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Isz Amerikos
Prezidentas Roosevel- 
tas Paliepė Gumo Dar

bininkams Sugryžti 
* Prie Darbu 
r -----

' Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas nusiuntė te
legrama in gumo darbininkus, 
in Akron, Ohio, kur tęsęsi strai- 
ka jau sanvaite laiko, idant vi
si sugryžtu prie darbo. Viso, 
straikuoja apie 70,000 žmonių. 
Daugelis jau sugryžo prie dar
bu. Badai prezidentas pasakė 
kad visi turi sugryžti arba bus 
traukiami in kariszka tarnysta.

Nubodo Žemei Klausyt
Bobų Liežuviu; Iszsi- 

žiojo Ir Nurijo
'J Abidvi

Sanderson, W. Va. — Dvi mo- 
teres, kaiminkos, sustojo prie 
tvoros ir pradėjo kalbėti szi,ta, 
apie savo kūmutes. Matyt jog 
žemei nubodo klausyti tuju bo- 
biszku liežuviu o idant jas per- 
skirt ir duoti joms gera pamo
kinimą, kad geriau padarytu 
idant sėdėtu namie ir užsiimtu 
savo namine gaspadorysta ne 
kaip apkalbėjimu savo artimu, 
iszsižiojo žeme ir nurijo abi mo
terėles. Viena isz ju inpuole in 
duobe 30 pėdu giglumo o kita 
nusitvėrė už tvoros. Motere li
kos iszkelta isz skyles in puse 
valandos vėliau.

Toje vietoje žeme ingriuvo 
in kasyklas praeita sanvaite 
artimoje j u namo. Gal moterė
les daugiau nestovės prie tvo
ros nes kita karta galėtu in- 
griuti in pat pragara isz kurio 
negalėtu taip lengvai iszsigau- 
ti. — Tas atsitiko anglekasiu 
kaimelyje.

Pakorė Kūdiki Laike 
Zobovos

Greensburg, R. I. — Vaikai, 
bovindamiesi kaipo “Indijo- 
nai”, artimoje girraiteje, buvo 
priežastim mirties savo jauno 
draugo trijų metu Ben Decan, 
kuri jie pakorė po tam negalėjo 
riukabyt nuo szakos. Isz baimes 
visi nubėgo namo palikia ka
banti vaikiuką o kada apie tai 
pranesze tėvams, jau buvo per 
vėlu nes vaikutis jau buvo ne
gyvas kada tėvai adbego gial- 
bet sūneli.

Pardavysta Mėsos Bus 
Sutrumpinta

Chicago, Ill. — Neužilgio par
davysta mėsos bus sutrumpin
ta ant tiek, kiek valdžia pavė
lins mėsininkams pardavinet. 
Szimet yra trumpa net trijų bi
lijonu svaru mėsos isz priežas
ties siuntinėjimo in kitus skly
pus ir del kariuomenes naudos.

Sužeistas Tunisijoj

Pulkininkas Lesley J. Mc
Nair, vadas pekstininku Ame- 
rikoniszku kareiviu Tunisi
joj, kuris likos sužeistas lai
ke muszio. Žemai yra genero
las Ben Lear, kuris apėmė 
kamanda ant Amerikoniszku 
kareiviu, po jo sužeidimui.

PRIGAVO KVAILI

Apgavikai Prigavo 
Kvaili Kuris Norėjo 
Greitai Pralobti; Ne

teko $2,000

Wallingford, W. Va. — Ke- 
lios sanvaites adgal, kokis tai 
Jonas. Timorek,. sakydamas 
kad paeina isz New Yorko, su
uodė kad Jokūbas Kaminski tu
ri susiczedines 2,000 doleriu, 
atvažiavo in miesteli nevos 
jeszkoti darbo ir apsigyveno 
pas Jokūbą. Jokūbas, po didele 
slaptybe, pasakė Jonui būda 
kuriuo jis gali padauginti savo 
pinigus dvigubai. Jonui net 
pražibo akys isz džiaugsmo, 
sakydamas Jonui kad jis turi 
kelis tukstanczius doleriu ir 
jog jis jam galėtu padauginti 
tuos pinigus. Isz pradžių Jonas 
nevos purtėsi ir sake kad tai 
pavojingas darbas bet kada Jo
kūbas jam pasiūlė 50 doleriu už 
taji darba, Jonas neva su ne
noru sutiko ant jo praszymo. — 
Buvo tai tik Jono nudavimas.

Jokūbas nuvažiavo in mies
tą, isztrauke visus pinigus isz 
bankos ir parvažiavo namo, 
paduodamas Jonui visus. Jo
nas invyniojo pinigus in szilki- 
ne skepetaite, isztare ant j u ko
kius tai “burtus” ir atidavė 
juos Jokūbui su prasergejimu, 
idant neiszvyniotu pinigus pa
kol nepraeis dvylika valandų. 
Jokūbas po tam laikui atvynio
jo skepetaite bet vietoje bu- 
maszku, rado tik sukarpytus 
szmotelius laikraszcziu o tuom 
kart Jonas jau radosi už septy
nių kalnu su kvailio pinigais.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

TAI TAU DAKTARAS

Motere Norėjo Vaiku; 
Daktaras Dave Jai Pa

tarimą Už Ka Likos
Aresztavotas

Duluth, Minn. — Mrs. Hele
na Bigdell, gana turtinga jau
na moterele, neturėjo vaiku, 
kuriu labai geide turėt, na ir ta
me tiksle nusidavė pas specia
listą jeszkoti pagialbos. Atėjus 
pas specialistą, jis padare ant 
jos egzaminą ir pareiszke jai 
kad ji galės turėti vaiku, jeigu 
sutiks ant jo noru... ir da priek 
tam turėjo jam užmokėti už tą
ją rodą 150 doleriu.

Motere baisei inirszo ant to
kio pasiulinimo ir nuėjo pas ki
ta specialistą kuris jai ap- 
reiszke kad ji vaiku negali tu
rėti. Tada motere jam pasakė 
ka jai pirmutinis specialistas 
pasakė, na ir viskas iszsidave. 
Motere. apskundė, specialistą 
ant $10,000 už jos nužeminimą 
ir prikalbinima ant nemoralisz- 
ko pasielgimo. Teismas atsibu
vo už uždarytu duriu o palicija 
pravardes daktaru neiszdave 
del publikos.

Mergaite Rado Savo
Motina Pasikorusia

Kalamazoo, Mich. — Onute 
Fronczak, deszimts metu mer
gaite, per visa valanda jeszkojo 
savo motinos, ant galo nuėjo in 
garadžiu, kur surado motina 
kabanczia ant virves, pririsztos 
prie balkio.

Motina staigai gavo baisu 
galvos skausmą ant kurio tan 
kei sirgo ir negalėdama ilgiaus 
nukensti skausmo, pasikorė, 
nubodo jai tolimesnis gyveni
mas. Paszaukti kaimynai nu
pjovė virve.

Užmusze Paczia Kad 
Nenorėjo Užlopyt

Pancziaku
Davenport, Iowa — Morris 

Leopart, 30 metu, nustume savo 
paczia žemyn trepais ir kada 
toji gulėjo be žado, užsmaugė 
ja ant smert.

Iszsikalbinejo jis sekancziai: 
“Mano pati nenorėjo man sulo- 
pyt pancziaku ir tas buvo pra
džia musu nesutikimo. Tankiai 
melsdavau jos idant sulopintu 
man pancziakas nes visos buvo 
skylėtos bet ji nuolatos atsisa
kydavo ir lakstydavo po mies
tą. Kada jai pasakiau kad pasi
rūpinsiu idant kita motere ta 
darba man atliktu tai ji nusi
juokė sakydama jog ji tam ne 
yra prieszinga. Pasiutau isz 
piktumo ir stūmiau ja žemyn 
trepais ir pagriebęs smaugiau 
ja pakol iszejo isz jos paskuti
ne kibirksztele jos gyvenimo.”

Po tam baisiam darbui nuva
žiavo pas savo teta ir parvežė 
lavona namo, parodyt ka pada
re. Žadintojas likos uždarytas 
kalėjime.

Dortmundas Baisiai 
Bombarduotas, Visas 
Liepsnoje; 37,000 Ran

dasi Be Pastogių
London — Allijentai ana die

na bombardavo dideli miestą 
Dortmunda, Vokietijoj, ant ku
rio numėtė daugiau kaip 2,000 
tonu bombų. Visas miestas ran
dasi liepsnoje. Kaip telegramas 
danesza tai 37 tUkstancziai gy
ventoju pasiliko be pastogių. 
Buvo tai netikėtas užklupimas 
ant miesto ir gyventojai ant jo 
nebuvo pasirengia. Bet ir asz- 
tuoni dideli eroplanai Allijentu 
nesugryžo in savo stotis.

Rusija Meldžia Ameri
kos Daugiau Maisto

Moskva — Rusija per savo 
delegatą, kuris sziomis dieno
mis lankosi Amerikoj, meldžia 
kad Amerika greitai suszelptu 
Rusija visokiu maistu, ne taip 
kareiviams kaip del gyventoju 
nes sziadien mažai maisto ran
dasi Rusijoj. Maistas yra su
naudojamas per kareivius be 
kurio jie negalėtu kovoti bet 
gyventojai turi jo labai mažai 
o ypatingai ten kur Vokiecziai 
likos iszguiti.

Kunigas Apraszo Apie 
Baisu Kankinima Kin- 

cziku Per Japonus

London — Amerikoniszkas 
misijonierius, Kun. George Ya
ger, apraszo apie baisenybes 
Japonu, kurie kankino Kinczi- 
kus Yu Kianz. Kunigas Yager 
raszo buk vyskupas A. Quinn, 
isz Los Angeles, drauge su asz- 
tuoniais Amerikoniszkais kuni
gais ir penkioms vienuolėms 
pasislėpė in kalnus 20 myliu to
lumo, drauge su 300 Kinczikais. 
Kada visas pulkelis sugryžo 
adgal in taja aplinkine, po ap
leidimui Japonu, rado visas 
misijas sudegintas, miestai su
naikinti, visur, kur tik akis ma
te, gulėjo lavonai nužudytu gy- 
gventoju, moterų ir vaiku, su 
pjaustyti ant szmotu. Tieji, ku
rie turėjo gilinki iszsisaugoti 
tojo žveriszkumo Japonu, apsa
kinėjo apie baisenybes Japonu. 
Buvo tai baisi skerdyne nekal
tųjų žmonių.

ŽINUTES

KARE Vokiszki Ir
Italiszki Miestai,

Bombarduoti
Duesseldorfas Baisiai Bombar
duotas Taipgi; 500 Eroplanu 
Dalyvavo Bombardavime Tuju 
Miestu; Miestai Sunaikinti Ir 
Dega; Rusai Plaka Vokieczius;

Skerdyne Žydu Varszavoj
LONDON — Allijentu 500 dideli bombi- 

nei eroplanai baisiai bombardavo miestus Dues- 
seldorfa Vokietijoj ir Italiszkus pamarinius 
miestus Messina ir Sicilija kurie sziadien ran
dasi griuvėsiuose. Badai daug žmonių likos už- 
muszta. Daugiau kaip 2,000 tonu bombų likos 
numesta ant tuju vietų. In sanvaite laiko Alli- 
jentai nuszovc daugiau kaip 300 nevidonu ero
planu. Mussolino laikrasztis apie taji bombar
davimą raszo: “Yra tai kare be jokios mielaszir- 
dystes už ka Vokietija atkerszys Allijentams.”

Iszgialbctas Isz Japonu
Ranku

Pulkininkas Melvin Kimbell
isz kaireses, uždega papero- 
sa del savo iszgialbetojaus 
pulkininko Ira Sussky, prie 
eroplanu su kuriuom jis isz- 
gialbejo Kimbelli, aplinkinė
je Burma kada ji užklupo Ja
ponu eroplanai szaudami in 
ji-

Skerdyne Žydu Varsza
voj; Moteres Ir Vaikai

Sudeginti Gyvi
London (O.N.A.) — Slaptos 

žinios isz Lenkijos danesza buk 
paskutiniam pasikėlime Žydu, 
Varszavoj, kurie kovojo už sa
vo gyvastis, daugelis isz j u li
kos sudeginti gyvi ir tukstan- 
cziai likos suszaudyti tarp ku
riu buvo moterų ir vaiku. Žydu 
dalyje miesto, kur gyveno 40,- 
000 Žydu, Vokiecziai padege 
taja dali o kurie nesudege, tai 
tuos iszszaude, kaipo ir mote
res ir vaikus, be jokios miela- 
szirdystes. Daugelis žymiu Žy- 

įdu likos suszaudyti be jokios 
[priežasties. Žydai ginasi kiek 
galėdami bet neturėdami tinka
mu ginklu, puola aukoms žve- 
riszku kareiviu.Wilkes-Barre, Pa. — Benas 

Kozlovskį ir Benas Truskovski 
likos užmuszti Glen Alden ka
syklose o bosas Bartoni likos 
skaudžiai sužeistas.

Detroit, Mich. — Edsel Ford, 
sūnūs automobiliu fabrikanto, 
mirė po trumpai ligai po opera
cijai. Buvo jis vienatiniu su- 

i num Henrikio Ford.

Washington, D. C. — Van
duo upese nusisedo ir tukstan- 
cziai žmonių sugryžta in savo 
namus bet turės daug darbo 
nuvalyti szaszlavus kuriuos 
vanduo prinesze.

Skaitykite “Saule”

Rusijoj, prie Doneto, Maskolei plaka smar
kiai Vokieczius kaipo ir prie Kubano, kur daug 
Vokiecziu likos užmuszta ir paimta daug ka- 
riszko materijolo. Vokiecziai bėga isz tos apie- 
linkes tukstancziais. Keli laivai su kareiviais 
likos paskandyti per Maskolius.

Ant Kiniszko frunto Kinai užmusze 600 
Japonu artimoje Ichango ir paėmė daugeli in 
nelaisve.

Turi 22 Metus, Yra Pa
tėviu 16 ir 19 Metu

Posūniams

Trenton, N. J. — Per stebėti
na surėdymą, Oscar Donalds, 
22 metu vaikinas, ana diena pa
siliko patėviu 16 ir 19 metu su- 
nu. Oscar yra sunum turtingo 
artimo farmerio kuris pabėgo 
su naszle Ona Finley, turinti 
beveik 45 metus, kuri buvo už 
gaspadine pas jo tęva, ir su ja 
apsivedė. Donaldo motina mi
re keturi metai adgal o senasis 
Donaldas ketino pacziuotis su 
naszle Ona už keliu sanvaicziu 
bet sūnelis, būdamas smarkes
niu, paveržė jam motere kurios 
vyresnis sūnūs yra daug dides
nis už patėvi.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Geras Budas Atsikratyt 
Nuo Savo Prieszo

Dunkirk, N. Y. — Harry Mc
Cullough, jaunas vyrukas, pa
degė narna savo mylimos idant 
tokiu budu atsikratyt nuo savo 
prieszo idant daugiau nesilan
kytu pas jo mylima. Dabar pa
licija jeszko jo bet jis dingo ne- 
žine kur.

Pana Liza Burger tame laike 
meilinosi su Charles Miller, kad 
tame užskambino varpelis ir 
duryse pasirodė jos pirmutinis 
mylimas Harry, kuris dirstelė
jo ant savo prieszo ir mylimos 
kad jiems net szirpulei perbėgo 
per peczius. Tuoj aus atsisvei
kino ir iszejo. Už valandos da
vėsi jaustis durnai isz kuknios 
kuri buvo apimta liepsna. My
lima porele iszbego laukan isz 
baimes o ugnagesiai po trum
pam laikui užgesino liepsna, j
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Kas Girdėt
. V. • V . I

ti su .mažiausiu uzmokescziu.

Jeigu žmogus padaro ka nau
dingo del savo artimo o tieji ar- 
tymai yra isz to užganadinti, 

Miestas New Yorkas likos ’tai isz to turi džiaugsima ir už
tektina pelną, kad jo darbas

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.— — - -- - _______ 1

Raud. Kryžiaus Kliubai ti
Tarnaujantiems

yrams

Vienas isz pirmiausiu u'ždavi-
. iiiiu, kuris pasirodė kada Ame- vra priimtas. Panasziai buna ir į ... , . . . :" 1 . I ri'kos pulkai pradėjo vy’xti insu redaktorium laikraszczio' i 

kada jis aplaiko laiszkus nuol 
savo skaitytoju kuriame jie isz-! 
rciszkia savo užganadinima.

mieste randasi daugiau kaip du ] Daug laisJku ajdaikome isz vi- 
tukstaneziai buriku, kuriu in-!su daliu Amerikos bet visu ne
liga daeina ant deszimts tuks- galima patampyti tik nekuriuos 
taneziu kasdiena, o suvirszum patalpiname o isz kuriu viena 
keli milijonai doleriu ant me-’czionais patalpiname:
to. Daugiau kaip 25 tukstan-| “Su sziuomi laiszku prisiun-'se įr c]a})ar Sziaures

asmeniniai uždaviniai isz- nukirstu storiausia medi, po 
riszti ir invairus palinksmini- kurio szaknimi jis ras katila pi- 
mai parūpinti. Kur ligoniai ne
galėjo raszyti, jiems laisdkai 

'buvo paraszyti ir jie gražiai ap
žiūrėti ligos valandose. Kami.

apimtas per inspetojus ateities 
visokio sztamo, raganius, užža
dėtojus ir kitokius apgavikus, 
kurie pasinaudoja isz tamsumo 
ir lengvatikiu žmonių.

Likos apskaityta kad visam

nigu. Ta jam pasakos, keleivis 
tuojaus isz žmogaus akiu iszny- 
ko. Prabudęs isz miegu žmogus 
ilgai m galėjo užmirszti ta, ka

pradejo vaikszcziot po 
jeszkodamas storiausia

Surado Tokia Kaip
Jam Liepe

žmogžudžiai ir liepe atiduoti 
pinigus; nenorėdami atiduot, 
užsigynė kad ju neturi. Tieji 
užmusze juos ir patys jeszkojo 
bet nerado.

Borėjo kelios dienos kol kai
mynai apsižiūrėjo kad jie yra 
negvvi. Per ilga laika niekas 
tuose namuose negyveno nes 
pradėta kalbėti 'kad ten vaido- 
si. Praslinkus 'kokiam laikui, 
atėjo keleivis su szunirn ir apsi
gyveno tuos namuose. Vos atsi
gulė, tuoj pajuto kad ji kas pa
ėmė už rankos ir pasakė jam 
kad yra tame name užkastu pi
nigu. Ant rytojaus atsikėlęs ne
žinojo kur jeszkot. Tuokart jis 
pamate szuni bekasant žeme. 
Ir jis pradėjo sykiu kast. Kasė 
ir iszkasc katila pinigu. Labai 
nusidžiaugęs, dekavojo Dievui 
už tokia laime.

Neslėpdamas nuo žmonių sa
vo laime nusipirko sau dvara ir 
niekuomet neužmirszo apie ne
laimingus, szelpe žmones nelai
mėjo. Už tai ji visi labai gyre 
ir jo vardas buvo žinomas toli.

Nusibodo jam vienam gyven
ti, jis vede paezia ir susilaukė 
tri sūnūs, kuriems jis pasako
davo isz kur prasidėjo jo tur
tas. Mirdamas, jis liepe vai
kams, 'kad jie pasakytu savo 
vaiku vaikams apie katila pi
nigu. Ir taip jie pasakojo, pasa
kojo vieni kitiems. Jiems be
pasakojant, asz iszgirdau ir 
jums apsakiau.

girna, 
medi.

'tu, degtuku, skustuvu, skuty- 
i užsieny buvo paruplnimas 1110 kremo, dantų szepetuku ir j 
jiems palinksminimu laiku ato- paūžto, 
[stogu nuo tarnybos. Amerikos.laisz'Ki' 
Raud. Kryžius iszriszo ta uždą- knygų 
viny insteigdamas kliubus vy
rams tarnyboje tai]) vadinamo
se “leave areas” kariuomenes'reiviu kliubas ins.teigtas Kun- 
valdininku paskirtos. Pirmiau mįng, Kinijoj, Band. Kryžius nudžiūto ir medis nuvirto.! 
Zelandijoj, vėliau Britu Salo-1 priesz kėlės savaites pranesze d>awkuj jiedu pradėjo kasti 

. -------- Afi-ikoje,1 ;ų)ie atidaryma. Nors perveži- szaknis ir rado taip kaip kelci-
-rytuose, Indijoj, Kinijoj,'rao klausymas buvo sunkus ir vįs salke katila. pinigu.

Australijoj ir keliose salose Pa-' az gazolinu reikėjo mokėti
Bijodami 'kad niekas juos ne

pamatytu neszant pinigus, jie 
lauke nakties. Ir nakezia par- 
nesze namo, užsidengė langus ir 
pradėjo skaityt pinigus. Skai
to, skaito ir praszvito, jiems be
skaitant. Nenorėdami kad kas 
juos užtiktu beskaitant pinigus, 
ir nepaklaustu isz kur juos ga
vo, tai]) jie per dienas miegojo 
o naktimi skaito pinigus. Kai
mynai nekarta rado juos mie
gant, pradėjo stebėtis isz ko jie 
gali gyventi, nieko nedirbdami. 
Visaip ome apie juos manyt, 

palinksminimus yienį sake, kad turi su vagiais 
! vyrams apleistose avanpostuo- 'bendra, kiti sake,'kad su pikta 
se, Anglijoj ir Sziaures Afrikoj, .dvasia, kuri jiems duoda pini- 
kartais daug myliu nuo ar- gU 0 treti mine, kad rado užkas- 
cziausio kaimo, Amerikos Ran- tus pinigus.
,1^110,. t . « X « r. * z-» z-1 z-v i i z-»l -.-.Ii v-v-» z-i ’

i biliaus” patarnavima. Szieji’; 
, “clubmobiliai” aplanko invai-' 
rias vietas ir 'kasdien po viena. 

I ‘‘ Cliibmobiliui’ ’ yra visokiu in- 
l rengimu, jie turi daug ploksz- 
teliu kurias galima girdėti per 
“ loudspeakeri ”.
Dar apart kareiviu kliu'bu yra 

poilsio centrai insteigti prie 
I stovyklų ir vadinami poilsio puslapiu 

No. 102 
minaliszka 

No. 103

saldainiu, popieros 
is, nuo 1,201 lyg 1,500 
ir invairiu Amerikos 

žurnalu.
Veliauses Raud. Kryžiaus ka-

Jeszkodamas jo per 
dienu, atrado. Rados su džiaug
smu nuėjo namo pasikvies! pa- 
ezia in pagialba, nukirsti medi. 
Abudu kirto ir kirto, rodos, ne
ims galo tam'kirtimui, bet galu

ežiai žmonių ne tik prasezioke- lCziu jums viena nauja skaityto- ypj
liu bet ir turtingu atsilanko'ja jei laikraszczio

ant vieno meto. Minėtas drau- eifike, szie kliubaiparūpina po- $8.00 už galionu bet kliudąs Ii-'

liu bet ir turtingu atsilanko I 
pas tuosius inspetojus ateities 
užka užmoka nuo 50 centu lyg 
szimto doleriu.

Michigane randasi tūlas fab
rikantas, vardu Stetson, kuris ' 
uždėjo dirbtuve gatavu paro
du, indedamas in taji bizni 30 
lu'kstancziu doleriu. O kad ma
žai turėjo pinigu todėl mokėda
vo savo darbininkams mažas 
algas. Biznis szleivavo ant pas
kutinio laipsnio ir žmogelis ma
ne neužilgio subarikrutyt. Tula 
diena eidamas per fabriku, atė
jo pas senute motore kuri turė
jo užsiėmimą kaipo siuvėja gu- 
zi'ku 
jos:

prie paredu ir užklausė

Kiek tu, motin, uždirbi?
Penlkis dolerius ant savai-

keletą

Saules

gas atėjo pas mane ir rado ma
ne skaitant jusu gerbiama 
laikraszti “Saule” ir jam isz 
sdk pažiurėjus labai patiko, 
tuojaus jis man padavė keturis 
dolerius ir sako: “asz noriu 
kad szis naudingas ir žinių pil
nas laikrasztis ir mane lanky
tu nuo szios valandos lyg toli
mai ateieziai.

Ir isztiesu “Saule” yra vie
nas isz naudingiausiu Lietu- 
viszku laikraszcziu ir turėtu 
lankytis in namus visu tiesa- 
mylincziu Lietuviu. Su pagar
ba, “Saules” skaitytojas, Jo
nas K. Lukszaitis, isz Filadel
fijos.”

Pati užpykus, in savo vyra 
kalba:

— Tu manės neapgausi! 
Reikėjo tau apsipaczluot su 
kvailesne!....

— Dusziuk! Jeszkojau 
visur... bet nesuradau tokios 
pakol tave užtikau... aiszki- 
no vyras, ir turėjo iszbegt 
isz stubos, nes torielkos pra
dėjo szvilpti pro jo galva.ilsi ir palinksminimą musu iiTkos atidarytas pagal sumany- 

Jung. Tautu kareiviams ir jū
reiviams.

Nors parankamai keieziasi su 
vietoms, szie kliubai yra labai 
linksmi. Valdomi kaipo priva- 
tiszki kliubai, su keliais pridė
tais patogumais jie yra maža 
dalele teviszikes svetimoje sza- 
lyje. Czia kareiviai gauna Ame- 
rikoniszko maisto. Szvarięs lo
vos, paklodes ir užvalkalai, 

,karszto ir szalto vandens maxi

Ana diena in Los Angeles, 
Kalifornija, likos atvežta ma
ža Meksikoniszka mergaite, Si- 
bila. Vegas, dvylikos metu, isz 
kaimelio Texico, New Mexico, 
ant tyrinėjimo per daktarus, su 
ja taipgi pribuvo ir szeimynisz- 
kas daktaras, kuris laiko mer
gaite po savo apgloba jau .per 
tris menesius. Mergaite turi 
protą kaip szesziu metu kūdi
kis bet savo būda permaino ne
tikėtinai ir staigai. Mergaite 
pradeda, rėkti ir skundžiasi ant 
Skausmo krutinėję ir pecziuo- 
se. Kada daktarai ja peržiūri
nėjo, rado .ant jos kūno žaidu- 
lius, rodos kas ja sukandžiojo. 
Kada mergaite papuola in toki 
padėjimą tai atsitikdavo nepa
prasti apsireisžkimai. Tula die
nia kada mergaite prigialbinejo 
Įdaktaro paežiai siuvime szlebu- 

igo keli mastai szilko isz 
po jos akiu ir nežine kur pasi- 

|dejo. Kita, karta, kada mergai- 
|te siautė kambaryje kuriame 

mo, fabrikas jau bus .parduotas tarnaite dilibo> stai.„.ai szvyste. 
per szerifa už skolas.

Bet nesiti'kejo matyt ta, ka įn duris prie kuriu tarnaite sto- 
mate po sugryžimui. Fabrikas' 
buvo pilnam bėgyje, užkalbini- gaįte. Ant užiklausymo kodėl ji 
mu buvo daug, nauji koštame- taip pasielgineja 
rei spyrėsi jo iszdirbyscziu ir sa;i<e įad joje

tęs.
Hm... pamisimo sau locni

ninkas. Mano motina butu 
vargsze... jeigu tik tiek uždirb
tu ant sanvaites, ar-gi tai butu 
teisingysta? Nuo szios dienos 
aplaikysi po dvylika doleriu 
ant sanvaites.

Tokiu budu pakele mokesti 
del daugelio darbininku, suvir- 
szum ant 300 procento. Mokėjo 
jiems tiek, kiek pats norėtu 
idant jam mokėtu už jo darba.

— Nors ir subankrutysiu už 
kokio tai laiko — pamislino jis 
sau, — bet nors žinosiu kad pa
dariau mano darbininkus lai
mingus.

Po tam iszvažiavo ant vaka- 
ciju in'koki tai tolima miestą.' 
Ketino sugryžti už dvieju san- 
vaieziu bet neturėjo noro su I 
gryžti adgal nes žinojo kas jo k din 11* • T1 Jlaukia namie. Pratese savo va- 
kacijas da per tris menesius su 
vilczia jog kada parvažiuos na-

Įėjo ore peilis kuris insismeige

vėjo ir kuri paleido in ja mer-

, mergaite at- 
„ „ randasi “vel- 

nauju paredu. Locnininkas da-'ues.” Daktarai. nežino ka su 
siprato kas atsitiko. Pakėlimas mergaite daryti ir kokiu būdu 
moketies darbininkams buvo1 ja gydyti.
geriausiu kapitalu o ypatingai | _____ ______
ant darbininku padare didžiau-j Kada musu Amerikoniszki 
šia intekme. Apgarsinimas bu- kareiviai užėmė Kasbash, Afri- 
vo tai didžiauses paliudymas koje, isz kur iszvijo Vokieczius, 
nes žinia apie fabrikanta, kuris nemažai nusistebėjo kada pul- 
taip gausiai padidino mokesti kas Vokiszku kareiviu, netu- 
savo darbininkams, pasklydo rinti daugiau kaip po 16 metu, 
visur. Kupcziai turėjo pirkti 'iszkele rankas in virszu szau'k- 
drapanas tiktai isz jo fabriko 'darni: “Mutter, Mutter!” (Me
nes daibininkiszkos unijos isz- tin, Motin!) Su aszaromis jie 
kele jo varda in padanges.

Sziadien tas fabrikantas yra mo o nekurie net puolė ant ke- 
karalium Amerikoniszkii dra- liu kad juos neszautu.
panų, turintis mil'žiniszka tiu-į rpįeji vaikai, pirmiausia atsi

minė apie savo motinas būda
mi nelaimėjo ir pavojuje savo 
gyvasties. Bet Vdkiecziai nete-

melde Amerikonu susimyleji-

ta, aeziu tik tam, kad uždavė 
kelis iszmintingus klausymus 
savo darbininkams.

Yra tai puiki istorija todėl ir'mina ant to kokius kareivius 
mes ja paantriname visiems o 
ypatingai del to, kad jos pamo- ji 
kinima paimtu in szirdi tieji 
kurie geidžia nuo savo darbi-- 
pinku kuo d čiūčia tįsiu įszuaudo-

sziadien siunczia ant kares lau
ko, kurie buna aukoms kruvinu 
musziu.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI!

•V

ma.
Kareiviai saviszkai balsuoda

mi užvardino kliuba “Victory 
Club”. Jis susideda, isz vieno 
didelio kambario, dvieju 'žaidi
mo kambariu, bibliotikos, pri
ėmimo 'kambario. Lauke invai
rus žaidimai irgi parūpinti. Bet 
.žaidimams reikėjo inrengimus 
partraukti isz Indijos ir dėlei 
gazolino stokos, reikėjo samdy- 

v ti darbininkus nulyginti žeme, 
dvnes parūpinta. Žaidimu,1 T. . ..: . . . , . . i 1 arupmtiskaitymo ir raszymo kambariai' 
visados pilni kareiviu. I

Surengti invairus pasilinks
minimai taip kaip važinėjimai 
po miestą, teatio bilietai pain- jonas Kryžius invede “clubmo- 
pinami ir kitos programos su
rengtos. Nors karta per savaite 
invyksta szokiai ir merginos, 
su jiems szokti, parūpintos isz 
atsargiai parinktu sanraszu.

Kada Amerikos pulkai nuvy
ko in Sziaures Afrika, praeita 
Lapkriczio men., Raud. Kry
žiaus atstovai su jais paežiu lai-1 
ku vvko. Orane, Raud. Krvžius " . . ' . . ituo i pereme dideli automobiliu 1 • o •*’ 1 ..... . namai. Szie namai, 'kaime, -pa-narodos kambarį ir nisteige- . v. . .1 „ , J.. rūpina gražias vietas, gera mai-kli'tiba Jung. valstijų pulkams.)

si rinkimo vieta Amerikos ka
reiviams. Truputi vėliau pui
kus pianas .pasirodė ir radijo— 
Viktrola. Antra diena vietinis 
restoranas pasiuntė 70 'kėdžių 
ir dailydes padare 15 stalu.

Bet aptarnauti sveikus ka
reivius buvo tik puse Baud. 
Kryžiaus darbo.

W Neužmirszkite Guodotini Skai 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
faikraszczio PASKUBINKITE 1 1 
SAULE PUB. CO. Mahanov City. Pa

Norėdami da'sižiuot isz ko jie 
gyvena, karta paklausė ju. Tie
ji laimingi, vietoj to, kad pasa
kyt apie savo laime ir nors kiek 
pasidalinti su bieclnesniais, už
sigynė sakydami jog kaip pir
ma jie buvo biedni, taip ir da
bar esanti. Bijodami kad kas 
pas juos nejesz'kotu, užkasė pi
nigus. Slėpdami juos nuo geru 
žmonių, negalėjo paslėpt juos 
nuo blogu. Viena nakti atėjo

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Mahanoy City, Pa. 1
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis: Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 

Keletą Juoku ir Paveikslo.
....................................... 15o

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.,

sta ir poilsi. Su kliubais, poil- pirmūtines
šio namais sziu Rami. Kryžiaus 
instaigu yra 150.

American Red Cross Hqts., 
Wash. D. C.

Pasaka Apie Katila 
Pinigu

Senuose laikuose gyveno vie- 
spocialiai iszlavinti darbiniu-Į nas žmogus su paezia. Jie lietu
kai ir darbininkes su savo gra-'rejo vaiku ir buvo labai biedni. 
žioms Baud. Kryžiaus unifor-j Viena karta jam prisisapnavo 
moms, seke pulkus ir prižiūrėjo toks dalykas, buk atėjo pas ji 
tuos kurie buvo ligoninėse, in namus keleivis, kuris jam 
Nors parankamai buvo aprybo- sake, kad jis nueitu in miszka ir

Ligoninėseo

Insitaise Savo Skalbinyczia

M

Kareiviai ant Aleutian Salų insitaise szita vėjinė skal
binyczia kuri suczedina jiems daug darko skalbime drapa
nų. Toji skalbimui maszina yra varoma su pagialba vėjo.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
I kus apraszymas, didele knyga, 404 

Popierinei apdarai. 50c
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu 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: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakei 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 
, Gai žia Haremo nevalninke; Luoszis; 
į Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................... 15c

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

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

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

' No. 126 Penkios istorijos apie 
i Doras gyvenimas; Pr.versta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys

i užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ( 
kuris buvo protingesnis už savo poną

I 61 puslapiu .....................................15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

ate pustyniu; Peleniute; Du brolei

44 pus. 15c 
istorijos apie

isz
isz-

35c

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis 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, 
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 
malvninkas 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; ArA keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu . .. ..............................15c

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie

rtai;
Preke

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna
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GUDRUS KATINAS Peržiursite ja Ginklus Paimtus Nuo Neprieteliaus

VIENOJ apygardoje gyveno 
melnihkas, kuris turėjo tris 

sūnūs. Kada viena 'karta mel- 
ninlkas senikiai apsirgo ir jaus
damas besiartinant smerti, pa 
vadino pas save visus tris su- 
nūs ir suteikęs jiems teviszka drapanas ir pabėgo bet tas'bu-
palaiminima, po tam padalino vo netiesa, katinas jo drapanas 
jiems visa turtą, sekaneziu bu- buvo paslėpęs po akmeniu. Ka
da: Vyriausiam sunui Jonui 
paliko maitina; antram, Balt
rui, ar'kli ir vežimą; o jauniau
siam sunui, Jokūbui, paliko sa
vo mylima kalina ir pora cze- 
batu.

Jokūbas jautėsi labai nu
skriaustu ir kalbėjo pats in sa
ve. “Mano broliai abudu gales 
save iszsimaitint ir poniszkai 
pragyventi bet asz su savo ka
tinu turėsime badu numirti.”

Katinas tuomi laiku glaudė
si apie Jokūbo kelius o kada 
iszgirdo tuos žodžius, pažiurė
jo meilei ant Jokūbo ir prakal
bėjo tais žodžiais:

'“Brangus pone, nemislyk 
taip blogai apie mane. Duok 
man pora czebatu ir maisza o 
tuomet persitikrinsi kad jus ne 
taip blogai turite palikimu, 
kaip jus sau mislinate.”

Jokūbas negalėjo suprasti, 
kaip tas mažas katinas gali 
jam pagelbėti bet valandėlė pa- 
mislines, nutarė duoti katinui 
czebatus ir maisza ir pažiūrėti 
ka katinas su jais gales padary
ti.

Katinas aplaikes nuo Jokū
bo czebatus ir maisza, iszbego 
szokinedamas in girria, kur bu
vo labai daug miszkinu trusziu 
(kraliku). Jis pasprende mai
sza, indejo kvepianeziu lapu ir 
pasislepes lauke.

In keletą miliutu du jauni 
kralikai, suuodė žoles, sulindo 
in maisza, katinas patraukė 
virvute ir sugavo abudu krali
ku.

Su neiszpasaikytu džiaugs
mu, isz savo pasisekimo, kati
nas nubėgo tiesiog in karalisz- 
ka palociu ir prasze tarnu, kad 
jis nori kalbėti su karaliumi. 
Kada ji prileido pas karalių, 
jis žemai pasikloniojo ir tarė:

— iSzviesiauses pone, asz no
riu sudėti dovana, tuos du kra
liku del tamstos, kaipo dovana 
nuo mano pono Marquis isz Ca
rabas. ’ ’

Karalius meilei priėmė dova
na ir liepe katinui sudėti szir- 
dinga padekavone del savo po
no.

Per keliolika dienu katinas 
gaude visokius žvėris su savo 
nepaprastu gudrumu. Apart tu, 
kuriuos savo ponui parnesze 
del maisto dar kasdiena nesze 
karaliui. Jo Didybe Karalius 
labai norėjo asabiszkai pažint, 
praminta per katina Grafa 
Marquis, bet Jokūbas neturėjo 
drapanų tinkamu stoti priesz 
karalių, todėl katinas liepe jam 
pal auk t i.

Viena diena katinas iszgirdo 
kad karalius su karalaite žada 
važiuoti pasivažinėti, jis par
bėgės pasakė Jokūbui kad ry
toj atsikėlęs eitu in upe mau
dytis netoli kelio kur karalius 
turėjo važiuoti.

Jokūbas stovėjo vandenyje 
drebėdamas nuo szalczio, pakol 
iszvydo karaliszka karieta at- 
va'žiuojanczia. Katinas iszvy- 
des karalių pradėjo szaukti:

— Gelbėkit! Gelbėkit! Mano 
ponas, Grafas Marquis isz Ca
rabas skensta!

Karalius, iszgirdes riksmą, 

pažiurejo per karietos Įauga ir 
pamate savo pažinstama 'kali
na, tuo ja us Hope savo sargams 
i s z t r a irk t i M a r t p i i s a.

Katinas papasakojo Karaliui 
kad plesziikai pagavo jo pono

ralius prisakė savo virsziniu- 
kui .kad kogreieziausia gautu i . .drapanas del Grafo ir kada Jo- 

I kabos pasirėdė i n tuos atnesz- 
tus rukus iszrode 'kaip tikras 
grafas.

Karalius užprasze ji in karie
ta. Jokūbas norėjo atsikalbėti 
bet'kad Karalaite buvo neapsa-
komai graži ir szypsojosi labai 
saldžiai todėl jis negalėjo atsi 
sakyti ir sodo priesz karalaite 
kur vienas in antra linksmai 
szypsojosi.

Katinas, nudžiugęs, bego pir
ma pakol nepribego lauka kur 
darbininkai pjovė javus. Pri
bėgės prie darbininku paszau 
ke. “Pjovėjai, jeigu jus nesa
kysi!, kaip karalius atvažiuos, 
kad tas laukas priguli prie 
Grafo isz Carabas tai jus busi
te sukapoti in smulkius trupi
nius.”

Kada karalius prisiartino 
pas pjovėjus ir paklausė ju:

— O, koki ežia javai gražus, 
prie ko jie priguli?”

— Jie priguli prie Grafo isz 
Carabas.” Jie taip pasakė isz 
baimes nes katinas juos buvo 
iszgazdincs. Katinas vis bego 
ir kur tik darbininkus pamate 
diibanczius, visiems liepe ta 
pati sakyti ir karalius pradėjo 
mislyti kad Grafas ir Carabas 
turi būti labai turtingas.

Katinas, keliu bėgdamas, pri
bėgo gražu palociu, kuris pri
gulėjo dideliam raganiui vadi
namam ‘1 Smovczio Dievas ’ ’ ku
ris buvo valdyto jum visu lauku 
per kuriuos karalius važiavo. 
Katinas drueziai pabaladojo in 
duris ir pasakė tarnui kad jis 
nori matyti namu savininka ir 
kad turis su juomi svarbu vei
kalu. Raganius priėmė katina 
su paprastu žmogiszkumu, ko
kio nebuvo galima tikėtis nuo 
raganiaus ir jiedu tuojau sėdo 
prie stalo ir pradėjo kalbėti.

— Man buvo sakyta, — 'kal
bėjo katinas raganiui, — kad 
jus turite galybe pavirsti in ko
ki dideli žveri, kaip tai in Ie
va arba sloniu.”

— Taip yra, — atsake užtik- 
rinaneziai raganius. — Kad 
pertikrinti jog tas, ka tu girdė
jai yra tiesa, tu tuojaus pama
tysi kad asz pavirsiu in leva.”

Kada katinas paregėjo priesz 
save stovinti baisu Ieva, ji pa
ėmė didele baime ir nieko ne
laukdamas iszbego per duris ir 
užsikabino ant stogo o kad ant 
kojų turėjo czebatus tai buvo 
nelengvas darbas. Patol jis ten

Meilus Priėmimas

— Musu gyvenime buvo 
daug blusu.

— O kokiu budu atsikra
tėte nuo ju?...

— Ugi turėjome ana die
na pas mus baliuką ant kurio 
suėjo daug svecziu, o kada 
ėjo jie namo tai iszsinesze su 
savim ir blusas.

Amerikonai surinko daugeli visokiu ginklu kokius naudoja nevidonai ant kares lau
ko ir juos prilygina su savo. Ant kaireses yra armota, kuria paėmė Amerikonai Afrikoje. 

Ant deszines generolas Jarret peržiūrinėja ginklą paimta nuo Vokiecziu.

ant stogo sėdėjo pakol raga
nius vela in žmogų atsimaino ir 
juokdamasis liepe jam nulipti 
žemyn.

Katinas pripažino kad jis la
itai iszsigando ir gyre raganio 
stebuklinga galybe. “Asz dar 
norecziau regeti viena daigta, 
kuris mane labai užima.”

— Kas tas perdaigtas? — už
klausė raganius.

— Asz labai norecziau regeti 
jus persivertusius in koki ma
ža vabalėli, kapi tai in pele, — 
atsake katinas. — Bet asz ma
nau kad jums tas negalima.

— Et! — kalbėjo raganius, 
tai man nėra jokio sunkumo, 
žiūrėk, asz tau tuojaus parody
siu.

Taip 'kalbėdamas Raganius 
persimaino in maža peliuke ir 
pradėjo ant grindų szokineti. 
To tik katinui ir reikėjo, ir jis 
su žaibo greitumu szoko ant pe
liukes ir nukando jai galva 
Tai takiu budu Raganius pa
baigė savo gyvenimą.

Tuomi laiku Karalius atva
žiavo ant kiemo palociaus ir 
Katinas iszbego ant gonku pa
sitikti karalių. Katino gaspa- 
dorius Jokūbas labai nusidyvi
no iszvydes savo katina stovin
ti ant gonku palociaus, kuris 
kalbėjo in karalių:

— Užpraszau Jusu Didybe 
in palociu mano pono Grafo isz 
Carabas.

Grafas padavė ranka jaunai 
karalaitei 'kad pagelbėti iszlip- 
ti isz karietos. Karalius su ka
ralaite ėjo drauge o katinas ve
dė juos in puikius palkajus. Ka
da jie ėjo apžiūrinėdami paka- 
jus, katinas nubėgo in kuknia 
ir prisakė kukoriams pasteliuo- 
ti pietus.

Karalius prisižiūri nėjo gra
žumui ir iszmincziai Grafo ir jis 
suprato kad ir jo duktė ji pa
mylėjo.

Kada pavalgė gardžius pie
tus ir atsigėrė brangaus Kala- 
breiszko vyno, Karalius pava
dinęs Grafa (Jokūbą) in pasza- 
li ir tarė — Butu vien tik jusu 
paežiu kalte, Grafai, kad jus 
kogreieziausia nepasiliktumet 
mano žentu.”

Grafas su nusižeminimu pri
ėmė karaliaus velijimus ir ne- 
poilgam atsibuvo puiki svodba 
kur privažiavo daugybe sve
cziu ir visi gražiai linksminosi 
per visa savaite. *

Kaslink katino, Jokūbas pa
dare ji užveizdu savo dvaro ir 
jam jau nereikejo daugiau gau
dyti peles ir žiurkes.
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Nuobrodu's Vincukas buvo, 
Tn nelaime pakliuvo, 

Gaspadinelei niekados atsilsiu 
neduodavo, 

Nuolatos prie jos kibdavo. 
Nubodo gaspadinei toki 

triksai,
Kada ant jo užeidavo fitsai, 

Aplinkui grinezia džiazu szoko, 
Gaspadine ant stalo užszoko.
Su torielkoms Viii'ca 

pasveikino,
Veideli jo puikei nukrosino, 

Galva jam balsei perkirto, 
Tasai 'kai]) maiszas parvirto.

Gaspadine isz baimes laukan 
iszbego,

Kaimynai visi subėgo, 
O ir dėde su blekia pribuvo,
Vincukas'in jo rankas 

'pakliuvo.
Ncbaga nutvėrė, 
In koza uždare,

Bausmia didele užmokėjo, 
Kad net visa nedelia stenėjo,

Prižadėjo taip daugiau 
nedaryti,

Gaspadinelia turėjo per- 
praszyti, 

Matai tu kvaily, 
Didelis žioply.

Būtumei turėjus funiu daugiau, 
Ant duszios Imtu daug 

smagiau,
Kad skaitytum “Saule” 

Tai nebūtum tokia kiaule.

Sztai 'kas musu Skulkino pa
viete atsitiko,

Už tokias žinias neduoeziau ne
skatiko,

Kuolai supuvo buvo, 
Tai tvora sugriuvo.
Dalbai- nepasislėps,
Ir szaūdyti negales,

Et, tiek to, tas praėjo, 
In užmirszima nupleszkejo.

Ir strielcziai dings, 
Kuolu tvorai neiszrin'ks, 

Kas du džiabu nori varyti, 
Turi viena pragaiszyti.

/

Ba jeigu ant vieno laimes, 
Tai ant kito dvigubai padės, 
Du dilintus negalima varyti, 
O ir dviems ponams tarnauti.

Ba tai daro ne kas, J 7

Tiktai godumas,
Ir kad duonos szmoteli kam 

atimti,
Visa monopoliu nori paimti.
Bet nors ir ant galvos stos,
Bet to niekad nedustos, 

Nereikia keisytis prie tokiu 
Jeigu stekas galvoje smegenų.

Geriausia malsziai sėdėti, 
Dievo garbinti ir mylėti, 

Nosi in svetimus reikalus 
nekiszti, 

Isz didelio “kas tai asz” gali 
plyszti!

* * *
Vyrucziai ant tautiszku reikalu 

centeli us duodame,
O ant guzutes 'doleriu 

nepavydime,
To]i nenuvažiuosime, 

Gero nenuveiksime.
'Su centais tauta gaiviname, 

O su doleriu girtuoklyste 
platiname,

Tokiu budu neilgai gy vuosime, 
Kol suvis nenuszpicuosime.

Žiopleis neturime 'būti,
Apsigauti nereikia duotis, 

Turime pirmiausia apsvarstyti, 
Ant ko turime auka duoti. 

BUKITE ATSARGUS
“Atsarga gėdos nedaro.”

Bankai, kur sukrauti nemaži 
turtai traukte traukia prie sa
ves pro szali einanti vagi ar 
pleszika. Taip pat kaip mono
polis — girtuokli kad vilioja.

Prie vieno bankieriaus Pary
žiuje atėjo karta dvi ponios ir 
prasze ar jis negali 'paskolinti 
jom trumpam laikui 32 tu'ks- 
tanezius auksu. Jos paezios už- 
siimanezios pinigu mainu ir 
sziadien joms pritruko 32 tuiks- 
taneziu. 'Bankierius prižadėjo 
pinigus atsiunsti už poros va
landų. Ponios, palikusios savo 
adresu, iszejo. Bankierius už 
dvieju valandų sutaisė nors ir 
ne visa žadėta suma ir indaves 
tarnams liepe nuneszt “Pinigu 
mainymo kontorai!”. Ponas lie
pe būti atsargiems.

Pasiuntiniai, ateja pagal nu
rodyto adreso, iszklausinejo 
namu sargo, 'kame ežia gyvena 
ponios Kimbo. Sargas atsake 
jog gerai jas pažinsta, jau vi
sas menuo, saiko, kaip tos po
nios yra uždejusios pinigu mai
nymo kontora. Pasiuntiniai pi
nigais neszini, inejo kontorai!. 
Kontoras, kaw paprastai: sta
lai apkrauti^nygomis, popie
riais, laiszlku krūvomis. Kam

barys pusiau perdalytas in dvi 
lalis geležinėmis grotomis. Žo
džiu, nieko intariamo.

Ponioms Kimbo labai nepa
tiko, jog negavo visu praszytu 
32 tuikstan'cziu bet valandėlė 
pamislijus, ryžos paimti nors 
tuos 25 tukstanezius ir paėmė 
viena voleli ir suskaite auksu: 
kitus tik paeziupinejo ir sukro
vė viską maiszelin. Sukrovusi 
pasilenke ir norėdama paimti 
isz szepos bankinius bilietus 
kuriu pasiuntiniai lanke ir pa
silenkusi dingo, tarsi žemėn in- 
lindo! Kita moteriszke žaibo 
greitumu sprvJko pro duris ir 
uždauže geležini slenksti.

Viskas atsitiko viename aki
mirksnyje. Pasiuntiniai li'ko 
Uždaryti kaip kalėjime; prie 
langu negalėjo beprisiartinti 
nes nuo langu skyrė juos gele
žines grotos. Pakol iszgirdo ju 
szaukima sargai, palicija, po- 
niueziu nei kvapo neliko. Aslo
je rado iszpjauta skyle pro ku
ria nusileido ponia Kimbo su 
25 tukstaneziais. Buvo padary
ti laiptai isz virvių, kuriais nu
lipo ji o žemai rado sziaudu gle
bi, kad nesusidundyti kojas nu- 
szoikant.

* * *
Vienas garsus Dublino, Ang

lijoj miesto gydytojas ėjo sau 
vidudienyj, ramiai gatve. Tik 
staiga, kai]) viesulą, užpuolė ji 
dailiai maldauti daktaro atlan
kyti jo mirsztanczia paezia.

Gydytojas sutiko.
Kuomet inejo nepažinstamo 

žmogaus kambarin, jaunas vy
ras užsuko skubinai duris ir 
parodęs daktarui tuszczia port- 
mania, tarė: “Sztai, ponas gy
dytojau, szis tuszczias portma- 
nas yra mano mylimoji žmona. 
Kaip sveikas, matai ji serga 
nusilpnėjimu ir geidžia idant 
tamsta pripildytumei ir sutvir
tintume! jos spėkas. Jeigu ne- 
iszgydysite jos, tai pats turėsit 
pamėginti mano vaistu — sztai 
sziu kulipku, kurios labai gydo 
užkietėjusias szirdis.” Gydyto
jas nieko kito negalėdamas be
padaryti, davė “savo ligoniui” 
120 rubliu, visus pinigus kiek 
tik su savim turėjo. Apgavikas, 
paemes brangu vaistu palydėjo 
daktara lyg skersgatvio ir din
go.

* * *
Jeszkodamas lengvo uždar

bio, vienoje Rymo ba'žnyczioje 
puikiai pasipuoszes vagis, pa
sergėjo pas tūla ponia brangia 
auksine tabakieika (po Rymo 
bažnyczias visados valkiojasi 
nemaža ponybes, ne tiek delei 
maldos kiek delei apžiūrėjimo 
gražiu bažnycziu).

Vagis nenuleido akiu nuo tos 
ponios; atsiklaupė Užpakalyje 
jos ir eme karsztai melstis. Pa- 
uos'cziusi poni tabokos (tas at-

Butu Ji Nubaudus

— Joniene, Joniene, del 
Dievo Szvento, eik szia in 
stuba, mano vyras ka tik pa
sikorė! ...

— O tas rakalis, tegul 
mano Vincas taip padarytu, 
tai sumuszcziau ant jo guo- 
ges puodą...

siti'ko daug metu adgal, kada 
tai moteres naudojo uostoma 
taboka) insikiszo savo taboki
ne kiszenen ir ome toliau žiop
linėti po bažnyczia. Neilgai tru
kus auksine tabokine atsidūrė 
vagies kiszeniuje. Bet nespėjo 
vagis pasislėpti kaip ponia pa
sijuto apvogta.

— Dieve! man tabokine isz- 
trau'ke! — suszuko vartydama 
kiszenius.

— Tai negalimas daigias, 
ponia tokioje szventoje vietoje 
esi, — atsiliepe poniszkas vagis 
kuris nobeturejo kur besprukti. 
Pajeszkok, meldžiamoji, 'bene 
atrasi.

I Ponia jesžkodama skundžia
si: — A'k, kokia nelaime, toki 
brangu daigta pavogė!

Tik besigraibydama apie sa
ve persigando ir dar labiau pa
balo ir suszuko: — Vieszpatie, 
ne laikrodžio neberandu!

Bet vėl atsiminusi, nusirami
no : — Ak, ne, aeziu Dievui, szi 
kart turbut namie ji palikau!

— Labai man gaila tamstos 
ir kiek galėdamas norecziau pa
dėti surasti tamstos tabokine. 
Asz turiu palicijoj gerus pa- 
žinstamus ir nuėjas tuojaus 
pranesziu jiems apie vagyste. 
Tik teikeis ponia, pasakyti sa
vo adresa idant suradus gale- 
cziau tamstai praneszti.

Apvogtoji ponia nebeiszma- 
ne kaip pade'kavoti tokiam ge- 
ra-szirdžiui ir tuoj pasalke jam 
savo adresa.

Gudrus vagis staeziai isz baž- 
nyczios nuėjo in apvogtosios 
ponios butą. Paskambino jis ir 
iszejo tarnaite. Vagis užkalbi
no:

— Ponia prasze idant tams
ta induotumei man laikrodi ku
ri ji užmirszo beskubėdama 
bažnyczion...

Tarnaite, nepasitikėdama tuo 
ponu, kuri mate pirma karta, 
norėjo uždaryti jam duris. Pa
stebėjas jos abejojima, ponisz
kas vagis tarė:

Matomai, mano miela, nepa- 
žinsti manes. Asz esu baronas 
N. Ponia numanė jog tamsta 
nenorėsi iszduoti laikrodžio to
dėl idant intikinti tamsta, sztai 
ponia indave, kaipo prirodymą, 
savo tabokine.

Tuojaus tarnaite isznesze 
laikrodi ir jam padavė. Vagis 
neblogai papelnijo.* * *

Taigi, dar karta sakau, — bu
kite atsargus visados, visur ir 
su visais. .
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ISTORIJE apie Gregorius, 
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:: 25<J ::
SAULE PUBLISHING CO,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Istorija apie Amžina Žydą. 
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Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
Yra tai stebėtina kny- Ž 

g u te, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES
L. Traskauskas laidos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Augustino, vysk., o Sukatoje 
Szv. Marijos Magdalenos.

—■ Daugelis giminiu ir prie- 
teliu iszvažiuos in Philadelphi- 
ja dalyvauti inszventinime ant 
kunigo, Bernardo Szimkaus, 
kuriuos inszventins kardinolas 
D. Daugherty, S.S. Petro ir Po- 
vylo katedroje, Sukatoje. Drau
ge su Kun. Szimkum bus in- 
szventinti ir daugelis kitu klie
riku. Jaunas kunigėlis laikys 
savo pirmutines Miszias Nedė
lioję Szv. Juozapo Lietuviu 
bažnyczioje, Mahanoy City, 10- 
ta valanda. Daugelis giminiu 
ir prieteliu likos užkviesti isz- 
klausyti Szv. Misziu. Linkime 
jaunam kunigėliui laimingo ir 
pasekmiiigo pasidarbavimo ku
nigystes luome ant Kristaus 
Dirvos.

—• Master-Seržantas Vincas 
Janaviczius, sūnūs ponios Kat
rės Vaitekunienes (Janaviczie- 
nes), 611 W. Mahanoy Avė., li
kos apdovanotas per valdžia 
Atsižymėjusiu Lekiotoju Me- 

; daliu už jo narsumą ant kares 
lauko, lekiojime, Naujoj Gvino- 
je. Seržantas Janaviczius turi 
du kitus brolius kariuomeneje, 
Seržantą Edvardą kuris randa
si Indijoj ir kitas Suv. Valstijo
se. Garbes medalius aplaike ki
ti du vyrukai isz musu miesto, 
Jonas Wojczek ir Seržantas Ro
bert Kramer. Seržantas Janavi
czius pabaigė parapijine moky
kla Szv. Juozapo, 1932 meto su 
garbe.

t Apie penkta valanda Se- 
redos ryta, staigai mirė nuo 
szirdies ligos, Elzbieta Nanar- 
tavieziene, nuo 1135 E. Maha
noy uly. Velione buvo naszle 
kurios vyras Stanislovas mirė 
apie 13 metu adgal. Velione 
gimus Lietuvoj, paėjo isz Vil
niaus redybos arba gubernijos, 
Pakalniszkiu kaimo, Traku pa
vieto. Pergyveno Amerike 34 
metus; visa ta laika Mahanojuj. 
Paliko tris sūnūs: Mikola, na
mie, Bernarda, Indijoj ir Vinca 
Afrikoj, kurie randasi kariuo
meneje, taipgi duktere Alicija 
Kachula ir tris aliukus. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Laidotuves atsibus Su- 
batos ryta su bažnytinėms apei
goms, 9-ta valanda. Graborius

— Nedelioje pirpuola Pa- 
puoszimo Kapu Diena, arba 
Decoration [Memorial] Day, 
yra tai paminėti Suvienytu 
Valstju Kareivius, žuvusius 
per Civilini Kara 1861 iki 1865 
metuose ir per Didiji Kara. To
ji diena taipgi bus apvaiksz- 
cziojama Panedelyje. Paiczto 
darbininkai dirbs Panedelyje. 
Publikines ir Parapijines Mo
kyklos bus uždarytos.

— Utarninke pripuola pir
ma diena Birželio-June mene
sio. Tasai mensis yra žino
mas kaipo menesis rožių nes ja
me daugiaaše atsibuna vineze- 
voniu. Bažnyczia taji menesi 
apvaiksztineje ant garbes 
Saldž. Jėzaus Szirdies. Atei
nanti Ketverga pripuola In 
Daugu Žengimas V. Jėzaus.

— Sekanti 68 vyrukai, ant 
paliepimo nr. 33 kariszkos val
dybos, apleis miestą Sukatos 
ryta, 7 vai., Gegužio 29, 1943, 
iszvažiuodami ant daktariszko 
peržiūrėjimo in Allentown, Pa. 
Visi turi susirinkti in Ameri
can Legion narna isz kur iszva- 
žiuos bosais o kurie bus priim
ti tai diena iszvažiavimo bus 
apgarsyta ir važiuos in New 
Cumberland, Pa. Kožnas regis- 
trantas, kuriam nusiunsta pa
kvietimas stoti ant tarnystos, 
turi turėti su savim pakvietimą 
kuri inteiks ant stoties in kuria 
likos paženklintas.
Mahanoy City, Pa.

Marvin W. Williams 
John E. Doranda 
James L. Gerlott 
Charles M. Goodman 
John G. Shrahan 
James E. Coyne 
Edward C. Shinton 
Paul A. Kalce 
Charles F. Novack 
George F. Hassel 
Frank A. Mulachesky 
Bernard J. Foley 
Albert A. Tomalonis 
James M. Jones 
John S. Giffin
Gerald J. Barrett 
Thomas Leary 
Francis N. Gallagher 
Leon Tulin 
Ralph Gonzales 
Andrew J. Wargo 
Thomas N. King 
Robert C. Dennis 
George Babyar, Jr. 
Joseph W. Chmielowski 
Lawrence Kaczmarczyk 
Joseph A. Rollis 
Emil M. Forgotch 
Vincent J. Karetsky 
Daniel G. Deriscavage 
Raymond C. Andrulis 
Joseph F. Burke 
Emidio Coccia 
Joseph Kustra 
Steven C. Rzeplinski

New Boston, Pa.

John T. Davidson 
Francis M. Stetz

Morea, Pa.

Raymond D. Paisley 1
Coles, Pa.

William L. Stride 
Saint Nicholas, Pa.

Robert E. Davis 
Elias J. Hopkins 

Yatesville, Pa.

Charles P. O’Lair 
Maple Hill, Shenandoah, Pa.

. Joseph F. Swirk 
Shenandoah, Pa.

William H. Needs 
Zigmond A. Dyrda 

Lakewood Park, Pa.

Herman Mitchell 
Barnesville, Pa.

Norman W. Yeager 
Edward W. Kieres 
Edward C. McLeod 
Joseph C. Marshall 

Quakake, Pa.

John M. Whitehouse 
Park Place, Pa.

Albert M. Klatka 
Joseph P. Byer 

Silver Creek, Pa.

Albert M. Putalavage 
Anthony S. Wiencek 
Martin J. Delaney 

Saint Clair, Pa.

Clarence J. Kishonis 
Kaska, Pa.

Edwin J. Hughes 
Middleport, Pa.

John Stefanek 
John M. Thomas 
Leon B. Koshmick 
Victor C. Drabnis 

New Philadelphia, Pa.

John J. Paltanavage 
John F. Bickleman

Valley Furnace, New Phila., Pa.

John E. Dougherty 
Cumbola, Pa.

Alfred F. Dobrosieisky 
Thomas R. Quirk

Philadelphia, Pa.

Charles Kruss
—■ Didele tobly'czia, ant 'ku

rios randasi vardai visu szios 
apielinkes ^kareiviu tarnystoje, 
kuri stovi ant E. Centre uly., 
bus atidengta arba paszventin- 
ta 2:30 vai., po piet Nedėlioję 
per Veteranu Legioną nr. 1420. 
Specialiszkas programas bus 
atlosztas ir konigresmonas Fen
ton ir kiti žymus kalbėtojai 
kalbės toje ceremonijoj. Kape
lyje taipgi grajys patrijotisz- 
kas dainas ir miesto chorai dai
nuos. Publika yra užpraszoma 
dalyvauti toje ceremonijoj. Isz 
priežasties kad Decoration Die
na pripuola Nedelioje, paroda 
bus laikoma Panedelyje ir pa- 
puoszimas- kareiviu kapu ant 
vietiniu kapiniu.

SHENANDOAH, PA

SVEIKATA --- TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu tamsta kankina reuma- 
tiszki skausmai priesz oro permaina, 
jauti dieglius, ranku, kojų sustingimą, 
nuovargi, szalti,—tuojaus, nieko ne
laukdamas, insigyk DEKSNIO GA
LINGA MOSTI. Ji yra padaryta isz 
daug skirtingu vaisiu isz tolimu krasz- 
tu svieto. Szi mostis turi savyje ga
linga sziluma, galingai szildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Virsz 20 metu kaip tukstancziai 
szeimynu vartoja DEKSNIO GALIN
GA MOSTI. Pasekmes yra taip geros 
jog turime tukstanczius 
skirtingu krasztu, kuriais 
kuoja už mosti ir tokiu 
daugiau ateina kas diena.

Yra senas teisingas priežodis: kas 
tepa, tas ir važiuoja. Taigi jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Dek-

laiszku 
žmones 
laiszku

isz 
de- 
vis

snio Galinga Mostim. Kaina: 1-oz. 
75 centai; 2-oz. $1.00; 4-oz $2.00; 
16-oz. $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokiu ki
tu pasiulymu, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės butu už- 
raszyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikraji Dekens 
Ointment.

Pinigu nesiunsk tik paraszyk savo 
varda, pavarde, ir antrasza ir pažy
mėk už kiek ir kiek Deksnio Galingos 
Mosties reikalauji ir pasiunsk mums 
szita pagarsinima, užmokėsi laiszka- 
nesziui C. O. D., kada atnesz Galinga 
Mosti. Reikes primokėti kelius cen
tus už persiuntimą.

Deksnio 
Deksnio 
Deksnio 
Deksnio

Ir sykiu su Galinga Mosczia prisiunsime “Laimes Spėjimo” knygele Dovanai!

Vardas ir Pavarde.............................................................................................. ..r • a
Gatve ir Numeris..........................................................................................

Miestas.................................................................................. Valstija......................
r DEKEN’S OINTMENT CO. p.o. box 666, Newark, n. j.

Galinga Mostis 1-oz. 75c
Galinga Mostis 2-oz. $1.00 
Galinga Mostis 4-oz. $2.00 
Galinga Mostis 16-oz. $5.00

t Seredoje likos palaidotas 
Antanas Valaitis, nuo 121 E. 
Coal uly. Velionis pergyveno 
daugeli metu mieste. Gimė jis 
Lietuvoje. Paliko paezia, dvi 
dukteres, du sūnūs, keturis 
anūkus ir broli Joną, Frackvil- 
leje. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos.

t Kareivis Juozas Vitkaus
kas, kuris likos mirtinai pa- 
szautas per kariszka saiga 
Washington, D. C., nevos kad 
jis mane pabėgti, ir vėliaus mi
re, dabar iszsidave kad tai ne
tiesa jog jis norėjo pabėgti bet 
saigas tame laike 'buvo girtas 
kuris dabar likos pastatytas po 
kariszku sudu ir 'bus teisiamas 
už žudinsta. Kareivis Vitkaus
kas bus palaidotas Panedelyje 
isz namo jo tėvu 238 W. Lloyd 
uly., su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioj. Paliko 
tėvus, dvi seseres ir broli. Vit
kauskas inžen’ge in tarnysta 
Rugsėjo 17, 1942 ir radosi Wa
shingtone sziuos tris paskuti
nius menesius, ant tarnystos.

— Isz sikaitliaus 102 vyru
ku, kurie likos peržiureti per 
daktarus Allentown, Pa., Pane
delyje ir Utarninke, 74 likos 
priimti ant kariszkos tarnys
tos.

t Cecilija^Danovskiene, 5 
N. Union uly.,^ire namie Utar-

Sužeistieji Prie Tuniso Po Musziui

Szitie vyrukai likos surinkti isz kares lauku prie Tuniso 
ir Bizerto, Afrikoj, isz kur Amerikonai ir Anglikai neseniai 
iszgujo Vokieczius su didėlėms bledems. Nors ten ingalejo 
Vokieczius bet ir patys panesze dideles bledes.

Kale Eina In Kare Palikdama Vaikus

Szita kale, kuri priguli prie Antano Grabovskio, isz New 
Yorko, atėjo atsisveikint su savo szeimyna mažu szunycziu 
nes likos patraukta ant kariszkos tarnystos. Norints jos vai
kai to nesupranta bet atsisveikino su ja linksmu lojimu.

niūkė. Po tėvais velione vadi
nosi Vaicekauskiute, gimė ir 
užaugo Mahanoy City. Paliko 
vyra Juozą, dvi dukteres ir su- 
nu o Mahanojuj paliko motina 
Jeva, tris seseres ir broli Juo
zą. Laidotuves atsibus Subato- 
je su Miszioms Szv. Jurgio baž
nyczioje.

Maizeville, Pa. — Kun. J. De
gutis Utarninke vakaru suriszo 
mazgu moterystes Juozą Draz- 
di su pana Franciszka Neve- 
rauskiute, abudu isz miesto. 
Jaunavedžiai iszkeliavo in At
lantic City antkeliu dienu o po 
sugryžimui jaunavedis 
iszvažiuoti ant kariszkos 
nystos.

turės 
. tar-

Big Mine Run, Pa. j- Panede- 
li likos palaidotas senas gyven
toj a.s J uo z as A d a m a v i c z i u s, 
kuris mirė Pottsvilles ligon'bu- 
teje Gegužio-May 20 diena, 
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis gimė Lietuvoj, Suvalkų 
redyboj arba gubernijoj, Na- 
kruniszkio kaimo, Seinų para
pijos. Pribuvo in Amerika 35 
metus adgal, apsipaeziavo Ma
hanoy City, gyveno Shenadoii- 
je. Paliko paezia, duktere vie
nuole Sesuo M. Clarisa, kuri 
buna iprie parapijos Szv. Jur
gio, Philadelphia, Pa., kuri 
mokino parapinėje mokykloje 
Mahanoy City penkis metus 
adgal; Helena Paszkevicziene, 
isz Norristown; siinu Andriu,

Istorija apie Amžiną Žydą. 
J o kelione po svietą ir liū dymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta
20 centai. Adresas: \

Saule, Mahanoy City, Ę'a.

tingumus, kurie galėtu pasiro
dyti kaslinlk reikmenų, kurie 1 
dabar yra skirstomi.

“Žmonių iszmislai ir liežu
viai,” pareiszke Kainu Admi
nistratorius Prentiss M. Brown 
“kartais tycziomis, naudos szi 
iszleidima Knygos nr. 3 skleis
ti gandams. Bus praneszama 
kad mes ketiname paskirstyti 
drabužius (tas jau buvo daro
ma), kojines, apykakles, szvie- 
žias daržoves, szluotas, žuvis iri 
kitus daigtus. |

'“Inspeju žmones isz anksto. 
Gandai neturės pamato ir tie,1 

i kurie patikės jais ir pradės vis-, I f I
j ko pirkti darys ta, ika musu^ 
prieszai nori. Knyga nr. 3 yra 
papildijimo knyga. Ji turi nau
ju ženkleliu papildyti tuos* ku
rie dabar suvartojami.

Nereikes nuvykti in mokyk
las arba kitas vietas gauti tre- 
czia knyga, kaip buvo daroma 
su pirmoms dviejoms. Vieton 
to, aplikacijos formos, asme
niui arba visai szeimynai bus 
siuneziamos pasztu pabaigoje 
Gegužes ai4ba pradžioje Birže
lio. Szios aplikacijos bus atvi
ruku formose, jos turi būti at
gal gražinamos tarpe Birželio 
1 d. ir 10 d. Ir Paskirstymo 
Knyga No. 3 bus siuneziama 
kiekvienam aplikantui.

Iszsiuntimas aplikacijos kor
teliu ir War Ration Book nr. 3 
yra milžiniszkas darbas Pasz-!saleJ, 80 Main St., 7:30 vai. vakare, 
i . . . Gccužes 29 d.to Departamentui.

Nauja knyga turės naujos Gegužes 30 d., 12 vai., per piet.
• v 'III* T • 1’1 1 l_jIX JCj O~ 2A [Y, X'/Y. — QZiVCHVZruszies ženkleliu. Kaip antrojTrcjj,bes p„ ,alej> Gegužes 30 die.

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

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

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

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!
Kaz. Motuzas ir Jonas Valai

tis rodo: Lietuvos, Karines, 
New Yorko Lietuviu Parado ir 
kitas filmas (Krutami Paveiks
lai).

KINGSTON, PA. — Szv. Marijos 
par. salėj, 7:30 vai. vak., Gegužes 28.

LUZERNE, PA — Ideal Ball-Room

isz Philadelphia, duktere Mc
Ginley, isz Centralia; sūnūs 
Juozą, Enoloj, Prana, Claire ir 
Jean namie. Likusi szeimyna 
sudeda szirdinga padėkavone 
už Misziu atmintis ir bukietus 
žiedu, del gerb. kunigams Dau
mantui ir Neverauskui, del vie
nuoliu isz Girardvilles ir Ma- 
hanojaus, kaipo Szv. Prancisz- 
kaus vienuoliu isz Pittsburgh, 
Pa. Palaidotas ant (parapijos 
kapiniu Shenandoryj. Velionis 
daugiau kaip 35 metus. — Am
žina atsilsi lai jam suteikia Die
vas ir suramina likusia szeimy
na.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Racijonavimo Knyga 
Nr. 3, Bus Iszleista 

Szia Vasara
Pabaigoje Birželio menesio 

arba pradžioje Liepos menesio, 
pagal informacijas isz Wash- 
ingtono, Amerikos 'žmones na
miniame fronte gaus paskirs
tymo (racijonavimo) 'knygetnr. 
3. Bus lengviau vartoti knyga 
nr. 3 negu (pirmas dvi, ir tiki
ma, 'kad su szia nauja laida ne
bus tiek daug nesusipratimu 
kiek buvo su pirmoms kny
goms. Valdininkai pabrėžia 
fakta, kad nauja knyga papil
dys pirmąsias dvi paskirstymo 
knygas, jos forma gales aprū
pinti visus paskirstymo reika-

Gegužes 29 d.
| MINERS MILLS, PA.—Par. salėj, 

J WILKES-BARRE, PA. — Szvencz. 

knygoj, 4 isz 8 puslapiu bus na, 7:30 valanda vakare.
ženkleliai vienos alfabetos, ru-l Girardville, pa.—Szv. V5n- 

. ceno parapijos salėj, Birzelio-June V,
dos spalvos, SU numeiais 8, U, 2 vai. po piet ir 7 valanda vakare. \ 
2 ir L Keturi viduriniai pusią-1 FRACKVILLE, PA.—Vasaiczio sa

lėj, Birželio-June 12 d., 7:30 vai. vak.
KULPMONT, PA.—Lincoln salėj 

(Lietuviu), 932 Spruce St., Birželio 
13 d., 7:30 vai. vakare.

SHENANDOAH, PA. — Birželio-' 
June, 16, 17, ir 18, Rengia S.L.A. 
23 Kuopa, 7:30 vai. vakarais. Sale 
bus vėliau paskelbta. '

COALDALE, PA.—Szv. Jono Liet, 
par. salėj, 225 W. Phillip St., Birželio 
19 d., 7:30 valanda vakare.

MAIZEVILLE, GILBERTON, PA. 
—Szv. Liudviko par salėj, Birželio 20, 
2 valanda popiet.

MAHANOY CITY, PA.—Szv. Juo
zapo Liet. par. salėj, Birželio-June 20 
diena, 7:30 valanda vakare.

Norintieji surengti filmu (Kru
tamu ju Paveikslu) rodymą, kreipki
tės in: Jonas Valaitis, 179 S. 2-nd St., 
Brooklyn, N. Y.

piai turės paveikslus invairiu 
ginkluotu spėkų vienetu — lėk
tuvu, szautuvu, tanku ir lėktu
vu nesziotoju — kiekviena se
rija numeruota nuo 1 lyg 48. 
Tieji paveikslėliai visiems pri
mins kad karas invede paskirs
tymo programa ir kad vartoto
jai bendrai taipgi prisideda 
prie galutinos pergales.

Valdininkai aiszkina kad pa- 
veiksliniai ženkleliai bus var
tojami invairiems tikslams. lū
kime “szautuvu” ženklelius. 
Jeigu racijonavimo valdinin
kai nori paskirti nekurtuos 
ženklelius batams, gali paskirti 
“szautuvu” ženklelius po nu
merals 1 lyg 4. Jie gali paskir
ti “tanku” ženklelius nuo 1 
lyg 10, kavai. Ir lėktuvu neszio
toju ženklelius gazolinui arba 
padangoms (tires). Ir lėktuvu 
ženklelius laikyti atsargai.
Knyga nr. 4 bus iszleista Rug- 

pjuczio arba Rugsėjo menesyje. 
—Common Council for Amer. Unity.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

JOHN KOVAL 1
❖K VI E T KI N IN K A S

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu 
Už Žemiausias Prekes

■ ■ <r , '

j. s;

Sutaiso Dailius Bukietus Del 

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.

Telefonas 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.


