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Isz Amerikos Francuzai Vela Atsigaivino KARE
MOTINA NUŽUDĖ 

SUNU
gįr’K/. 

Kad Tasai Nužudė
Jos Anūkėli

Graymount, Ind. — Mrs. Ber
ta Furman, 70 metu senuke, pa
sidavė in rankas palicijos, pri- 
sipažindama buk nužudė su 
kirviu savo sunu Jeroma už tai 
kad jis nužudė savo asztuoniu 
metu sūneli o' senukes anuka...

Senuke apsakė palicijai buk 
jos sūnūs privertė ja idant bu
tu liūdinto j a toje žudinstoje. 
Sūnelis, paėmė nuo tėvo szeszis 
centus o tėvas tuom inpyko, 
perdurdamas šuneliui szirdi su 
peiliu. Kada sūnūs užmigo, mo 
tina, paėmus kirvi, priselino 
prie mieganezio ir vienu ypu 
suteszkino jam galva.

“Darykit su manim ka nori
te, mažiukas buvo mano vie
natiniu džiaugsmu ir nesigrau- 
dinu užmuszus savo locna sunu 
bet man labai gaila mylimo 
anūkėlio,’’ — kalbėjo senuke

Laike ceremonijų, Casablanca, Moroke, paminė j ant pri- 
siuntima kariszko materijolo, isz Amerikos, del Francuzu, 
kurie atsikratė nuo Vokiecziu ir prisidėjo prie Allijentu ko
voti priesz savo nevidonus, kareiviai sudeda savo padekavo- 
ne. ' U”-■

NUŽUDĖ VISA 
SZEIMYNA

pro aszaras.

Salamoniszkas Virokas 
Sudžiaus

Ir Pats Save

Amerika Nusiuntė
1,007,000 Tonu

Maisto In Rusija
Washinton, D. C. — Adminis

tracija “lend-lease” pranesza 
buk in laika 19 menesiu, lyg 30

Italija Bombarduota

d. Birželio, Amerika iszsiunte 
in Rusija 1,007,000 tonu viso 
kio maisto.

Administratorius Stettinus 
kalba, buk tai buvo da mažai,

Daugeli Vietų Sunaikinta; Pa
skalai Eina Kad Italija Nori 
Daryti Taika; Francija Taipgi
Smarkiai Bombarduota; Ang- 

lekasiai Nedirba

San Francisco, Cal. — And
rew Gerhard likos aresztavotu 
už užkalbinimą merginu ant 
ulycziu o nors už tai yra kalė
jimo bausme bet ant meldimo 
jo paezios sudžia permaine bau
sme nes žinojo, jeigu vyra už
darys kalėjime tai motere su 
vaikais kentėtu bada. Sztai 
kaip sudžia taji dalyka nu
sprendė:

Sudžia nubaudė ji ant 30 die
nu kalėjimo bet bausmia atsė
dės ant “iszmokesties,” tai 
yra, turės jis per penkiolika 
sanvaieziu kožna Subata, po 
piet ir Nedeldieniais sėdėti ka
lėjime o Panedeliais anksti ry-

Scranton, Pa. — Vyras, jo 
pati ir du vaikai likos surasti 
nužudyti Whites Crossing, 
Carbondale apskrityje, kuriuos 
užtiko kaimynai. Buvo tai 
George Davis, 34 metu, jo pati, 
31 metu ir du vaikai 10 ir 2 me
tu. Visi likos nužudyti su kara
binu, kada visi buvo pasirengia 
eiti gult.

Anglekasei Pradėjo 
Apleidinet Kasyklas

Johnstown, Pa. — Apie 500 
anglekasiu, dirbancziu Ber
wind-White Co. kasyklose, su
stojo dirbia, kad jiems atsaky
ta ekstra mokestis kada ineina

Kankino Szeimyna Su 
Inkaitytoms Geležinis

Brockton, Wis. — Trys apsi- 
ginklavia banditai insigavo in 
narna Jokūbo Stotshouse, pa
reikalaudami nuo j u 800 dole 
riu. Motere ir vyras užsispyrė 
buk pinigu neturi namieje. Ta 
da banditai inkaitino geleži ir 
pradėjo deginti kunus savo au- 
ku, norėdami tokiu budu juos 
priverst prie iszpažinimo kur 
turi paslepia pinigus. Tame 
j u dvi dukterys parėjo namo isz 
perstatymo kurias banditai 
taip-gi suriszo, apnuogino ir 
kerszino subjaurinimu bet tė
vai ir tada neprisipažino. Ant 
giliuko sustojo pas kaimyną 
automobilius ir vagys persi
gandę pabėgo. Abudu Stots- 
housai likos nuvežti in ligonbu- 
te kur pavojingai serga nuo ap- 
deginimu.

kiek Rusija reikalauja maisto. 
Tarp kito maisto likos nusiun- 
sta taipgi 233,152 tonai miežiu, 
196,660 tonu mėsos bleszinese 
ir 89,113 tonu kitokios mėsos.

Rusija Prižada Lenkijai
Laisve Po Karei

Moskva — Juozas Stalinas 
prižadėjo Lenkijai laisve po 
karei. Tokia tai žinia nusiuntė 
Pirmam Kongresui Lenku, ku
rie sziadien randasi Rusijoj, 
kuris prižadėjo Rusijai buk ne
sutiks ant jokiu pakurstinimu 
kad suardyti prietelyste tarp 
Rusijos ir Lenkijos po karei.

Visos Kietu ir Minksztu
Anglių Kasyklos

Nedirba

Visi Pamėtė Darbus
Laukdami Ka Lewis’as 
Nutars Su Valdžia; An
glekasiai Geidžia Dirb
ti Prigialbet Valdžiai
Washington, D. C. — Czio- 

nais tęsęsi svarstymai apie už- 
begima straiko kuriame daly 
vauja visi anglekasiai, visose 
anglių apielinkese.

Lewis’as tariasi su valdžios

Bilijonai Ant Vedimo
Kares

virszininkais apie užbegima to
jo milžiniszko darbininkiszko 
ergelio bet lyg sziam raszymui 
nežine ant ko sutiks. Perdėti-

Washington, D. C. — Kon- nei unijos nesutinka ant opera- 
gresas ana diena paskyrė gal toriu pasiulinimu bet prižada 
didžiausia suma pinigu ant, valdžiai kad stengsis visom pa- 
svietodel vedimo toliaus kares, ' jiegom kad kasyklos dirbtu ir 
viso 71,510,430,873 dolerius ant prigialbet valdžiai prie laime-
1944 meto. Isz tuju pinigu bus 
iszduota ant padirbimo 95,000 
visokiu eroplanu, 900 stoeziu 
kur iszmokys 80,000 le'kiotoju, 
302,000 mekaniku, 12,000 bom-
bininku ir 18,000 lekiotoju.

Da visoj istorijoj svieto jo
kia vieszpatyste neiszdave tiek 
pinigu ant vedimo kares kiek 
Amerika iszduos.

jimo kares.
Visose vietose angleka

siai sustojo dirbti nuo Subatos 
laukdami paliepimu nuo unijos 
virszininku kaip turi elgtis.

London — Didele ugnis kilo
vidurmiestyje Rymo, isz neži
nomos priežasties, kuri padare 
bledes ant milijonu lirų. Keli 
žmones sudege ant smert.

LONDON — Miestai Sardinia, Messina, 
Trepani, Comiso ir Syracuse, Italijoj, likos 
smarkiai bombarduoti per Allijentus, kurie pa
siliko griuvėsiuose ir daug žmonių likos užmusz-
ta. Amerikonai taipgi bombardavo Reggio Ca
labria, kur padare milžiniszkas bledes. Girdėt
kad dabar Italija ketina daryt atskiria taika su 
Allijentais, pirm negu bus visiszkai sunaikinta 
nes jau negali iszlaikyti smarkiu bombardavi
mu kurie atsibuna kas diena. Allijentu eroplanai 
smarkiai bombardavo Comisco ir Biscari, Itali
joj, ant kuriu numesta 125,000 tonu bombų kai-
po ir sunaikino pristovas Neapoliuje ir paskan
dino kelis laivus. >

Vichy, Francijoj, likos smarkiai bombar
duota, kur užmuszta daugelis žmonių ir dauge
lis visokiu dirbtuvių sunaikinta. Didelis fabrikas 
ginklu ir amunicijos, Schneider, likos sunaikin-

Vokietijoj Allijentu eroplanai užklupo ant 
Duesselldorfo, Vokietijoj, kur sunaikino fab
riką amunicijos ir ginklu.

Ana diena Amerikoniszki eroplanai nuszo- 
vc 77 Japonu eroplanus muszyje prie Guadal-

te, bus iszleistas idant galėtu 
eiti in darba. — Gal ateityje 
atsinores jam žiopsotis ir užka
binėti merginas ant ulycziu.

Norėjo Save Nukry- 
žiavot Bažnyczioje

SanBernardino, Gal. — Tuįas 
žmogus, Gene Gorezza, tikybi
nis kvailys, šukele dideli triuk- 
szma ana diena, bažnyczioje 
Szv. Juozapo, kada laike pakė
limo Szvencziausio, mėgino sa
ve “nukryžiavoti. Jis turėjo su 
savim gala geležines paipos ir 
kada žmones, laike pakylėjimo 
visi suklaupė, jis inkale sau ke- 
turiu coliu vini in koja, prie 
aslos. Visa taji laika jis neisz
dave ne mažiausio balselio nuo 
skausmo. Pradėjo kalti ir kita 
vini in koja bet aplinkinei žmo
nes ta patemino ir bažnyczioje 
kilo triukszmas. Reikėjo suras
ti szakota plaktuką idant isz- 
traukti vini. Matyt jog jis yra 
pamiszes nuo pervirszinio tike 
jimo ir likos nuvežtas in pami- 
szeliuprieglauda.

in kasyklas ir isz j u iszeina.
Alabamoje, kasyklose, ku

riose dirba daugiau kaip 3,000 
anglekasiu, taipgi sustojo. Lo- 
kalis 5226, prie kurio priguli 
apie 2,000 anglekasiu, turėjo 
savo susirinkimą idant apsvar
styt ar iszeiti ant straikos ar 
ne. Ka nutarė, tai da nedažino- 
ta.

Nerimastis tarp anglekasiu 
platinasi ir kožnas laukia 
karsztai pažiūrėti kokius nu
tarimus aplaikys isz Washing
ton© nuo unijos.

Pavojingas Barnis Už
Dcszimts Centu

Williamstown, Pa. — Susi- 
barimas už deszimts centu kilo 
tarp dvieju brolienių O’Hern 
kurios taip insiuto kad pradėjo 
mėtyt su akmenais. Jamesiene 
mete akmeniu taip pavojingai 
in keturiu metu dukrele Vin
čienės jog perskele jai pakau- 
szi ir mergaite sziadien guli ant 
mirtino patalo ligonbuteje.

Ant Guadalcanal Kariszko Fronto kanalo ir sunaikino kėlės stotis

Ant kaireses matome kaip tūlas Amerikoniszkas kareivis duoda savo kraujo Afri- 
koniszkam kareiviui, kad jam iszgialbet gyvasti. Ant deszines puses matome kaip tenaiti- 
niai juodi kareiviai, kurie prigialbinejo Allijentams, laukia giltoje kad aplaikyti savo už
mokėti. Allijentai, paimdami taja sala nuo Japonu, panesze bledes ne tiek laivais ir eropla- 
nais bet ir kareiviu neteko dideli skaitlį.

Vokiecziu Persekioji
mas Katalikiszkos Baž- 

nyczios Didinasi
London — Kur tik Vokie

cziai užėmė sklypus, ten pradė
jo paniekinėti baisei Katali- 
kiszka bažnyczia, kunigus ir 
vyskupus, sakydami, kad visi 
kunigai ir vyskupai užsitarna
vo ant kulkos, kurie pakursti- 
neja žmones ant pasiprieszini- 
mo priesz Vokieczius.

Vokiecziai pradėjo visoms 
spėkoms persekioti Katalikisz- 
ka bažnyczia ir jos tarnus, nes 
kaip sako, tai Katalikai pri- 
gialbsti Žydams todėl turi juos 
isznaikinti drauge su visais 
Žydais.

Chungking, Kinai — Keturi 
Kinczikai ikos aresztavoti už 
suokalbi nužudinti Wang 
Ching, kuri Japonai paskyrė 
ciesorium ant Nanking val
džios.

Musziuose aplinkinėje Ore- 
lo, Rusijoj, Vokiecziai panesze 
dideles bledes, netekdami dau- 
gigau kaip 5,000 kareiviu. Per 
szeszes dienas Vokiecziai sten
giasi apimt tenais pozicijas bet 
vis likos atspirtais. Rusai bom
bardavo Vokiszkas stotis Bry- 
anske ir Karaczeve kur likos 
užmuszta daugelis Vokiecziu.

Amerikonai suszaude asz- 
tuonis Japoniszkus eroplanus 
artimoje Nauru Salų su dide- 
ems bledems del Japonu.

Eksplozija Paskandino
Laiva, 58 Žuvo

Washington, D. .C. — Plauk
damas ant Atlantiko mariu, ka- 
riszkas laivas “Escanaba” žu
vo nuo nežinomos eksplozijos, 
kuri laiva paskandino ir 58 lai- 
voriai žuvo isz skaitliaus 60 
žmonių, — tik du pasiliko gy- 
vi. Manoma kad laivas pataikė 
ant povandenines bombos, jp, ...



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Graudingas atsitikimas pa-

szimts tukstanezius doleriu pi
nigais o likusius, žemiszikam 
turte ir bonusais. Giminiu jo
kiu ji nepaliko. Sziomis dieno
mis atsirado keikia tai motere 
kuri tvirtina buk ji yra miru-

tiko ana diena mieste Philadel- sa)s moteres sesuo, 
phijoj, Pa. Dažiuretojas Roxy 
teatro patemino buk nuo kokio 
tai laiko isz teatro dingdavo

Ka jus, skaitytojai, ant to pa
sakysite, jeigu tokiu kvailiu at- 

padirbti szilkiniai žiedai. Pra-';sira'l^° ^a,,P Liet aviu kad vienai 
neszta apie tai detektyvui ku- mergaite, Illinojaus valstijoje, 
ris pribuvo in teatra isztyrine- davė varda Mindaga Isz to ga- 
ti slaptinga vagysta. Po keliu Įima suprasti kaip augszt a i ž\- 
dienu detektyvas suseke ypa-Į^i apszvietimas tarp tenaitiniu 
ta, kuri paimdavo žiedus. Bu- .Lietuviu. Ai- da neatsiras kito 
vo tai Helena Ruszkovicz kuri ^iu invairiu užvardymu kai}) 
sziuravo teatro grindis.
Nuvede ja pas dažiuretoju aut lie 

tyrinėjimo ir kerszino aresztu 
jeigu viską teisingai neiszpa-j 
žins. Motere buvo labai nusi-j 
gandus ir nuliudus, apsakė is-Į 
torija, kuri visus sugraudino 
lyg gilumos szirdies.

Motere yra motina trijų vai-. 
ku, jos vyra paėmė in kariuo
mene o ji pasiliko ant Dievo ap- 
veizdos. Turėjo ji sunkei dirbti 
ant užlaikymo savo vaiku. Ant 
galo vyriauses isz vaiku, Miku
tis, mirė nuo ligos. Motina ėjo 
ant jo kapelio tankei pasimelsti 
ir neszdavo ant jo kapelio žie-. 
dus. O kad neturėjo gyvu, per 
tai paimdavo neteisingus, isz 
teatro, kur ju radosi daug ir ji 
mane jog niekas to nepatemins.

Visi iszklause jos apsakymo 
matszei. Kada užbaigė savo 
liūdna apsakyma, dažiuretojas 
teatro padare kolekta su savo 
skrybėlė tarp visu darbininku 
ir aktorių, surinkdamas 102 do
lerius ir padavė juos vargingai 
mot erei su praszymu idant ji 
sunaudotu pinigus del dvieju 
likusiu vaiku.

Motere apsiverkus graudžiai 
padekavojo už auka ir iszejo 
namo. Da vis ji dirba tam te
atre.

“Vyža”, “Klumpe”, “Nagi- 
>”, “Lepsze” ir 1.1. Juk jeigu 

kas nustoja būti žmogum tai 
turi ir nežmoniszkus vardus sa
vo vaikams duoti. Ka Dievas 
geidžia nubausti, pirmiausia 
jam atima protą.

galvodamasba iszbandymus pagal orinius peržengimus, Office of Price 
ir klasifikuotus kontraktus. Į Administration pranesza.

Ateiviu samdymui svarbieji qpa pranesza. kad su Birže- 
punktai pabrėžti sekamam pra- p0 ] d., kainos del 58 rusziu 
neszime —

1. Reikia samdyti visus iszti-j ;
'kimus ir 'kvalifikuotus darbi- kkvrus nuo žmonių, ir su me- >

, -t , , ■ , i -u, i niūkūs, neiszskvrus tautineskuom nesibart, tai nebaika,' 
bet gyvent su žmoniems ir tai 
mtai'koje, tai baika.

— But kantrum, jeigu nie
kas in piktumą netraukia, tai ( 
nebaika, bot su'sitaikint, jeigu, 
'mus kas erzina, tai baika.

— Užbėgt dorybiai ’kelia, 
tai ne baika, bet gvvent dorai,

. , ‘ i knot u kontraktu jeigu jie gantai baika. ■ , . . . .na raszyta leidimą isz virszi-
1 ninko valdžios departamento 
iprie kurio kreiptasi.

4. Priesz—diskriminacijos
jninktas lieczia pilieczius ir ne- 
pilieczius lygiai.

5. Priesz—diskriminacijos
įmuktas lieczia darba. oriniuose 
ir klasifikuotuose kontraktuo-

- Baika Ne Baika -

— Augint metus, tai ne bai
ka, bet augint prie to protą, 
tai baika.

— Gyvent sau vienam atsi-

Pagal valdžios apskaitymu, 
pasirodė kad gyventojai Ame
rikos paklausė valdžios idant 
sumuszt brangenybia aid. mais
to. Tuose darželiuose užaugino 
visokiu daržovių ir 1.1., ant 250 
milijonu doleriu vertes. Isz to 
duodasi suprast kad gyvento
jai tidk suezedino paszvensda- 
mi kėlės valandas darbo kas
dien tuose darželiuose. Tieji 
privatiszki darželiai užėmė 1,- 
835,000 alkeriu žemes, kurie 
gulėjo kitados be jokios nau
dos.

Iszmintingi žmones visame 
yra paezedus bet dabar, kares 
laike, paezedumas yra vienas 
isz didžiausiu dorybių. Cžia no
rime tarti kelis žodžius apie pa
vėžėdama knygų. Tas, kuris 
mėgsta knygas skaityti, myli 
apszvieta ir laiko knygas pa- 
guodoneje. Tokio žmogaus kny
gos nesimeto po stalu ir jis ne
duoda vaikams su jom bovytis.

Laike szios ’baisios kares, 
mažai knygų sziadien yra spau
doma o ypatingai Lietuviszku 
nes drukoriszkas materijolas ir 
popiera'baisiai pabrango ir yra 
didelis stoikas jos. Todėl, jeigu 
turite senas knygas ir geidžiate 
isz ju turėti kaip naujas, pri- 
siunskite jas in redakcija 
“Saules” o bus jos apdarytos 
drucziai, puikiai ir nebrangiai 
o ypatingai senas maldakny
ges.

Vokiszkas Kareivis
Rusijoj

mėsos i)• produktu padarytu isz 
1 jautienos, verszienos, avienos 
ir kiaulienos buvo i nuteigtos 
pagal Kovo men. 1941 m. lygio, 

kilmes ir pilietybes. Szios kainos mainosi pagal 10
2. Kontraktoriai gali samdy- z011u bet vietiniai laikraszcziai

Ateivius taip kaip samdo

gryžta jis namo...
Staiga mato senute, kuri ant 

lenksczio mallkas kapoja ir to-

Ls:

— Leiskie man, senute, asz 
prikaposiu, — sako Antanukas, 
— asz esu stipresnis už tamsta.

Prikapojo malku ir sunesze 
jas grinezion. Senute padeka- 
vojo o Antanukas nusiszypso- 
jas, patenkintas ėjo toliau. Ir 
galvoja jis: Dievas davė man 
tiek pajiegu ir asz galiu padėti 
kitam!

Kita karta padėjo mergytei 
parsziukus kuten suvaryti.

Žodžiu sakant, Antanukas in- 
sit i'kino, kad ir jis, nors mažas, 
bet gali kuo-nors patarnauti 
žmoniems ir kad kiekvienas, 
kurs nori, tai padaryti gali.

Linksmiau ir smagiau pasi
darė Antanukui. Pagalios tė
vais ir globėjais jam pasidarė 
visas sodžius.

Vienas prakalbęs miela žo
deli, 'kitas pakvies pas save va
karienes. Ne viena moteriszlke 
paglostys ir savo šuneliu pava
dins. Perėjo deszimts metu. An
tanukas užaugo tikras vyras. 
Iszsimokino amato — liko kal
vis. Dabar jis užmanė savo kal
ve atidengti kur-nors bet so
džius mažas — darbo ežia ne
būtu. Bet kai sodžiaus vyrai su
žinojo, kad jis nori palikti juos 
ir eiti kitan sodžiui), labai nu
siminė ir sako jam:

— Antamii, gyvenome visa 
laika drauge o tu 'dabar nori 
mus pamesti ir eiti kitan so
džiui). Nebijok, darbo bus lyg 
kaklo, isz visu aplinkiniu nesz. 
Mes tavęs neleisime ir tu ne
manyk eiti nes esi musu tikras 
suims.

Antanas taipo-gi nenorėjo 
persiskirti su taip mylimu so
džiumi ir pasiliko. Ir isz t ikro, 
gerai jam buvo gyventi. Darbo 
negalėjo apveikti. Neperstojo 
jis ir dabar gera daryti savo ar- 

" timui. /

oriniuose ir klasifikuotuose 
kontraktuose.

3. Kontraktoriai gali samdy
ti ateivius prie oriniu ir klasifi-

ka, tai ne baika, bet ant gero, I 
tai baika.

— Iszpult isz svetimo veži
mo lai ne baika, bet in ji inlipt, 
tai baika.

— Mokyti kita, tai ne 'bai
ka, bet paežiam mokytis, 
baika.

tai

lie

taibaika, bet eiti pirmiaus, 
baika.

— Paskensti, tai ne baika, 
bet iszsigialbeti kada skensti, 
tai baika.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Ragina Samdymą Visu
Isztikimu Ateiviu 
Karo Instaigose

Cordoba, Meksikoj, atsitiko 
nepaprastas atsitikimas o tai 
tokis:

Daktaras Romero Zaschilla 
parandavojo savo narna už
miestyje, kokiam tai murinai 
su szeimyna, kurie dirbo ant 
lauko ir kurie, po keliu menesiu 
pagyvenimo, apleido narna, pa
imdami isz jo viską, kas tik da
vėsi iszneszt. Vagys iszikase net 
cinines paipas nuo vandenio isz 
žemes. Locnininkas, atejas pa
žiūrėti padarytos Medes, buvo 
tuom labai nusiminęs bet jo nu
siminimas ne ilgai traukėsi nes 
suardytoj žememje jis patemi- 
no ženklus sidabrines rudos. 
Tokiu budu vagys, apipleszda- 
mi paipas isz žemes, atrado jam 
kasyklas sidabro isz kuriu 
locnininkas dasidirbo milijo
nus ir pasiliko turezium per pa
daryta “geradejyste ” vagiu.

6. Patvarkymas gauti leidi
mus samdyti ateivius del aero- 
natiszku ir klasifikuotu kon
traktu buvo sutrumpintas taip, 
kad samdininkas dabar gaus 
atsakymu leidimui greicziau'i 
negu per dvi savaites.

7. Samdininkas nebus bau
džiamas jeigu geru noru jis 
gaus raszyta leidimą isz virszi- 
niirko valdžios departamento, 
priesz samdymą ateivio in dar
bą pagal orinius ir klasifikuo
tus kontraktus.

8. Kontraiktoriaus atsakomy
be del instaigos saugumo lie
czia visus nežiūrint ju piliety
bes.

—Office of War Information, 
Washington, D. C.

Prekybos į

Kas Buvo 50 Metu 
:: Adgal ::

— Moteres ir merginos ne- 
sziojo ant užpakalio ‘buselus. ’

— Operacijos buvo mažai 
žinomos tarp žmonių.

— Niekam in galva neatė
jo užmuszine't muses kaip da
bar.

Gyventojai Virginia, Minne- 
sotoje, nepersigando visai pek
los, apie kuria garsino 'kokis tai 
pribuvusis misijonierius. Gy
ventojai, iszgirde tokius pa
mokslus, nutarė balsuot kas ti
ki in pekla o kas ne. Balsavi
mai parode kad in pekla tikėjo 
tiktai 192 ypatos o t uju, kurie 
in peka netiki, balsavo 785. — 
Todėl pasirodė, kad tame mies
telyje peklos nesiranda.

Mieste Georgetown, W. Va., 
mirė kokia tai motere, pravar
de Stremlinger, kuri kitados 
gyveno Wheeling, palikdama 
turto suvirszum ant penkesde- 
szimts tukstaneziu doleriu. Mo
tere buvo apsivyravus du kar
tus ir buvo labai skupi. Po jos 
piircziai kaimynai rado dė

tada

bal-

tik

apie

Washington, 1). C. — Samdy
mas ateiviu Jung. Valstijose, 
neiszskyrus tautines kilmes ir 
pilietybes, karo instaigose, bu
vo raginama bendrame prane- 
szime, kuri iszleido Karo, Lai
vyno ir Teisingumo Departa
mentai ir Laivyno 
Komisija.

Praneszimas sutrumpina ir 
palengvina patvarkyma pagal 
kini savininkai valdžios lėktu
vu ir ‘“klasifikuotu” kontrak
tu gali gaut leidimą samdyti 
ateivius, per dvi savaites arba 
mažiau.

“Net aeronatiszkuose ir kla
sifikuotuose kontraktuose, jei
gu tam tinkamas aplikantas, 
kurio darbas yrakontraktoriui 
reikalingas, yra ateivis apie 
kurio isztikimuma Jung. Vals
tijoms nėra abejones, kontrak- 
torius privalo bendradarbiauti 
su aplikantu kada, jis praszo 
leidimo darbui,” bendras pra
neszimas sako.

Praneszimas, pasiraszytas 
Karo Sekretoriaus Stimson, 
Generalinio Prokuroro Biddle, 
Laivyno Sekretoriaus Knox ir 
Laivyno Prekybos Komisijo- 
nieriaus pirmininko Land, to
liau pranesza, kad jeigu kon- 
traktorius nesamdo toki ateivi 
tai yra laužymas priesz-diskri- 
minacijos (darymo skirtumo) 
punkto ir yra prieszingas tauti
ni ui nusistatymui.

—■ Niekas neturėjo 
‘pendesaitis.’

— Niekas ne nesziojo 
t u,s czeverykus.

— Smetona kasztavo 
penki, centai už parniūkė.

—• Niekas negi r dėjo
‘tin Lizze’ — automobiliu.

— Daktarai, tada norėjo 
matyti ligonio liežuvi — szia
dien nori matyti jo maszna.

— Apgarsinimai neskelbe 
teisybe kaip sziadien.

— Niekas nesirūpino kiek 
kasztuoje galonas gazolino.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ATOSTOGŲ KELIO 
NES TURI BŪTI 
PERTVARKYTOS

Kad Sumažinus 
Parankamus

Svarstydami atostogų planus 
sziais metais, piliecziai nami
niame fronte turi atsiminti kad 
tarp-miestu basu ir gelžkeliu 
parankamai yra intempti au- 
ganeziais kariuomenes reikala
vimais — daugiau negu 2,000,- 
000 vyru per menesi perkelti 
organizuotais pulku judėji
mais; “furlough” keliones 
taipgi apsunkina 'keliavimu, ir 
daug civiliu žmonių keliauja 
būtinais karo reikalais.

Office of Defense Transpor
tation pabrėžia sekamus pata
linius kaslink kelionių —

1. Praleiskite atostogas na
mie, arba kuo areziausia prie 
namu.

2. Ypatingai Liepos ir Rug- 
piuezio menesiais stengikite ne
keliauti ir vengikite pabaigoj 
savaites keliavimus. Vartokite

Toliau praneszimas pabrėžia,,dieninius traukinius ir neszki- 
kad samdinibkas neatsakomas 
už jokius nuostolius jeigu jis 
gavo isz Valdžios Departamen
to leidimą pasamdyti ateivi 
darbui, kuris apima planus ar-

PUIKI ISTORIJA

* Velnias
TIKTAI, . . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

te valgi su savim, kada tik ga
lima. Neszkite kuomažiausia 
bagažams.

3. Nekeliaukite pabaigoje sa
vaites priesz Liepos Ketvirta ir 
Darbo Diena.

Vartotojai Raginami
Padėti Kova Del
Teisingu Maisto
Kainu Prekių

Kiekvienas vartotojas priva
lo prisidėti prie teisingu kainu 
kovos, visoje szalyje ir jie pri
valo patikrinti kainas krautu
ves e s su paduotoms kainoms 
del jo apylinkes ir praneszti

Amerikos pilieczius, iszskyrus > vjenoje zonoje ir 'kiekvienas; 
vartotojas turi jas peržiureti.

Szeimininikems patariama su
naikinti visus isžsibaigusiuš 
raudonus ir mėlynus paskirsty
mo ženklelius, kad apsaugojus 
priesz juodąsias biržas (black 
market) maiste. Raportai in O.
P.A. parodo kad daug krautuv- 1 o

ninku prasze ju pirkėju jiems 
duoti savo iszsibaigusius ženk
lelius ir jie vartojo tuos ženkle
lius pirkti daugiau maisto nuo 
urmu pardavėju (wholesalers). 
Del to, kad maistas taip pirk
tas gali Imti parduotas krautu
vėse be punktu, kiekvienas isz- 
si'baiges ženklelis duotas krau- 
tuvninkui yra galimas prisidė
jimas pi’ie nelelgaliu biržų.

j Moterų Kojines Nebus 
Tokios Plonytes, Bet
Ilgiau Bus Galima 

Jas Neszioti
Kol kas, netikima, paskirsty

ti moterų kojines bet valdžios 
patvarkymai valdys ju kaina ir 
kokybe. Karo laiko pasirinki
mas kojiniu, Office of War In
formation pranesza nebus toks 
invairus kaip buvo taikos lai
ku bet jas bus galima ilgiau 
neszioti.

Office of Price Administra
tion skaitliuoja kad 85% var
tojamu kojiniu bus pagamintas 
isz “rayon.” Kitos kojiniu me
džiagos vyks in kara. OPA nu
rodo kad kadangi “rayon” ir
gi reikalinga militariniams 
daigtams (paraszutam ir pan.) 
negalima teisingai nnsprensti 
civiliu atsarga “rayon” kas 
reiszkia kad negalima prana- 
szauti apie atsarga moterų ko
jiniu.

Gazolinas Bus Duotas 
Pergales Daržininkams

Darbininkai, kurie apsiėmė 
padauginti tautos maisto atsar
ga, augindami savo daržoves 
Pergales Darželiuose gaus dau- 
giau gazolino pasiekti ju darže
lius, Office of Civilian Defense 
pranesza.

Daugiau gazolino bus duoda
ma jeigu savininkas automobi- 
liaus —

1. Regulariąi apsodina plota 
žemes isz 1,500 kvadratiniu pė
du arba daugiau, kur daržoves 
auginamos.

2. Jeigu jis gali parodyti kadi 
negali pasiekti jo darželi kito
kiu budu, tik automobilium ir 
kad jo darbas ir priežiūra rei
kalingi daržovių auginimui. 
Office of War Inf., Washington, D.C.

Vokiszki laikraszcziai pa
talpino szita paveiksią Vo- 
kiszko kareivio ant kares lau
ko, kuris geria purvina van
deni nes kitokio nebuvo. 
Daug panasziu nesmagumu 
turi nukenteti kareiviai lai
ke musziu.

Jaunas Beisboiininkas

Sztai jauniauses heisbolinin- 
kas kuris sziadien loszia beis
bole už pinigus. Yra tai Jack 
Moesch, 16 metu, kuris yra 5 
pėdu ir 10 coliu augszczio ir 
loszia hole su Baltimore Ori
oles kliubu.

: NASZLAITIS
Antanukui ėjo vos septinti 

motai. Gyveno jis pas virszaiti. 
Kokiu budu ir kada Antanukas 
ežia atsirado — nežinia.

Virszaitis žmogus rustus, 
rimtas, su vaikais retai kalbė
davo o jo žmona visados užimta 
buvo ūkio reikalais, todėl ir jai 
nebuvo laiko jais rūpintis.

Antanukas žinojo tiktai kad 
jis yra naszlaitis, tėvai seniai 
kapuose ir kad virszaitis turė
damas tik viena savo dukterį, 
paėmė ji lĮtas save auginti.

Dabartiniai globojai — žmo
nes dori, nieko blogo nedaryda
vo Antanukui, bet vis-gi jis ne 
taip jautėsi, kaip pas savo tik
ra tęva ir motina. Niekas jo ne
pagailės, niekas jo neprispaus 
]irie szirdies. Bet dar gera kad 
jo neskaudžia!

Antras menuo, kaip jis vaik- 
szto mokv'klon; mokvkla — jam

- I rojus. Mylėjo jis draugus, mo
kytoja ir net mokylklos narna. 
Labiausiai, tai mokytoja. To- 
Jiia ji gera, tokia, maloni, kaip
gi jos nepaklausyti ka ji liepia!

Viena karta Antanukas isz- 
girdo mokykloje sziuos moky- 

i to jos žodžius: “Stengkites, 
vaikai, atlikti gera darba, t. y., 
.patarnauti savo artimui.”

Isz karto nustebo Antanukas 
Jr mausto: “Kuo-gi asz galiu 
ipatarnauti artimui?... Daugiau 
Inieko, jeigu tik virszaiczio vai
skus apsaugoti, karve laukan 
iszvaryti, ka-gi daugiau? Mo-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

Pri’siuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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f ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Motiejus Murma
(Tasa)

— Ko taip nulindęs Motiejė
li? — paklausė jo (karta ponas 
Gabrys, kada inejo su savo 'bro
liu Hansu in soda, Nedėlios die
na.

Motiejus, kuris sėdėjo po ke
rota liepa, paszoko ir tarė:

— Kaip man nebūti nuliūdu
siam, jog jau man rudine suvis 
sudrisko.

— Kaip tai? — paklausė 
Hans, ar tai isz gautu pinigu 
negali sau įprikti skrandos?

— Dėkui Dievui! isz malo
nes mano pono turiu kelis gra- 
szius (krepsziukyje bet asz ežia 
negaliu gauti tokios sermėgos I 
ir kailiniu, kaip ,pas mus davė, 
o ve, asz kitokiu ru’bu nenoriu 
v i Ik e t už jokius pinigus.

— Na, na, nesirūpink, geras
Motiejeli, — tarė ponas Han
sas, kaip sugryszi in savo sza- 
li, tai da invales pridevesi savo 
rūbuose. Sziadieu da turi pasi
rodyt in Vakiszkus drabužius, 
idant kaip tikras brandburgis 
iszrodytum. O ar tu moki Vo- 
kiszkai ?

— Moku tiktai: “gut Mor
gen, gut Nacht, Gott zaj Dank!’

— Ir tai ne szlektai. Persire- 
dyk tiktai in Vokiszkus rublis 
o sztai paimsi pasparta nuo Vo- 
kisziko kar-vedžio Raudoniaus. 
Nestokie niekur ant nakvynes. 
Su tokiu rasztu praleis tave 
visur Vokiszki kareiviai o apie 
kelia klauskie tiktai saviszkiu. 
Priek tam paimsi su savim pu
sėtina krepsziuika pinigu.

Nuėjo netrukus Motiejus su 
Hanso broleis in drutviete, kur 
persirede, eme laiszka ir pini
gus del vado Raudoniaus o ant 
galo gavo ir del saves ant kelio 
pinigus; atsisveikino su ponais 
ir užsismaukęs savo ausuote 
ant galvos leidosi in kelione 
kaip tik atklys inkabina in 
miestą Malborga.

lUž dvieju dienu stojo giliuk- 
ningai tame mieste. Sargai Vo- 
kiszlki visur ji praleido, kaip 
tik paregėjo laiszkeli iszduota 
per Raudoniu. Toje drutvieteje 
rado vada pasirėdžiusį in ži- 
banezius rubus, kuris akyvai 
peržvelginejo kokias tai ipopie- 
ras o tai buvo mapos visu mies
tu kurios kožnam kar-vedžiui 
yra reikalingos.

Ponas Raudonius paėmė stai- 
gai laiszka nuo klotie jaus, pa
rėkavo žibanti auksa kuris 
krepsziukyje 'buvo ir papla- 
kias per peti Motiejui, tarė:

— Esi geras, vaikinas! Busi 
czionais drutvieteje lyg tol, 
pakol su savo ponu nepasima
tysi; tuom laik bus tau czionai 
gana gerai.

Likos tada Motiejus drutvie
teje o kai]) jam buvo prisakyta, 
niekur ne eit, tai ir sėdėjo. Tuo 
laik ponas Raudonius iszsiuntc 
koki tai siuntini o kaip per Įau
ga mate, tai tuo paežiu keliu 
nujojo kuriuo Motiejus in Mal
borga atjojo.

Karalius Kazimieras Jegelu- 
naitis, norėdamas smagiau ka
re vesti, suszauke rudenyje ve
la visus prie ginklo bet jam ve
la ne spareziai ėjo: szlechtos 
tingėjo o kareiviai pas kryžio
kus rinkosi isz viso svieto.’Ke
lis miestus taip jau atėmė o ant 
ateinanezio meto karalius nu
sidavė in Gdancka ir isz tenai 
rengėsi iii kare, ėjo jam dabar 
geriaus ir ne trukus pradėjo

Kareiviai Gialbsti Žmones Isz Namu
Pasaka Nuo Pakraszczio Į

Baltiko Mariu i

artintis prie Malborgo, kur 
kai]) skruzdino kryžioku mai- 
szei ir prileido szturma ant to 
miesto. Sztai atsidaro vienas 
bromas o isz jo iszeina Raudo
nius su savo kariuomene be'ke
pures, sudėjo savo kardus ka
raliui ])o kojų perpraszyda- 
mas idant jam dovanotu. Tuo-' 
jaus'karalius su kariuomene in- 
trauke in miestą, isz kuroi 'kitu 
bromu iszbego Ludvi'kas, vadas 
kryžioku su savo kariuomene o j 
kuris taip'buvo piktas, kai]) pa
dūkęs szuo o tai del to, jog li
kos per Lenkus ingaletu.

III.
Su karaliszka kariuomene ve

la pribuvo brolei Bajzenai, tai 
yra Hans ir Ga'brys o ir treczia- 
sis narsus Sci'bara, buvo tada 
prie Lenku kariuomenes. Tieji 
brolei, paregeja Motiejų, pa-

Kada White upe iszsiliejo Arkansuose, kareiviai gialbe- 
jo žmones isz užlietu namu. Kareiviai naudojo motorines 
luoteles tam darbui ir iszgialbejo szimtus žmonių isz tosios 
aplinkines.

netoli mariu, yra žuvininkiszka ant tolimesnes kares in Didlen-
sveikino linksimai ir paėmė ant 
savo įkvatieros.

Kada Motiejus insisznekejo 
su ponu Hansu Malborge, tai]) 
ant galo tarė:

— Jau ilgiaus asz ežia nebu
siu nes taip man nubodo jog bu
vau kai]) kalėjimo o ir žmones 
netiikia, žinoma kai]) kryžiokai. 
-Jeigu pono loska, tai melscziau 
idant man lieptumet szitais Vo- 
kiszkas drapanas nusimest ir 
vela kanda prisisegt nes man 
gerinus muszti nevidoną no 
kai]) czionais sėdėt.

— Gerai, — tarė Hansas, — 
Dieve padėk! Bukie kareiviu. 
Sztai asz tau pats karda pri
segsiu o ar žinai koki ? Sztai asz 
turiu viena kuri nuo kryžioko 
nujuosiaii ir mislijau tau ati
duot.

— O asz vėl, meldžiu tavęs, 
Motiejeli, — tarė Gabris, — ei- 
kie su manim, nes ar žinai kur ? 
Sztai pas pati karalių. Jis klau
sinėjo kas treczias buvo su 
dviem kareiviais, kada apsau
gojo ji po Cliojnicais. Dabar 
jau dažinojo nuo manės jog tai 
tu buvai; na tai eisime.

Tikrai palociuje lauke ant 
Motiejaus Murinos karalius ir 
kada prisiartino Motiejus, pri
klaupė ant kairiojo kelio, kaip 
tai yra papratimu, karalius ji 
pakele ir suspaudė jam ranka 
prie visu kareiviu ir dideliu po
nu, kurie radosi saloje. Kara
lius netrukus tarė:

— Melsk ko tik nori o viską 
apturėsi.

— Apie viena, tiktai loska 
meilingiauisio karaliaus mel
siu: sztai prie Gardensko ežero,

Admirolas Nimitz Vela 
Laimėjo

Admirolas Chester Nimitz, 
vadas Amerikoniszkos Paci- 
fiko f lotos ana diena laimėjo 
loszima su arklinėms padka- 
voms, loszdamas su Willia- 
mu Scoggins.

grinezele su darželiu. Joje tai 
gimė mano tevykas ir tėvas ir 
joje numirė; dabar stovi tusz- 
czia o gal ir kitas kas apėmė ir 
už ja užmoka randa del kuni- 
gaikszczio in Slopia. Nieko 
daugiau negeiseziau, kad tik ja 
gaueziau, kada isz kares su- 
gryszcziau o tada gal pirkeziau 
ant locnasties.

— Tai ilgai nesitrauks, — at
sake karalius, — rytoj siuneziu 
pinigus per siuntini pas kuni- 
gaikszti ir bus nupirkta del ta
vos o ir da dideli plota dirvos 
pripirksiu.

Atidavė Motiejus gilia, dėka 
karaliui ir atsitolino su savo 
ponu kuris ji in kareiviszkus 
rubus parode.

Kada, karalius su kariuome
ne isztrauke isz Malborgo in ki
ta szali ir paliko toje drutvie
teje gaspadorium Szumiborski 
su keliolika kareiviu. Tasai pa
sidavė su kariuomene o ir isz- 
dave kryžiokams miestą su 
drutviete.

Bet kada karaliui pribuvo 
pagialba, szeszi tukstaneziai 
raiteliui isz Didlenkes, tada ve
la sumusze kryžiokus, suome ir 
Szumiborski, kuri liepo suszau- 
dyt.

Po kokiam laikui karaliui 
vela sekesi; netrukus vienoje 
musztyneje, taip supere kryžio
kus, jog vos nepražuvo pats 
vadas o miestą Malborga po il
gam apsiaubimui vėla atgavo. 
Buvo tai vasara 1460 m.

Atsitaike jog kada in taji 
miestą szturmavojo Lenkai, 
Motiejus buvo pirmutinėse gil
tose ir drauge su savo panų 
Hansu ėjo ant muru o kuris jau 
buvo kar-vedžiu. Pristato ko- 
peczes prie muro: vieni szaude, 
kiti su bilems ir kardais kabi-' 
uosi ant muru. Jau ir Motiejus 
buvo virszuje kad sztai vienas 
didelis barzduotas kryžiokas 
iszszoko isz užkaborio ir taip 
drueziai davė su kardu in gal
va, jog geležini kaszkieta Mo
tiejaus pramusze ir su pažeista 
galva nupuolė nuo kopecziu ir 
koja nusilaužo. Pasirodo, jog 
žaidulys ant galvos buvo ma
žas. Motiejus 'buvo tiktai ap
kurtintas bet blogiau buvo su 
koja. Kada neibageli pagriebia 
tolyn nuneszc, daug kentėjo, 
tuojaus kokis tai Vengras su
statė jam koja ir toszemis ap
dėjo. Kolos sanvaites negalėjo 
pasijudint o kada jau pradėjo 
pasikelti, gavo žinia nuo Han
so, jog nutraukė su karalium

kija. Prisiunte-gi jam pinigu 
idant sau pasamdytu vežimėli 
ir važiuotu pasilsėt in savo sza
li. Liepė pasakyt da. ir tai, jog 
vela su juom pasimatys, nors 
pats nežino kada.

Nudžiugęs Motiejus, nors da 
buvo nesuvis sveikas ir su laz
da ramseziavosi, sujeszkojo sau 
vežimėli ir leidosi in savo szali 
kareiviszkuose rūbuose o ir ta- 
ji kryžiokiszka karda paėmė su 
savim in vežimėli. Taip važia
vo per kalnus ir girias, per til
tus ir smiltiniug ir jau antra 
diena buvo 8 mylės nuo Mal
borgo bet jau vis areziau savo 
apielinkes. Szirdis jo smarkiai 
plake, dairosi in visas szalis 
nes tai buvo iszsibodojas jog 
ko'žna vieta jam Rojum iszsida- 
ve. Czia mate jis szilėlius ir 
grinezias, ten vela ežerus ir 
upelius ir visur pasitiko žmo
nis taip apsirėdžiusius kaip ir 
jis dėvėjo, su skrandoms ir au- 
suotems. O jis jau szeszi metai 
kaip nebuvo mates, o vyreli ir 
persimaino suvis nes suaugo o 
ir ūsai dideli užaugo...

TOLIAUS BUS

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKI!!

95 Metu Amžiaus Bet 
Da Dirba

Marcus Turner, 95 metu ni- 
geris, dirba kariszkam fabri
ke Miami Beach, Floridoje. 
Senelis yra da sveikas ir drū
tas pagal savo metus.

BALTRUVIENE

Inejau in viena .grinc 
Motere guli ant lovos ir 

dejuoja,
(J kelios sėdėdamos už stalo 

dainuoja, 
Kūdikis, szirdeles, pasakiau,

Ne nusistebėjau,
Bobeles mėsos prisikepia, 

Girtos net apjakia,
Ant manes visai nepaiso jo, 
Gere ir mesa paseziavojo, 

Prislinkau prie lovos, 
Prie vaitojanezios žmonos. 

Mislinau kad lova apkaiszyta, 
O ežia szirdeles buteleis 

apstatyta,
O kad nebage isz kožnos 

ragauna,
Bet sveikatos negauna. 

Nežinau ar tai buvo po radynu, 
Ar po kriksztynu.

Kūdikėlis smarvėje guli, 
Arielka aplietas, ar tai ne buli, 

Su galva palingavau, 
Ir pamažėl i iszejau, 

Negalėjau būti ilgiau, 
Ba dievaž svaiguli gavau, 

Skabei tolyn ėjau, 
Net neatsižiurejau.

Tai taip Lietuva gaiviname, 
Taip tai mažiuleli priimame, 

Vos ant svieto atėjo, 
Aplietas su arielka lovoje 

gulėjo.
O jus girtuokles, 
O nezbažninkes,

Tokiu moterių negaliu pagirti, 
Ar ne kocziolu iszkoczioti, 
Katra motore voliojasi 

girtybėje,
Tai paskutine bjaurybe!

* * *
Viena bobele savo vyra su- 

resztino,
Ir pas vaita nutaszczino, 

Bet kada reikėjo 20 doleriu 
užmokėti, 

Boba nežinojo ka daryti.
Kvaila esi bobele, 

Kaip kopūsto galvele, 
Ilgas plaukas, 

Protas menkas.
* * *

Moterėles, juk žinote kad 
pyragas,

Deda visokius prismokus, 
Deda radzinikas ir migdalus, 

Ir visokius gardumus.
Bet ar žinote ka duonelėje 

radau,
Ne radzinkas po kvarabu, 
Ugi kaip prarieki duonele, 
Tai rado viduryje pele, 

Kur taip buvo, nesakysiu, 
Pas save tai pasiliksiu, 

Tiktai žinokite visi, 
Jog asz kaltinu Lietuvi, 

O kas nuo Lietuvio duona 
neperka, 

Tiktai pas koki tai nedaverka ?
Jeigu kur savo duonkepius 

turi, 
Tegul ant kitu nežiūri, 

Pas musiszki daug szvariau, 
Iszkepa duona geriau, 

Ir daug gardžiau.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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LINKSMAS VAGIS

Slidžia užbaigęs peržiūrėt sa
vo popieras, tare in apskusta
Grigą:

— Tai turi 55 metus"?
— Taip, ponas sūdžiau. Se

natve — senatve!
— Ar tu žinai, jog už toki 

darba laukia tave sunki baus- !
me?

— Taip. Dievas už piktus 
darbus baudžia o už gerus dan
gum užmoka.

— Kas tave prie vagystes 
patraukė?

— Tai, anot tos pasakos: — 
Vilkas bėga, vilkas tunika.

— Juk vagysta tai yra nie- 
kysta ?

— Praszau pono slidžios: — 
“Kepti karveliai neateis patys 
burnelei.”

— Ka tu czia posmuoji nie- 
kystas. Atsakykie ant klausy
mo!

— Tai]): “Nidkszus ne sėja, 
patys gema.”

— Prisipažinai, jog jau tave 
karta sūdąs nubaudė už vagys
ta ?

— Taip! Tai buvo jau senei, 
kada da buvau jaunas. Kožna 
pradžia yra sunki, ponas sū
džiau.

— Tu žinai jog turi sakyti 
teisybe.

— Taip, ponas sūdžiau, ži
nau. Yla isz maiszo visada isz- 
lenda.”

— Pasakyk man, apie kuri 
laika insigavai in narna.

— Kas anksti .kelia tam Die
vas remia, ponas sudžia: asz 
taip mislinau jog Dieva pri
gaut negali.

— Atsakykie trumpai ant 
mano 'klausymu!

— Ponas sūdžiau! Kas per- 
sitraukia tai nenusitraukia. Su 
nekantrumu ir piktumu sudžia 
paszauke:

— Tu atsakykie tik ta, ko asz 
klausiu o nereikalingo nepasa
ka.

— Persipraszau szviesiausio 
sūdo: — Ne ant kart Krokavas 
pastatytas! Greitas darbas, 
kreivas pypkis.

— Jeigu man neatsakinesi 
ant mano užklausymu, tai liep
siu tave už nepaklusnumą pa
sodint in kalėjimu.

— Ponas sudžia! Isz didelio 
debesies, mažas lietus, o — kas 
tau ne miela, to kitam nedaryk.

— Ar prisipažysti jog pas N., 
nakti isz 22 in 23, praeita me
nesi pavogei 15 visztu.

Juokingi Balvonukai
Padirbti Per Mergina

Sztai Rooseveltas, Stalinas 
ir Churchill kuriuos padirbo 
Ona Spalla isz Brooklyn, N. 
Y., kuri turėdama kiek liuo- 
so laiko, nuo prižiūrėjimo li
goniu, padirba tuosius bal- 
vonukus ir parduoda juos 
žmoniems.

— Ponas Sudžia! — Kas per 
daug, tai szelauk. — Po teisy
bei nežinau kiek ten galėjo 'bū
ti.

— Ar tai buvo senos ar jau
nos visztos?

— Geras žodis mažai kasz- 
t uoja o daug prigelbsti, kas ki- 
szasis senatvės, tai tik tiek ži
nau jog — senatvės nereikia 
niekint nes kožnas bus senas.—■ 
Ant galo: — Yra cnata ant cna- 
tu, laikytie liežuvi už dantų.

Sudžia ir liudininkai nusi
juokė garsei...

— Ponas sudžia, perpraszau 
jog taip...

— Ka nori pasakytie? — pa
klausė sudžia.

— Isz daugelio juoku pasiro
do daug kvailiu.

— Tai teisybe, juk taisės 
visztas pavogei?

— Ka daryt, ponas sūdžiau? 
“Mažai o gerai.” “Reikia dau
giau girdėt o ne kalbėt” nes 
“kuo daugiau kantrybes, tuo 
daugiau mandrybes. ’ ’

— Už vagysta, kuria papil
dei, sūdąs nusprendė ant keliu 
sanvaieziu in kalėjimą ir ikasz-* 
tus, ar gal 'da ka turi pasaky
tie?

— Ko negali iszsisaugoti rei
kia kantrei paneszt. Juk ponas 
sudžia žino jog Dievo dovana 
nereikia niekint, reikia kryže
lius pakelt, kokius Dievas duo
da. (J kaskiszasi kasztu, na: — 
“Buvo ant žuvu, bus ir ant pi
piru” nes da pasakysiu: “Juk 
kas po kuom duobeles kasa, 
pats in jas inpuola. O Dievas 
pasakė: “Atleisk kaltes musu 
kaip ir mes atleidžiam savo 
kaltininkams.” — Ka daryt? 
Bukite svetingi, atidarykite 
narna del pavargėliu. — In ka
lėjimu eisiu ir ant nieko neru- 
gosiu. — Kas ant tavęs su ak
meniu, tu in ji su duona. — Tu- 
rekie susimylejima ant kožno 
sutvėrimo.

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

USF PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
-------

SETAS Nr. 100 i^ /

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
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 Sauka, 
Menesi, Žvaigždes ^r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A. j
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Žinios Vietines NEŽINOJO KAD
YRA MOTERE

Visztele Pasninkavo
Per 20 Dienu

Dirba Kelia In Tokio, Japonija

■— lUtarninike Szv. Paulino.
— Ketverge pripuola Die

vo Kūno.
—■ Krutamieji paveikslai, 

rodomi per Motuzą ir Valaiti, 
Nedėlios vakara, Publikineje 
Auksztoje mokykloj, 'buvo pui
kus ir užganadino publika labai 
o ypatingai paveikslai isz Lie
tuvos, kurie buvo aiszkus ir 
borvose. Tieji, kurie mate tuos 
paveikslus, iszsitare, kad in- 
žanga 'buvo verta dvigubai 
idant matyti vien tik paveiks
lus isz Lietuvos aplinkiniu. 
Drauge u paveikslais grajino ir 
muzike, tinkama prie paveiks
lu. Ateinanczia Subata, 26 die
na, tieji paveikslai bus rodomi 
Tamakveje ir 27 diena, Kašto
ne. Atsilankykite ant tuju pa
veikslu o nesigraudinsite ir 
busite isz ju laibai užganadin- 
tais.

— Robertas Rutkauskas ana 
diena atlankė savo szeimyna 
ant 310 W. Pine uly., ant keliu 
dienu ir sugryžo in Apco, Ohio, 
kur dirba kariszkoje dirbtuvė
je Atlas Powder Co. Būdamas 
tenais tik trumpa laika, ponas 
Rutkauskas suorganizavo sza- 
ka Legion Post No. 267, kurio
je yra adjutantu prie kurio 
priguli daugelis kareiviu ir 
aficieriu. Ponas Rutkauskas 
yra senu kareiviu Pirmutines 
Kares ir sziadien prigiallbsti 
Dedei Šamui dirbdamas amuni
cija. Turi jisai daug nutrauktu 
paveikslu isz tosios organiza
cijos tarp kuriu randasi pulki
ninkas Dr. Valinczius kuris 
taipgi randasi Apco, Ohajuje. 
Garbe priguli ponui Rutkaus
kui už suorganizavimą tojo Le
giono kurio narei darbuojasi 
karztai dėl suplakimo nevido
nu.

— Franciszlkus Služelis ku
ris tarnauja kariuomenėje ir vi
sa laika tarnystes buvo Kali
fornijoj lankosi kėlės dienas 
pas savo tėvelius, Jonus Slu- 
želius, 605 W. Mahanoy Avė. 
Franciszkus už keliu dienu isz- 
plauks užjuryj ant tolimesnes 
tarnystes.

— Ponstva Marcelei Lapin
skai, 337 W. Pine uly., nemažai 
nusiste'bejo kada ju sūnūs Nor
bertas inejo in stu'ba netikėtai 
atlankyti savo teveliąs pas ku
riuos praleis kėlės dienas urlo- 
po. Norbertas yra kareiviu ir 
tarnauja abaze Camp McCoy, 
Wisconsine. Iszrodo gerai ir 
sveikas ir džiaugiasi kad turė
jo atlankyti savo tėvelius ir 
prietelius. Jo brolis Leonardas 
randasi marinu tarnystoje ir 
sziadien randasi kur ten užma
ryje. Abudu sūnūs yra užgana-

Per 33 Metus Nežinojo 
Kad Yra Motere; Per

Tiek Metu Nemate
Moteres

Riverton, Mont. — Nepap
rasta atsitikima savo gyveni
me turėjo Maksas Gillman, jau
nas farmerys, gyvenantis neto
li czionais. Pragyvenęs 33 me
tus, nežinojo kuom jis yra, ar 
vyras ar motere. Jo tėvas, ki
tados turtingas kupezius mies
te St. Louis, Mo., apsipaeziavo 
su aktorka ir uždraudė jai 
idant daugiau nevestu tokio 
gyvenimo. Po susilaukymo pir
mo kūdikio, motina liūdėjo pas
kui savo užsiėmimą ir linksma 
gyvenimą aktorkos, apleido sa- 
Vo vyra, palikdama jam ant at
minties savo pagyvenimo, j u 
maža sūneli.

Apleistas vyras isz didelio 
nuliudimo kad neteko paezios, 
kuria labai mylėjo, nutarė per
traukti visus ryszius su svietu 
ir žmonimis ir praleisti pasku
tines savo gyvenimo dienas ko
kiam mažam kampelyje kur jo 
niekas nesurastu ir nepažintu.

Pirkęs maža ūkia, gilumoje 
Montanos, paszvente savo liku
si gyvenimą ant auklėjimo savo 
sūnelio. Jokis laikrasztis ne 
knyga nesigavo in jo narna. Se
niems darbininkams uždraudė 
vaikui kalbėt apie moteres ir 
merginas, po didelia bausme. 
Tokiu budu vaikas augo nema 
tydamas niekad andaroko ir 
nežinodamas kokis tai “sutvė
rimas” yra “motere” ir neda- 
siprato per savo gyvenimą kad 
tokia ypata rastųsi ant svieto. 
Kada daejo 33 metus, tėvas jo 
mirė, tai yra praeita menesi.

Dažinojas velionio advoka
tas apie mirti Gillmano, nuva
žiavo sutvarkyti velionio palik
ta turtą. Ant nelaimes advoka
tas nusiuntė savo pagialbinin- 
ka kuris buvo motere! Nelai
mingas, pamatęs motere pasi
slėpė taip, kad turėjo daug er
gelio pakol ji surado. Sunku 
buvo jam suprasti kad jo lytis 
buvo mažesne dalele gyventoju 
ant szio svieto. Jaunas Gillman 
da neatsikvotejo isz nusistebė
jimo pamatęs pirma karta savo 
gyvenime, Jevos duktere.

Ellysburg, Mich. — Ūkinin
kas James Parson, važiuoda
mas in miestą, insidejo in už
pakali Jroko viszta ir uždengė 
su antvožu užpakalyje. Parva
žiavęs namo, visai užmirszo 
apie viszta o troka nereikejo 
jam naudoti per 20 dienu. Kada 
ana diena, važiuodamas iszgir- 
do koki tai baladojima užpa
kalyje, sustojo, atidarė persky
ra ir nusistebėjo paregejas ten 
viszta kuri buvo sudžiovus 
kaip szaka. Per visa ta laika 
visztele pasninkavo per 20 die
nu nieko negavus lesti ne ger
ti. Dabar pradėjo atsigaivint.

Motina Paaukavo 11 
Simu In Kare

Chicago, Ill. — Ponia Fran- 
ciszka Dyke, 43 metu, paauka
vo net vienuolika sunu in kare 
nes sziomis dienomis iszvažia- 
vo vienuoliktas. Da ne viena 
motina nepaaukavo tiek sunu 
kiek szita Lenkiszka motina. 
Dyke’iene yra gimus Lenkijoj, 
atvažiuodama in Amerika ka
da buvo maža mergaite.

Su pirmutiniu vyru turėjo ji 
vienuolika sunu o su antru, 
Petru Dyke, nuo 1936 meto, su
silaukė da keturiu sunu. Pen
kiolikta sunu ji pagimdė ana 
Subata. — Tokiai motinai val
džia turėtu duoti auksini me
dali.

E3V “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

dinti isz savo tarnystes del sa
vo tėvynės o tėvai džiaugiasi 
kad ju sunelei prigialbsti lai-
meti szia kare.

Girardville, Pa. f Praeita 
Petnyczia mire Locust Moun
tain ligonbuteje, Adele Daugir
diene, kuri sirgo apie dvi san- 
vaites. Velione 'buvo gimus 
Shenandoryje, vėliaus persi
kraustė in czionais kur pergy
veno apie 45 metus. Jos vyras 
Jonas mirė apie 11 metu adgal. 
Paliko sunu Joną, kareivi, duk
tere Adele namie, kaipo ir bro
li Aleksa Lapina, czionais. Gra- 
borius Valinskas laidojo.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes dęl jos Apgyinimo.

Jauna Karalaite
Patogumo

Trijų metu Juliana Swen
son likos apkarunavota kaipo 
jauniausia ir patogiausia 
mergaite New Yorke, tarpe 
modeliu.

Prasarga Del Lekiotoji!

Paveikslai parodo ko gali tikėtis lekioto j ai jeigu apsi
leidžia savo moksle. Ant kryžių yra paraszyta kas su tokiais 
atsitinka kurie neprižiūri lekiojimo maszinas. Yra tai at
mintis kad turi žūti, jeigu užmirszta savo priedermes.

iii Sziaures Afrika praeita Lap- 
kriezio [Nov.] menesi, mes ra
dome Algerijos civilius gyven
tojus geresnese sanlygose negu 
buvo tikėtasi. Buvo pastebe- 
ma sziek tiek alkio nesmagumu 
del stokos maisto, bet bendrai 
žiūrint, žmonėms buvo dau
giau reikalinga, atstatyti pirk-j 
Idba kuri visiszkai žlugo prie 
Vokiecziu arba Naciu szeimi- 
ninkavimo, negu maisto arba 
kitu reikmenų isz užsienio. 
Pirma svarbi užduotis buvo ap
rūpint iszbadejusius vaikus ge
ru maistu. Musu daliniai atvo
žė pakankamai maisto ir greitu 
laiku aptarnavimo centrai 'bu
vo sudaryti. Sziadien 147,000 
Algeri jos ir Mbrokos vaiku že-

Angliszki inžinieriai kerta krumus ir medžius dirbdami 
naujus kelius Burmoje kad užklupti ant Japonu kurie da 
randasi tenais, po tam eis in Japonija, kada ateis laikas, už
klupti ant tojo sklypo. Augszcziau matome kaip kareiviai 
kerta krumus del naujo kelio o žemiau automobiliai prista-
to jiems maista ir kitokius reikalingus dalykus.

Geriausia Darbininke
Prie Laivu

Geriausia darbininke prie 
dirbimo laivu yra 19 metu 
Vera Anderson, ant kaireses, 
kuri aplaike dovanu $350 do
leriu bonais, sidabrini puo
duką ir dyka kelione in Wa- 
shingtona atlankyti prezi
dento paezia.

Dienos Paskirstymo 
Maisto

Mėsos, aliejaus ir tauku: — 
— Ženkleliai J, K, L ir M, kny
gutėje nr. 2, yra geri ir pasi
baigs 30 d. Birželio. N ženkle
liai yra geri nuo 20 d. Birželio 
ir pasibaigs 30 d. Birželio.

Maistas bleszinese: — Mė
lyni ženkleliai K, L ir M, kny
gutėje nr. 2, yra geri ir pasi
baigs 7 d. Liepos.

Kavos: — Ženklelis nr. 24, 
knygutėje nr. 1, yra 'dabar ge
ras del vieno svaro kavos ir 
pasibaigs vįdunaktyje 30 d. 
Birželio.

Cukraus: 4- Ženklelis nr. 13, 
knygutėje nr. 1, yra geras ant 
penkių svaru cukraus ir pasi
baigs 15 d., Rugpjuczio.

Czeveryku: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1, dabar yra 
geras del poros czeveryku 'lyg 
31 d. Spalio.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

PASZIALPA
SZIAURES

AFRIKOJE

slegtiems žmonėms užimtose 
szalyse kada jie bus iszlaisvin- 
ti isz po Vokiecziu arba Naciu 
jungo. Su pagialba Szyedu ir 

i Szveicaru mes dabar ruoszia- 
'me programa kuri parūpins 
j maisto Graikijai.
I Isz visu pusiu randasi dideli 
sunkumai. Prieszas visur turi 
būti muszamas ir jam negali
ma duoti vilties, iszskyrus be- 
sanlygini pasidavimu kuris yra 
pagal musu prezidentą, vientu
liu i s kariszkas siekinys.

Mus'u atsarga mažėja ir mes 
suvaržome savo buvimą,kad vi
siems užlėktu. Musu prekyba 
ir-gi sumažėjo nes submarinai 
visuose vandenyse dar gana 
daug skandina.

minu 14 motu amžiaus, gauna 
kiekviena diena džiovyto arba 
iszgaruoto [dried arba evapo
rated] pieno, pagal programa 
sudaryta Užsienio Paszialpis ir 
Atstatymo Veikimu Ofiso, su 
Raudonojo Kryžiaus pagialba.
Kitas .svarbus darbas buvo ap
rūpinti pabėgėlius isz Europos 
kurie buvo stovyklose Tunisi- 
joj. Jiems buvo duota drabu
žiu, baltiniu ir medikales prie-

Bet mesi darome pasiseki
mus. Lygiai kaip Amerika vie
na nekariauja sziame kare kai
po nare Suvienytu Tautu mes 
iszmokstame kad paszalpa irgi 
turi būti bendra talka prie ku
rios visos tautos ir žmones
prisideda pagal savo galimybe.

Paszialpa 'žmonių kurie liko 
be namu sziame kare, jau eina 
pirmyn.

Daugiau reikmenų bus gali-

Per Herbert H. Lehman

Direktorius Užsienio Paszial
pos Ir Atstatymo Veikimu

[Szis yra pirmas isz patalpytu 
straipsniu specialiszkai pa- 
ruosztu p. Lehman, svetimu 

kalbu laikraszcziams]

Paszialpoje ir atstatymo vei
kimuose sumažinti bada, kan- 
czias ir ligas, kurias .szis karas 
iszplatino, Suv. Valstijų visuo
mene turi atlikti milžiniszka 
daiba. Szis darbas jau yra 
pradėtas Sziaures Afrikoje, po 
priežiūra Suv. Valstijų Kariuo
menes ir Užsienio Paszialpos ir 
Atstatymo Veikimo Ofiso. 
Nors sulyginus su visa Europa, 
paszialpos veikimai Sziaures 
Afrikoje yra maži, mes jau da
bar matomo pasekmėje Tuni
sijos žygio daugeli užduoeziu, 
kurias bus reikalinga iszspres- 
ti atstatymui karo suardyto 
pasaulio.

Kada musu daliniai atvyko

— Kablus, Rymiszkas mo
kytojas, užduso nuo praryjimo 
oszkos plauko.

— Pietinėse valstijose Ame
rikos, szimet surinks 70 mili
jonu buszeliu pinami isz kuriu 
iszdirba aliejų.

žiuros. Jie buvo iszleisti isz 
stovyklų ir pasamdyti darbui, 
arba gavo vietas prie karisz- 
kos jėgos.

Paszialpos prirengimas Tu- 
nisijoj, losze svarbia role Gen 
Eisenhower sumanymuose Tu- 
nisijos kovoje. Užvardintas 
“The Tunisian Detachment” 
kariszka komanda buvo suda
ryta, kurios pareiga buvo gel
bėti ir prižiūrėti civilius, ku
riem. tokia pagel'ba buvo reika
linga. Fred K. Hoehler, isz 
Chicago, Ill., direktorius 
OFRRO misijos Sziaures Afri
koje, buvo paskirtas civiliu na
riu tos vienetos, ir isz anksto 
turėjo parūpinęs pakankamai 
maisto, drarbužiu, muilo ir me- 
dikaliniu reikmenų vietose, 
kurios buvo arti prie musziu. 
Tekis puikus buvo bendra-dar- 
bavimas tarp tos vienetos ir 
kariuomenes kad maistas ir 
priežiūra 'buvo parūpinti tuo, 
po musziu. Sziadien Tunise, 
B i žerto ir kitose Tunisijos 
miestuose paszialpa puikiai 
vykdoma. Alkani, seni ir silp
ni gauna maisto ir ligų pavo
jus sulaikytas. Per palygina
mai trumpa laika žmones, 
Sziaures Afrikoj, ne tik gales 
patys daryti pragyvenimą bet 
kaipo nariai Suvienytu Tautu 
priduos naujo stiprumo pasku
tiniams smūgiams, kurie turės 
būti užduoti Europoje ir kitur 
pakol pergale bus invykdinta.

Czionai namie mes darome 
prisirengimus dideliems dar
bams, kurie apims parupinima 
pagelbės ir patarnavimo pri-

Kasa Darželius Vietoje Anglių

Kada anglekasiai sustojo dirbt ir iszejo “ant vakaciju,” 
neturėdami ka veikti, pradėjo kasti darželius ir sodyt dar
žoves. Bet neilgai užsiėmė tuom darbu nes vela sugryžo prie 
kasimo anglių ir dabar tuos darželius moteres prižiūri.

ma gauti ir daugiau bus pada
ryta su sujungtais skaitiniais 
viso civilizuoto pasaulio, kurie 
užbaigs kara ir sunaikins Aszi 
ir visa ka A,szis reiszkia, Ura
nija, vergija ir žveriszka suvar> 
žyma žmonių. —Office of War 
Inf., F.L.D., Washington, D. C.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!

BŪTINAI MATYKITE GRA
ŽIĄJA LIETUVA JOS NA-

TURALESE SPALVOSE, 
AMERIKOS GYVENIMĄ
IR KARO KRUTAMUS 

PAVEIKSLUS

Rodomi Amerikos, Afrikos, 
Azijos, Australijos, Europos 
Atlanto ir Pacifiko Karo fron
tai. Rodomi jusu sūnūs Ame
rikos ir Allijantu kariuomenė
se; sziandienos karo baisi ug
nis Solomonu Salose ir Sziau
res Afrikoj; matysite kaip Al- 
lijantai bombarduoja Vokieti
ja ir jos užimtąsias žemes. Ro
domos žiaurios kovos Rusijoj. 
Matykite laivu skendimus, or
laiviu kri timus, miestu degimą, 
tanku ugni ir apmotu baisumą! 
Taipgi rodoma kaip Lietuviai 
“New York at War” parodoje 
žygiuoja su savo vėliavomis ir 
tautiniais Lietuviu kostiumais. 
Gražiosios Lietuvos spalvoti 
paveikslai visus žavi ir atgai
vina jausmus. Persta t imas ro
do per 3 valandas laiko. Rodys 
p. Kazys Motuzas, aiszkina p. 
Jonas Valaitis.

TAMAQUA, PA.—Szesztad., Bir- 
želio-June 26 d., 7:45 valanda vakare, 
SS. Petro ir Povilo par. salėj, 307 
Pine St.

EASTON, PA.—Sekmad., Birželio- 
June 27 diena, 7 valanda vakare, Szv. 
Mykolo par. salėj, Spring Garden St.

J';Inžanga, tiktai 35c 
Vaikams 15c - Ateikite 
Visi o Visi —' Acziu!

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

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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


