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ANGLEKASIAI SU-
GRYŽO IN DARBUS

Anglekasiai Aplaike 
Paliepimus Sugryžti 
Prie Darbo Ketverge 
Bet Da Ne Visi Pa
klausė Paliepimo

Washington, D. C. — Penn- 
sylvanijos kietųjų anglių dar
bininkai distrikte 1, 7 ir 9, ap
laike žinia kad sugryžtu prie 
darbu Ketverge. Apie 80,000 
anglekasiu paklausė tojo pa
liepimo, bet apie 20,000 angle
kasiu vidurinėje dalyje Penn- 
sylvanijos užsispyrė ne eiti in 
darba pakol Lewisas nepada
rys užganadinanczios taikos su 
operatoriais. Ateinanczia san- 
vaite visi anglekasiai dirbanti 
kietųjų anglių kasyklose su- 
grysz prie savo užsiėmimu.

Prezidentas Rooseveltas ke 
tina szaukti visus straikierius 
isz dirbtuvių ir anglekasyklu, 
kurie nenori dirbti tai bus 
szaukti ant tarnystos tieji, ku
rie turi 45 lyg 65 metu amžiaus, 
prie kariszku darbu.

Apie tūkstantis anglekasiu 
Loomis kasyklose, arti Pitts
ton, Pa., nubalsavo ant savo 
susirinkimo negryžti in darba 
pakol neaplaikys geresniu dar
biniu iszlygu.

ŽINUTES
Moses Lake, Wash. — Asz- 

tuoni lekiotojai, tarp kuriu ra
dosi trys isz Pennsylvanijos, 
likos užmuszti nelaimėje ero- 
plano ,15 myliu nuo czionais.

London — Du smarkus dre
bėjimai vela davėsi jaust Istan
bul, Turkijoj, kur 285 žmones 
likos užmuszti ir daug sužeista.

Detroit, Mich. — Apie 1,500 
bosu, dirbancziu Fordo auto
mobiliu dirbtuvėse River 
Rouge, iszejo ant straikos, kad 
kompanija praszalino nuo dar
bo 60 j u draugu.

Philadelphia — Apie szim- 
tas žmonių staigai apsirgo nuo 
netinkamo maisto ir turėjo bū
ti nuvežti in ligonbutes ant gy
dymo. ,

Nužudė Tęva Kad Jam 
Nedave Pinigu

Brooklyn, N. Y. — James 
O’Rafferrty,' 18 metu amžiaus, 
nustebino nemažai palicija sa
vo szaltu pasielgimu, kada pri
sipažino prie nužudymo savo 
69 metu tęva. Vaikas apsakė 
kaip kirto su kirvuku tėvui in 
galva, po tam sutikės savo 
draugus nuėjo ant paveikslu. 
Kada sugryžo namo, apsakė 
kaimynams apie nužudymą tė
vo. Badai tėvas nenorėjo duoti 
jam pinigų ant paveikslu ir už 
tai tęva nužudė.

Kariszki Vadai Laiko Posėdi

Trys Angliszki kariszki vadai laiko posėdi su Ameriko
nais Washingtgone, tardamiesi kaip toliaus vesti kare prie- 
szais Vokietija ir kaip užklupti ant j u isz keliu szaliu, atei
tyje.

LIETUVA KENCZIA 
VOKIECZIU

KERSZTA!
New York. — Pilnas Vokie- 

cziu kersztas puolė ant Lietu
vos, nes ta szalis tvirtai atsisa
kė prisidėti prie taip vadina
mu savanoriu legijono “Vokie- 
cziu kovoje priesz Bolszevizma’ 
pagal žinias gautas Stockhol- 
me isz Kauno per privaczius 
szaltinius ir raportuota N. Y. 
T., per savo korespondentą.

Keturi nariai Lietuvos Tau
tines Tarybos buvo aresztuoti, 
ir beveik visi žymus inteligen
tai, kaip: profesoriai, gydyto
jai, advokatai ir kunigai, buvo 
praneszta.

Toliau, visi universitetai ir 
bibliotekos uždaryti ir Gestapo 
gaujos iszsiustos naikinti arba 
paszalinti inrengimus mokslo 
instaigu, ir knygas isz tautiniu 
knyginu.

Taip daroma, tikima, “atsi
lyginti“ su Lietuvos intelin- 
gentais už tai, kad jie veike 
priesz Vokietijos kartotina 
praszyma del savanoriu. Tie 
atsiszaukimai baigėsi pilnas 
fiasko. Vokiecziu užimtuju 
jėgos dabar nusistacziusios 
suardyti szali, naikinti visas 
kultūros instaigas ir nežmon. 
iszkai persekioti inteligentus.

Vilniuje, raportuojama, kad 
Gestapo gaujos sudaužė Medi
cinos Akademijos visus inren
gimus. Vokieczu policija už
puolė Mokslu Akademija ir su
degino rankraszczius Lietuviu 
žodyno kuriuose buvo 40 metu 
darbo medžiagos. Jie irgi su
daužė 2,000 patefono plokszte- 
liu, kuriose buvo užrekorduo- 
tos Lietuviu liaudės dainos.

33,000 Knygų 
Sunaikinta

Vokiecziai irgi sunaikino 
Meno Akademija. Kaune, ar
chyvai Mokslo ir Muzikos 
Akademijų ir Teisiu vietos bu
vo sunaikinti. 10,000 knygų 
iszpleszta isz Valstybinio Kny
gyno ir 23,000 daugiau isz Uni
versiteto Knygyno, praneszta.

Istorija szios ypatingos fa
zes Lietuviu pasiprieszinimo už 
kuria Vokiecziai taip baudžia 
Lietuvius prasidėjo sziu metu

Vasario menesi, kada Vokie
cziai insake Generolui Stasiui 
Rastikui ir Ministrui Kubli- 
kiunui Tautines Tarybos pir
mininkui kad jau laikas “Nau
jiems Lietuviams“ veikliai 
stoti in Vokietijos kara priesz 
Rusija ir sudaryti savanoriu 
kariuomenia.

Taryba atsisakė taip daryti, 
jeigu Vokietija neužtikrins 
Lietuvai Nepriklausomybe a- 
teityje. Vice-Gubernatorius 
Rentelen atsake: kad Vokie
cziu generolai negali laukti ir 
pridūrė, kad politinius klausi
mus bus galma svarstyti tik po 
karo. Lietuviai vis nuoszaliai 
laikėsi, net ir kada Vokiecziai 
atsiszauke in Kauno Arkivys
kupą Skvirecką, paremti Vo
kiecziu reikalavima. Bet Vys
kupas atsake, kad jis niekuo
met nepadės 
jaunimą in 
tus.“

‘vilioti Lietuviu
Vokiecziu' spas-

tada spauzdinoVokiecziai
savo atsiszaukimus, kviesdami 
Lietuvius in savanoriu kariuo
mene, bet viso ne daugiau kaip 
200 atsirado tokiu savanoriu 
kariauti už Vokietija, — kitais 
žodžiais, buvo pilnas fiasko. 
Tada Gestapo, slaptos palicijos 
virszininkas Heinrich Himm-

kare Į Jugoslavai Nužu- 
SSSSde 186 Vokieczius
Žudo Lenkus Ir Žydus

London — Korespondentas 
isz Stokholmo danesza buk 
Lietuviszkas vyskupas Bryzgis 
isz Kauno, prie daugelio susi
rinkusiu žmonių, daugiausia 
kareiviu, mete prakeikimą se- 
kancziai:

“Vardan Katalikiszkos baž- 
nyczios, prakeikiu visus tuos, 
kurie toliaus žudins Lenkus ir 
Žydus arba iszsiuntines juos in 
Vokietija ant visokiu darbu. 
Lai Lietuviszki virszininkai 

.supranta gerai kad tokis pasi
elgimas musu nevidonu nesu
tinka su Katalikiszkos bažny- 
czios mokslais.“

Korespondentas taipgi pri
mena kad baisus persekiojimas 
Lenku ir Lietuviu sujudino 
Lietuvius priesz Vokieczius vi
sam sklype.

Allijentai Bombardavo Vokie
tijos Dirbtuves, Suszaude 64 
Eroplanus; Rusai Plaka Vokie
czius; Vokiecziai Suszaude 500 
Lenku; Anglekasiai Sugryžo 

Prie Darbo
Kinczikai Užmusze 
40,000 Japonu In 

40 Dienu

ler, atvyko in Lietuva ir po jo 
iszvykimo prasidėjo Vokiecziu 
persekiojimu banga priesz ne- 
pasiduodanczia Lietuviu inte
ligentija.

Jau pirm to, Vokiecziai pra
dėjo pleszti medžiaginius Lie
tuvos turtus. Skaicziuojame, 
kad 700 Lietuvos pramonių, fa
briku, monopoliu, maisto ben
drove ir visi bankai buvo Vo
kiecziu perimti. Nepriskaitant 
Lietuvos dvarus ir ukius, ku
riuos Vokiecziai atidavė Vo- 
kiecziams kolonistams gyven-, 
tojams. Pažadai sugražinti 
Lietuviams nuosavybes jeigu 
jie prisidėtu prie naujos tvar
kos buvo panaikinti del baus
mes už atsisakyma kariauti Vo
kietijos savanoriu legijone.

Vis vien tie prižadėjimai ne
buvo invykdinti, nes jokios 
nuosavybes nebuvo gražintos 
iszskyrus apie 200 smulkiu 
krautuvių ir amatninku instai
gu. —O.O.W.I., F.L.D.

Chungking, Kinai — Val
džia pranesza buk in 40 dienu 
muszio, aplinkinėje Yangtze 
upes, likos užmuszta 40 tuks- 
tancziai Japoniszku kareiviu. 
Tik maža saujele neprieteliu 
iszsigavo isz tuju slaistu. Ki
nai su pagialba Amerikoniszku 
lekiotoju pasekmingai atmusze 
Japoncziku užklupimus.

400 Vokiecziu Nusken
do Su Laivu

Stokholm, Sz vedi j a — Ketu
ri szimtai Vokiszku kareiviu 
nuėjo ant dugno su laivu “Bir- 
ka“ kada jis nuskendo pa- 
krasztyje Norvegijos o beveik 
tiek iszsigialbejo. Priežasties 
nuskendimo laivo lyg sziol ne- 
dažinota.

Didelis pulkas Vokiszku ero- 
planu ana diena užlėkė ant An
glijos, bombarduodami neku- 
rias vietas su didėlėms bledems 
ir užmusze gana dideli skaitlį 
žmonių.

Sargai Amerikoniszku Pakraszcziu

Szitie vyrukai, ant laivo“Spencer”, kurie saugoja Amerikoniszkus pakraszczius nuo 
Japonu submarinu, ana diena patemino viena isz ju ant Pacifiko mariu ir paskandino ji 
su keliais szuviais.

U___

Amerikoniszki lekiotojai smarkiai bom
bardavo Ruhr aplinkine, Vokietijoj, kur radosi 
didele dirbtuve gumo ir maszinu dirbtuves. Ero- 
planai numėtė ant tosios vietos daugiau kaip 
2,000 tonu bombų bet Allijentai neteko tame 
užklupime 64 eroplanu. Allijentu eroplanai taip
gi numėtė ant Neapoliaus daugybe bombų, ku
rie uždege miestą 25 vietose. Trys milijonai Vo
kiecziu iszkeliavo in saugesnes vietas. _______

Rusijoj Rusiszki eroplanistai nuszove 40 
Vokiszku eroplanu aplinkinėje Leningrado su
naikindami ju stotis ir užmusze daug Vokiecziu. 
Vokiecziai turėjo trauktis isz tosios aplinkines.

Jugoslavijos patrijotai nužudė 186 Vokie
czius artimoje Pozarevicz ir du burmistrus mies
teliu, kurie laižė padus Vokiecziams. Jugoslavai 
padege du kaimus kuriuose radosi Vokiszkas 
sztabas isz kur Vokiecziai turėjo bėgti.

Artimoje Paskovo Rusai užklupo ant Vo
kiecziu užinuszdami apie 600 ir paėmė daug in 
nelaisve. Taipgi suszaude 47 eroplanus ir sunai
kino kėlės kariszkas stotis.

Vokiecziai suszaude 500 Lenku aplinkinė
je Varszavos, tarp tuju radosi ir daugelis mote
rių. Kiti 2,000 dingo nežine kur. Aresztavota 
apie 3,000 Lenkiszku gyventoju, už visokius 
prasikaltimus priesz Vokieczius. ,

Mussolini negalėdamas apsiginti nusiuntę 
praszyma pas Hitleri kad jam prisiunstu pagial
ba ir ginklu kad galėtu apsiginti nuo Allijentu 
bombardavimo. Bet Hitleris pats nukente daug 
ir negali gialbet Italijos nes pats jau randasi 
ant paskutiniu kojų.

Japonija apgarsino savo pa- 
donams kad prisiartina pavo
jingas laikas del jos isz priežas
ties paskandinimo laivu ir už
ėmimo j u vietų per Allijentus 
ir kad tikėtųsi da blogesniu lai
ku ir užklupimo ant j u tėvynės 
per Amerikieczius.

Amerikonai paskandino di-

deli Japoniszka submarina ant 
Pacifiko mariu drauge su 200 
Japonu kurie valde taji sub
marina. Valdžia taipgi prane
sza buk keli Japoniszki sub- 
marinai likos paskandyti pra
eita sanvaite. .
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savo vidurius ir neap-^kad vėlina drauge mirti su ja 
kad mirtis gali juos ne kaip turėti paczia paaukaut, 
Tokia klaida žmogus gial'bedamas save. Ant galo ate- 

savo gyvenime tik vie- jo kiti keleiviai, prigialbejo už- 
na syki. Neprivalote valgyt ne traukt kabanezia motere ir vy- 

in'gort tokiu daigtu apie kuriuos ras su paczia likos iszgialbeti.
žmogus neturi jokio iszmany- ------------ 1_______

ar sc’i Aplaike Nduja Dinsta

Kokiu Informacijų 
Vyrai Tarnyboje 
Nori Savo Laiszkuose

. kite kokios anglies galite gauti klas, subjaurinima tikėjimo, 
' ir kada gales pristatyti. J sulaikyma laisvos minties ir
i Vajus Atidarytas Rekrutuoti

Studentes Slauges

! sulaikyma laisvos minties ir 
m iii t a r i z a: v i m a va ik u.

John B. Powell, buvęs redak
torius China weekly Review ir

RDEFENSE

Tibeto gyventojai (pramin-l

Ana diena nuvažiavau 
Lakeside Paika, netoli Maha- 
nojaus idant truputi pasilsėti 
po sunkiam sanvaitiniam dar
bui ir duoti smegenims pasil
sėt. Buvau ten netikėtu lineliu- 
tojum sekanezio
Mažas vaikutis, adbeges 
sėdo ant artimo suolelio grau-( 
džiai verkdamas. Kokis tai ne- 
pažinstamas jaunas žmogus, 
prisiartinęs prie vaiko už
klausė jo: “Ko tu verki, vai
keli?” Ant ko vaikas pro 
veiksmus atsake kad ji sumu- 
sze motina už tai kad jis jos ne
klausė ir bego prie vandens. 
Nepažinstamas vela atsiliepė in 
vaika: “Motina? O ar tu vai
ke, žinai, kas tai yra motina? 
Vaikas atsake: “Mano motina 
yra skalbėja ir dilba del žmo
nių.”

“Skalbėja? Hm, prakaitau- 
ja prie ce’berio, muczinasi, o tu 
bomauji po ulyczias ir jos ne
klausai ir už tai ji tave sumu- 
sze. Motina! Ho! ho! Ar tu ži
nai kas tai yra Motina? Duos 
in kaili, tai duos, bet kas tave 
suszildo kada tau szalta. Moti
na. Kas tau duos valgyt, kada 
esi alkanas? Motina. Kas pa- 
szauks daktara, nubėgs in ap- 
tiėka, kada apsergi? Motina. 
Ho, ho! Ir da tu verki? Juk ne 
kas kitas tau davė in kaili tik 
tavo motina. Toji motina, kuri 
pirmutine tave priglaus ir ap
saugos nuo nelaimiu, jeigu tau 
kas kerszintu. O ar tu vaike ne
žinai, kaip tai yra malonu, ka
da toji szilta, (gera ranka moti
nos tave apima, kada paglosto 
žmogaus Igalva ir palaimina... 
Ir su tuom palaiminimu eini in 
platu svietą ir visados jausi, 
kad yra kas tokis ant svieto 
kuris dalintųsi su tavim pas
kutiniu szmoteliu duonos ir 
centu, kuri karsztai isz visos 
szirdies meldžiasi pas Dieva 
už tave... O jeigu pasileistum 
vaike, jeigu tave kas paniekin
tu, tai tik ji ant 'galo verks už 
tave, tik ji tave neapleis, nors 
visi ant to tave apleistu ir spir
tu in kampa, nes tai yra moti
na, 
motina...

“O ar tu turėjai motina?’’ — 
užklausė vaikas paliovos verk
ti.
“Asz? — staiga! atsake nepa- 

žinstamas, — asz, matai, asz 
neturėjau motinos, todėl... va... 
matai... — mane rado ant uly- 
czios. Ir dvi aszaros nusirito 
ant veido nepažinstamo žmo
gaus, kuris greitai nuėjo to- 
liaus ir nuo tos dienos jo nere
gėjau. Vaikas nusiszluostes 
aszaras, žiurėjo paskui ji ir nu- 
siszypsojas nubėgo pas... mo
tina.

atsitikimo: virszune svieto ^neturi jokioj
atsi- 110,-0 allt liusipra Jsimo nes jie 

tiki kad “ vanduo nuprausia jo i 
gilinki.” To tvartai laikosi ir 
ju minyszkos kuriu randasi j 
daugybe klio storiuose. Ti'be- 
tiecziai inžen;;ia visai da jauni 
in kliosztori'u, daugiausia isz Į 
priežasties naminiu nesutikimu j 
ir nepaseikmingumo meileje. 
Minikai ‘turi kariszka būda, 
dii’ba su.vo armotas ir szo'bles1 
o kitus, ginlklus pargabena.

Mobėres yra sveikos ir drū
tos ij‘ neszioja ilgus plaukus. 
Mergina iszte'ka už visos szei- 
myinos broliu nors ju butu ir 
deszimt ir su visais gyvena ly
giai kaip mes gyvename su 
vienu vyru, tiktai su tokiu 
skirtumu kad su vienu ima 
szliuba o su kitais gyvena be 
szliubo. Kuo daugiau Tibetines 
moteres iszsitepa sviestu, tuo 
buna patogesnes akyse vyru.

Tibetas guli viduryje Azi
jos, tarp Himaleisku kalnu. 
Kada ju ciesorius mirszta, tai 
jie tiki 'kad jo duszia pereina 
in taji kūdiki kuris gimė ta pat 
miliutą kada jis mirė ir kuni
gai ji sujeszlko ir pasodina ant 
sosto. Žmones yra labai tamsus 
ir lengvatikei. Jokio svetimže- 
mio neprileidžia in savo sklypą 
o jeigu kur kdki suima tai tuo
jau® ji nužudo.

ĮBįpWill

Sudžia Fred Vinson, isz 
kaireses, sveikinasi su direk
torium James Byrnes, kuris 
likos paskirtas kaipo direk
torius mobilizacijos kareiviu.

Akyvi Trupinėki

Tankiai užeina klausymas 
tarp susirinkusiu žmonių: 
“Katra pirmiausia gialbetum, 
jeigu s’kenstu, paczia ar kūdi
ki ?.

Toki klausymu uždavė savo 
skaitytojams “Evening Post” 
laikrasztis, užklausdamas ka 
darytu vyras, matydamas savo 
paczia ir kūdiki nelaimėje sa
vo gyvasties o galėdamas tik
tai iszgialibeti viena.

Su tuom (klausymu tasai 
laikrasztis paduoda keliolika i

supranti vaike, tai tavo,atsitikimu ant pavyzdies kaip: 
tūlas Francuzas Ūkininkas lau
ke prie upes savo paezios, kuri 
nuėjo in artima kaima, gulinti 
ant kitos puses upes. Tėvas tu
rėjo prie saves maža sūneli. 
Motina, matydama kad jos vy
ras laukia jos ir norėdama 
greieziau prieiti, perėjo per ga
na gilia upia bet vyras, maty
damas kad jo motere parpuolė 
o smarkus vanduo pradėjo ja 
neszti, metėsi in vandeni in pa-

Tūlam saliune, Philadelphi- 
joj, stovėjo už baro moline, ant 
kurios rijo seile daugelis kostu- 
meriu bet niekad negavo para
gauti “sztopo” kuris joje ra
dosi.

Bet atsirado vienas guodu- 
lis kuris nutarė tojo sztopo pa
ragauti ir 'kada saliuninkas isz- 
ejo ant valandėlės in kuknia, 
drąsuolis patraukė 
isz 
tai tikra guzule bet nebagas 
baisei apsiriko. Molinėje rado
si “sztopas” ant nuszveitimo 
misingio ir nebagas iszsikraus- 
te isz szio svieto.

Nekurie žmones yra taip go
dus kad visai įieapmansto ką

Owi inspeja, kad jeigu nein- Cllhia Press siiamgliai, innesze 
siraszys 65,000 studeneziu slau-' 
giu in kursus sziais metais, 
Amerikos civiliu sveikata gali 
atsirasti pavojuje. Ta kuri įlį
stos in szi darba, atliks viena 
isz svarbiausiu karo darbu. Ji 

Vyrams ginkluotose jelgose atleis kita, kuri jau prisirengu- 
geriausia patinka gauti laisz- sį tarnauti prie musu ginkiuo- 
kus isz namu, kurie pasako ka įu jegu ir padės prižiūrėti ei vi
jų szeimynos daro; jie irgi nori sveikata namie. Tuom pa
žiniu apie draugus, ypač z jeigu Czįu laiku, ji prisirengs ikarie- 
jie tarnyboje, ir jiems 'patinka rai su puikia ateitimi po karo, 
skaityti apie invykius ju te- 
viszkese arba ju miestuose.

Blogos žinios isz namu gali parūpintos stujpendijos isz pri- Leniktt kilmes, buvo raszytoju 
susilpninti kareiviu buvimą, vacziu ir visuomenes fondu, delegate. Vienplauke, ji stove- 
Laiszkai su skundais, laiszkai Del informacijų raszykite Stu-'’ ~ ‘
kurie pranesza, kad žmones na-' dent Nurses, Box 88, New York 
mie turi apsieiti be jiems ‘rei^City.

Office of War Inf., Washington, D.C.

Maistas ir laiszkai turi 'skvar
biausia 
kuose, ir 
kareivis, 
pirmiau 
valgo.

paszialpa musu pul- 
d a u g e i i a ts i'tikim u ose 
jūreivis ir marynas

skaito laiszkus negu

scenai daug tikrenybes sededa- 
’ mas stumiamoje kedeje prie 

koncentracijos stovyklos vaiz
do ir atpasakodamas apie jo 
pergyvenimus Shanghai kon
centracijos Stovykloje.

i Uždangalas pasle,pe žymes jo' 
amputacijų (nupjautu kojų). 
Slauge stovėjo prie jo ir sim
patinga publika jam plojo kada 
jis 'baigė savo kalba ir slauge ji 
iszveže.

Toms kurios norėtu instoti in Panele Eve Curie, autore ir 
i kursus bet neturi pinigu, yra kalbėtoja, gimus Francuzijoj ir

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND SIAM PS

on Wyvtkn rosttimotiH bank.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

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

IEŽF “Saule” dabar $4.0(1 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. 

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

—• Seniausia knyga kokia 
kada, buvo iszspaiidyta buvo 
tai 868 metuose.

— Mete 1942 iszkeliavo 
ant Amerikc'iiiszku geležinke
liu net 54 bi'liponai žmonių.

— Amerike randasi dau
giau'paiksziu, ne kaip studentu 
universitetuosia ir kolegijosu.

—■ Laisves stovylas [Sta
tue of Liberty] pristovoje New 
Yorke svėre 450,000 svaru. Li
kos padovanotas per Francija.

— Suvienytos Valstijos tu
ri 2,025,000 ketur-kampiniu 
myliu.

— Egipte randasi daugiau
sia neregiu kaip kur kitur ant 
svieto, nes ant kožno 100 tuks- 
taneziu gyventoju pripuola po 
1,325 neregiu..

kalingu’ daiktu, ir kurie atpa
sakoja szeimyninias bedas, su- 
rukdo kareivio mintis, kada

jam reikia apsaugot savo gy vy
be.

Kovojantieji vyrai nemėgsta 
gauti ‘fan letters,’ paraszytas 
nepažystamu, kurie yra nariai 
taip vadinamu ‘Write a Fight- pirma’dieni Gegužes 17 d., Roc- 
er Club.” Laiszkai didvyriu 
gerbėju, asmenų, kurie gauna ( 
ju vardus nuo draugo mažai 
jam reiszkia.

Taip rado nesenei vestas ty
rinėjimas tarnyboj, namie, ir 
užjūryje, padarytas Office of 
War Information, sanryszyje 
su armijos tarnybos jegu Spe
cial Service Division.

4 ‘PRIESZO
PRIGIMTIS”

New York, N. Y. — Tukstan- 
cziai Amerikiecziu dalyvavo

’ kefeller Centre, pat viduryje 
New Yoiko miesto, atidarymo 

' ceremonijose United States Of
fice of War Information paro
dos “The Nature of the Ene
my ’ ’ kurios tikslas yra inrodin- 
ti civiliams gyventojams koks 

įL' gyvenimas butu Amerikoj po
Aszies priespauda.

Naciu tironijos pasaka 'buvo 
perstatyta milžiniszkais mura-

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Poni Antanina Cirkieliene, 
isz Brooklyn, N. Y., raszo:—- 
Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti “Saule,” 
kuria labai myliu skaityti ir 
laukiu jos su nekantrumu. Lin
kiu visam “Saules” sztabui 
geriausio pasisekimo darbuotis

................ , . . j je| žmonių labo per daugeli
gialba paežiai, bet tame laike 'metu. Lieku su pagarba jusu

• 1 11"’ “ 1 skaitytoja.iszgirdo kliksma vaiko, kuris 
inlbrides paskui tęva, in vande
ni, likos nuplautas per vande
ni. Tėvas, persigandęs, nuplau
kė gialbet vaiku ir tuo laiku jo 
pati prigėrė.

Panaszus atsitikimas atsibu
vo kalnuose Alpuose, kur tūlas 
Belgas/ 'Sheltten, su savo pa-j 
ežia lipo kalnu, prisiriszia su 
virve prie viens kito. Užėjus’ 
ant stataus kalno, jo pati pa-1 
slydo ir užkibo virszui pra
pulties. Vyras negalėjo jos už-1

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
'gur'kszni^raubti, neturėdamas tiek pa- 

molines manydamas kad Teou ° kada užėjo naktis, aibu-
du Ikente dideli szalti.

Pati melde vyro idant per
pjautu virve, ji nupultu o jis 
iszsigialbetu! pats vienas del 
meiles ju vienatinio kūdikio 
kuri paliko namie bet vyras 
stacziai atsisakė, kalbėdamas,

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pasakodamas ąpie laiszkus paįs įr vaizdais, ant kuriu bu- 
isz namu kaip upa palaikau-! 
ežius musu kareiviams, Maj.1 
ežius musu kareiviams, Maj. 
Generolas Lewis II. Brereton, 
vyriuses generolas Amerikos 
Jegu Vid-rytuose saike: “Kar
tais laiszkai atrodo svarbesni 
negu amunicija.” Kovojantieji 
vyrai, visuose frontuose, patys 
visi saike kad laiszkai neturi 
užvaduotojo kaipo ūpo sustip- 
rintojai. Kareivis Afrikoj pa- 
reiszlke:

“Visi musu pulko vyrai bu
vo labai nusiminė. Pasztas pa
sirodo ir sekama diena invyko 
musu antra didele kova, Laisz
kai padare daug skirtumo toje 
kovoje. Kiekvieno kareivio 
upas buvo geras — jie turėjo 
žinių isz namu.” 2\Iarynas pri
dėjo — “Po kovu mes nenori
me gavot! apie nieką iszskyrus, 
kad buvome laimingi ir iszli- 
kome. Ir mes norime atsilsėti, 
atsileisti. Staiga iszgirstame 
kad pasztas atėjo; mes taip ne
kantriai laukiame pakol jie 
vokus iszima isz maiszu...” Ju
rininkas sako: “Kada tankeris I 
sustojo prie musu duoti mums 
aliejaus, jie irgi atvožė 3 mene-,

vo užraszyti Naciu žodžiai, ku- I . . ’
nu baisia prasme 'visi suprato. 
Szie vaizdai stovėjo ant juodu, 
in karsta panasziu, pedestalu' 
(staleliu). Suv. Tautu vėliavos 
plevėsavo szia Gegužes diena 
ir Prometheus fontanas, kuris 
stovi tarp auikszcziausiu 'pasau
lio danguoraižiu buvo tylus ka
da kalbėtojai primine prieszo 
prasižengimus priesz laisve.

Ceremonijos buvo esplana
doje, tarpe British Espire Buil
ding ir La Maison Francaise. 
Publika nepaliaujamai ėjo isz 
Fifth Avenue ir kitu gatvių. 
Skersai gatves stovi garsioji 
St. Patricks, New York o Ro
mos Kataliku Katedra. Vyrai 
ir moterys uniformose, ofiso 
darbininkai, piliecziai visu ru- 
sziu ir amžių pripildė esplana
da ir kitos minios klausėsi isz 
langu — iszgirsti vyrus ir mo
teris, (kurie buvo patyrė aszies 
taktika — ju 'žodžiai krito in 
tylumos klana kada jie atpasa
kojo iuvyki po invykiu apie 
iszpleszima ba'žnycziu, sudegi
nimą knygų, lavinimą vaikuI

'marszuoti su duju kaukėmis ir 
' szautuvais, vyrus koncentraci-

jo priesz replika New Yorko 
bibliotekos; už jos pecziu buvo 
krūva sudegintu knygų ir ant 
virszaus aiszkiai buvo matyti 
apdegusi Rudyard Kipling 
“France at War”, ženklas Na
ciu priespaudos.

Ponia J. Borden Harriman 
buvusi Suv. Valtiju1 ministre 
[Norvegijai primine kad net 
[mažiems 6 men. vaikucziams 

J Naciai pritaiko specialia parti- 
įjos uniforma. Ji stovėjo prie 
vaizdo, kuris parode jaunus 
Amerikos vaikuczius “žąsies 
žingsniu” eidami kariszlkomis 
giltomis, su szautuvais ir duju 
kaukėmis.

Teisėjas Ford. Pecora, auksz- 
eziausio New Yorko Valstijos 
Teismo, stovėjo prie vaizdo ku
ris parode Naciu teisėja nutei
sianti Amerikieti. Jo reikszme 
liete Naciu supratima teisingu
mo, jis prasze Amerikiecziu da
ryti ir duoti visiką “kad užla.i-

PUIKI ISTORIJA
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siu paszta. Musu kapitonas pa- j°s (belaisviu) stovyklose.
liuosavo mus nuo darbu ta po
pieti iszskyrus tuos, kurie de- 
žiuravo, ir mes visi skaitom ir 
atsakėm laiszkus. ’ ’

' Priruoszkite Namus Ateinan- 
cziai Žiemai

’ | kyli Amerika, kaipo szali isz 
kurios laisve ir teisybe spindės 
in visas pasaulio užtemdytas 
szalis.”

R e v. Henry Smith Leiper, 
Amerikos Sekretorius World 
Council of Churches, kalbėjo 
stovėdamas priesz vaizda ti
pingos 'baltos kolonijų laiku 
bažnyczios, jos kryžius sužalo
tas, stogas bombarduotas, lan
gai iszmuszti, durys užkaltos su 
užraszu — “uždaryta pagal in- 
sakyma Amerikos Gauleite- 
riaus.” Gerhart Seger, buvęs 
narys Vokietijos Reichstago 
kalbėjo apie vergu darba, sto
vėdamas priesz vaizda., kuris 
parode Ameri'kieczius privers
tinai dirbdami kulkosvaidžiu 
stumiami. Visi kalbėtojai buvo 
perstatyti Raymond Gram 
Swing, radio komentatorio.

Prie Riejimo szios parodos 
isz Fifth Avenue, yra užraszy- 
ta didėlėms juodoms raidoms 
“The Nature of the Enemy”

Uždėta

Vaizdai perstatė szeszias 
ramstis aszies platformos — 
vergu darba, sunaikinimą tei
singumo, (koncentracijos stovy-

Ateinanti žiema bus viena isz 
i kritiszkiausiu laiku szio karo 
j milijonams civiliu jeigu jie ne- 
prisiruosz szaltam orui, OWI 
inspeja.

I Piliecziai praszomi padaryti 
sekamai:

1. Indeti intaisymus, kurie 
neinleis szalti ir taip sutaupius 
'kurą. Svarbiausi yra — insu-i 
lacija, aplipinti duris ir langus' 
(storm windows).

1 2. Priduokit užsakymus ang
lims kuogreieziausiai ir sužino-Į

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Yra 
gute, 
daug 
daug

i

Į
I

(Prieszo Prigimtis).
ant Britu ir Francuzu namu 
fasadu yra 6 pėdu raides, rau
donos ir juodos kurios prime
na visuomenei, kad “The En
emy Plans This for You” —I 
(Sztai ka jums prieszas rengia) 
Viduryje esplanados yra plas- 
terio figūros, keturios laisves, 

j kurios buvo padarytos Hugh 
'Rokus, 22 pėdu aukszczio ir su- 
I rakintos retežiais jos roiszkia' 
laisve nuo skurdo, laisve nuo 
baimes, laisve kalbos ir laisve 
tikybos.

j Szi paroda bus atdara ligi 
į Liepos 4 d. ir tukstaneziai lan
kytoju isz visos szalies daliu 
kaip ir isz paties New Yoiko ja 
'aplankys. Robert Carson suma
no vaizdus ir Leo Rosten, direk
torius Namu Skyriaus Suv. 
Valstijų <)WI sumanė visa pa
roda.
Office of War Inf., Washington, D.C. !

'buvo padarytos Hugh

arba pradžia
SKAITYMO

. ..ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
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SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Motiejus Murma
(Tasa)

Kada taiip per dvi dienas va
žiavo, nuvargo labai nes da su
vis ndbuvo sveikas. Tame laike 
kelei buvo suvis kitokį ne kaip 
dabar, už tai ne ėjo sparcziai 
keliaut o koja baisei pradėjo 
skaudei. Liepe savo vežėjui 
pamaži varyt ankli o ežia sau
le įkaitina nes tai buvo viduva
saris, apie Jonines o niekur 
kaimo nebuvo matyt; ne jokio 
namelio pakelyje. Važiavo ko
ja už kojos, sztai paregėjo grin- 
czele pagiryje su sodeliu ap
link o tame sodelyje ravėjo 
mergaite 'žoles isz tarpo rateliu 
ir kitu 'žiedeliu. Sodelyje stovė
jo keliolika aviliu, apie kuriuos 
ruoszesi biteles, miduti gabeno 
in vidų. Mergina, užpakaliu at
sisukus neparegejo, kaip smil- 
tiniu ritosi vežimėlis su vežėju 
ir Motiejum; ravėdama be pa
liovos dainavo szita dainele:

Mano motinelia,
i Auginkie dukrelia,

Gerai prižiurokie, 
Ir tankei nerekie.

Nustojo dainuot, sudėjo ran
keles ir atsidusus, in save tarė:

— Mano Dieve! Asz dainuo
ju apie motinelia o motinėlė jau 
senei po žalia velenelia...

Bet už valandėlės pradėjo ve
la ravėt ir dainuot:

Oj tu rutelia, oj tu žalioji,
Asz tave ne^kinsiu, 
Vainikėlio nepinsiu, 
’Ne nedevesiu.
— Padek Dieve! — tarė Mo

tiejus Lietuviszkai in ravėjau 
ežia mergina.

Ji atsigryžus atsake:
— Dėkui.
— Ar negalecziau kartais 

pas jus kiek atsilset, — pa
klausė Motiejus.

— Kodėl ne? Tiktai turiu tė
velio pirmiaus pasiklausti.

Paszokus nubėgo gilyn in so
deli kur senas Tranas triūse 
apie biteles ir netrukus pasiro
dė žiloikas Lietuvis su liepinia 
mentele rankoje nes tai buvo 
mylimiauses jo dabbas, triūsti 
apie biteles.

Pasveikino ir už valandėlės 
Motiejus atszlu'buodamas in 
grinczele, kurioje mergaite klo
jo lova del sveczio.

Geras Tranas davė rodą Mo
tiejui idant vežėja atliuosuotu 
o kaip pasveiks ir susidrutins, 
tai ketino pats ji nuvežti. Pa
klauso rodos Motiejus, nes ve, 
buvo labai nuvargęs kelionia o 
koja baisiai skaudėjo, jog ne
panašiu buvo toliaus važiuot. 
Kada atsigulė in lova, pradėjo 
snausti ir netrukus užmigo. 
Mergina tuo laik iszvire remu- 
naieziu del ligonio ir su medum 
pasaldino, idant kaip pabustu 
ligonis, turėtu kuom sukepusi 
liežuvi pavilgyt. 'Senas Tranas 
padare mosties isz vaszko, tau
ku ir da kokiu tai gyduolių ir 
primaiszes uždėjo ant skauda
mos kojos Motiejui.

Jau buvo geros iszyakaros, 
kada Motiejus pabudo, pradė
jo dairytis po grinezia, kurioje 
buvo tyku, tiktai miegodamas 
ant suolo senas Tranas kriokė o 
mergina sėdėjo prie kudmento 
ir virė kokias tai žoleles. Kaip 
tik iszgirdo mergina, jog ligo
nis pabudo, tuojaus prisiarti
no pas lova ir paklausė:

— Gal gersi remuneliu ?
— 0 taip, mano sesele, gersiu

Pasaka Nuo Pakraszęzio
Baltiko Mariu 

nes 'burna mano suvis iszd'žiu-1 
vusi.

Tada padavė jam gerti ir' 
permaino mosti ant kojos.

Motiejus negalėjo isz gery
bes mergaites atsigėrėt, turėjo 
dabar laiko prisižiuret in mer-- 
gina. Turėjo 'plaukus geltonus 
kaip linai ir linksmas akeles o! 
mėlynas kaip vosilkelcs-bet ir! 
buvo skaistaus veidelio jog tuo
jaus nutverė už szirdies Motie
jui ir tai]) jam isz rod e patogi 
kaip dievaite. Paėmė jai už 
minksztos rankeles ir suspau
dęs de'kavojo už apgloba del li
gonio o ant galo paklausė:

— Kaip tavo vardas lelijėlė?
— Mano vardas Barbora, — 

ir pasakius nuėjo prie pecziaus 
ir atsisėdo.

— Ar jau motinėlės neturi,

Požeminis inejimas in narna, Maltoje, kuris buvo bom 
barduotas daugiau ne kaip kita kokia vieta Europoje. Toji 
vieta likos praminta “Stalingradas” ant garbes tojo mies
to. Didesne dalis miesto Maltos randasi po žeme kur žmo
nes gyvena akmeninėse urvose kad apsisaugoti bombų.

Bai’borelia ?
— Jau du metelei, kaip ji gu

li po žalia vejelia, — atsake ji 
liūdnai.

Tame in langelius grinczeles 
szviesa atsimusze ir paklausė 
Motiejus kas galėtu 'būti? O 
Barbora atsake:

— 'Sziadicn Joniniu diena tai1 
nalktigoninkai 'pagiryje sergsti 
gyvulius idant raganei neapra- 
ganytu.

— Tpfu! po budeliu, asz be
kariaudamas per szeszis metus, 
užmirszau suvis apie taji pa- 
pratima o ir asz kitados prisi- 
dedavau prie naktigoninku, — 
bet viskas isz galvos iszgaravo. 
O ar jie per nakti dainuos ir 
ugiii kūrens ?

— Ne, apie pusiaunakti nu
tils... Sztai jau... nutilo; dabar 
kas drąsus ir nueis in giria in 
papartina, tai gali rasti ir nu
skinti paparezio 'žiedą.

— Mano Dieve! 'koki jie ne- 
iszmanus — pamislijo Motie- 
jus, — jie jesžko giliuko papar
ezio žiede o juk ta giliuką žmo
gus gali rasti tarp žmonių. Ir 
dabar nežinau kas giliuknin- 
gesnis, ar tas kuris po giria 
trankosi kaip pai'kszas jeszko- 
damas paparezio žiedo ar asz, 
kuris sziezia radau del saves 
geriausia žiedeli nes radau pa
togia mergele ir kaip rodos ji 
man teks...

Ant rytojaus anksti pradėjo 
Motiejus kalbėti su senu Tra
nu o kad 'buvo sveikesniu, turė
jo jam papasakot apie savo tę
va, apie kare ir tris 'brolius 
Bajzenus, ir apie karalių Ka
zimiera. Ant galo papasakojo 
apie save pati, kaip jis karalių 
iszgelbejo nuo smert, ir jog už 
tai turi dabar savo lomia grin
ezia su šamotu dirvos. Po piet 
vela Tranas ’klausi nėjo apie 
viską nes dabai buvo akyvas, 
kapi musu vyrai muszesi ir nuo 
to laibai pamylėjo Motiejų.

Motiejus jautėsi kas-diena
sveikesniu o beveik suvis svei-, 
ku nes visokios gyduoles, duo-1 
tos per Barborelia, patogia 
mergele, turėjo ji iszgydint.! 
Bet nors ir buvo sveikas ir ga- j 
Įėjo toliaus keliaut tai vienok 
nudavinejo sergantis ir nuola
tos stenėjo. Nenorėjo taip greit 
atsiskirti su taja, kuri jam 
prie szirdies prikibo o ir mei 
liai buvo vieszintas.

Taip prabėgo deszimts die
nu; net viena ryta, kada Tra
nas nusidavė draugia su Motie
jum apžiūrėti avilius, ar kat
ram ne spieczia bitukes, Motie
jus jau ilgiaus negalėjo dasti- 
got kad nekalbėt su juom apie

Saugi Vieta Del Gyventoju

apsipaeziavima ir pasakė se
niui apie meile prie Barboreles. 
Tranas, kuris buvo pamylėjus 
Motiejų, atsake meilingai:

— Juk tai žmonių dalykas ir 
ne yra piktu daigtu, jeigu jau
ni mylisi. Kai]) parkeliausi na
mo, prisimink pirszli pas Bar- 
borele ir pažiūrėsimo ar ji pri
ims nes asz savo kūdikio ant 
tekėjimo negaliu versti, — ant 
jos valios atiduodu.

Tranas tik taip tyczia kalbė
jo nes mate jog Barborelei Mo
tiejus prilipo prie szirdies. Jau 
ir Motiejus apie tai buvo tvirtu 
ir tuojaus ant rytojaus iszva- 
žiavo in savo apygarda in ku
ria da buvo penkios mylios to
lio.

Da ta paezia diena parvažia
vo namo. O kaip nusidyvijo ka
da pamate jog stogas grincze
les buvo naujai uždengtas; kie
mas naujais sztakietais aptver
tas baltavo; jokiu szaszlavu ant 
kiemo nebuvo; sodas užvestas 
ir visokiu medžiu prisodintas. 
Netoli nuo grinczeles stovėjo 
koplyczelc kurioje buvo Szv. 
Jono Kriksztytojo stovylas. 
(Tai 'buvo po priėmimui Lietu
voje Krikszczionybes nors ne 
visam sklype). Motiejus da ne
žinojo ka tas viskas ženklina, 
mislijo, jog kas kitas nupirko 
ta sodyba, gal karalius užmir- 
szo apie įprižadejima, turėda
mas tiek ergelio ant savo gal
vos?... Užvažiavo ant kiemelio, 
kad sztai iszeina isz grinczeles 
kokis tai senukas ant lazdeles 
ramstydamasis ir klausia Mo
tiejaus, kas butu jis do vienas? 
Kafda jam Motiejus pasakė sa
vo pravarde, tada tarė semikas 
linksmai; sudedamas rankas:

— Dėkui Dievui, Traiceje 
Vienam, jog giliukningai su- 

Igryžti; o tai yra viskas tavo, 
kaip tik akis užmeti: ir tosios 

jtriobeles, tvartai su gyvuleis, 
' kuriuos piemenelis laukia ga-
no: o ve, jau gena namon, klau- 
sykie kaip baubia!

Motiejuj aszaros akyse stojo 
isz džiaugsmo didelio, jog ge
ras karalius dalaike duota žo
di; o kada vela paregėjo kelio
lika gyvuliu, paklausė senelio:

— Ar ir tieji gyvuliai mano 
ir ka tiktai ežia aplinkui ma
tau?

— Visikas tavo. — Turi ežia 
50 margu lauko, taja giria ir da 

' pievos keliolika margu. Viską 
ta, karalius, per siuntini, nupir
ko pas kunigai'kszti Slupski ir 
liepe taip isztaisyti kaip ma
tai ii’ prisako vaktuot pakol 

. pats locnininkas nesugrysz. 

Asz tai vaktuoju su szituom 
piemeniu, kuris tai banda par
gena.

Motiejus nuėjo tuojaus in 
koplyczelia ir ten Ikarsztai mel
dėsi in Dieva už aplaikytas ge- 
radejystes. Po maldai apėjo vi
sa ūkia o ant rytojaus anksti 
nuėjo ant kapiniu kur ant kapu 
tėvo ir motinos sukalbėjo po
terėlius.

O kad ilgai neraszyt, pasa
kau trumpai jog netrukus Mo
tiejus nusiuntė pirszli pas Bar
borelia, kuri su džiaugsmu pri
ėmė. Sutarė, kada duos ant už
sako ir kada ’bus vestuves. Ka
da jau treti užsakai bažnyčio
je iszejo, Motiejus sukvietė sau 
pulkeli, nusidavė pas Barbore- 
le ir atsibuvo labai puiki svod- 
ba.

Motiejus apsisėdęs ant savo 
ukes ilgai ir laimingai gyveno. 
Ir per ta laika sulaukė tris su
nns ir viena dukteria, kuriuos 
užaugino baimėje Dievo ir ant 
naudos žmoniems. Sziadicn da 
ju impediniai ji neužmirszo 
ir dabar kalba apie Motiejų ka
da tik sueina vakarais in szilta 
grinezia. (Galas

Jau toms Džcrzes bobelėms 
turiu pipiru duoti, 

Nors syki gerai pakoeziosiu, 
Jau in skuduri nieko ne

vyniosiu,
Viską dalia r iszkosesiu, 

Ba ar tokia boba, 
Tai jau gana,

Da tokios bobos nevalos, 
Nemacziau savo gyvastyje 

niekados, 
Kaip duona minko tai visados,

Kudlos guli ant teszlos,
Mielių in duona nededa, 

Ba isz nosies gana privarva, 
O mieles tirsztos net geltonos, 
O kai]) (kada bis'ki ir raudonos, 

Ir tai neigali žiūrėt, reikia
■ užsimerkt,

Kad nuo szlyksztumo ne- 
apsivemt.

Norints savo baikužia turi, 
Už tat jokiu vaiku neturi,

Nors kad stubelka szvarei 
užlaikytu,

Blakes isz lovų iszlkraipsztytu,
Asla neszluota,

Niekad neiszmazgota,
Pilni kampai kakroeziu,

Ir visokiu skuduriu,
In vieta vaiku,

Turi stuboje keletą szunu,
Ir tuosius liūliuoja,

Ir kožna kaip valka bueziuoja.
O kad jau szirdeles liežuvis, 

Baisei didelis,
Vyrus ir moteres baisei 

apjuodina,
Niekad nenuilsta — nebūna

I gana,
Į Vyrus savo nuolat peikia,
I O pati nedaro kaip reikia, 

Spakainumo niekas neturi,
Net ir kada guli,

Blakes szturma (prileidineja, 
Vos'žmogus isz kailio iszsi- 

nerineja,
Ir da kožna vyra peikia, 

Kad pare ja isz darbo nieko 
neveikia,

Va i ulei i i o liepa r neš za, 
Szaszlavu jai neisznesza, 

Nori kad visi del jos bernautu,
Ir da po deszimts doleriu 

mokėtu.
# * *

Net žmogui ant szirdies smagu, 
Ne apsakyti negaliu,

Kad Lietuvei pasikelineja, 
Kitaip viską apsvarstineja. 

Pamatysite da už metu, keliu,
Bus puiki tauta Lietuviu, 
Lyg sziolei kas norėjo, 

Tai juos apsukinejo.
Gana bus žmones kvailyti,

Gana akis muilyti, 
Reikėtų nors karta nustoti, 
Begediszkai žmonelių neap

gaudinėti, 
Kožnas czionais reikalus savo 

turi,
Kaip szeimynele iszmaityti, 
Beda nuo saves praszalinti.
Tai bus ant sziadicn gana, 

Ba turiu keliauti in Miczigana, 
Ba tiligraipa isz ten gavau,

Ir tuojaus nucimpinau.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Kitokis Loszimas Szitu Kareiviu

Halloran ligonbuteje, Staten Island, N. Y., kur szitie su
žeistieji kareiviai praleidžia laika loszdami “szokus-” Bu
vo jie sužeisti laike musziu Tunisijoj ir atvežti in Amerika 
ant gydymo.

ATNAGRADINTA
GARBE MARIJOS

yiENAME mieste, Subatoje, 
apie 12 adyna nakti, pa- 

szau'ke kunigą su Szvencziau- 
siu Sakramentu pas ligoni. Se
na motore, kuri pribuvo pa- 
szaukt kunigą, pasakė varda 
ulyczios, numera stubos, kurio
je buvo ligonis ir ėjo pirmiau 
kunigo rodydama kelia. Kuni
gas ėjo paskui ja. Staiga pra
puolė jam isz akiu bot tame lai
ke pamate kad stovi pas ta stri
bą kur yra ligonis bet niekas 
neatidarė duris.

Po ilgam skambinimui atsi
daro langas antro gyvenimo ir 
pasirodė galva žilo senuko.

— Kas ten skambina taip vė
lai ? — užklausė senis.

Ateinu pas ligoni, pas kuri 
mane szau’ke, kad jam duoti 
Paskutini Pateipima — atsake 
kunigas.

— Czionais, szitame name, 
kiek žinau, ne yra ligoniu — at
sako senis — 'bet 'kad pradeda 
lyti, tai praszau užeikite pas 
mane ir palaukite kol nustos 

Jyt. Busite man, kunigėli, myli- 
'mu svecziu nes asz sergu ir ne
įgaliu miegoti.

Kunigas inejas tropais in 
stuba ir pamate stu'boje ant sie
nos kabanti dideli abroza Moti
nos Szvencziausios, priesz ku
ri dege žvake.

— Dėkui Dievui! — iszsitare 
kunigas, — esmių stuboje ti- 
kinezui Kataliku.

— Ka tai, tai ne, — atsake 
senis sausai.

Esmių Liuteronas ir ta viską 
už niek laikau. Tiktai del ne- 
baszninkes savo motinos, kuri 
buvo labai tikinti ir su didele 
pagarba prižiurinejo ta abro- 
za, tai ir asz dabar kas Suka
ta uždegu žvakute ir szlovinu 
ta abroza, taip kaip mano mo
tina ncibaszninke darė.

Laiko tos kalbos inejome in 
kita kambari, czionais raszti- 
nyczioje kabojo paveikslas mo
teres, senovės rūbuose. Kada 
sesnis nužvelgė kad kunigas la
bai akyvai prisižiurineja, tarė 
susigraudinęs:

— Tai mano mieliausia moti
na, klūpojanti priesz abroza 
Motinos Dievo. Priesz savo 
smerti, man kalbėjo: “Mano 
nelaimingas sunau, jeigu mie- 

laszirdingiaguses Dievas pa- 
szauks mane prie savo garbes 
per užtarymą Paneles Szven- 
cziausios taip ilgai praszysiu 
Jos sūnaus, pakol tu nesugry- 

Iszi ant kelio tikėjimo!” Labai 
molina norėjo kad bueziau isz- 
'tikimas ir maldingas bet kas 
'isz to, — tarė nusiszypsojas, — 
■kad negaliu persitikrinti apie 
reikalu iszpažinties.

Senis taip insisznekejo ir 
apipasakojo kunigui visa savo 
praeiti ir su tokiu teisingumu 
kad net savo piktybių ir nusi- 
įdėjimu neužslepe.
( — Ponas esi prieszingu isz- 
pažineziai, — tarė kunigas, — 
bet del ko taip aiszkiai apsakiai 

! gyvasti kad dabar matau tavo 
d'uszia perdėm. Ir kad gailetu-
meis už savo kaltybes ir pripa- 
žintum tilkra tikėjimą savo 
szirdije, galecziau tau duoti 
iszriszima.

— Ar tikrai, — tarė, — ga
lecziau gauti iszriszima ? — Jau 
daugiau kaip trisdeszimts me
tu kaip neturiu ramumo szirdi- 
jo ir nebuvau iszpažinties ne 
prie Szvencziausio Sakramen
to. Ant atminties savo motinos 
jaueziu kad sziadicn galiu su 
gailesezia išzsispaviedoti. Ar 
tikrai busiu vertas iszriszimo? 
Jeigu taip, tai praszau tavęs 
iszklausykie mano iszpažinties 
ir duok Szv. iSakramenta.

Ant rytojaus rytmetyje gavo 
kunigas žinia kad senis numi
rė, užmusze ji paralyžius. Ste
buklingi keliai Apveizdos Die
vo! Kunigas pažino tame pa
veikslą, kuris kabojo, ta paezia 
motore kuri ji vede pas ligoni 
o nežinoma isz kur ji atsirado 
ir kur prapuolė: — Tai buvo 
motina to senuko. Garbe Mari
jos iszmekle senam nusidėjėliui 
atsivertima ant tikėjimo pas- 

'kutinę valanda priesz smert.
—• Teisingai ir ne be naudos 

szau'kiame: ‘‘Užtarytoja Nusi
dėjėliu, melskis už mus!”

C3* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
rairszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

O?" PRISIUSKITE
TIKTAI 50£ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
--------- .u___
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Žinios Vietines
— Subatoj S.S. Jono ir Po- 

vylo, muczelninku.
t Ona Minaldiene, (po pir

mam vyrui Bajoriene), gyven
toja mieste per 30 metu, mirė 
namie, 435 E. South uly., Pane- 
delio ryta apie 7:45 valanda, 
sirgdama per tris menesius. 
Velione paėjo isz Lietuvos, 
prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos, paliko vyra Ignotą, du 
sūnūs, duktere, dvi seseres Pa
tricija Raikauskiene mieste ir 
Juoziene Pinigiene isz Keno
sha, Wis. Grabelius L. Tras
kauskas laidos.

— Panedeli po-piet, kada 
Juozukas 15 metu amžiaus, sū
nūs Prano Raikausko, 312 W. 
Centre uly., nuėjo czystyt skie
pą, dalipstejo elektrikini drata 
kuris ji elektrikiavo ant vietos. 
Juozukas likos surastas per tę
va negyvas kada jis nuėjo jesz- 
koti jo po kokiam tai laikui ir 
net už valandos laiko surado 
jo lavona gulinti skiepe.

•f Marcele, pati Prano Ja
kubausko [po pirmutiniais vy
rais Szumskiene ir Kazlauskie
ne), mirė namie po nr. 622 W. 
Market uly., Panedelio vakara 
apie 11 valanda. Velione gimė 
Lietuvoje, pribūdama in Ame
rika apie 45 metus adgal, gy
vendama Park Place ir Shen- 
andorije, po tam atsikraustė in 
Mahanoju. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos taipgi Szv. 
Ražancziaus ir Magdalenos 
Moterių draugyseziu. Pali
ko savo vyra Prana, sunu An
taną isz St. Nicholas; dukteres 
Juzefina pati J. Sherwel'l, isz 
Windsor, Conn., Julija pati J. 
Christy isz Hartford, Conn., 
taipgi sesere J. Boziene isz Ta- 
makves ir 'broli Lietuvoje. Gra- 
borius Traskauskas laidos Su- 
batos ryta 8:30 valanada.

— Ponia Juoziene Mockai- 
tiene, 328 W. Mahanoy Avė., 
kuri serga ilga laika, likos nu
vežta in Ashlando ligohbute 
Seredoje po piet ant tolimesnio 
gydymo.

f Sirgdamas ilga laika, ge
rai žinomas senas miesto gy
ventojas, Antanas Žitkus, mi
re staigai Utarninko ryta, pas 
Mikola Žioba, pas kuri radosi 
ant iburdo. Velionis buvo gero 
Krikszczioniszfko pasielgimo 
žmogus ir buvo nevedes. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos ir isz'gyveno Mahanojuj 45 
metus nuo pribuvimo isz Lie
tuvos in Amerika. Paliko tik 
savo giminaiti, Antanu Žitkų, 
kuris kadai gyvena Hartford, 
Conn. Bus palaidotas Panede- 
lyje su 'bažnytinėms apeigoms. 
Kūnas bus paszarvotas pas M. 
Žio'ba, 632 W. Spruce uly., kur 
gyveno. Lai silsisi a.a. Antanas 
amžinam atsilsi.

— Leonardas Žalis, 29 S. 
10-tos uly., kuris kitados par
davinėjo duona ir keiksus, da
bar dirba del Good American 
Fire Co., vežiodamas leda. Jei
gu jums prireikia ledo tai ne- 
u'žmirszkite pirkti nuo Leo
nardo, kuris jums visame pa
tarnaus.

—• Ketvergo ryta, Birželio’ 
(June) 24-ta diena iszlkeliavo 
in Allentown, ant sveikatos eg-^ 
zamino sekantieji vyrukai isz 
Mahanoy City ir'kitu apylinkes 
miestu, Schuyikillo pavieto, o 
tieji kurie pereis sveikatos eg
zaminą, bus priimti in Ameri
kos tarnysta.
Mahanoy City, Pa.
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Cyril J. Fenedick

— Tieji, kurie kada nors 
jau tarnavo Ikariuomeneje ar 
laivyne, privalo turėti su sa
vim registracijos (korteles pa
rodyt kada 'buvo paliuosuoti 
nuo tarnystos, jo registracijos 
kortele ir 'kokioje szakoje ka
riuomenes jis tarnavo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Girardville, Pa. t Mare, my- Laike MilUSl Kūdiki
Įima pati p. Juozo Drulio, mirė 
nuo szirdies ligos, Nedėlioję 
apie 7:30 valanda vakare, na
mie, 371 W. Mahanoy Avė. Ve
lione gimė Lietuvoje, pribuvo j

Namie Per 10 Metu
Hopkins Grove, Tenn. — Ka

da ana diena mire Mrs. Gene
in Amerika .apie 30 metu ad- Grayson ir gimines pradėjo pa
gal. Laike groser-sztori per 
daugeli metu, buvo malonaus 
budo motere del žmonių ir my
lėta per tuos kur ja pažinojo.
Buvo gera Katalike, pirminiu-1 
ko Szv. Ražancziaus Moterių 
Draugystes ir prigulėjo prie 
Szv. Vincento parapijos.

Paliko dideliam nuliudime 
savo vyra Juozą, sūnūs: karei
vi Alberta, kuris tarnauje 
Camp Wheeler, Georgijoj; pul
kauninką Kazimiera, kuris yra 
Mariniu ir pulkauninką Juozą 
kuris tarnauja Ikariuomeneje 
North Carolina; dukteres: Ona 
Stripeikiene ir Helena Kutse- 
vieziene isz Brooklyn, N. Y., 
Irena ir Leona namie; taipgi 
Margarieta Radzevicziene, isz 
Girardville®, ir du anukuš.

Laidotuves atsibuvo Petny- 
czios ryta, isz namo Jono Tau- 
nitos, 369 W. Mahanoy Avė., 
su apeigomis Szv. Vincento 
bažnyczioje, 9 valanda.

Velione buvo skaitytoja 
“Saules” per daugeli metu, 
tanke atsilankydavo in redak

renginet jos lavona ant palai
dojimo, užtiko ant pastoges, 
szvinini grabeli su kūdikiu. 
Gimines atsiminė buk 1933 me- 

i te mirė gražus kūdikis Grayso- 
nienes, kuri motina labai mylė
jo. Matyt jog motina negalėjo 
atsiskirt su mylimu kūdikiu ir 
laike ji namie per deszimts me-' 
tu. Dabar motina su kūdikiu 
silsisi vienam kape.

Baisi Žudinsta Moteres
Knoxville, Tenn. — Kada 

Charles Connell sugryžo isz; 
darbo namo, grinezioje persi
statė jo akimis baisus reginys: 
Jo pati nužudinta, gulėjo krau
juose ant grindų prie vyges, 
kurioje gulėjo szesziu menesiu 
amžiaus kūdikis. Moteres gal
va buvo beveik visai nupjauta 
nuo stuobrio, po visa kambarė
li buvo rakandai iszmetyti, kas 
ženklino, kad motere baisei ko
vojo su žudintojum pakol nete
ko gyvasties. Isz namo žadin
tojas pasiėmė 585 dolerius ir

Kare Pasibaigė Del Szitu Vokiszku Generolu’ PRANESZIMAS!

Nors szitie Vokiszki generolai yra nelaisvėje, bet da vis 
laiko savo “unara.” Pirmutinis yra generolas John von 
Brotch o prie jo yra generolas Cramer, kurie likos paimti in 
nelaisve su 200,000 Vokiszkais kareiviais Afrikoje. Genero
lai paimti in nelaisve, suteikė jiems prideranezia paguodo- 
ne nors randasi nelaisvėje.

Japonai Iszkase Savo Kapus

Reading, Pa. t Ona Jakuczio- 
uis (Raszkinas), 58 metu am
žiaus, mirė Utarninko ryta na
mie, 515 Laurel uly. Velione 
paliko vyra Antana, 6 dhkteres 
ir viena sunu. Buvo gimus Lie
tuvoje. Laidotuves atsibus Su
katoje 9-ta vai., su apeigomis 
[Szv. Antano bažnyczioje.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

Tie kurie prisiunezia 
i laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili- 

< pina reikalingas pacztines mat- .. 
Ikes, nes kitaip tokius laiszkus. 
' nepriimsime. Postkartes reiką- 
lau'je marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centus; special delive
ry po 13c., o regiistravoti laiš
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu!' 
siunti nes i te tokiu® laiszkus be- 

! pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai marikiu 
ant laišku, tai iszdavysta; ne
priims tokes post-kartes x ir 
laiszkus nuo paczto! |

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 26c., Gausit* 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

cija su savo malonu pasikalbė
jimu ir atsilankymu.

Daliname ir mes su gliausia 
gaileszcziu likusia szeimynai, 
lai a. a. Marei silsisi amžinam 
atsilsi j e!...

Vokiecziai Privertineja
Lenkus Dirbti Ne- 

deliomis
London — Tukstancziai Len

ku provincijose, paimtose per 
Vokieczius, yra priversti dirbti 
Nedeliomis, kaipo bausme už 
kalbejima Lenkiszkai. Kalbėti 
Lenkiszkai taipgi yra uždraus
ta ant ulycziu. Isz Lodžiaus Vo
kiecziai iszveže szimtus Len- 
kiszku vaiku in Vokietija kad 
mokytųsi Vokiszkos kalbos. 
Vaikai likos perskirti nuo tėvu 
ir kaip ilgai juos ten laikys, 
tai nedažinota.

revoveri kuris radosi stalcziu- 
je. Manoma kad tai buvo dar
bas kokio tai nigerio.

Užlaikė Kvapa Per 
10 Minutu

Detroit, Mich. — Ilgiauses 
užlaikymas kvapo žmogiszkam 
kūne atsibuvo laike bandymo 
per Wallace Green, studento 
czionaitiniam universitete. Ta
sai studentas užlaikė savo kva
pa krutinėję per laika deszimts 
minutu ir deszimts sekundų. 
Visi susirinkia profesoriai la
bai tuomi stebėjosi nes da ne
buvo girdėja idant žmogus per 
taip ilga laika galėtu savyje 
užlaikyti kvapa.

Stiklas Duonoje, Nuo 
Kurio Motere Mirė

Skyles, kaip ant paveikslo matome, buvo sujungtos su 
tuneliais kokius Japonai sujungė su savo požeminėms ur- 
voms ant Attu Salos. Kada Amerikonai užėmė taisės salas, 
užgriovė taisės skyles drauge su tais, kurie jose radosi ir 
užkasė juos gyvus.

Ir Mulai Prig ialbsti Kareje

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Dėl vyru ir meteru.

VISOS TRYS OJfp 
KNYGUTES

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!

BŪTINAI MATYKITE GRA
ŽIĄJA LIETUVA JOS NA- 

TURALESE SPALVOSE, 
AMERIKOS GYVENIMĄ Į 
IR KARO KRUTAMUS J 

PAVEIKSLUS

Rodomi Amerikos, Afrikos, 
Azijos, Australijos, Europos 
Atlanto ir Pacifiko Karo fron
tai. Rodomi jusu sūnūs Ame
rikos ir Allijantu kariuomene-
se; šiandienos karo baisi ug
nis Solomonu Salose ir Sziau- 
res Afrikoj; matysite kaip Al-

Apie 15,000 Žmonių 
Žuvo Smarkiam Drėbė- 

jime Žemes Turkijoj
London — Smarkus drebėji

mas davėsi jaustis Anatolijos 
provincijoj, Turkijoj, Nedėlio
jo, kuriame žuvo apie 15,000 
žmonių ir daug likos sužeista. 
Beveik puse miesto likos su
griauta. Daugiau kaip 30,000 
žmonių nukentejo nuo drebėji
mo žemes. Drebėjimas prasi
dėjo Nedėlios vakara apie 7:30 
valanda laike szturmo. Kitose 
aplinkinėse taipgi davėsi jaus
tis drebėjimas žemes.

Praneszimas In Musu 
Kostumerius!

Isz priežasties suezedini- 
mo gazolino ir O.D.T. tvarkos 
esame priversti pristatinėti 
Pieną TIK KAS ANTRA 
DIENA, del musu kostume- 
riu, pradedant Subatoj e, Bir
želio (June) 26-ta diena. To
dėl, lai musu kostumerei apie 
tai neužmirszta ir ant mus 
nerugoje:

ART. RANG DAIRY,
FR. P. HARLEY DAIRY,

Mahanoy City, Pa.

Pittsburgh, Pa. — Mrs. Ona 
Gansen iszkepe duona su szmo- 
teliu stiklo kuri ji nepatemino. 
Kada ji valgė szmoteli duonos 
kuriame stiklas radosi, instrigo 
jis jos gerkleje ir per kėlės san- 
vaites motere kentėjo baisei 
nes daktarai negalėjo jokiu bu- 
du stiklą iszgauti isz gerkles. 
Motere mirė nuo užsitrucinimo 
kraujo.

Motina Nužudė Du Vai
kus, Sužeidė Du Kitus 

Ir Pati Save
Millsville, Pa. — Mrs. Grace 

Driscoll, 30 metu, nužudė savo 
du vaikus su revolveriu, sužei
dė du kitus mirtinai ir ant galo 
paleido szuvi pati sau in kruti
nę. Sužeistus vaikus nugabenta 
in ligonbute. Motere badai stai
gai iszejo isz proto skaitydama 
per daug kariszku žinių ir per 
tai kad jos du brolei žuvo laike 
musziu kareje. Taipgi ji daug 
manste apie bjaurybes papildy
tas per Vokieczius ant moterių 
ir vaiku, būdama nuolatinėje 
baimėje kad gal Vokiecziai pri
bus ir in Amerika ir panasziai 
elgsis su moterems czionais. 
Jos vyro tame laike nesirado 
namie.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Norints musu kariuomene turi visokias maszinas ir tro- 
kus bet be mulu negali apsieiti todėl preke ant mulu paki
lo augsztai. Szituos mulus ketina siunsti ant kares frunto 
kur trokai negali važiuoti.

Tankas Perejo Per Narna

Szitas Vokiszkas tankas, kuris bego nuo Amerikonu, 
perejo per narna ir likos suimtas. Visi kareiviai jame likos 
užmuszti.

Ii jautai bombarduoja Vokieti
ja ir jos užimtąsias žemes. Ro
domos žiaurios kovos Rusijoj. 
Matykite laivu skendimus, or
laiviu kritimus, miestu degimą; 
tanku ugni ir anuotu 'baisumai 
Taipgi rodoma kaip Lietuviai 
“New Yoik at War” parodoje 
žygiuoja su savo vėliavomis ir 
tautiniais Lietuviu kostiumais. 
Gražiosios Lietuvos spalvoti 
paveikslai visus žavi ir atgai
vina jausmus. Perstatimas 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.

Jjjnžanga, tiktai 35c 
Vaikams 15c - Ateikite 
Visi o Visi — Acziu!

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokianu 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City


