausyti nenori! arba at
sakydavo : “ o isz 'kur jie ims ? ’ ’ 
— ir iszeidavo isz grinezios.

. Da to negaila: kada važiuo
davo in miestą, tai vaikai isz 
viso kaimo bėgdavo paskui ji, 
szaūkdami: “Dėduli! parvežk 
kringeliu!” Na, tegul jam kam! 
Na ir pagailo ju, parveža: ap
dalina visus, net juokai, rodos 
isztikro ju dede. O szo'kinejant 
vaikams su kringeliais, nesi
juokia, tik linksmai žiuri ant 
ju ir murma: “Mažiuliai dur
neliai.”

Jauniausia tarp vaiku Motie
jaus Pikto, Katriuka, pramin-

■ ta 'buvo kuodu, nes plaukai jos
■ buvo susziurpia, lyg pundas 
' szieno ant vėjo, augo be moti- 
! uos, tai kas gailėjo prižiūrėti. O 
1 ne Szio ne to mergina: lėta,

darbininke ir ne bjauri; tiktai 
: baili ir mėgo tylėti kaip Jurgis. 
’ Visi sakydavo kad Motiejui 

vaikai nenusidave, nėr ko ir 
norėti! Buvo rustus.: gero žo
džio niekaip nepasako, su vai-

— Tai, ka be guli, ateitum 
. i_ ! Valdo visais J areziaus, — tare in vyra.
Ar visiems patinka, Grigas atsikėlė nuo suolo, su

šunku atminti; vienok jos pa- silenkęs pusiau, perejo per 
ežios du vaikiszcziu: Vincukas grinezia ir atsisėdo ant kėdutės 
ir Justihukas, savo žibanezio- 
mis akimis tvirtino, kad del ju 
gali ir taip būti.

II.
Viena Nedėlios ryta rudens 

miglos, pakilusios isz upes, ap
supo visa kaima ir susimaiszia 
su durnais, lėndancziais per vi
sus plyszius isz vidurio dūmi
niu grineziu, pagamino purvi
nai pilka debesi, 'kuris užgulė 
kiemus, kluonienas, žardžius ir 
dirvas. Žmones tose miglose 
iszrode labai navatniai: tai tu
rėjo pavidalus gražius ir milži- 
niszlkius, tai bjaurius ii' iszkry- 
pusius.

Tokioje dienoje pakol neinsi- 
degs malkos, veržiantiesi isz 
pecziiaus in grinezia durnai ne
silaiko vieno sluogsnio ir per 
skyle sienoje arba lubose neisz- 
lekio in palepias ir toliaus in 
svietą, tik pripildo /grinezia 
nuo virszaus lyg apaeziai, ėda 
akis ir dusina gerkles.

Grigas Piktas atsigulė ant 
suolo ir galva paikiszo po skran
da; vaikai sutapę prie atidary
tu duriu ir lauke, ar greit užsi
degs aiszkiaus pundeliai szaiku 
o tuom syk ant vienos mislies 
bego jiems seiles— motina isz- 
teps skaurada taukais, prides 
teszlos ir instatys in pecziu: 
taukai ant žerineziu augliu su
spirgęs taip smagiai... smagiai. 
Paskui motina nusiszypsos ir 
pasakys: “pirma blyną tam, 
kuris anksti įkelia” — ir duos 
po blyną, riebu, kad net per 
barzda varvės. Vaikai prarijo 
seiles." " -

Atėjo ant galo taip ilgai lau
kiama valanda. Inkaite durnai, 
lyg apverstas pavirszius sožel- 
kos, vilniavo pamaži palubėse 
ir iszleto lėkė ant augszto.

Vaikai susėdo ant priepecz- 
kio. Grigas iszJkiszo galva isz 
po skrandos ir atsikvėpė. Gri
giene ežia state skaurada in pe-

Pajei Del Kareiviu

Mrs. Nellie Mistele isz Mil
waukee, Wis., yra geriausia 
kepike pajų del kareiviu. 
Toji moterele su pagialba sa
vo draugiu iszkepa tu j u pajų 
net po 300 ant menesio. Ka
reiviai juos labai myli ir atei
na net kėlės mylės juos 
pirkti.

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

ties prižada.
— Pakalbėtum sziadien su

. .... .1,szaltyszium apie tais popieras.i
— Tai ir pakalbėsiu.
— Tiktai ne taip, kad tik 

vaptelt: užpraszyk ji in kar- 
cziama, ąsz ir ateisiu, tai neva 
tar/p kaimynu, ir pasikalbėsim.

Grigas nuleido galva ir ome 
mislyti.

Neužilgo tarė:
• — Kad tik žmones nekalbė
tu kad Jurgis nuskriaustas...

'— Ka ežia žmones! Kaip bus 
musF tai bus mus.

— Tai-gi matai, — sake vela 
Grigas, —■ Jurgis niekad noap- 
sipaeziuos; kad butu tėvas gy
vas tai apipaeziuotu ji ir gana; 
pats neprisirengs. O ant galo, 
kas už jo ir eitu: ar sziaip, ar 
taip, vis jo dalis liks mus vai
kams.

— Neapsipacziuos! — perkir
to supykus gaspadine, — isz 
kur tu žinai? Gapadinaite gal 
ir neeis o kokia liųosiniaike, tai 
pati prisikabins: kaip padary
sime — tai jau bus.

— O gal jis da ir nesutikti?
— Kur tau nesutiks: Kalbė

jau Ketverge: — Jurgi, sakau, 
kodėl neaipsipaeziuoji ?

— O jis ka ?
— ‘ ‘Kam man to ? — sako, — 

marszkihius man iszs'kalbs ir 
Katriuka ir tamista.” — Tei
sybe, —: sakau, tik kas-žin ar , 
nebotu geriaus...

— O jis ka?
— “Et! — sako, — kas už 

numes eis. ” Sakau taįa: — Ar 
neužraszytum, Juiguti, savo 
lauka musu vaikams ?

■— “Kam ežia raszineti, — 
sako, — ir taip ju 'bus. ’ ’ — Jau 
kdd taip tai taip, — salkau, — 
vienok motinai butu lyg ra- 
miaus ir tikriaus...

— O jis ka?
— Jeigu tamista taip nori, — 

sako, — tai pažiūrėsiu... tiktai 
Katriukos įienuskriauskite.

— Otuka?
— Kur-gi ja skriausime, — 

sakau, — ji tokia sesuo Grigo, 
kaip ir tavo; jeigu pasitaikin
tu geras žmogus, tai ir karve 
duosime ir avi o gal iszteksime 
ir kumeluka. Geda butu iszleis- 
ti isz mus namu bile kaip.

Priemenėje sugirgždėjo du
rys; Grigiene nutilo. Tuojaus 
inejo Jurgis su Katriuka. At
sistojo pas pecziu, palaike ran
kas priesz liepsna, atsitraukė ir 
atsisėdo ant suolo.

Katriuka trepsėjo pas pe
cziu.

Grigiene paklausė:
— Ar szalta?
— Nuo tu miglu net sziau- 

szulys ima, — atsake mergina.
— Kas tai taip ilgai szer.ete 

galvijus ?
— Tur but nebuvo pritaisyto 

kratinio ?
— Nebuvo: Jurgis vėlai gry- 

žo isz girrios o asz maliau mil
tus ant 'blynu; taip ir liko.

— Sėskite prie stalo, — už
kaskite, tai ir apszilsite.

Besakant tai, Grigiene inde- 
jo in puodeli tauku ir pastate 
ant anglių; 'taukams sutirpus, 
nunesze ant stalo bliuda su 
blynais ir puodeli su taukais. 
Vaikai szoko prie valgio pir
mieji o paskui juos ėjo vyres
nieji. r ‘

AR NORI BŪTI 
“DŽENTELMONU?”

(TOr.IAUS BITS)

TARADAIKA

Tieji vyrai kurie nemoka savo 
moterėliu suvaldyti,

Tai niekad negali 'būtie 
iszganyti,

Kad motere vyrams žandus 
teszkina,

Tai jau vyrueziai gana. 
Vienas žmogelis 'niuo moteres 

gerai aplaike,
In veidą jam pataikė, 

Badai su pokeriu ar su peiliu, 
To asz pasakyti negaliu.

Taip bjauriai net dantys buvo 
matyt,

Kad daktaras turėjo veidą 
susinti, 

Jeigy vyrai moterių nesuvaldo, 
Tai tos kitiems galvas skaldo.

Vyras turi vyru pasilikti, 
Moterems valios nereikia 
> duoti,
Ba ko tolylni — to blogyn,

Nelaimingas
Tokis gyvenimas,

Lyg smert turi pakutavoti, 
'Sunku 'kryžių ant sprando 

neszioti.
Todėl gerai apsižiūrėkite, 

Bile raganos neimkite.* * *
Jau gana su tokiu vyru, 

Jeigu bobele in barzda insi- 
kabytu, 

'Geriausia 'barzdos neneszioti,
Jeigu turi motere peszioti.
O ka su bdbele t Užgėrė ant 

drąsos,
Parsimeta vyra ant aslos, 

Iripesza plaukus isz'barzdos, 
O gaila labai nes buvo puiki 

barzdele,
Kaip szluotele.

Isz tos misiukes geras 
'barberys,

Ir isz tikro to niekas ne>- 
iszdarys,

Kad barzda draskytu, 
Gymi žmogui bjaurytu.

* * *
Susirėmė du smarkus avinai, 

Susiskaldę guoges gerai, 
Dabar vienas dejuoja 

szipitoleje,
Ba turi škyle galvoje.

Daktaras tu'rejo susiūti, 
Badai vcrszio smegenis ihdeti,

Prova. bus bet nežine kada, 
Paklos nemažai'piiiigu, szkada;

Tai vis' Lietuviszkai, 
Reikia ėstis, ktauja lieti 

gy vuliszikai.* * *
Vienas gerai išz'sitratike, 

Kur ten' in siveczius nutraukė, 
Pas stora mamuže,

Ir jos dukruže.
O kad buvo girtas ii’ negražei 

apsiėjo,
Tai nebagui szlektai atsiejo, 

Ziegoreli ir pinigus pateriojo,
Ir 'laukan kaip szuo iszejo.

Tasai, vaikine, ilgai ta 
paminės,

Daugiau in sveczius eiti 
nėnores,

Gerai motere padare, 
Kad toki girtudkli iszvare.

* * *
Kožnas kupezius giria tavo- 

ra savo,
Parduoda jeigu tik kostumeri 

gauna,’
Miczigane yra tokios mamules, 
Kurios girria savo dukreles.

Tai moterėlės yra negražu,

William Bender, isz Mt. Car
mel, Pa., raszo: — Prisiunpziu 
tamistoms užmokesti už Laik- 
raszti “Saule”, ant viso meto, 
ir persipraszau kad truputi pa
sivėlinau su prisiuntimu. Turiu 
tamistoms priminti kad asz es
mių jusu skaitytojam jau 4.0 
metu ir džiaugiuosiu kad da 
galiu skaityti “Saule” ir skai
tysiu pakol iszgalesiu. Vėlinu 
jums viso labo ir geros sveika
tos.

Kas-gi nenorėtu būti, juk 
ko'žnas norėtu būti “džentel- 
monu”, todėl, jeigu juom. kas 
nori būti, tegul užlaiko sekan- 
czius patarimus:

Amerikonai tankiausia turi 
parasza prie duriu. “Wipe 
your shoes or get out,” ka tai 
ženklina: “Nusiszluostyk cze- 
veryfcus arba iszeik.” Tokis 
paraszlas yra geru dalykus nes į Maustykite apie Kare! Pasiel-
kada jau karta ji perskaito tai 
jau niekados jo neužmirszta.

O dabar svarbesnius daigtus 
turiu primy ti:

Jeigu buna svetimam name, 
tai nubrauk degtuko ant stalo, 
kėdės, sienos arba piana — ge
idaus įpiabrauk in pada savo 
czeveryko.
” Žiurekie idant pelenai nuo 
cigaro, pypkes arba paperoso 
nenukristu ant grindų ar kar- 
■peto, ant to yra pelenu toriel- 
kaites. ,

Nespjauk ant grindų tik in 
s.avo skepetaite nes sziadien ne- 1 
naudoja spjaiudyniu namuose; 
nes tai kenkia sveikatai.

Neužmirsžk nusiimti skrybė
lė, jeigu esi svetimoje stuboje, 
saleje arba ant kokio susirinki
mo.

Pas Lietuvius ir kitus sve- 
l imszal ius yra negražus papra
timas jog kada randasi savo 
stu'boje tai 'buna tiktai su. 
marszlkiniais ir kalpoku ant 
galvos.

Ne tas žmogus yra apszvies- 
tas, kuris moka skaityt ir ra- 
szyt ir kėlės kalbas kalbėt bet 
tašai kuris mokiai mandagiai 
apsieiti tarpe žmonių.

Tegul drabužis būna ir pras- 
cziauses bet jeigu žmogus mo
kes (puikiai ir czystai pasirodyt 
tai jau geriausia apszvieta.

Ir da reikia primyt:
Nereikia niekam perszkadyt 

kalboje. Jeigu kas ilgai ka pa
sakoja, tai iszrodo ant nepilno 
proto žmogum — kvailiu.

Laibai negražu yra jeigu vy
ras ruko pyp'kia, cigarą arba 
paperosa prie moterių, pirma 
nępasiklhluses ju pavelinimo.

Kaip tai bjauru iszrodo, ka
da vyras szo'ka o 'laiko cigara 
burnoje ir skrybėlė ant galvos. 
Tokią žmogus neturi paguodo
mis del moteres. Tarp pusgal
viu tai labai iszrodo “fain” 
kaip szoikant apie ausis durnai 
vyniojasi.

Mandagus žmogus, .susitikęs 
senesne ypata ant u'lyczios, vi
sados atiduoda jiems paguodo- 
ne per pakėlimą skrybėlės ir'

ginekit Kariszkai! Pirkinekito 
mažiausia lOta procentą tavo 
KARISZJyUS BONUS — Nors 
pedes, kožna pede!

PRISIUSKITE AUS 
TIKTAI 50f> O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100 
_ *

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, K e tautoj ei 
In Szventa Žemi a, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal-.. ■ - - -
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Šziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejįmo 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsargumą In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saul2, 
Menesi, Žvaigždes \r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir į

7^ ...IR MALDA... i

/ \ Motinos Szvencz.;
Sapnas Motinos Szven- 

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO.

MAHArOY CITY, PA... ~ ;
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Žinios Vietines Ne"*A^"e
Sūnūs Laivoriaus

' — Panedelio ir Utarninko 
rytus iszkeliavo 106 vyrukai 
ant karisžkos tarnystos 
Camp- G.

? Daigelis žmonių juos palydėjo 
linkėdami jiems gero giliuko. 5

- Szv. Juozapo mokiniai 
perstatys puiku Kalėdini pro
grama, tai yrą, teatroti ir viso
kius vaizdelius, dainas ir 1.1., 
parapijos svetainėje, 20 diena 
Gruodžio, 7-ta vai. vakare. Ti-

KARO CENZŪRA
REIKALINGA

Iszsaugojimui Gyvybes 
Amerikiecziu

Francuziszki Faszistai Peržiūri Kareivius

Washington, D. C. — Depar- 
į tamentas ukystes apgarsino 

in buk jau prasidėjo pardavimas 
Meade, Maryland, arklienos mėsos czionais Ame

rikoj. Arkliena pradės pardavi
nėti ateinanti meta isz priežas
ties stokos jautienos ir kiaulie
nos. Sakoma kad arkliena yra 
labai skani ir gardi. Czionais 
Amerikoj jau randasi keturios 
skerdinyczios kur skerdžia ark
lius po priežiūra valdiszku in-

kietai dabar parsiduoda po 35.spektoriu miestuose: Rockford, 
centus. Suszelpkite vaikuczius 
pirkdami tikietus. :

— Moteriu skyrius, prigu
lintis prie Daktarisžkos Drau
guves (Medical Society), isz 
Schuylkill pavieto, laikys savo 
Gruodžio susirinkimą Utarnin- 
ke po piet, 8-ta diena, 2:30 va
landa Necho Allen kotelyje 
Pottsvilleje. Programa bus pui
ki, pagal Kalėdini paprotį. 
Draugavę dabar laikys savo 
susirinkimus kas antra menesi 
vietoje kas menesi todėl tiki
masi kad suvažiuos didelis 
skaitlis moteriu ant tojo susi
rinkimo.

—■ Viricas Kalėda, sūnus 
ponstvos Jurgio Kalėdų, 702 E. 
Pine uly., instojo in lokiojimo 
korpusą, in Philadelphia in kur 
įszvažiiavo ant tarnystos.

’ ; Juozas, sunūs J. SzuJkai- 
czio, 23 E. Pine uly., instojo in 
musu laivyną ir ana diena isz- 
važiavo apimti tarnysta in New 
Yorką.

— Tik 16 dienu lyg Kalėdų. 
Atlikite savo pirkinius dabar o 
taip darydami ne tik sau bet ir 
darbininkams sztoruose pa
lengvinsite darbus, kurie stovi 
ant kojų per vista diena ir'yra 
la’bai pa ilsia.

— Ponas Jonas Gilis, isz 
Girardville, Pa., ana diena lan
kėsi mieste pas savo pažysta
mus ir prie tos progos atsilan
kė in “Saules” redakcija. Po
nas Gilis skaito “Saule” jau 26 
metus Ikaipo ir jo visa szeimy- 
na. isz ko turi dideli džiaugs
mą. Acziu už atsilaiilkyma tau
tieti.

ill,, Topeka, Kan., Estherville, 
Pa., ir Linden, N. J.

Baisi Naktis 
Pakeleivingo

Nashville, Ky. — Alvin 
Noaks, vargingas žmogelis, 
pribuvęs in miestą, užėjo in 
viesznami del vargszu ir val
katų ant pernakvojimo. Nu- 
ejas in paskirta kambarį, rado 
jau gulinti kita žmogų. Atsigu
lė szale jo ir in trumpa laika 
užmigo sunkei. Vidurnaktyje 
iszgirdo jog kas tokis prie du
riu baladojasi. Manydamas kad 
tai vagys, pakratė gulinti dran
ga idant ji pabudint. Kada pa- 
cziupinejo gulinti, garsei suri
ko bet draugas nepasijudino 
isz vietos.

Ant riksmo adbego žmones 
kurie jam apreiszke kad jo 
draugas buvo numirėlis kuris 
lovoje gulėjo, laukdamas gra- 
boriaus o žmones kurie norėjo 
ineiti in kambarį, buvo tai gra- 
borius su pagelbininkais kurie 
atėjo idant iszneszti lavonu. 
Tieji ant riksmo Alvino pabė
go, manydami kad numirėlis 
adgijo.

Frackville, Pa. — Ponstva 
Vincai Kunigoniai, 9 N. Broad 
Mountain uly., ana diena aplai- 
ke žinia bulk ju sūnūs Albertas 
likos paskirtas aficierium. Al
bertas užbaigė mokslus artile
rijos mokykloje Camp Pavis,

$600 Už Švara Kavos 
Kinuose

New York — Tūlas biznie
rius atvažiavęs isz Kinu ana 
diena, sako kad ten svaras ka
vos kasztuoja 600 doleriu, 
sziaucziai ima po 65 dolerius 
už pataisyma czeveryku ir ki
ti dalykai baisiai pabrango. 
Norints Kiniszkas darbininkas 
ten uždirbdavo ant dienos po 
20 centu o dabar aplaikineja po 
10 doleriu ant dienos bet ir to 
jiems neužtenka isz priežasties 
baisios brangenybes nes viskas 
kyla besvietiszkai kožna diena.

ŽINUTES
Sicilija — Valdžia paliepė 

visiems gyventojams czionais 
apleisti savo pastoges nes Alli- 
jentai mano bombarduoti taja 
vieta. Italai pradeda sukilti ir 
spiriasi kad j u valdžia padary
tu greita taika ir paliautu ka
riavus.

Afrika — Naujoj Gvinoje 
Amerikonai supliekė Japonus 
apsiaubdami juos isz visu pu
siu aplinkinėje Buna ir Guno- 
je- .

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir lipdymas 
flirte Jezu Kristų-. 20 Centai.

gąule, Mahanoy City, Pa.

Vice admirolas William F, 
Ha'sey, kuris supliekė Japo
nus ant Solomonu Salų, pa- 
skandydamas keliolika Japo
nu laivu, yra sūnūs laivoriaus 
ir jo diedukas buvo laivo- 
rium.

Paaukavo Gyvasti Už 
Parasona

Niagara Falls, N. Y. — Ben 
Nagel, 65 metu amžiaus, likos 
paszauktas per telefoną per sa
vo paczia kuri prasze idant jai 
atnesztu parasona nes tada la
bai lijo ir negalėjo eiti namo 
isz sztoro. 'Senukas pasiėmė 
parasona ir eidamas per uly- 
czia nemate atbėgant didelio 
troko kuris in ji trenke visu 
smarkumu, sužeisdamas ji mir
tinai, nuo ko mire in puse va
landos vėliau.

Už Doleri Gavo Szimta
Pittsburgh, Pa. — Jonukas 

Weston, 17 metu, nuėjo ant li- 
citacijos kur buvo parduoda
mi seni rakandai po mircziai 
Mrs. Edna Gommers, kuri gy
veno pati viena ir szalinosi nuo 
viso svieto.

Kada pastate ant Imitacijos 
sena siuvama maszina ir niekas 
jos nenorėjo pirkti, Jonukas 
pasiūlė už maszina viena doleri 
idant padaryti isz jos kojini 
pjūklą. Nuveže maszina namo, 
pradėjo czystyt stalczius ir vie
name užtiko szimta doleriu in 
vyniota in sena pancziaka.'

Kariszka Vėliava Del Budd Dirbtuves

li- 
Co.,

Kariszka ir laivyno vėliava “E” su kariszka garbe 
kos padovanota del dirbtuves Budd Manufacturing 
per valdžia tuojaus po nelaimei Pearl Harbor. Edvardas G. 
Budd, prezidentas tosios kompanijos, drauge su pana Sadie 
DeVore, kuri yra užveizdetoja moterų skyriaus, toje dirb
tuvėje, peržiūri vėliava priesz jos iszpletojima virsz dirb
tuves.

J. Jankauskai, isz Farming
ton, III., raszo: Prisiuneziu ta- 
mistoms dali užmokesties už 
laikraszti “Sadie” kuria jau 
skaitau apie 45 metus ir neno
riu s'u ja skirtis, pakol busiu 
gyvas. Isz priežasties mano se
natve® ir bedarbes tai negaliu 
doler'iuko sugriebti. Asz jum 
prikalbinau jau du skaitytojus.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pabaigoje pirmu metu antro 
pasaulinio karo, Byron Price, 
Cenzūros direktorius, pagyre 
laikraszcziu kooperacija su jo 
ofiso išleistais patvarkymai®.

Tuomi paežiu laiku jis isz- Į 
aisz’kiuo, kad nors leidėjai ir 
redaktoriai žino kodėl daneszi- 
mai (informacijos) sulaikytos 
jie gal nesugeba lai iszaiszfkin- 
ti savo skaitytojam®.

Cenzūros tikslas karo metu 
yra savaimi aiškus ir, pagal 
p. Price, turėtu būti visu su
prantamas. Tai yra., kad nei 
viena® isz musu nesuteiktu 
prieszui jokiu danešimu [in
formacijų]. Taigi del saugu
mo sulaikymas žinių laikinai 
yra reikalingas.

“ Jokis-redaktorius,” s'ake p. 
Price, “neturėtu insivaizdinti 
musu prieszus kaipo dievus ku
rie viską mato ir žino. Joki® 
leidėjas neturėtu sudaryt skai
tytojams nuomone, kad Berly
nas ir Tokyo turi paslėptas vie
las kiekviename kambaryje ar
ba agentus kiekviename kam
pe. Propagandistai tuomi di
džiuojasi bet visa t ai netiesa. ’ ’

“Musu prieszas gal ir kalba 
apie placziai pasklydusia vei
kla penktos kolumnos Ameri 
koje; bet faktinai jis gaudo 
smulkiausias žinias. Mums te
ko matyti sznipu persiustas ži
nias; ir mes žinome, kaip jam 
svarbu sugaudyti tokius smul 
kius dalykus 'kaip laikraszcziu 
iszkarpąs isz kuriu .jis paga
liau sudeda po truputi musu re- 
zursus ir prisirengimu stovi.

“Mes žinome isz rekordu, 
kad viena® sznipas sužinojo 
kur bus siusti musu karo laivai 
ir kaip tai buvo sužinota į Na
gi isz laikraszcziu “Society 
page” kur yra pažymėta laivy
no karininku išvykimai.”

Dažnai p. Price s'a'ko, in vyks
ta svarbus militlarinis žygis, 
kuris yra žinomas tukstan- 
cziams, ir išplatintas tukstan- 
cziams daugiau persakytu žo
džiu. Bet, jeigu ®zis invykis 
nepateks in spąuda prieszas ne
gali būti tikra®, kad tai tikrai 
atsitiko. Byron Price aiszkinla 
sekama, invyki :

“Spalio men., 1942 metais 
Anglijos karo laivas AUDACI
OUS išplaukė in mina ir nus
kendo netoli Irlandijo® šiaurės 
kranto. Tukstancziai žinojo 
apie tai ir mate iszgelbetus ka
da jie 'buvo atvežti in’krauta. 
Kiek vėliau buvo apie tai pra
nešta spaudoje neutrales sza- 
lies. Bet szis invykis buvo ap
suptas slaptumu ir abejonėmis 
ir vis vien Vokiecziu aukštasis 
sztabas, savo pripažinimu, ne
tikėjo kad AUDACIOUS nu
skendo iki apie 4 menesius po 
tam. . -

Amerikos lektuvneszis LEX
INGTON, nuskendo pietų Pa- 
cifike'Geguže® 8 d., 1942m. Bet 
Japonai to nemate ir apie tai 
nežinojo. Iszgelbetieji ir tuks
tancziai daugiau kurie mate 
laiva skęstant’ atvykb in‘ San 
Diego, B-iržėlib~2~ d. Laikrasz- 
cziai nei žodi apie tai nepra- 
nesze pa!kol?oficialiai [tikrai] 
pUaneszta apie tai Birželio 12d, 
ir 'sulaikymas :tu praneszimu 
padėjo Amerikiecziams Mid
way kovoje.

—C. C. For Am. IT.

ANT KALĖDŲ!

H 
H

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Pierre Lavai ir marszalka Petain, peržiūri Francuzisz- 
kus kareivius Vichy, priesz paemima Francijos, kas isz jos 
pasiliko. Petain paskyrė Lavala Nazištu diktatorium in 
vieta admirolo Darlan, kuris pasidavė Allijentams.

Prezidentas Perka
Kalėdinės Markes

Prezidentas Rooseveltas nu
pirko pirmutines Kalėdinės 
markes kurios yra parduoda
mos ant suszelpimo vaiku 
sergancziu džiova. Markes 
pirko nuo daktaro E. R. 
Long, kuris yra pirmininku 
tosios drauguves.

KOKI TURTĄ DAVE 
DIEVAS ŽMOGUI

• Karta vienas jaunikaitis, ne
patenkintas savo likimu, ome 
priryti ir rugoti ant Dievo sa
kydamas :

—- Kitiems Dievas davė tur
tus o man nieko nedavė. Esmių 
plikas kaip padžiūvęs medis. 
’ Iszgirdo tuos jo žodžius vie
nas iszminlczius ir tarė jam:

— Broli, ar-gi. tu jau toks 
vargszas kaip sakaisi?... Juk 
tau Dievas davė jaunysta ir 
sveikata!

— Tuos tai davė; jėgomis ir 
sveikata galiu ipasigirti, — at-, 
sake jaunikaitis. '

Paėmė iszminczius vaikino 
deszine ranka ir paklausė:

— Ar tu duotum nukirst szia 
ranka už tūkstanti doleriu?
. —■ Ne, niekaip nėduoeziau,— 
atsake f vaikinas.

— () gal sutiktum duoti isz- 
luipti alkis už dešimti tukstan- 
czin. ■

-—•Dieve apsaugok! — suszu- 
ko vaikinas. — Už jokius pini
gus nėduoeziau akiu.

.— Tai matai, — tarė iszmin
czius. — Kiek tu turi 'brangiu 
dovanu kurias tau pievas da-> 
ve, tik tu mokėk jas naudoti. 
Bereikalingai skundiesi ant sa
vo likimo.

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

GERAS JONUKAS
Jonukui buvo ikarth pasaky

ta jog negražu yra sėdint prie 
stalo, laike valgio, perszkadyt 
kalboje senesniems.

Atėjo karta valgyt ir klausė 
pamaželi Jonukas motinos:

— Mamyte, ar galiu ka pasa
kyti?

— Jau asz tau ana diena kal
bėjau, Jonuti, jog prie stalo ne
reikia nieko kalbėti.

— Tiktai’ viena žodeli noriu 
pasakyti ?

—- Ne žodelio! — Matai, jog 
dabar senesni įkalba.

Jonukas sėdi ir tiktai tan
kiai dairosi.

Pietus 'baigia-valgyt o moti
na akyva dasižinoti ka jis no
rėjo pasakyt, paklausė:

— Na, mano sūneli, ka norė
jai pasakyti?

— Asz norėjau 'pasakyti jog 
maudykloje truko paipa ir van
duo smarkiai bėga!..

Visi piaszoko nuo stalo. Vieni 
bego in maudykle o kiti už
puolė ant Jonuko klausdami 
kodėl jis tuojaus neipasake.

— Kad man mama liepe prie 
stalo nieko nekalbėti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

*

*

*

¥

KALENDORIAI
1943 M.

Tikriauses Kabalas

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

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

visos trys 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY. PA.

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 metajns $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.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI 50c

*
SAULB PUBLISHING CO, 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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.

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

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

$

arba pradžia
SKAITYMO

. ..... . \ 'M’r;--
...IT... V 

RASZYMO

J ¥ ¥* ¥ 
■i>* .¥ *

|64 pus., Did. 5x7col
| Tiktai, 10c.
I “SAULE”
ž MAHANOY CITY, PA. *




