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Isz Amerikos
NUŽUDĖ MYLIMA

Atveže Jos Lavona
Pas Palicija 

įpz -----
r Alpena, Mich. — Hamilton 
Watters, 30 metu, nuszove sa
vo mylima, Lucy Frasser, 22 
metu, laike kada ji miegojo au- 
tomobiliuje. Bandė jis ir sau 
atimti gyvastį bet permaine 
nuomone nuveždamas savo my
limos lavona in palicijos stoti 
ir apsakė virszininkui ka pada
re. Isz pradžių palicija nenorė
jo tam intiketi bet kada nuėjo 
pažiūrėti, tikrai rado automo- 
biliuje merginos lavona. Wat
ters pasakė savo mylimai buk 
jis turi banko j 500 doleriu ir tai 
užteks ant pradžios j u gyveni
mo, kada apsives bet isztikruju 
jis neturėjo ne cento ir tas jam 
nedave ramybes kad savo my
limai sumelavo ir jis buvo bai 
me j e kad ankscziau ar vėliau 
iszsiduos jo melas.

Pennsylvanija Tures 
i Pirkti Bonu Už 750

Milijonu
./ ___ _

Washington, D. C. — Valdžia 
paskyrė kad Pennsylvanijos 
valstija szi menesi turės pirkti 
tonu už 750 milijonu doleriu 
nes tiek yra jos paskirta dalis. 
Kožnas pavietas turės pirkti 
paskirta dali bonu. Bonai F ir 
G bus pardavinėjami lyg pa
baigai szio meto. Valdžia ragi
na gyventojus idant nesigailė
tu pirkti bonu ir aukauti pini 
gus nes kareiviai kovoja už 
mus kad mes butumem gyvi.

Nemokėkite Daugiau 
Kai 8 Centus Už Švara

Cibuliu
p -------

Scranton, Pa. — Maisto ad- 
^^istratorius apreiszke gy
ventojams kad nemokėtu dau
giau kaip asztuonis centus už 
švara cibuliu. Jeigu sztornin- 
kai daugiau imtu tai praneszki- 
te valdžiai o toki spekulantai 
bus nubausti. Daneszkite ant 
adreso: Price Administrator 
Division of Scranton District, 
Scranton, Pa.

Kūdikis Svėrė Tik Du 
Svarus Ir Gyvens

Yonkers, N. J. — Gal mažiau
siu kūdikėliu yra mažiulele sze- 
sziu dienu dukrele Szimano 
Wolff. Toji mažiulele, užgimus, 
svėrė tiktai du svarus bet yra 
sveika ir gerai iszsivyscziusi, 
kaip paprasti kūdikiai.

Jos galvele yra nedidesne už 
biliardine kulka (bole) o moti
na ja indeda in atidaryta stal- 
cziu komodos, ant nakties, kad 
kas ja nepavogtu.

NEPAPRASTAS
PRASZYMAS KARE Prez. Rooseveltas Užsi-

Tėvas Atėjo Pas Palici
ja Praszydamas Pata

rimo Kad Nu mary t
Jo Kūdiki

Davenport, Iowa — Pasian- 
trino czionais atsitikimas, pa- 
naszus in New Yorko atsitiki
ma kur keli metai adgal tūlas 
daktaras numarino kūdiki, kad 
tasai buvo užgimęs nesveikas. 
Maksas Carter, atėjo in palici
jos stoti su praszymu kad jam 
pagialbetu atimti gyvastį dvie
ju sanvaicziu amžiaus kūdi
kiui.

— Vade, — paklausė tėvas,— 
ar nepasakytum man, kaip asz 
galiu atimti gyvastį savo kūdi
kiui idant nesiprieszincziau tie
soms? Gal tu man prigialbe 
turn, kad viskas butu paredke, 
taip kaip tasai Najorkinis kū
dikis likos praszalintas isz svie
to.

— Žmogau, ar tu pasiutai, ka 
tu man kalbi? — sukliko va
das palicijos.

— Matai tamista, mano kū
dikis užgimė be burneles, tik 
turi maža skylute kur turėtu 
būti burnele. Daktarai tvirtina 
kad jis negales gyventi o priek 
tam turi priepuoli todėl mano 
pati nuolatos verkia isz rupes- 
ties. Meldžiau daktaru idant ji 
kokiu budu numarytu bet jie 
nuo to atsisakė tvirtindami kad 
palicija ant to nepavelintu. To
dėl atėjau pas tave idant man 
patartum ka turiu daryti.

Miestiszkas daktaras palie
pė motere su kūdikiu nugaben
ti in ligonbute kur daktarai 
bandys padaryti ant kūdikio 
operacija ir iszgialbeti ji nuo 
badines mirties.

Bažnytėlė Iszneszta In 
Padanges Su Dinamitu

Dorrysville, Pa. — Naujai 
pastatyta bažnytėlė Mormonu 
likos iszneszta in padanges su 
dinamitu, per prieszininkus to
jo tikėjimo, nesenei apie pu
siaunakti. Bažnytėlės nepasili
ko ne ženklo kur ji stovėjo.

Mormonai nuo kokio tai lai 
ko apsistojo szio j e aplinkinėje, 
skelbdami mokslą daug-patys- 
tes ir turėjo dideli pasisekimą 
priimdami daugeli nauju para
pijom!. Prieszingi tokiam mok
slui žmones, nutarė iszguiti 
Mormonus bet j u užmanymas 
nuėjo ant niek. Ant galo paėmė 
jie kitokį būda sunaikinti baž- 
nyczia.

Indijonka Mirė Susilau
kus 130 Metu

Nogales, Arizona — Czionais 
mirė sena Indijonka, White 
Eagle, kuri badai turėjo 130 
metu amžiaus. Senuke buvo 
viena isz seniausiu nariu Indi- 

Užmusze 1500 Japonu
Washington, D. C. — Valdžia 

ana diena aplaike žinia buk 
Amerikoniszki laivai paskan
dino szeszis Japoniszkus laivus 
ant Pacifiko mariu. Taipgi; 
kad užmusze 1500 Japonu, mu- 
szyje ant Attu salos ir sunaiki
no kariszkas stotis su daugeliu 
amunicijos.

Vokiecziai Netrauks
Lietuviu Kariuomenėn

London — Vokiszkas karisz
kas sztabas apreiszke buk ap
leido plana sutverti Lietuvisz- 
kus pulkus kuriuos ketino siun- 
sti in Rusija, kovoti priesz 
Maskolius. Suprato jie kad to- 
kis planas neužsimoketu ir tik 
sukeltu didesne neapykanta 
priesz Vokieczius.

London — In viena menesi 
Vokiecziai iszskerde 1,500 Ro
landu už visokius prasižengi
mus priesz Vokieczius o isz- 
siunte prie visokiu darbu 3,000 
žmonių.

London — Tūkstantis Czeku 
likos suszaudyti už nužudymą 
Vokiszko budelio Heydricho. 
Keli szimtai likos aresztavoti ir 
iszsiunsti in nelaisviu abazus.

Afrika — Szimtas Allijentu 
eroplanu užklupo ant Italiszku 
pakraszcziu Italijoj, ypatingai 
ant miesto Leghorn, 160 myliu 
nuo Rymo, padarydami daug 
bledes.

Chungking, Kinai — Kinai 
užklupo ant Japoniszku ero
planu kurie atlėkė in Ichang, 
nuszaudami 23 Japoniszkus 
eroplanus. Eroplanai buvo pa
dirbti Amerikoj.

jonu, prigulineziu prie Te jonu 
sztamo. Ant jos laidotuvių da
lyvavo Indi j onai net isz trijų 
valstijų.

AMERIKONAI
PASKANDINO 6

JAPONU LAIVUS

spyrė Kad Anglekasiai 
Sugryžtu Prie Darbo

Amerikonai beveik visai isz- 
treme Japonus isz salos Aleu
tian o tieji Japonai, kurie likos 
sužeisti, atėmė sau gyvastis 
ne kaip pasilikti nelaisviais. 
In laika 19 dienu, Amerikonai 
užmusze ir paėmė in nelaisve 
daugiau kaip 3,000 Japonu.

Daugiau kaip 1,500 tonu 
bombų likos numesta per Alli- 
jentus ant miesto Wuppertall, 
Vokietijoj, kuriame randasi 
apie 411,000 gyventoju. Tame 
užklupime Anglikai neteko 33 
eroplanu. Daugelis žmonių Ii 
kos užmuszta ir sužeista. Be
veik puse miesto sziadien ran
dasi griuvėsiuose.

Praeita sanvaite Rusai su- 
szaude 456 Vokiszkus eropla
nus arba in menesi laiko 2,069 
aplinkinėse Kubano ir Lenin
grado. Taipgi paskandino ke
lis submarinus ir sunaikino 
daugeli amunicijos stocziu.

London — Allijentai smar
kiai užklupo ant pakrasztiniu 
miestu Francijoj, kuriuos bai
siai sunaikino. Keli eroplanai 
nesugryžo in savo stotis.

London — Prancūzai atida
vė savo asztuonis kariszkus 
laivus del Allijentu. Laivai bus 
prisiunsti in Amerika ant pa
taisymo po tam prisidės prie 
Allijentu kovoti priesz Vokie
czius.

London — Lyg sziai dienai 
243,178 Žydai likos iszvežti isz 
Varszavos, Lenkijos, in nelais
viu abazus prie priverstinu 
darbu. Puse isz tu Žydu likos 
suszaudyti o menesyje Rugsė
jo 196 Žydai buvo suszaudomi 
beveik kas diena.

Naujos Amerikoniszkos Armotos
-------------- ' AAmerikonai užmusze 1500 Japonu ant At

tu salos ir sunaikino ju visas pozicijas kaipo ir 
daug amunicijos stocziu ir paėmė kelis szimtus 
in nelaisve.

Allijentai vela bombardavo Žiemine dali 
Francijos kur suardė kelis geležinkelius ir fab
rikus ir užmusze skaitli žmonių. Danijos pa- 
kraszcziai taipgi likos bombarduoti.

Szitos naujos, 240 milimetrines armotos, kokias naudoja Amerikoniszki kareiviai, 
yra daug geresnes ir szauna toliaus ne kaip senoviszko budo armotos. Jas iszbando Point 

Montara, Kalifornijoj.

Kitaip Kasyklos Bus Po Prie
žiūra Valdžios, Posėdis Da Vis 
Tęsęsi; Vokiecziai Bombarda
vo Bažnyczia, Užmusze 30 
Vaiku; Amerikonai Paskandi

no 6 Japonu Laivus
Washington — Prezidentas 

Rooseveltas apsvarstineja pa
dėjimą straikos ir užsispyrima! 
Lewiso kad ji atszaukti ir pa
liepti anglekasiams sugryžti 
prie darbo. Paskalai eina buk 
nekurie anglekasiai sugryžo 
prie darbo, atsimindami kad 
dabar kare ir anggis yra reika
linga ir nekurie tik laukia pre
zidento paliepimo kad sugryžti 
prie darbo. Jeigu anglekasiai 
užsispirtu pertraukti straika ir 
nedirbti tai valdžia ketina pa
imti kasyklas po savo valdžia.

Viso sziadien straikuoja pu
se milijono anglekasiu minksz 
tuju ir kietųjų kasyklų ir neži
ne kaip užsibaigs. Anglekasiai 
spiriasi pakėlimo mokesties 
ant 1.50 ant dienos, ant ko ope
ratoriai nenori sutikti.

Pennsylvanijos kietųjų ang
lių darbininkai straikuoja 
skaitliuje 80,000 kurie atsisakė 
dirbti be padarymo naujo kon
trakto. JCožna diena kuria 
straikas tęsęsi netenkame 183,- 
000 tonu anglių, kiek tai butu 
iszkasta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

LONDON — Vokiszki eroplanai be jo
kios mielaszirdystes bombardavo bažnyczia tū
lam mieste Anglijoj, in kuria buvo susirinkia 
vaikai del mokslo. Tėvai, dagirdia apie nelaime, 
subėgo gialbet savo mylimus vaikus, kasdami
rankomis griuvėsiuose kad iszkasti ju lavonus 
ar sužeistuosius. Vaikai buvo nuo 9 lyg 15 metu 
amžiaus. Jeigu bombos butu buvę numestos de- 
szimts minutu vėliau, tai gal butu užmuszta dau
giau kaip szimtas vaiku nes tada butu buvia vi
si susirinkia in viduri bažnyczios. Apie 40 vaiku 
buvo susirinkia in bažnytine svetaine kada Vo
kiecziai pradėjo leidinėt bombas ant bažny
czios. Keli hotelei ir namai taipgi likos suardyti 
per bombas. Beveik visa bažnyczia likos suar
dyta. Stebuklingu budu apsisaugojo nuo sunai
kinimo didelis kryžius kurio bombos nedalyps- 
tejo ir iszliko cielas.

Ant Rusiszko frunto Vokiecziai užklupo 
ant Kursko su 500 eroplanu isz kuriu 123 likos 
suszaudyti per Maskolius.

Koki Buvo Straikai Ir 
Kiek Dienu Nedirbo
Sztai kiek buvo angliniu 

straiku ir kaip ilgai tęsęsi, in 
laika paskutiniu 50 metu:

1900 — Sept. 12 lyg Oct. 29, 
tęsęsi 47 dienas.

1902 — May 12 lyg Oct. 29, 
tęsęsi 165 dienas.

1906 — April 1 lyg May 7, 
tęsęsi 37 dienas.

1912 — April 1 lyg May 29, 
tęsęsi 59 dienas.

1920 — “Vakacijos strai- 
kas” per Sept, menesi.

1922 — Apr. 1 lyg Sept. 11,
tęsęsi 164 dienas. >

1923 — Sept. 1 lyg Sept. 19, 
tęsęsi 18 dienu.

1925-26 — Sept. 1 lyg Feb.
12, tęsęsi 165 dienas.

1941 — May 26, tęsęsi 1 diena
1943 — Da nežine kaip ilgai 

tesis,



/

ESX
MAHANOY CITY , PA.

Kas Girdėt
New Yorke tūlas isz lioteli- 

jjiu tarnu aplaike “kyszi 
‘dolerine bumaszka nuo kokios 
tai turtingos moterėlės. Tarnas 
dasiprato kad tame užėjo klai
da ir sugražino bumaszka loc- 
nininkei. Motere 'buvo tosios 
nuomones‘kad tarnui padavė 10 
dolerine bumaszka. — Milijo-1 
nieriai yra labai neatsargus su 
pinigais.

ŽINIŲ APŽVALGA dirkystes gamybos, už kuria!
_____  'mes turėsime užmokėti žemes-

Per Elmer Davis, Direktorių, niu gyvenimo standartu negu j
Office of War Information ' prie kurio mes pripratę.

Karas Dar Nebaigtas I Parupinimas Namu 
Karo Darbininkams 
Yra Svarbi Užduotis

Beveik visur sziadien yra ra
ginama idant ateiviai mok hit u- 
;si Angliszkos kalbos, kaipo rei
kalingiausia sziame sklype. Be 
žinystos Angliszkos kalbos, ne
galima aplaikyti darbo. No- 
rints mokysimės Angliszkos 
kalbos bet įieužmirszikime apie 
savo įkalba idant musu vaikai 

' neisztautetu.

' Kada nesenei tūlas daktaras 
Philadelpliijoj apgarsino kad 
jam yra reikalinga ausis del tū
lo milijonieriaus, tai atsiszauke 
mW360 kandidatu, pasirengu- 
sreyi paaukauti savo ausi. Tai 
da geras daktaras, kad taip 
daug pasiūlė nes jis pasiūlė 
5,000 už viena ausi o bet atsi
rastu tokiu kandidatu kad už 
pigiau parduoti savo ausis nes 
kiti ir uosi nusipjautu už ma
žiau.

O butu ir už dyka gauta ausis 
jeigu tik butu pasiuntęs tasai 
daktaras viena isz savo agentu 
ant Lietuviszfku vestuvių tai 
galėtu kelis gurbus pririnkti 
ausu, nosių, lupu ir t.t.

biz-Tūlas Amerikoniszkas 
nierius apgarsino buk reikalau
ja gero vaikino in savo bjura, 
ant iszsimokinimo biznio. Ant 
tojo apgarsinimo atsiszauke su- 
virszum penkesdeszimt kandi
datu su geroms rekomendaci
joms bet isz tu visu aplaike ta ji 
darba nežinomas vaikinelis, ne
turintis jokiu paliudijimu.

Vaikinelis buvo tuomi labai 
nusistebėjas bet trumpam laike 
dažinojo priežastį del ko, isz to
kio didelio skaitliaus, jis likos 
priimtas.

Atejas in bjura pirmiausia 
nusiėmė skrybelia, atsakinėjo 
ant užklausymu prigulincziai 
su paguodone, pakele nuo grin
dų gulinczia knyga, nekramto 
jis gurno, buvo apsirėdęs szva- 
riais drabužiais ir nusiszveites 
czeverykus nors nebuvo tai tur
tingi parėdai.

Kausymas yra: Ar vaikas 
pats save taip iszauklejo ? Su
visai ne, aplaike ta j i mokslą na
mie, kur tėvai ne tik davė jam 
drabuži ir valgi, ne tik siunti
nėjo in mokykla bet ir iszau'k- 
lejo ji būti paklusnum.

Geras iszauiklejimas kūdikio 
daugiau jam atnesza pelno ne 
kaip nemandagumas semtas isz 
augsztesniu mokyklų.

Sziuomi metu, karas inejo in 
taji laika kuri Hitleris pava- I 
din davo 11 creative pause ’ ’ (ku
ry bos pertraukys). Tas reiksz-Į 
davo, praėjusioms dienomis,1 
kad jis rengiasi ka nors akty
vaus pradėti; szi karta mes esa
me toj “kūrybos pertraukyj” 
nes mes gavojame puolimus ku- 

Ir taip yra visose gali būti nuo G rėki jos lyg 
^Norvegijos, arba kit kur. Bet 
yra aiszkus daviniai, kad ir Vo
kietija rengiasi ofensyvams 
priesz Rusija, ne tokioj skalėj 
kai]> praėjusiais metais, arba 
net priesz dviejus metus; bet 
Hitleris dar turi kelis milijonus 
kareiviu ir kelis tukstanezius 
lėktuvu, jis gali dar užduoti 
gera smūgi...

Dvieju Frontu Karas
Mes vedame dvieju frontu 

kara su daugiau negu puse mu
su jegu Pacifiko fronte. Abiejo
se pusėse mes priversti keliauti i 
milžiniszlkus plotus sutikt prie- 
sza, kuris kovoja daug areziau 
savo szalies. Kaip p. Mark Sul
livan nesenei rasze, kas lieczia 
gazoliną ir aliejų — Ameri'kie- 
cziu laivynai, kariuomene ir 
oro jiega gal suvartoja daugiau 
ju 'kelionėse pasiekti prieszaj 
negu kovodami priesz ji. Ata
kuodami Vokietija, mes turime 
pagialba dvieju tautu kurios 
arti jos - Britanija ir Rusija-' gelba plginiszkos.pagei.bos in- 
ir kurios isz logistinio atžvil- sĮaįo.u 
gio žiūrint, randasi daug geras-1 3lJei„u ]luOsavybiu 
neje vietoje negu mes. Vesti ninkai n arba nenori im(i 

J szi 'žingsni NHA siūlo nuomoti 
• namus arba statybas vardan 

| Vadžios ir juos atremontuoti 
| Valdžios pinigais. Szi nuoma
vimo programa, apims tik tam 
tikras svarbiauses vietas. Pa
gal szia programa Home Own
ers Loan Corporation (HOLO)

“ Saule” perka nuo vienos 
' kompanijos popiera per 30 me
tu o neimam popieros tik už 4 

Idolerius ant meto bet turime 
u’žmoketi už 5 tukstanezius ir 

’daugiau bet tasai fabrikas
Pqq mums nenuleidžia mažiau tik

tai kas meta turime užmokėti 
už popiera brangiau taipgi tu
rime mokėti daugiau už mate- 
rijola ir darbininkams, laike 
kares.

Darbininkai prie spaustuves, 
dirbanti 20 metu ir daugiau, ne- 
praszo idant jiems nnmuszti 
mokesti bet kas meta provinasi 
daugiau,
spaustuvėse. Sziadien iszdavi- 
mas laikraszczio kasztuoja nuo } 
50 lyg 75 procento daugiau ne 
kaip 20 metu adgal. Per tai 
skaitytojai turėtu būti užgana- 
dinti ir nerugoti. Nes da jeigu 
kare ilgai užsitrauks tai neat
būtinai laikraszcziai bus pri
versti pakelti preke ant prenu
meratos ir sumažinti laikrasz- 
czius. Jau daugelis sziadien su- 
bankrutino.

Nenorime nieką inžeisti ne 
užpykini bet užkausime t uju 
skaitytoju kurie skaito laik
raszti nuo pradžios arba per 20 
metu, tik tiek:

Daleiskime brolau, kad esi 
darbininku tam paežiam fabri
ke nuo 10 ar 20 metu; daleiski
me, kad tavo bosas ateitu pas 
tave ir užklaustu: “Džian, asz 
tave užlaikau ir moku tau jau 
per 10 metu ir daugiau; dabar 
privalai už tai dirbti del ma
nes pigiau!”

Ka ant to atsakytume! ? Ne
norėtum jo ne klausyti. Zinai 
pats jog sziadien aplaikai ge
resne mokesti už ta pati darba 
ne kaip aplaikei 10 metu adgal 
ir da tikiesi kas karta daugiau 
o ne mažiau.

Kaip galite reikalauti piges
nio laikraszczio jeigu iszdavi- 
mas jo kasztuoja beveik du 
kart tidk, kiek kasztavo kita
dos?

“Saule” negalima nupiginti 
jokiu budu. Stengiamos duoti 
musu skaitytojams gera laik
raszti ir net musu prieszai tai 
pripažysta kad “Saule” yra 
geriausiu laikraszcziu del musu 
žmonelių, duodantis daug ži- 
niu, paveikslu isz kares, viso
kius pamokinimus ir pasakėlės, 
iszeinantis du kart per savaite 
už kuri mokama tiktai 4 dole
rius ant meto.

Natioiial Housing Agency 
praszo statybų savininku viso
se szalies dalyse padėti parų 
pinti tinkamus namus darbi
ninkams, kurie dabar persike
lia in karo iszdirbysėziu vietas.

Kiek tik medžiagos gali būti ; 
nukreipta nuo karo iszdirbys-j 
tos — gaminimui laivu ir szau-< 
tavu ir ektuvu ir tanku — yra I 
vartojama parūpinti namu dar
bininkams. Jeigu žmones sziu 
karo iszdirbystes vietų atida-j 
rytu savo namus atvykstan
tiems karo darbininkams, tai 
užduotis nebūtu tokia sunki. 
Nėra pakankamai sziu medžia
gų parūpinti nauju namu jiems 

! visiems.
I Sutikti szi trukumą, NHA 
iszsiunczia sekama praszyma 
kiekvienai isz sziu apylinkių— 

i 1—Ragina nuosavybių savi
ninkus pavesti karo darbinin
kams ir ju szeimynoms visus 
tuszczius namus, augsztus ir 
kambarius, kurie tik yra tin
kami 'be remontavimu ir be 

, vartojimo reikalingu medžia
gų.

Į 2—Ragina savininkus kitu 
nuosavybių, kurios dabar ne
tinkamos, pakeisti arba patai
kyti savo pinigais arba su pa-

karui priesz Vokietija daug 
Alijantu jėgos raudasi ten pat. 
Niekas negali atspėti isz anks
to ‘karo eigos; bet imant bend
rai, atrodo kad Vokietija gali 
būti greicziau inveikta kol Ja
ponija dar kariauja, negu Ja
ponija, Vokietijai kariaujant...

savi-

Mes turime pasirinkti tarp Įvaikys ir užlaikys nuosavybe; 
dvieju pavoju, ir isz praktiszlko paims morgiezius ir taksu mo- 
patyrimo Vdkiecziu pavojus kesezius sutarties laikui ir už- 
atrodo daug didesnis. Hitleris mokes savininkui nuoma isz 
yra panaudojas savo užkuria-' auiksto sutarta, 
vimus daug pasekmingiau ne-| Namu užduoti i " 
gu Japonai, per vienerius me- riszti'be bendradarbavimo žmo- 
tus užėmimo, jie nuveikė ma-Įniu karo iszdirbyscziu zonuose. 
žiau negu buvo tikėta. Didžiau- Tas reiszlkia visu žmonių ben- 
sia priežastis to yra, kad Japo- dradarbavima ne tik savininku 
nijos užkariavimai visi randa- arba tu, kurie valdo namus ir 
si užjūryje; ju produktai turi kitas statybas, nors supranta- 
buti gabenami in Japonija lai- ma, kad szie teiks tiesiogine 
vais ir tieji laivai yra naikina-, bendradarbyste. Kiti gali para- 
mi Amerikos submarinu.

Hitlerio užkariavimai randa- bendra supratima užduoties vi
si arti Vokietijos, vietas kurias soje apielinkeje.
galima lengvai pasiekti gelž- Sziose svarbiose vietose Nu
keliu ir kitais keliais. Jis jau tional Housing Agegncy instei-

Centers, ku-

negalima isz-

ginti savo darbu ir intekme

Tūlas isz musu skaitytoju, 
kuris skaito laikraszti daugiau 
kaip per 20 metu, prisiuntė 
mums sekanti laiszka:

“Asz jau imu “Saule” per 
20 metu ir norecziau kad jus 
man nuleistumet kiek pinigu o 
ir 'daugeli prikalbinau ant skai
tymo jųsu laikraszczio ir t.t.”

Sutiktumėm szirdingai ant 
tokio praszymo jeigu ir kiti 
mums panasziai padarytu. Bet 
kad niekas mums tai negali pa
daryti tai ir mes ant to nesutin
kame nes kitaip turėtumėm su- 
kgjĮkpt^t. Klausyikiki

Užvydejimas, teisybia pasa
kius, yra motina visu kitu nie
ku ir prasižengimu. Užvydeji
mas iszaukleja liežuvius, mela
gystes, apjuodinimus, panieki
nimus ir užpuolimus ant arti
mu, kurie tai nusidėjimai labai,
prasiplatino tarp musu Lietu-apiplesze užkariautu szaliu tur - ge War Housing 
viu. Užvydus žmogus negali bu- ta ir dabar nori iszpleszti isz ju riems padeda su patarimais ir 
ti mandagiu ne tiesa-kalbiu, no- visus vyrus vergauti Vokiecziu bendradarbavimu, War Hous- 

geistu tokiu tapti1 fabrikuose. Musu patyrimas ing Committee kuri susideda 
nes szetonas užvydejimo nepa- duoda mums suprasti, kad yra isz atstovu vietines valdžios ir 
vėlina juomi būti. Norinicziam daug saugiau visiką koncen- in vairiu miesto ir kitu priva- 
atsikratyt nuo tojo pikto pa- truoti priesz Vokietija pir- ežiu organizacijų. Szi vietine 
proezio, reikia nuolatos suval- miau. Bet tas nereiszkia, kad bendradarbyste padeda prisi- 
dyti save ir tankiai atsiminti mes užmirszime Japonijos arba taikyti namu pristatymo pro- 
ant priežodžio: “Laikykie lie-j kad mes leisime Japonams pa- gramai prie žemiszku turtu, 
žuvi už dantų, yra tai cnata ant sinaudoti savo grobiais; sziais reikalavimu ir parinkimu apy- 
cnatu.” I metais jie tai patirs. linkės.

War Housing Centru svar
biausi veikimai, apart žinių su
teikimas, vra:

1. Užraszyti visus tuszczius 
namus, apartmentus ir kmba- 

ta sau vaite, kas invyko Tunisi- J'ius, kuriuos karo darbininkai 
galėtu vartoti.

rints jis ir Musu patyrimas ing

i metais jie tai patirs.
Bet visa tai užims ilga laika 

Mete 1942 Amerika padirbo inveikti dvi didelias kariszkas 
1,118,000,000 svaru sūrio, isz imperijas — užims laiko, sun- 
kurio 35 procentas buvo nu- kiu kovu, daugeli gyvybių ir 
siunsta del musu draugu Alli- turto—kaip pastebėjau praei-

n

jentu. Szimet fabrikantai keti
na padirbti 975,000,000 svaru joj duoda mums vilties kad ve- _
sūrio isz kurio 365,000,000 bus la, kaip 1918 metais VokiecziaJ '2. Patarti atvykstantiems ka- 
paskirta del kareiviu ir Įkitu1 sustos kada jie pamatys, kadro darbininkams kur galima 
sklypu o likusieji 610,000,000 jie negali iszloszti; bet pakol rasti vietų.
svaru pasiliks czionais arba po tas invyks mes turėsimo daug 3. Patarti apylinkiai isz- 
4 svarus del kožnos galvos darbo ir sunkiu kovu — nepa- sprensti apgyvendinimo užduo- 
Amerikoj. liaujamos Amerikos karo isz-^ti budais kurie tiktu toje apy-
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Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta! 
Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

linkeje.
4. Remti “Karo Svecziu” 

programa, kuri nereikalauja i 
būtinai reikalingu medžiagų.

5. Raginti nuosavybių, savi
ninkus pakeisti statybas in gy
venimo vietas savo pinigais del 
karo darbininku.

6. Raginti, kur galima pakei
timą statybų in apartmentus 
su vieszo fondo pinigais.

Gyventojai, kurie moka sve
timai kalbėti gali žymiai prisi
dėti prie szio svarbaus darbo 
svarbiose vietose.

Pirmiausia, ju vadai privalo 
kreiptis prie War Housing Cen
tro vedėjo aptarti bendra už
duoti savo apylinkėj ir kreipti 
dėmėsi in ypatingas užduotis 
s votim ta u c z i u a py 1 i nke j.

Tokis susirinkimas galėtu 
invykdinti susirinkimą, kuria
me War Housing Center vedė
jas ir kiti tam tinkami kal bėto
jai dalyvautu ir paaiszkintu na
mu programa ir kokia role sve
timu kalbu žmones galėtu vai
dinti.

Nariai szios grupes galėtu 
pasiūlyti namus, apartmentus 
ir kambarius isznuomavimui 
War Housing Centrus atvyks
tantiems karo darbininkams, 
kurie'kalba ju'kalba. Susieiti ir 
gyventi su draugais kurie kal
ba viena kalba, turėtu sudaryti, 
jaukia atmosfera. Patenkinti

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

sziuos darbininkus, kad jie 
duoti 100% savo jogu karo 
produkcijai yra vienas tikslas 
szios užduoties.

Jie taipgi gali praszalinti nu
sistatymus daugelio žmonių, 
kurie nenori priimti szeimynas 
su vaikais ir nevedusiu moterų. 
Karo darbas dažnai szaukia vy
rus su szeimynoms in naujas 
vietas ir szie vyrai nustos dirbo 
ir sugrysz in savo namus jeigu 
ju szeimynos nebus tinkamai 
aprūpintos karo iszdustrijos 
vietose. Vis daugiau moterų 
stoja in darbus, kuriuose dirbo 
vyrai, kurie dabar kovos fron- 
te ir jos turi rasti gyvenimo 
vietų — tai kita užduotis kuria 
kiekviena apylinke turės isz- 
riszti.

Daug svetimu kalbu žmones 
turi savo namus ir kitas staty
bas. Ir daug ju galima pakeisti 
in gyvenimo vietas karo darbi
ninkams. Galima gauti perkei
timui reikalinga medžiaga sa- 
vop pinigais arba pinigais pa
skolintais isz privates skolini
mo instaigos. Jeigu patys ne
norėtumėt tai]) daryti Valdžia 
nuomos nuosavybe ir padarys 
pakeitimus. Jeigu asmuo nori 
pakeisti nuosavybe, arba isz- 
nuomoti vieta jis gali pasitarti 
su AVar Housing Center vedėju 
ir nuo jo gaus pilnu ir tikru 
žinių.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Submarine Jtficierius Kalba In Savo Draugus

Kada 83 Vokiszki submarine darbininkai likos paimti in 
nelaisve per Amerikonus, j u virszininkas duoda insakymus 
savo laivoriams, kaip jie turi pasielgti. Tasai submarinas li
kos paskandytas per Amerikoniszka laiva “Icarus.”

TIKTAI, . . . 50c
SAULE PUBLISHING CO., ’

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
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Velniszkas Maiunaflf^ArX 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke. Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saulo, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis,
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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ONUKA
Vokiecziai Ginkluoja

Trukius

gĮUGRYŽAU Nedclioje anksti 
isz Ibažnyczios. Trauke mane 

Antanas su Juozu in karczema 
bet nenorėjau eiti nes man bu
vo neralmu ant szirdies po miri
mui Onutės. O jau szeszta Ne
delia praslinko kaip Onuka nu
vežam ant vežimo ir indejome 
in žemele po kryžium...

Oj tu brangus Dievulėli, ko
dėl numirei taip greitai... ma
no tu vyszniute? Ar-gi nenorė
jau su tavim apsipaicziuot'? No- 
rints tavo tėvai nenorėjo idant 
už manos eitum, norints tik vie
nam andaro'kelyj bueziau tave 
pacmes, buvai man mylimiau
sia už visas kitas. Bet ka buvo 
galima daryt, nebagele verke 
už nusidėjimą, jog motinėlės 
bijo, jog kunigo bijo už tai, jog 
savo vainikėli sutersze...

Nedelioms atsisėsdavo ant 
suolelio prie grinczeles o verke 
ir verke, kai]) kūdikis kuri mo
tina pamestu. Began tada pas 
ja kiek turėjau pajiegu, prie 
krutinės spaudžiau, kaip pauk- 
sztele bet džiūvo ji kas diena 
daugiau.

Bobos kalbėjo, jog isz jos 
nieko nebus, o kad užmirszt] 
apie savo nelaime, ėjau in kar
czema užlieti ’kirmėlė sanžines. 
Karczemoje buvo pilna mergi
nu o kožna ant manos akis isz- 
vertinejo kaip apuokai. Pa
ėmiau tada Samuoliute in szo- 
ki. Drūta mergina, kaip kalvis. 
Kada pradėjom szokti, tai man 
galvoje taip sudundėjo, jog ant 
galo pakėliau ja in virszu ir pa- 
bueziavau in burna o sztai kas 
tokis isz užpakalio mane paėmė 
už peties. Atsigryžau, tai buvo 
Onuka!

Szaulke in mane: — Iszeikie 
isz czionais tuojaus, iszeikie nes 
tu mano, neturi tiesos prie jo
kios merginos!

— Iszeikie tuojaus! — pa- 
szau’ke ant manos o bernukai 
pradėjo isz manes juoktis. Už
sismaukiau kepure ant galvos 
ir nusiminęs iszejau o jie nuo
latos isz manes juokėsi, kaip 
tieji szetonai.

'Priėjau su Onuka prie duriu 
bet arielka manyje pradėjo vir
ti kaip pekla o ir sarmatos tu
rėjau invales, kad ant manes 
turėjo virszu merga. Užpykau 
baisei, atstūmiau Onuka nuo 
saves per slenksti o pats sugry- 
žau in viduti karezemos ir szo- 
kati su Samuoliute lyg paežiam 
rytui.

Kada iszslinkau isz Ikarczia- 
mos ryte o arielka isz galvos 
iszgaravo, nuėjau pas savo 
Onuka. Nebuvo jos ant suole
lio o durys buvo pravertos. 
Dirstelėjau per plyszi, gulėjo ji 
ant lovos, balta, kaip toji Osti
ja Szvencziausia kuria kunigas 
isžkelia in virszu laike Misziu o 
jos plaukai kabojo lyg žemei.

Bobos aplink ja ka toki dirba

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

o mano paulksztele dejuoja, 
vargszule mano...

Inslinikau tykiai in vidų, sto
jau prie duriu laikydamas ke- 
puse rankoje 'bet ne dry sau pri
eiti prie lovos. Bet Onuka savo 
žibanezias akutes ant manes at
kreipė ir pamojo idant prie jos 
prisiartineziau.

Prislinkau areziau prie lo
vos, atsiklaupiau, nes ji man 
iszrode kaip szventa. Norėjau 
ja. už tai perpraszyt; negaliu, 
suspaudė man geikle o aszaros 
byra ant jos iszdžiuvusios.ran
keles kaip žirnei. Onuka nusi
ėmus szkaplierius nuo savo 
balto kaklo, padavė juos man 
in ranka sznabždedama:

— Nesziokie tai, neszioik vi
sados o atsimink jog esi mano 
o ne Samuoliutes, atsimink... 
atsimink!...

Buvo tai paskutinei jos žo
džiai. Diena ir nalkti szelau gir
noje, lojau isz skausmo. Ir sztai 
jau szeszta nedelia kaip mano 
saulute Ponas Jėzus užgesino.

Kiti bernelei man pradėjo in- 
kalbeti jog tai nepritinka tai]) 
apgailestauti merginos, tas juo
kingai iszrodo o kad man Po
nas Jėzus paėmė Onuka, tai 
privalau pasi jeszkoti sau kitos, 
ar tai mažai ant svieto mergų ? 
Ar tai tik ji viena buvo ant 
svieto"? Ka turiu daryt... Anta
nas turi tiesa, mislinu sau. — 
Juk Samuoliute yra gaspado- 
riaus duktė ir nebjauri mergi
na kad už manes neiszteketu. 
Tai pamislines, bandysiu apsi- 
paeziuot su ja...

Nuėjo svotai, priėmė ji mane 
o ateinanezia Nedelia nuvežėm 
su Samuoliute kunigui ant už
sakų. Bet man szirdis skauda 
paskui Onuka. Ka daryt, juk 
jos jau nėra... Sztai, paskutine 
sanvaite priesz mano apsipa- 
cziavima: žiedas ant pirsztu ži
ba o antra, po Miszparu, uždė
siu ant pirszto Samuoliutes.

* * *
Jau skambina ant Miszparu. 

Einu per pieskas o sztai paskui 
mane koki tai juokai, rodos kad 
tai Onuka... Apsidairiau bet tai 
tik avižai taip sznabžda; einu 
toliaus o varpai javu in mane 
mii’kczioja rodos įkalba: “Eik 
szen areziau, ar ne esmių tavęs 
verta'? Seskie czionais szale 
manos ir bueziuokie kiek nori, 
juk asz esmių visa tavo.”

Ėjau toliaus tiesiog in girria 
bet rodos įkas tokis mane grie
bia už kojų, rodos idant susto- 
cziau. Tai mano szivukas ir be
gan toliaus...

Sustojau ant minksztos pie
vukes o szaltas prakaitas pra
dėjo lietis nuo manes.

Žiurau priesz save o ta jauna 
beržaite — pasilenkus truputi 
prie žemes, rodos mergina ant 
keliu atsiklaupus.

Isztiese in mano rankas, krū
tis plaukais ir rodos dejuoja: 
“O del Dievo, nesipaeziuok su 
kita nes man szirdi ir grabo 
skauda. Juk tu mano, mano du- 
szia, mano kraujas, mano grie
kas. griekas! griekas! Neture- 
cziau grieko kad ne tu, gridke, 
griekeli! Puolu tau prie kojų, 
sumink mane, sulaužk mane 
bet nesipaeziuok su kita! Ne- 
dryslk tu jai kalbėti jog ja myli 
nes asz, dvasia, Onukos, tave 
užsmaugsiu! Ar tu girdi?”

Užlkimszau sau ausis, užmer
kiau akis, norėjau bėgti kur 
mane akys nesz. Nes sztai Onu
ka kaip nepaleis lietu ant ma-

Vokiecziai netekdami daug 
trukiu, pradėjo juos apgink
luoti ir siuntinėti ant kares 
lauku. Tieji trukei tai tikrai 
yra arsinolai, apginkluoti su 
didėlėms armotoms.

nes, rodos aszaromis isz dan
gaus kai]) nesudundes baisu 
piktumu net dangus prasivėrė 
o savo szviesa net apjakau o 
kruvina rykszte ugnies perlelke 
per debesius. Onute man pasi
rodė sidabrinėje szlebuteje!...

Puoliau ant keliu muszda- 
masis in krutinę... — Dieve, su- 
simik ant manes! Dieve, susi
milk ant manes grieszninko! 
Onute, Onute! Tik tu nerugok 
ant manes priesz Dievą nes Jis 
mane užmusz už padaryta tau 
skriauda!

Apsidairiau aplinkui o szale 
manes, ant žemes, raudonos uo
gos, rodos kruvini laszai, o ber
žaite rodos man sznabžda kas 
kart baisiau: “Kruvinom asza- 
rom asz tavęs verkiau ant že
mes būdama, visa krauju mano 
sumaisziau su aszaromis mano 
o Ponas Jezuselis mane paėmė 
nes jau tavo grieka nuploviau 
bet tau da neatleista... O tu nori 
paeziuotis su kita! Ei, nedasi- 
lauksi tu svodbos, pas mane 
ateisi, nes tavu man davė Po
nas Jezuselis ir esi mano!”

Ir vela sugriovė su baisiu 
piktumu ir vela atsivėrė dan
gus o ji su sidabrine szlebute 
pralėkė man pro akis. Po tam 
baisus trenksmas, ugnis, au
syse užimąs, akyse pasidarė 
tamsu... tamsu... ir tykumas.

Viesulą nustojo, menulis nu- 
szvito ant dangaus ir žiurėjo 
ant sudegusio nuo perkūno la
vono...

Isz kareziamos davėsi girdėt 
silpnas balsas muzikes o Sa
muoliute szo'ko su Antanu.

Taip tai Dievas nubaudžia 
tuosius kurie atima nekaltybe 
mergaitėms.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

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

Senovės Priežodžiai Ir 
:: Burtai ::

I — Kada danti isztrauki, rei-
kia ji numesti in nžpeczki ir sa
kyt: — te tau peliuke kaulini, 
duok man geležini.

— Kad puodą gramdo per 
vestuves, bus dargana.z o

— Kad galviju vedi in jomar- 
. ka, reikia perbraukti su pinigu 
Įmaszna per nugara nuo uode- 
'gos Ivg galvos.
r ■ k i. .

i — Reikia, szuni pakart po 
obele'kad gerai vestu, vaisi.

— Jeigu pirmutinis vaisius 
bus nuvogtas, medis daugiau 
neves.

— Kuczioj žirnius sunkiant 
reikia intiest in ragaže sziaudu 
o paskui su jais vyniot cziepus, 
kad geriau vestu.

— Kuczioj kas gauna muszt, 
tai per visus metus gaus.
— Kuczioj vakariene valgant, 

katro szeszelio galvos nematyt, 
tasai neužilgio mirs.

— Czystaji Ketverga katras 
yra gimęs, negali eiti in szer- 
menis.

— Idant nuo niežu atsikra
tyt, reikia Czystaji Ketverga 
nusimaudyt.

— Kad isznaikinti piktžoles, 
reikia jas nupjauti paskutinei 
delcziaus Petnycyzia.

— Kad kurmius isznaikinus, 
reikia meitėli paskerdus dūrio 
skyle užkimszti pakulomis o 
paskui ta kamszti nuneszti ten, 
kur kurmiai verezia.

— Kad isznaikinus bamba- 
tierius, reikia ju prigaudyt! in 
dėžutė nuo degtuku, ir inmesti 
Žydui in vežimėli.

— Pradedant meitėli penet, 
reikia jam nukirpt gala uode
gos.

— Kada žąsis apleidi, reikia 
atsisėsti ant laktos, kad žąsis 
tupėtu.

— Kailinius pakloštai, reikia 
ant ju atsigulti kad neveltu 
juos vejas.

— Priesz linu ravima, reikia 
už poros dienu surauti kėlės 
kruvut.es, kad butu geri linai.

— Kad merga arba zuikis per 
kelia perbėga, nesiseks kelione.

— Kada vilkas perbėgą, bus 
gerai...

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

ISTORIJE apie Gregorius. 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Neužkentejimas Iki
į

:: Smert :: I
Viename kaime pietiniuose'

Velakuose, gyveno vienas la
bai turtingas įkupczius, kuris 
isz priežasties nekrikszczionys- 
tes baisiai nekentė kunigu; rei
kalai tikėjimo davesdavo ji in 
pasiutimu. ♦

Turtai jo augo su kožna die
na o per tai da labiau augo ir 
jo nckentejimas. Ta pati neken
tė j ima norėjo in szirdis savo 
vaiku indeti: — “Mano valke
lei, nckenskite kunigu ir neti
kėkite in ju žodžius.”

Tas nciszmintingas kupezius 
laike kupezystos, kelionėje pa
dare labai naudinga intekme o 
pabaigęs kelis labai svarbius 
reikalus, ketina gryžti namon. 
Užėjo in viena restauracija ir 
atsisėdo pas Įauga, staiga isz- 
girdo baisa varpelio reiszken- 
czio, prisiartinimą kunigo pas 
ligoni su szventais Sakramen
tais. Tasai apreiszkimas užde
gė jame didžiausia neapykanta 
ant kunigu tardamas:

— Asz da priesz savo smerti 
pasakysiu vaikams: “nekeski- 
te kunigu ir netikėkite ju žo
džiams. ’ ’

Kai]) tiktai pabaigė isztarti 
tuos žodžius ir tuojaus apmirė. 
Sveikata ligonio kas karta ėjo 
blogyn, nunesze ji in lova ir iki 
nurodė visai nustojo proto. Pa- 
szauke kunigą ir daktaru, bet li
gonis neatgijo ir po dvieju va
landų baisios kanezios numirė.

Dievas nedaleido iszpildyti 
savo žodžius, tam netikėliui, 
užleisdamas ant jo netikėta 
smerti.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Rabinas Ir Ickus
Pas Žydiszka rabiną Kar- 

varage atėjo Ickus Cukrus ir 
pasikloniojas žemai tarė:

— Rebe, asz tavęs reikalau
ju kad tu mane perkrikszty- 
tumei.

— Ickau, ka tu manai 
daryti toki kvailybe? Kas 
tau atsitiko? Tu, kuris turė
jai toki gera koszerini tęva? 
Ar tu žinai, kad tavo tėvas 
apsiverstu kniupszczias gra
be, kaip dažinotu ka tu pa
darei?

— Niu, asz apie tai pa- 
mislinau. Savo noro neper- 
mainysiu. Mano jaunesnis 
brolis taipgi persikriksztys 
už menesio laiko, tai mano 
tėvas vela atsivers grabe 
augsztienikas ir bus viskas 
gans gud.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

i

Vienas kvailiukas,
Da ne senas vaikinukas, 

Apie Pittsburga nusibostino, 
Ir ten viena sesute palžino. 
Prikalbinėjo kad su juom 

važiuotu,
Ir nieko nesibijotu, 

Daugiau nekentęs varga 
Parūpins jai gera darba. 

Mergina važiuoti negalėjo,
Ba ne drapanų neturėjo, 
Vaikinas davė jai pinigu, 

Nusipirkti reikalingu daigiu.
Na ir parvažiavo,

O kad ir darbo negavo, 
Tai apspito jaunikiai, 
Daugelis neženykliu.

Kada mergina su vienu kalbėjo, 
Kiti isz piktumo net drebėjo, 
Karta begerdami susivaidijo,

Na ir musztis pradėjo.
Su stiklais galvas susiskriode, 
Per tai savo narsumą parode,

Pas vaitu prova turėjo, 
Kur pusėtinai užmokėjo, 

* * *
Luzerneje kokis tai snarglys 

kur nulenda,
Kaip kipszas kitiems in alkis 

lenda,
Tai skreplį ant snukio 

uždekite,
Su delnu isztaisylkite.

Tasai snarglys po grinezias 
landineja,

Dorus žmones visus ap
kalbinėja,

Jeigu da karta nuo žmonių 
dagirsiu,

Tai asz tam snargliui terla 
užlipysiu.* * *

Be to, da viena dalyku 
atsiminiau,

Jeigu darote 'kokius balius, 
Tai nors suvaldykite kulolkus, 

Ir savo snukius.
Vienoje apygardoje baliuku 

padare,
Bot baisia pe'klyne padare, 
Buvo tai balius ant naudos 

bažnyczios,
Ant kurio susirinko narsios 

pijonyczios.
Kai]) tik guzutes paragavo, 

Tuojaus ėmėsi už darbo savo, 
O galybia, baisi musztyne 

buvo,
Daugelis per terlas gavo. 

Vienus in szpitole patalpino, 
Kitus in lakupa pasodino,
Davė ženklus ne vienam,

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

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

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

or visos TRYS 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

ISTORIJE aPie Ila isz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Tėvas Su Sūnum Kalba Apie Kare

Pulkininkas Richard Wood, isz Angliszkos kariuomenes, 
apsakinėja savo tėvui, Viscount Halifax, Angliszkas amba
sadorius in Amerika, kaip jie supliekė Vokiszko generolo 
Rommelio pulkus, Afrikoj. Sūnūs tame muszyje neteko abie
ju kojų o kitas likos užmusztas.

O tai vis Ad majorem Dei 
gloriam.

Isztikro tai tik pajuokimas 
balžny'czios,

Jeigu daro pinigą isz 
sklenyczios,

Klykauja kaip laukinei, 
Rodos be proto vaikinai.

Juokėsi Anglikai, juokėsi 
praeigiai,

Sako vienas in kita: bai gali,
Lits kvailei,

Jeigu manes neklausysite,
Isz savo kvailumo nepa

sitaisysite,
Tai niekam netiksite, 

Kvailiais ant visados pa
siliksite.

Po smert velniui tekšite,
Pekloje amžinai degsite,

O tonais guzutes negausite, 
Tik smala su siera, riauksite.

□ □ □

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 Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 

I reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

kruvut.es
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ŽINIOS VIETINES
—■ Gegužes 29ta diena buvo 

inszventintas in kunigus, Ber
nardas Szimkus, sūnūs Jono ir 
Elzbietos (po tėvais Tirviute) 
Szimku. Kun. B. Szimkus gimė 
Kovo 24ta d., 1918, Mahanoy 
City, Pa. Mokslo pradžia turė
jo Szv. Juozapo mokykloje ku-' 
ria Ibaige su auksztu laipsniu. 
Du metus lanke Mahanoy City 
Au'ksztesne Mokykla. Po tam 
instojo in Szv. Karolio Semina
rija, Overbrook, Phila., Pa., ku
ria lanke per deszimt metu. Se
minarijoje jis pasižymėjo mok
slo srityje, ingydamas net 14 
medaliu už pasidarbavima.

Kun. B. Szimku inszventino 
in kunigus Kardinolas Dough
erty, Szv. Petro ir Povylo kate
droje, Phila., Pa. Primicijautas 
laike pirmąsias Miszias Gegu
žes 30 d., Szv. Juozapo bažny- 
czioje, Mahanoy City, Pa. Prie 
pirmųjų Misziu patarnavo se
kantieji kunigai: Kaipo deako- 
nu Kun. J. Szukeviczius, isz 
Tamakves, sub-deakonu, Kun. 
L. Peczukeviczius, isz Frackvi- 
lles, Kun. P. C. Czesna, vietinis 
klebonas. Ceremonijų tvarky
tojas buvo Kun. Geraldas, C. P., 
isz West Springfield, Mass. 
Gražu pamdksla pasakė Kun.
K. Rakauskas, Minersville, Pa. 
Kiti kunigai kurie dalyvavo 
ant primicijų buvo: Kun. V. 
įVežis, Phila., Pa., Kun. M. Dau
mantas, Girardville, Kun. P. 
Laumakis, St. Clair, Kun. A. 
Neverauskas, Girardville, Kun. 
S. Venslauskas, Mahanoy City, 
Kun. J. Forgach, Frackville ir 
Kun. J. Basovsky, Emaus, Pa.

— Ashlando ligonbuteje pa
gimdė sveika dukrele pati Szi- 
mo Januszkevicziaus, kuri po 
tėvais vadinosi Edna Vaitkevi- 
cziute. Jos vyras randasi ka
riuomenėje, Camp Wheeler, 
Georgia.

— Sukatoje pripuola Szv. 
Bonifaco, vysk.

— Daug žmonių svecziavo- 
si mieste isz kitu miestu, pa- 
puoszti kapus savo mylimųjų.

— Praeita Gegužio menesi 
nupuolė lietaus per 19 dienu. 
Buvo tai szlapiauses mencsis in 
laika deszimts metu.

t Petras Balczius, kuris 
pergyveno mieste 35 metus, 
mirė praeita Petnyczia, Wer
nersville ligonbuteje. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko dvi du'ktereis, du sūnūs 
ir sesere Agnieszka Szenpins- 
kiene 628 W. South uly., isz ku
rios namo buvo palaidotas 
Utaminke su apeigomis Szv. 
Juozapo 'bažnyczioj. Graborius
L. Traskauskas laidojo.

— Randasi ant pardavimo 
apvalus stalas, krėslai ir gele
žine lovele del vaiko. Atsiszau- 
kite po Nr. 313 W. Mahanoy 
Avė.

— Ponas A. Marcinkevicz- 
ius isz Shenandorio, motoravo 
ana diena in Mahanojuj, atlan
kydamas savo žentą p. Prana 
Pitkevicziu, nuo 520 E. Pine 
uly., ir prie tos progos atlankė 
ir redyste “Saules,” nes p. 
Marcinkeviczius yra musu se
nas skaitytojas per daugeli 
metu. Acziu už atsilankyma.

— Trisdeszimts-szeszi vy
rukai perejo daktariszka per
žiūra Allentown, Pa., praeita 
Subata, Gegužio 29, isz kuriu 
31 stos in 'kariuomenia ir ap- 
Įeis miestą Subatoje, Birželio 
.[June] 5, in New Cumberland,

Pa., 7:30 valanda isz ryto ant 
Readingo geležinkelio, o 5 stos 
in laivorysta ir apleis bile die
na, kada valdžia juos szauks.
Mahanoy City, Pa.

James L. Gerlott 
Charles M. Goodman 
Paul A. Kalce 
Albert A. Tomalonis 
James M. Jones 
John S. Giffin 
Francis N. Gallagher 
Leon Tulin 
Thomas N. King 
George Babyar, Jr. 
Joseph W. Chmielowski 
Lawrence Kaczmarczyk 
Joseph A. Rollis 
Emil M. Forgotch 
Vincent J. Karetsky 
Raymond C. Andrulis 
Joseph F. Burke 
Emidio Coccia 
Joseph Kustra 
Steven C. Rzeplinski

Morea, Pa.

Raymond D. Paisley 
Saint Nicholas, Pa.

Robert E. Davis 
Yatesville, Pa.

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

Joseph F. Swirk 
Shenandoah, Pa.

William H. Needs 
Zigmond A. Dyrda 

Barnesville, Pa.

Joseph C. Marshall 
Quakake, Pa.

John M. Whitehouse 
Park Place, Pa.

Albert M. Klatka 
Joseph P. Byer 

Silver Creek, Pa.

Anthony S. Wiencek 
Martin J. Delaney 

Middleport, Pa.

John Stefanek 
John M. Thomas 
Leon B. Koshmick 

New Philadelphia, Pa.

John J. Paltanavage 
John F. Bickleman 

Cumbola, Pa.

Thomas R. Quirk
— Gerai žinomas gyvento

jas, William Clifford, kuris ki
tados buvo mieste pacztorium, 
po ilgai ligai mirė Panedelio 
diena, namie, 135 E. Pine uly.

— Pradedant su ateinan- 
czia Sereda, biznieriai nutarė 
laikyti savo pusdienine vakaci- 
ja ir uždaryti sztorus po piet, 
kožna Sereda.

— Nuo Ketvergo, Birželio- 
June 3 dienos, Lakes-to-Sea pa- 
sažieriniai bosai paliovė ėja isz 
miesto in New Yorka, Elmira 
ir Cleveland isz priežasties tru
kumo gazolino. Bus tai nepa
ranku del daugelio žmonių ku
rie atlikinėjo keliones in tais 
vietas ant boso.

— Seredos ryta, apie 4 vai., 
mirė gerai žinomas virszinin- 
kas anglekasiu unijos, Owen 
Crossen, 65 metu, 319 E. Centre 
uly., Pottsvilles ligonbuteje. Jo 
pati mirė 1942 mete. Bus palai
dotas Subatoje su apeigomis 
Airisziu bažnyczioj, prie kurios 
jis prigulėjo. Paliko viena su
it u.

— William Szmigo likos pa
skirtas kaipo rasztininkas pa
vieto iždininko, Pottsvilles sū
dė. Jis gyvena antram vorde.

Frackville, Pa. f Albertas 
Valiukonis (White), 27 metu, 
mirė 24d. Gegužio, Kings Coun
ty ligonbuteje, Seattle, Wash., 
nuo žaiduliu kokius aplaiike lai
ke muszio ant laivo. Velionis, 
gimė czionais ir buvo sunum 
Kazimiero Valiukoniu. Paliko 
tėvus, du brolius ir viena sese
rį. Kūnas likos atvežtas namo 
ant palaidojimo Petnyczioje su 
kariszkoms apeigoms.

Girardville, Pa. t Jonas Ce- 
bulis, isz Wildcat peczes, mirė 
praeita Petnyczia, po trumpai

ligai. Velionis gimė Lietuvoje, 
pergyveno Amerike apie 48 
metus, prigulėjo prie Szv. Vin
cento parapijos. Paliko pa
ežiu Katre, ketures dukteres, 
du sūnus ir 14 anuku. Laido
tuves atsibuvo Utarninko ryta. 
Kūnas palaidotas Szv. Jurgio 
para., kapuose Shenandoryje. 
A. J.Vilinskas laidojo.

t Juozas Pelecikis, 379 W. 
Mahanoy Avė., mirė Ashlando 
ligonbuteje Utarninko ryta. 
Velionis gimė Lietuvoje ir ap
sigyveno pirma Shenandoryje. 
Buvo nevedes, paliko ketures 
seseres Lietuvoje ir viena sese
re Rutkauskiene, czionais, pas 
kuria radosi ant kurdo. Laido
tuves atsibus Petnyczioje su 
apeigomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje.

Minersville, Pa. f Elmer Ma
tulis, 29 metu amžiaus, kuris 
mirė Norfolk, Va., likos palai
dotas Seredoje su apeigomis 
Szv. Pranciszkaus bažnyczioje.

Cressona, Pa. t Praeita san- 
vaite Seredoje mirė Pottsvilles 
ligonbuteje Vincas Pctruszio- 
nis, kuris buvo palaidotas 
Utarninke su bažnytinėms 

. apeigomis.

Žinutes Isz Pottsvilles 
Sūdo

— V. Zubrys, isz Girard- 
vilios likos pripažintas kaltu už 
nesustojima kada trenkė in au
tomobiliu W. Kehler isz Ash
land, Pa. Likos nubaustas ant 
keturiu menesiu, bet kad priža
dėjo užmokėti už padaryta ble- 
de, todėl likos paleistas ant pa
roles.

— Alden Hertz isz Lost 
Creek, atsisako mokėti savo 
paeziulei paszialpa nes jam nu
bodo nuolatinis skundimas. Bu
vo tai jo 32 apslkundimas per 
pacziule už ta pati prasižengi
mą in aika 20 metu.

— Vincas Aliszauslkas isz 
Minersville, skundžia Pruden
tial Inszurence Kompanija kad 
jam neiszmokejo $4,966 po mir- 
cziai jo tėvo Stanislovo.

— Seredoje atsibuvo per
klausymas kandidatu ant isze- 
mimo Ukesiszku Popieru. Vi
so atsiszauke ant perklausimo 
net 139 aplikantai, kurie randa
si konia isz visu Europiniu 
sklypu ir tautu. Tarp tuju ran
dasi didelis skaitlis Lietuviu.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme Vladas Balseviczius, 
25 metu, isz Wildcat, Girardvi-

Ministeris Churchill Su Prezidentu Rooseveltu

Prezidentas Rooseveltas tariasi su Angliszku ministeriu 
Churchill, Washingtone, apie vedima kares ir kaip ja pasek
mingai užbaigti.

Vokiecziai Pasiduoda Allijentams Afrikoje
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:: DEGTUKAI ::
Miesto paveikslėlis

Tramvajus apsistojo ir lauke 
kol prieszais ateis kitas. Asz

Allijentai po musziui Afrikoje, pradeda surinkti nelais- 
vius Vokieczius ir Italus. Badai viso, likos paimta in ne
laisve apie 150,000 kareiviu draugia su ju vadu, generolu 
Arnim ir daug visokio kariszko materijolo.

te, isz Mahanoy Plane.

ŽINUTES
Washington, D. C. — Nuo 

Ketvergo prasidėjo paskirsty
mas pieno ant ženkleliu, tai yra 
pienas kuris yra bleszinese.

North Bay, Kanada — Pa- 
garsejas visam sviete, dakta-

lies, su pana Zofija Naspinskiu-' ras Allen Roy Dafoe, kuris pri

eme ant svieto garsingas pen- 
kes mergaites (kvintukes) Di- 
onnu, mirė ligonbuteje Utar
ninke.

Pittston, Pa. — Katalikiszka 
bažnyczia ir keli namai pane- 
sze bledes per nauja nusisedi- 
ma žemes in kasyklas, per ka 
padaryta bledes ant daugiau 
kai $30,000.

Nauji Vadai Amerikoniszku Kareiviu

Isz kaireses matome generolą Jokūbą Devers, kuris randasi kur ten Europoje su sa
vo kareiviais; antras, Leon Henderson o treczias yra majoras Omar Bradley kuris sziadien 
randasi Tunisijoj, Afrikoj, kur atvede savo vyrukus in garbe ir pergale.

i

niojo burnos išztraūkti pasku
tini, iszmirkusi aszarose kąsni, 
temirszta badu tasai nelaimin
gasis ant grindinio, patvoryje, 
juk jo niekas nepasiges! O, kaip 
Ibaisus tieji žmones! Su kokiu

sėdėjau prie nuleistojo lango, 
pro kuri szaltas rudens lietus 
teszke man in veidą. Buvau 
apie kažin ka susimanstes.

— Ponas, ar nereikia degtu
ku? — pertrauke mano mintis 
drebantis silpnas balsas.

Nejucziomis captelejas sau 
už kiszenes, užgriebiau skrabe- 
le.

— Ne, nereikia, — atsakiau 
ir pra'keliau galva. Priesz mane 
stovėjo žema nuskarusi Žydai
te, kokiu penkiolikos metu 
mergele. Jos per'badejas, juo
das, kaip žeme, veidas jau buvo 
iszbraižiotas mažomis negilio
mis raukszlemis; rudose, indu- 
busiose akyse nesimatė gyvas
ties, szviete tik szaltis ir nuo
vargis; isz po skylėtos skareles 
nuo vėjo plevesavo nutriusze 
plaukai...

— Pirk, ponas! — vėl atkar
tojo, atydingai žiūrėdama in 
mane inbedusi maldaujamas 
akis.

— Turiu.
— Duok uždirbti...
Asz tikrai stebėjausi in toki 

prekiavima: niekuomet man 
neatsitiko matyti pardavinė
jant ant gatvių degtuku.

— Valgyt noriu, — kalbėjo, 
jau nuleidusi akis, lyg ko susi
gėdusi: — nors viena skrabele 
pirk, — ir atkiszo drebanezia, 
nuo szalczio ir asztrasu vėjo, 
sudžiuvusia ranka, kurioje bu
vo suspaustos laibais pirsztais 
keturios s'krabeles.

— Ar daug uždirbi pardavi
nėdama? — paklausiau.

— Daug... daug... švara juo
dos duonos per diena užlaks- 
tau... kartais ne tiek... Jeigu ge
ras ponas perka... kitas pasako 
tik: “Po velniu!”

— O kur gyveni?
— Kur atsitinka; kartais kur 

in kiemą inlendu, kartais koks 
Žydelis priima... kartais in sod
ną nueinu nakvoti, tik ten sar
gai nelaiko, iszgena, pikti, ža
da pas policija nuvesti.

— Ar tėvu neturi?
Ji iszplete akis ir labai nu

stebo, tartum žodi “tėvai” isz- 
girdusi pirma karta per savo 
gyvenimą, tartum asz jos di
džiausios naujienos paklau
siau. Valandėlė patylėjus, ne- 
aiszkiai atsake: — Ar asz ži
nau?... rasit ir buvo...

Paėmiau viena skrabele ir 
užsimokėjau tris kapeikas. Žy- 
delkaites akys praszvito, vei
das pradžiugo, lyg netikėtai ji 
butu gavus nesuskaitomas ge
rybes, tartum nuo szio laiko be - 
szirdis badas ir szaltis amžinai 
nugrimzdo in giliausia pavers- 
me ir niekuomet jos nebeaplan- 
kys, tartum koks geradaris isz 
naszlaites szirdeles iszrove bai
sias kanezias su visomis sza’k- 
nimis. Jai linksma buvo, kad 
taip brangiai gavo už pardavi
mus!

Suspaudė, kietai suspaudė 
varini in kumszczia ir vela lau
ke, ar dar kas nepirks degtuku,' 
ar neduos jai uždirbti — daug... 
daug... Bet žmones, iszalkia pi
nigu, greieziau savo duszia ar 
artimas ypatas parduos kad tik 
ju kiszeniuje nesumažėtu nors 
vienas skatilkas, už kuri jie vir
pa ir pasilieka Judosziais; be 
perstojo jie mano, kaip uždirb
ti daug, daug... dienomis ir nak
timis galvoja, kaip isz silpnes-

inirszimu, kaip begedingai 
pjaunasi jie tarp saves! Tat 
esanti, girdi, būvio kova...,,/.

Žydelkaite nįdko daggi^iis į 
nepelne; norėjo jau bėgti to^.-' 
liaus ir vela dre'bancziu ir silp
nu balsu melsti — “pilk po
nas, ’ ’ bet staiga, kur buvia, kur 
nebuvia, lyg isz žemes, prie 
tramvajaus pasirodė du nu- 
skuria, purvini murinai vaikai.

-— Trenk gerai! — suszuko- 
vienas, žemesnysis, ir kažin- 
kodėl smalkiai suszvilpe.

Antrasis, visa galia, drožė 
Žydel'kaitei kumszczia per at- 
kisztas rankas.

Ant grindinio sutarszkejo va
rinis ir subarsžkejo skra'beles. 
Vaikai už vienas kito puolė, su
grobė degtukus ir pinigą, pabė
go kelis žingsnius in szali ir 
eme balsu juoktis:

— Ka, ka, ka... iszsižiojele! 
varna! paika!

O Žydelkaite stovėjo nulei
dusi sumusztas rankas, nulen
kusi iszvargusia galva, lyg in- 
kasta in žeme. Isz pradžių tik 
suraukė veidą, paskui tyliai, 
tyliai eme verkti, aszaros tan
kiai rietėjo per iszsigandusius 
skruostus. Skurdžiai velke ji, 
tartum kartu su tais degtukais 
ir trimis kapeikomis atėmė tie 
gatves vaikai dali jos gyvas
ties, kūno, isZplesze szirdi, tar
tum tos trys kapeikos ir skra- 
beles buvo jos kartaus gyveni
mo vienutinis džiaugsmas ir 
nusiraminimas. O, kaip ji buvo 
lobinga ir laiminga! O dabar 
viename akies mirksnyje pali
ko didžiausia elgeta. Veike... ir 
rudens skaudus nerimstantis 
vejas jai padėjo veikti...

Tramvajus sujudo ir nuva
žiavo. Man ausyse dar vis te
beskambėjo: — “daug... daug... 
švara juodos duonos per diena 
užlakstau...

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!
Kaz. Motuzas ir Jonas Valai

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

GIRARDVILLE, PA.—Szv. Vin- 
ceno parapijos salėj, Birželic-June 9, 
2 vai. po piet ir 7 valanda vakarę?

HAZLETON, PA.—Birželio 11 d., 
7:30 valanda vakare, West Hazleton 
Borough Building.

FRACKVILLE, PA.—Vasaiczio sa
lėj, Birželio-June 12 d., 7:30 vai. vak.

KULPMONT, PA.—Lincoln salėj 
(Lietuviu), 932 Spruce St., Birželio 
3 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.
Jtar Norintieji surengti filmu (Kru

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B2O W. Centre St., Mahanoy City


